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PÀTERS ASS{'IPTI OTISTEI{ TI{ EI{ OVER GruERT .
De Aasurnptionist€n' itis in 19OO uit Flankriik verdreven

yerden,hebben op het kegteel ven Oenert gevooncl van 28 april
1!00 tot 1 êugustus 1!01 . Iíet ke.t€el stond bÍi hun eankonst
in oenert leeg' rrD€ voorhoederrr bestê8nde uit viJf novicen
uet hurl novicenne6Et€r' kva! v€lDoeial van de lenge t€is' op
zaterilag 28 april 'l 90O hie! aan. Als bannelingen hadtlen 2e
nietstale Oenertge nênsen hi-elpen hen êan het êerÊt benoalÍgde
€tr de zustera van lÍazalethr zo schrijft tle kroniekschrijvart
stuurden a1s yelkoustgroet een kar B€t o.a.etoelenrtafelst
d.ekena, een zek êardappelen en êen pot boter. lagkonnen had-
den ze niet; ln een euD€lr Sevuld net vater uit tle kasteel-
grachtruoeeten zij zich Yasaon.

0p 1 augustus 1900 keerden de Jezuieten op het kasteel
terug en vertrokken als Assunptioniaten neat Leuven.

In "Asaonptlonrr,het tiJttechllft vsn de CongreSêtie ven de
Aaeunptioniatenr 1!00rp.147r versch€en eetl artikel ovet Oe-
nert. De Franse tekst heb ik ontvangen van niin confreter
ll.ven Schijndel uit Heearijkr tle verteling uit het Frêns j.8

van ale heer J.ile 3ok , oual-directeur vea de favo alhier.
eas.rne biêalen ve dit onze lezers aan. U.E.J.p

crumT.
, De Eetr,raerd€ Pêters van tle SociëteÍt yan Jezuaronz€ voor-
gangers in dit aoviciaat r'en 1881 tot 1897 €n nog steetls de
eLgenears van ong verbaanlngsoord zijn zo goe<l geïeest ons
enige inter€Bsante dlngên aee te delen over dê geschiedeni.e
van het kasteel en yan het dorp 0enert. Met hun toestenning
geven vlJ z€ Íoe!. De beechriJvingen hebbên niets ven hun
Juletheid v€llorett.

Eet rlorg (nen zou kunnen zeggen het stadje) Cenert ligt
in ale plovitrcle Noord-3rabènt op 2, d )O kiloneter van de
Dultse grons. Eet ligt ve! van €Ik beJ.angrijk centrunl het
io cen eti1, ruetig en niet etg riJk dorp; van d.e inroners
vêlal1en€n sonnlget! rle koat nEt het yeven vÀ.n linnen, enaleren
[ct het beíelken van tle akkels en net alie yelkzeênheden, ali6
Virgi.Ii.ua heeft bezongen in ziin Geolgica! rtVan de nelk, die
ze hebbon geyonn€ll itr ale lolSenEtond en in ale loop van de
<la6 raken ziJ rE avo!'als kaE8tr.

De vlekte iE net beekJea doorsneden, yaêryall het vater,
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daar het telrein niet erg helt, langzaae stroont. Ze voeden
ile rivier cle Aa.

D6 streêk i9 eenzaan, niet erg schild.erachtig, neê! heeft
toch haat beko orl i Jkheden.gi€! ên alêar vindt nen dennenbossen, va,araên Gemert nis-
cchien zijn gezond klinast te danken heeft - naar nenEenheu-
genis kan nen zich hi.er geen enkele epÍdenie herinnêlen - ,
langelanen tuasen de populiêlen, die <le veiLanden onzonen ;hier en da,a", soms ver vèn elkêar geleg€nrziet nea een boer-
darij, door sl-oten ongeven en dikwÍj1e beheergt door eltijd
groene bonen, die aen het landschap een tegeliJk ernstige
ên vleedzene aanbl i.k geven.

Het loeras van ale Peel strekt zich uit nêar het oosten,Eet
is een uitgestrekte, zandige vlèkte, bedekt net een Bchrelè
hei., elie d,e boeren tot Dest ververken. Er ziJn noole plassen,
verlevend,igtl tloor het vêrbliJf of het passeran ven talrijke
troepen vogêls.

