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I. De lÍildenan a1s svnbool'

Ooder de vele Brabantse hexbergen uit woeger tiidt tiie net

een uithangborè waarop ;de rildeiar"' -"t:.^ ::9"b""1d' 
te kenne!

paven. dat nen zicb aldaar kon lave[ en spijzen' treft roen

áot een Genertse herberg aan'
De Gènerteê rrild'enÊn wás gelegen aan-. d:.narkt ' zoals nen otr)

kan naken r.rit de toponi;;""ïii;; van Martien van der l*iist in

Generts lleen nr.42.
Reed.sindeuiddeleeuwenonringdenblouwersenherbergiers
zich roet de attríbutei*-van- i dé rildenan" ' Gekscherend werd

wel eens opgeoerkt dat deze ' veelvuldig vootkomende lsnsrÍing

voor herbergen ontreeno wÀs aan hêt ieit dat een herbergíer

;i;;;;;;"tc noend-e.naar ztn beste klant'
De wildenan IDag ecnter ni"ï 

-'otutt 
veleenzel-vig'I word'en net

een drinkebroer, snulpaap of zoiets dergefiiTl:-1" figuur van

;;;iil;"as'narneli;b een svnbool. va," nieuw feven'
ó; t$;;Ë";se arleerá:-neen,w*d hij (-
vàorgesteld als een stoere stevig ge-

slierde langharige natuurnens, over
,ljtt hu1" lichaa.n ruig behaard'
Ái! sytloor van nieuw l-êven' was hii
in Geirnaanse streken een gewild figuur
ol afbeeldingen va.n lentefeesten' zo-
ais de vastenavond er één lras'
Eli *"ta afgebeeld met een gevlochtên
bLáderkrans om het hoofd, net bl-oesen-
i":.r."tr ot zijrr lendenên en gewapend'

r.t "ut uitioltende takt zoals op de

tekeniug is voorgesteld'

Voor de stad t s-Eertogenbosch heeft
"àe wildeman" r als sJmbool van nieuw

t".r"t, nog een zeer bijzondere bete-
t.ttis. sehafve het feit dat deze stacl

of tJrlJh,-'..

tenninste een A-tal n"tl"=e"" gekend heeft die zich tooiden

net de wilderoan, tn""á- 
-tiáá"r" 

een oud'e sage ttde rrildenaÍf!'

overgeleverè als de sticiter vaa ae stad' ÀIs zodanig weld

lj.i-i"i""i- 
-t"t ae bewÀng """ rt"t otadswapen' waa'"tloor hii

is geworden tot een "ytooof 
ian Noordbrabants hoofdstad' (1)



Ook in fr"rror,a ,r". 'u" "trull."" een bijzondere plaats in.
Rond '1 685 ging nanelijk aleze bekende aan de roarkt gelegen
hêxberg over j-n hand.en van de stad. De rild.enan werd daarnede
het stadhuis van Helnond.. Veroeldens êald is het feit dat
de vroegere kastelêín vaa d.e rcildenan in de bened.enverdien-
ing van het stadhrlis zi.jn tapvergunning behiefd. (2)
II. EÍsenaars van "tle wildenan" in Genert.

0p 5 septenber 1681 verkochten de kiaderen/erfgenanen van
Ltijlên Pete" van de Sogaart aan hun z\rager, -een,..zekere 