0p bepaalde plekken aan cle rand. van het noeras heeft ale
yind het zand. een golventle yore gegeven ên vorut duinen als
op het strand van a1e zeê.

l[êar uêt ons bljzontler aen d.eze streek hecht, is de geest
van geloof van de beyoi€rs en hun eerbied voor alleE uat op
rle godstlienst betrekking hee ft .

In Brabantrzeggen de protèêtanten biJ niJze ven spot,
vindt nen slechts zand en vroonhei.d. Als gevolg vèn iange
godsdÍenstoorlogen i-g het een tvlstappel tusaên de rechtzin-
nige en protestantse provinciee gebleven, en de katholi.ken
beklagen zich etover, dat ze als overronnennen behendeld vor-
denc Het iE een feit. dat hun invloed niet Ín ovenledigheld
Ís net hun aantal , alat tyee viJfden van tle bevolklng be-
draagt.

De llagèriJen van het berrind hebben echter cle gehechtheíd
van het volk aen ziJn geloof niet yerni,nalerd en nen zegt el-
tijal 'rArn en vroon els €en Srebaniler". 'rDe alEEte dtoEEel't
zegt nen, I'zal altijd nog enkele centen vinden on aaa zijn
pastoor te geven en ziJn kerk te versieren, ê1 noet hij het
brood uit ziJn nond sparen".

De kêrkea ziJn dan ook, zelfs in de nederigste dolpen 
'groot en mooj. en verBiêld. net eneak, naet voorel Det eèn

liafile, die BietB vervaarloogt. De kerk is het nialdelpunt en
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het. hart van het dorp, zelfs als het clorp arn is, dan za1 dekerk nog kostbere Da!nê!6n kunetserken hebben €n ri;t ge_beeldhounde lanbri zeri ngen.

Eetl vên onze paters kocht eens enkele dinger in ale hutvan een brêve nen, vadet van zeg kind.eren, vaêlvan de oudstezeven jaer yaa. De peter kreeg het over d.e Lrnoede van hetgezin ên de nan trok het zich een beetje aan. ,,Bezoek onzek6!k,', zei hij hen, rdêar zult ge enigi 
"p.,rll"r, zienreie-;ij

be zi t ten,'.
Enkele kleine steden hebben lonunenten van glrote schoon_heid; in andere streken hebben bloeiende stealen geen enkeLekerk, die uen kan vergeliJken nêt alie van eenvoudige vlek_ken, zoals Eindhoven en vooral Veghel. De bezoekérs, atievij erheen brengen, laten niet na-de zuiverheial van hun 1iJ_Dên ên de slanke bevaltigheid van hun piLaren te beyonderen.Het- ig werkelijk nooi, vroon, een "oir""tt" eenheid, dieuitkout j.n bet gehêe1 en tegelijt elk detail beziett.a.ar de vroonheid van de geJ-ovigen is het kostbaarstesielaad van tle kelken. De aageii;kee" iis worot veelvuldigbi jgevoond. Vanaf hat fzeg 's nórgeis kur;;; vij het spel vênhet grote orgêl in de kerk van óernert fror"". U"" kan zeggen,dat ze zondags nooit leeg ie. De verschillentfe congregatiesen broedergchappen volgen erkaar op; er ;iJ" 6r inderdaadvoor.alle LeeftiJden en alIe levensátaten. iff" of bÍjna ai_le staan in een zeker verband net d€ "."t " 

U"o 
"a"rs 

chap vende E.Fanilie,dle zeer verbreld is in hei bildon ,s_Hertogen_
Po":|: Z1j i.s het, die voor een groot deel de godsdienstigetra<llti. es handhaeft .

Eet verkên op zondeg is hle! onbekencl evenêIs in Enge_Ian<l, near alê lust ig er neer geheiligtt.
DÍon kèn hiór een levencl gebéd zienl áat sêEen velricht engozongen vordt.De groepên pelgrlns nord.en na ae kerkaienstengeforneerd. ziJ aaèn op n"naeI, d"t ;ij'- ólr""t hoort, dekrulencg blttiien in cle Ëerk van'de f"t"il cii.r"r;rr"n of hotbeeld van ile E.l{eagil vereren, klein van 

-gàstafte 
zegt alebeschriJviagr Dear aroot cloor zijn ,."n1. fiJn noent het OnzeL16ve vrouy vên d.e Íeegechael, eán "i""raË- tit"r, rlaalvanhet boek,getlteltl: "BraÉanti_a Íariana", à"-oJ"" prorg verklaalt.

?:-9:"r de.ÁIterheiligste raagd. g""""ái-"iàken betaalden hundênkbaêlheid nsar het gevicËt i." rr"" ii"ii."r. Áan rre ene
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zlJde vsn d.e veegschaat plaêtste nen de genezene, êan de en-
dere zijde de geschenken in natura, die hij zelf of zi.jn ou-
derg nilden offefcn naar gelang zljn rijkdon of zi.Jn edel-
noedigheid, totdat de scheal j,n evenyicht rías.

De pêlgrinE gèan nêar Eendel of konen terug onder het
zingen van Liêd.erèn, waarin rrij sons nelodieën herkennenrdie
uit FrankriJk stannen of zij bidden ook vel de rozenkrans .
Maar d.e wet verbiedt eIk ulterliJk godsdienstig vertoon; de
procêssiea ziJn verboden.

0p bepaalde feestdêgen van de Allerheiligste Maagd, bij
gelogenheid van zeer p1-echtige bedevaarten hoort nen de ge-
beden in Genert tot laet in de avond. 0vêrigens id de Euziek
zeer populair. Efke d.a,g lopen de kinderen trre6 keer a1 zin-
gend door d.e straten van het aorp. (Oit gebruik schijnt te-
genvoordig ninder verbreiti). Hun hetdere sten leat de zil,ve-
ren noten horenrdie getui.gen van d.e vlolijkheid. van d.e leer-
Iingen bÍJ het verlatên van de school. Die kinalêren ,on het
€ens precie6 te zeggen, bezitten nog niet de bê8chêldenhêid
van hun ouders. Eet feit aist iriJ vreendelingen w8!en' ver-
leidtle hen sons tot een of andere guitenstreek, vooral in
het begi.n, naar alat is, zo nerkte een novies opr alê gêneen-
schappelijke onde"grond van d.e neneelijke netuur' Yêarvoo!
de gotlsclienst nog geen iijd hêeft geha<l on die te verênd'êren.

Als d6 to€konst van Genert Sieliik is aan ziJn verledenrdan
zal cle kerk outlê! alie kinderen talrljke roepingen recruteren'
Op het ogênblik zijn er 5O à 6O prieaters" ttie geboren zlJn
in Genert, uerkzaan in het heili.g anbt.

8r zijn talloze kloostets in deza streek, 0E êlleen nêat
over kloosterlingen te apreken, Ys hebben hier in tle buurt
CapuciJnen, Franciscenen, Carnelietenr Dominican6n'Redênpto-
ri.sten, Prenons t rat €n zerÊ €n Kruieheren. Deza laatstear 8€-
vestigtl te Utlen' beèienen da.ar e€n kerk, ilie beloend iE aloo!
êen ríonderbêar krui s .

Een authentieke acte vertelt over de herkonet.Yóór ile her-
vorning bezeten de Krui.sheren in Den Sosch een kerk'die zeer
alruk bezocht uerd. E€n godvruchtig ienend, alie in tlezc kêrk
de H.coDDunie haal ontvangen, liet ale fl.Hostie per ongieluk
vallen. In ziJn schrik <Iurf<le hii dè pri€8te! niet te vaar-
achuyen. D6ze verd te leat vervittiS:tl. HiJ viltle ale H.Hostie
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oprê.p€n, n&ar deze had niot neer alezelfde volln. Het vas geenhostie ueer, nêer het nag ook geen kruis. leze laatste vornzou zich op de duur ontnikkelei 