mees-
te" Willen van Maaaen ( gehuwcl net Maria v.d..Bogaart), huizin-
ge, hof, schuur, brouwhuis ên driês, genaand "de Wi1dernan,t, De
wj-ld.eman besloeg een oppêrvlakte van { lopensaten, en ïÍas ge-
legen en gestaan op de trmerckterr benevens de waterlaat. (J)
Uit de Gernertse schepenprotokollen kont de faroilie van de
Sogaart naar vóren als een rijke en vooraanstaande Gemertse
fqmilie. 0p het einde van de 16e en het begin vaÍr de 17e eeuw
ontnoet nen v. d.Sogaarts al-s s chout van Genert. De hiervoor
genoentle Peter v.d.Sogaart was in 1677 borgeneester van Ge-
rnert, terwijl z+ i+ zwager Johan v.d.Lee de funltie bekleedde
van secretaris. (4)
Ook nr.Wi11en van Maanen, vanaf 1681 eigenaar van de Wild.e-
nan, was een gezien Gemertse burger. Vele jaren l,Ías hij
schepen van Ge:oert, terwijl Ïr-i j als rrnol-enmeestertr ook bui-
ten de conrnanderije een goede naam had, hêtgeen moge blijken
uit het feit dat hij in april 1684 door de regeerders van
Ëelnond en Den Sosch werd ontboden, oro in het kader van kana-'
lisatiewerkzaa-ohed.en aan de rivier de Aa, een bestek van d.e
sluis te Rixtel te "exaninggen". (!)In het jaar 1?1 6 verkocht-'Wil}en van Maanen rrde Wildenan" (te
weten: huis, s chuur, brouwhuis, brouwketel, boongaard etc.) ge-
legen aan dê narkt, naast de 1oopr. ter grootte van 2 lopense
êan zijn zoon GÍjshert van l,{,aanen. (6)
Uit het feit dat de eigenaars van rrd.e Wil-denanrr geziene en
vooraanstaande Genertge burgers waren kan riorden afgeleid
dat hun herberg aan de narkt indertijd éél der belangrijkste
Geroertse trefpunten noet zijn geweest en dat d.e w-ilde rnan
ook in Genert g?ote hoeveelhed.en "nieuw ,r_eventr heeft doen vloei-
en in de dorstige kelen va:r onze voorvaderen.
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ïII ïÍaar 1ag de lJildenan precies ?

In d.e reeds besproken verkoopakten van 16g1 en 1?16 worden
a1s beg?enzingen van de wild"ernan, aan d.e narktziide opseseven
de waterlaat en Anton:is cerards de snid (in tOót ) en-aé foor
en de erfenissê van Jan van Gerwen (in 17j6). Jan van Geruenis nogelijk de zoon vaÍr de eerd.er genoend.e Antonis Gerard.s
de qnid, want in een akte van g-g-j 69e leert roen een Jan va:r
Gerwen kennen al-s de zoon vatr Àltoni Gerard.s van Gerwen, ter_wijk er in een akte Dit j712 een zekere Jan van Gerwen op_treedt als de voogd van _ de kind.eren van Jenneke ctochter van
Toni van Genien de snia (Z).
De begrenzing waterlaat in 1681 en Loop ín 1716 is voor wg,tbetreft de pLaatsbepaling va:a de wildènan erg interessani,want aan de Genertse narkt is uit het verleden roaar één wa_terlaat overgeleverd: de Rips. De w-ild eman zou dus gelegen
moeten hebben op de plaats waar thans <le Rabobank huist
en waar tot in het begin van deze eeuÍr de herberg r0ambrinugrl
het rild.enan-oynbool levend hield ?

De naangeving tr0anbrj.nusrr of trGanbrinusrr was evenals t,d.e
Wildenanrr, rnaar dan later in de 19e eeuw, een algemene bena_roing voor herbergen. Ca,nbrinus is een uit Dr:itse studenten_
kringen overgewaaide God van het bier en d.e bÍerbïouwers, dieveeLal tÍerd voorgestel-d schrijLj_ngs gezèten op een liggend
vat bier net in de rechterhand. een schuinend g:-as gerstènat.
0n een onomstotelijk bewijs te leveren dat Canbrinus en tÍi1-
dêman gèhuisvest waren op hetzelfde perseel aàn d.e RipsrLijkt
een reconstmotie nodig van de hoek van de nsrH, -gáfegen
tussen Rips en Kapelaanstraat. Uit cte toponienenJ.i;sI i"o
!eme{9 Eeera 42 bl-ijkt dat d.e Capel-laenstège aan d.e Mercktin 1712 in Gemert reed.s een gekencl begrip was.
Uit de verkoopakte van ,-9-16e1 3) l_eerden we al6 buuxnan
van "cle llildenan" kennen Antonis Gerard.s (v.Gerwen) d.e snid.0p f febr.1677 had een zekere .Artonis cerardg hu-i.zinge, hof
en aangelag aan de nerckte. ter grootté van 1,! lopensé 