"r, 
*,""À,ria"ri;t"r,.Het kruis en het kruiebeeld ver t oo"J"n 

-g"A,.r"arrd 
e ongeveertrí€e eeuvên een nond.erbere groel tot ean dË Franee Revolutiele Krulgheren, dle Den BoecË ,o""i"rr-ï"ii"t"rr, n&nen hunkruiebeeld &ee en beveard.en het t;; iioïr" to hun schuil_plsats t€ Uden. Hot verd.niet g.ro t;;--r";;;iaar is nog altijdhet niddelpunt van verering aei g"i""iÀ""]-oe zeer duidè1iJ_ke, Ja zetfs naÉskeurlge tiekke"";;;[:;-;"ora1 gnart uit.I,lêt relieken betreft, Ue"it Ceneit---een- aarrzienll jk d.ee1van het hout van hst H.trruis.

Maa.! uat aan ons 6tadJe een zekere plaatselijke beroenci-held geeft en rdaallnêe het een plaetl zou vereienen i.n dekerkelijke annalen, is vooral zlJn oude Con-nand€lie.De Teutonische rtrldere ""stfgá"n-"i"1-i"- t"t d.orp kort nshet ontataèn da! o!do. Uen ,""ï, A"t-áit-ïeger zíJn oo!_sprong t€ danken heeft sen.ri;te-toopfui uit Brenen en Lii-beck, d.ie i! 11.19 uit Duitsiand. 
"àii"ottàrr, on de heiligeplaateen van pa,lestlna-te bezoeke". ;;;;-;;à"Iijden benogenbij h€t zien van d.e talrijke ,i;;;- ;;-;"ïàoa" r",ri""aardersin Saint-Jean-d,Acre- stiahtten zij ,";--à; ned.everking vande konÍng van Jeruzaíen, de pa,t!iai"f, 

"" "iàu"" chrj.st€IiJkevorsten een ridderorde on hei te lefpen. --'
De ste,tutsn ven deze lidders naien dezelfrle a1s d.ie vande Johannieters te Jeru_zalen, aià_ 

"i"t 
-rijoaen 

aan cte zorgvoor de arnen en die van de Tenpeliars, die' zfcfr toelegdenop de oorlog. De Teutonieche oràe 
"""-'a"i- tegeLiJk voor de1:"f"lr::q 6n h€t 1eger. Ien noest een leforte afleggen aiechllotelijkê kerk en het E.Len<i i" -"""a!àig"r, 

en oe gaet_vriJhetd te beoefenen Jegens cre p;isri;;-;;; hun lana.
Paus CelestinuB flfr,$ie .de orcle goedkeufd.€, beval, d.at

'le 
leder èra onderacheialingsteken - - 

"""'"iïïr"ed zouden dra-gen, rraarop een zr.elt kruii genaaia ,o""1- ii;rr. zíi rrêlenverplicht elke das 2oo Onze i"a"r" -"i'"iJrr"J"r 
we""gegro€t€nte biaid€n en hun baerct te tatea g!o;;";'-;;; ato ate klulze_neala van Slnt Àugustinue. l{ieuaiti ton i"-àe olale voralen op_genonon, die geen edel'an_ vae, n1.et .,rro l.'ii"" êfkonst v&aea nlet de DultBe netionalÍteit bezat.-- ---'
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Uit Syrj.6 verjaègd na de vêI va,n Jeruzalen na,nen 3êzê

rialdels de wtJk naar Duitsland en onder <le hoge beeche:.ming
ven d.e kalzor kregen ziJ uitgestrekte b€zlttingen en siisht-
ten klooeters en z€lf8 rtealsn.

Genert stond onaler dê provincialê ConnanderÍJ ven AIde-
biezcn. Een lange liJ coEnandeuls volgile vanaf d.e 12e eeulJ
tot aeD dê Flens€ Revolutle elkaer op.

DÍt buitong€roon lan6e bêstasn te nlddên ven de nênse-
liJke ui8soLvalligheilen getuÍgt van talrlJke b€vez€n d.ien-
6tcn. l[cn vLndt d.e titel van conmandeur reeds 1n 1241 en
acht jeer lête!, in 1249, de neê! v8n coEoandeu! Hêndrick.