' 
e"_kocht van Peter Gerards de l,ouw(B). Dát we hier j.nderdaad. te ma_

ken hebben roet het huis dat g?ensde aaÍr de lfil_deman, blijktuit het feit dat één der buren van tlit perceelr.aan de narit_zijde Pete" v.d.Bogaart llas, dte we reeàs Leeïden kenrien als

L--
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Gerard Jacobs zou dus- het derdê huis vanaf de Rips op de

hoek kapel-aansteeg-narkt 
";"";;il- rooeien tielten' arthans vanaf

oktober 16?2 staat rnJ" te- loet aIs eigenaar van d'at pabd (9)'

Uit de alítên daarov"" àie"t"tkt blijit bovendieo dat d'e twee

huizen, hen. aan ae markt ióetehorende' achter elkaa! waren ge-

legen' ' roroken f eiterunateriaal kor0t nen tot de

ï:I."ffi: *::::Ïi"'::"oïÏi""u"' 
"ià;;-;;;"" nips en lbpelaan-

:ï:ilïï;"-;; _l""Xl"llíí",:.i:*,.:X:","ï*::ïnt:: ïï::
ïi*tïro*tlË, 

*ïï"*ïi"ïli"i"" 
r'Ëi 'iáàur"t" 

huis was Ántonie de

Ëiia" à"íË"'ied ; ^net .irui!' # "i;i:"ï"ï"i"ï: fiË:'ï:' ffi:l'iï:
eigendon -van cer31!-';:;";";;;ï;l iiJ" "," ae-iÁru. vóor nat

ïlïiïr-"à:-"il":;Ïï 
" ;;";;;;;; bebouwing. aan àe narkt' vi.ndt

;:,ï";; á" baust"'pr1ï;-Íf*::A3 ";:_ï3:ï:*5.:ï'"ïl';à,:ï:ï;
ïit"u""'ïi"'i'"1ï*"*"ï3iiu"ï-;áË-*rá"'á" g""t'* treert op het

Derseel lÍaar later *iit""i" tt"i" trt"t"" trok en waar thans

àe Rabobank gevestigd is'

ffiEi-lr> 1"to," een - zekere va]entijn Klotz een aantal-

afbeeldingen van. lasteel-l-;;"kt; 1::Ïf * ":":ï*;*""';3ï
ïilffif;:;ï"-,àï i" -à"" Brussers archief en raarvan rre!

?rentenkabinet v.h. ttË"'óàilái""Pn l" I s--Eertosenboscb kopie-

en heeft. lankzij d'e ""iiuii"t" 
talènten van deze indertijd in

Genert veroevende r"g"táiii"i"" ka'n er een- nauwkeurig beeld

overgeleverd woroen vái"- àË:ii""to""" beschreven herberg rrde

trlitdeman", welke op oiï" 
-i""i-tá"- - 

staat afgebeeld' Een ín Ge-

nert bekende prent is "i;;*"il;'à;-onslag 
sieit van het boekje

van Martien v.d'.l{iist: iilt-opi"-ó"""hieáenis van Geroert I hierop

is het vol]edj-ge t'oo"á"o'i'"ftt afgebeeld van de Wildernanl' ge-

zien vanuit het nooroenl Ï;;-;"à"; bekende nrent geeft een

áeaeerte te zien o.,, net t*t, ïdi] ::;..f*: #;:,:":i"ïiti:iá"iá"io.=t waar later (in 
'Ie 

deltiger Jarên

kiosk op het Ridderpl-ein verlees'
Links op de afteeroiïe IiËi-iá" """ statig " valcwerklruisrr be-

staande uit Z .r"rai"ïïnËË"1 ;á" -Wirá"nani, 
-met dêalachteI

langs de Rips """ ":;;i;*(lto""rtJ" 
r )' 

'op 
dè voorgrond:ae
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buitengracbt van tret ka9tee]- net de kasteell_aan uitkonend op
de narkt. In het rn:ittdens de stênen brug over de.Ri-ps. Rechts:
tle voormalige kapel van het klooster der Predikher en, iD 167,
in gebruik als kerk tler gereforneerden.

Atl otten.
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ne {ild.eÍoan (?)

r.-^...n: í1) J.?.l/.A.snit'}e 3osÊche íildenan een stedssy0boo].'ait. ln off1ciee1

(2) Jêc.Ileeren,Hei ouae stadhuis-vên Eelnon'l 
' 
tsxaniltía ' 

1921 'blz '2'O ê'r'
ili cenert R121 dd.5-9-16e1
(4) c"*"t" R'120 dd.10-'10-1671
(5) Jac.Eeeren,Uit e" e!"thiáa""j" va'n dê rivl-er de Áê'taxandrj'ê '19'6'

bI2.285.
í6\ ceÍnêrt R'128 folio 1tl
lii À"'."i R127 foljo 84i Gênert R124 dd'9-9-1698
lÀi c".."t n121 èà.t-2-16'11
tii "'"t.tt ild.l-0-16921 Geoert Rl20 d'à'17-1o-1672'

E] GENHEEMER.

onder d,eze titel zouden feiten va'n of gebeurtenissen net bèpaal-

á" p"t"ott"t uit Genert beschreven kurrien worden'
ó""Ë-"oo""itter, va.n wie het woord rEi-geÍheeroerir sfkonstig is,
tevert een bÍjdrage oo"= """ nidclel tegen rnond- en klauwzeer bii
;;i-"i", urieáttot á"o door tle Genertenaar Jps'ven Elten'

ïIOND- EN KL,À!]'IZEER.

rtl{asinhetnittdendêrtwintigerjarenlclatdeNedellandsevee-

";";; ;;";-dur. g"*oor, Ín de gráep iag van de zozeer besmette-

1ijËe veeziekte rtnond.- en klauwzeer" '
Voo"aL in Duitsland gÍeep de ziektet schÍik en onrust barende'

ár-ui"rt rt""". Ook Genert en ongeving ontkwamen niêt aa"Ír deze

rreseliike Plaag.
Het noet de Genertenaarrde heer J.van Elten, san het denken heb-

tá" """èt. 
De heer van Ètten had toen een pettenfabri'ek in rt

í""aErá"i- (linaerseind). Hij rnaakte petten in diverse sootten'
froge ui:", ovaal platter vierkant platte, alsnede zwarte over-
iiáiài""' voorzien-van sirik of dasie eo kwan rnet tleze zaken ui-
teraárd'veel in contact net boeren eo werd zo geconfronteerd net

tte gevol-gen van cle zo gevreescle veeziekte.
Er ioest - veeartsen:iikundig was het er aiet - een roicldel zijn
oD deze ziekte te bestrijden en te genezen'
VE:r Elten scihijnt het geionden te hóbben en looet hier ter plaat-
se en in de oroleving tót "i;tt recept zoveeÏ succes gehatl te he!-
tàn, aat vete ieebeori5ven in birrnên- en buitenland ziin hulp

inriepen.
Het nóeten vooral d'e grote boerenbedrijven van de DoÍninicanen

àà*"""t zijn, waar onáer toezicht van veeartseniikundige clienst-
áa p"oe.t"n net het Genertee niddel werden genonen'