In de volgend.e eeuv onataat er een Langilurig€ ruzie tus-
sen ale ridalela eD €en nachtige faniJ.ie, geh€ten de heren van
Genert. Als gevolg vêa het procea, dat ziJ ronnen, kregen de
flddêr! de goevereiniteit over het hele dorp Genert net het
recht vatr hogs en Lage recht8preak en tevens het r€oht yan
het hêff.n varr belaotingon.

Ín'lJ)1 legt counanileur Reynard v&n Huaen d.e êe!Êtê fu.n-
danentên ven het keEteel. 0ngetvlJfeld noeat het heeL iret
veranderi.ngea ondergeanl in tle 18e eeuu verd het verbound en
ln ziJn huialigê Etaêt gebrêcbt, Daar alles pleit'ervoor o!!
aen t6 tteuen dat ner, d.e ouale nuren, die bovencllen biJna on-
v€lrroeatbsèr varen, heeft l-aten staan.

De oorlogen ven de ritlders in het Heilig Lênd., d.e yerov€-
ring en de bekering van Noord-Duitsland horÊn niet in dj.t
Telaês. Leten vi-J alleen uaar notêren, dat de Conns.nderiJ
van Genert de Grootmeester van de orde, Aibert van Sranden-
burg in het jaar 1525 niet volgde in het Luthers BchisnÊ 6!
1n het verzaken ven het g6loof.

Op 6én uitzondering na,diê ríij veralerop zul-len verneld.en,
bLel'ón de rlrlders de plotestantse invloed beetriJclen. Hun
volting veril het toevluchtgoord van tslrijk6 lrlest€rs, die
verbenn€n verd.gn tijdens de gotladienstoorlogenrdl€ ove! Eol-
lend voeeltlen op het elntlc van de 16e en hat begin van al€ 17e
6€uy. E6t ls alus ni€t de e€rste keer, dat dÍt huis ballJ.ngea
herbergt .

De Staten 0€nerael hadden €en hskel ean Cên€rt vanvege tle
riildere, ea zelfg toen ale vrede gealoten vaa, velklealden
ziJ, dat de priestere, dle er thuls hoorden, Ín het openbêat
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de prlesterlijke funetiea niet nochton uitoefenên.
Ongelukkig€lyi j zê blacht de dtís,zê hoognopct va,n coEnandeur

Ullic vatl Eo€nsbroeck de proteatenten in deze pleats.yelbit-
ter<l Jegcns ziJn ortle on ziJn plovinciaal, ondat een jongere
leligieus yaa eèngeyezen voor een anbtrdat hiJzelf begeerde,
v€lklealde hi.j zich tot vazêl van de Staten Ceneraal.De pro-
testantse bezetting duurile veertien Jaar.

De riclders konden slechts veer in het bezit konen van het
kasteel tlenk ziJ de benitideling van de grootneester, Leopold
van 0oetenrijk. l{aar d.e voorwgarden naren herd. Men !0oest de
verloren rechten vên de ConnanderiJ terugkopen voor 40.OOOgulden. De katholiek€ tlsditie ya8 verbroken. De openbare
eredieaat heeft nooit de vriJhed€n, die de vetgeving haar
toekende in dê pêrochiee, vear d6 ketterij nooit de baas is
geveest, teruggekregen.

Zo loeten d.e nensen v&n Cenert zich tegenvoordig nog naar
Sekel ,een parochie in ale buu"t, begeyen, als zij aan de pro-
cessie yan het E.Sacranent buiten cle afrastering van de kerk
rillen need oen.

Boventlien gingen de proteatanten niet uit Genert vegrtoea
ziJ het kasteel Doeaten l'êlleten.Een pretlikant bleef op koe-
ter van cl9 conuaa<leur sn als kerk voor zij! geneente kreèg hij
de oude kapel van <Ie Dorinicanen. Gelukkig nêakte het protes-
tBntisE€ absoluut gt€n ïorderlngen. In 1795 LaS de kapel in
puint €! blev€n s16chtà tree gelovigen over. d.e predikant
beeloot toen te vert!6kken.

E€Iêerl ongeveer op hetzelfdo ogenblÍk kvan lÍgr. de CIer-
eont-Tonn€re, d.1e beetend. vas voor de bieschopszetel ven
Toulouee, een ecbuilplsats zoeken in GêEelt. Eij zou er geen
vei1lg toevluchtaoorrl viaclenl hetzelfde jaar overronpeldà d.e
lrange Revolutie Eollantl. De goederen van <Ie ridders verd.engecotrfirkgerd. Een kelzerliJk alecreet, gêtekend door l{apo}e_
on op de 24e ap!i1 1809, hief d6 Duitse 0rde op. De goed.eren
ven ile Conrlanal€!1J yèlden toegeuezen aan al6 hertog van Reg_gio.

lÍlJ kontlen in het kasteel en in zijn bijg€bouuen g€en €n_kele stoffeliJke herinnering De6! vinden, die getuigde vanliJu eê!Bt6 lollgleuze bestèDning. Àlleen e€n beeld van deAllerbolligste lÍeagil, gehakt in steen, herinnert eraan, d.at
de Dultse riddera, toogeyijd aên Onze Lievs Vrouw van iiorr,

! -r
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tlit gebouv hebben bêyoond. De eenvoudige beeltenle,allê aloorde hervorning en da revolutie gerespËcteerd verá,bevaekt
nog Bteeals ile i.ngang van het kasteel bovea al€ ophaalbrug.

Na de ineenstortlng van het keize*ijk vond cle counande-rlJ geen koper. 'tcoederen van de kelk brengen geen zeg6n",zegt len in het ilorp en d.eze vrees yeelhÍeia ae kopere.
Mijnheer Prinzen, zaliger gedachtenie, het hoofd vên eenfêEiliè, alie ons zoveel di€nsten zou beviJssn, etetd.e êrnooit in toe on zelfg ook naa! voo! een klein bedrag bezit_ter te yortlen vsn hêt kasteel en al sèt erbiJ behoorete.
Eer protestent, vreemdeling in dlt alorp lÀa Uet gekocht

voor d6 prijs van 12O00 guldea. In 1810 voegde hiJ;iJ hetkaeteel de boerrteriJen van de oucle couand.e"i;. lrtcn herkent
zê aan de kleuren van de Duitse ordê;het zrÍalt ên.rtt yaèr-
nêe nen hun ileuren en luikên heeft be s chi lateld. Eeltitta yer_
ilie kleuran eervol gedragen. Heden, nu ile rldrters aiet neer
zullên terugkelea, EchiJren zlJ een tsk€n vEn rouy.

Eet kasteel, te groot voor een enk€L gêzinrveril verileelil
en verhuutd. en zo nin of ueer ten nutte geuaakt. In dcze
laatste Jaren kvan het viê huweliJk en erfenls in het bezit
van d.e heer Schei.dius.Eet glote fortuin vsn de Di€urre ei6ê-
naa! veroorloofcle hen de rê s t auret i sÍerkzaèEheden, iloor ziJn
schoonvad.er begonnenrvoort te zetten. Eij leictde ze Eêt in-
zichtrnet fijne anaak en eerbied voor hat verleden. Een be-
schej-den park vercl op bekvane ui.Jze ontyolpon op de oabe-
bourde terreiaen tuaaen de gracht€n en er yerd.ên lango le-
nerr eangelegd ln Ct naburj.ge velden.De aanplantiagen gedlJ-
denrde yerker raa net zijn arbej.il klear gekonenl hij achêon
ervan te nogen gean rustenrtoen verechillenale rêd6n€n atc
heer Scheiillus alealen beoluitên het clorp t6 telleten. Ectdíchtst bíJ <le vaarhei<l, ofschoon hêt ni-nst voor d,e hanil
liggend, is dèt God atit huis nodi.g had on er 6€n novicieet
vetr d.6 Sociëteit van Jezug onder te brengen.

H€t kèst6e1 stond reeilg enige tiJat te koo?, toeD. in de
€€r8tc !ês,ttden van '1881 petere uit ile provincie -Qhenpegneils bezitthg bezochten.

Tot zov€r het ertik€l in ,'ABsoD!tion". Og 21 fêbruaf,1
1881 yeral het kagteel net biJbehorenile gebouren, tuincn 6nz.
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