-6uglrra4lg_iry_r9$il_ge_gIyIEl_:
0p grond van de thans verzameld.e gegevens kan nen stellen dat
d.e familie Kievits d.e laatste muldersfaniLie in Geroert was die
de nofens in pacht had van de Duitse Orde, elnd. 1gd.e eeuw. Een
uitzondering hierop was echter dê Mosterdpot. De nuldêrs van
de Mosterd.pot noesten een jaarlljkse bela-ting betalen van 25
guldenboven de d.orpslasten. fn d.e hierna volgende transcrip_
tie.kunt IJ l-ezen dat d.e pacht en de inhoud van de nolens werd
overgedragen aan Daniël fievits (21 ) :
"Compareerde voor dtlleer Johan trlancois van der Gheest dros_
sardt en scholtus Benedictus v.d.Berg presid.ent en Gerard. Von_
cken schepenen d.eser vrije neutrale Grondt Heerlijckheytt Ge_
rnert Mr.Gijsbert van Ivlaanen nolenmeester afhier ende Mr.Gode_
fridus Weekers nolenmeester woonachtig te Mierlo Meyerrirj van
Cen Sosch die welcke verklaarde hen bàgeven te hebben tár in_
stantie van Daniël Kievits ende peter ienninx nieuwen en ou_
den nol-enaar op de houtere en steenen moolens alhier ten elmde
aldaer na oculaire inspectie te taxeren ende priseren de
steenen zeylen ende aen gemeld.e roolens specteïende veïklaaï_
den sij coroparanteí voors.na wederseyte àal-culatie ende over_
Iegh, diensvolgens te hebben getaieert ende gepriseert de
volgende materialen, eerstelijk den loopeïsteen van d.e houte
ofte coorenofen dick bevonden i 2{ dulm op ende jegens der_
tien guldens jedèren duyrn leidragenáe
te saenen eene
sonme van eenhondert vijftig gulden en "i"oo
vijf stuivers: iten
den-liggersteen van voors.houte noolên door'ons dlck bevonden
/" -oyyT en een quart duJm ad d.ertlen gufden par duyra als voor
naakt
de sonme van vier en negentig guldens ón viji stuyvers:
item den hoogesteen van de steenemótàn Aoor ons dicke
den 14en driekwart duyn ad dertien gulden den ;"y.-;i" bevon_
;;;;;.
bedraegt eene somme van- een tronAert een en negentlg gulden,
vijftien stuivers: ltem den ]igger steen der voors.steene no_
len door ons .dick bevonden i* a"yr ad 15 gls a1s voo" par
duym naakt de sonme van vier en negËntig
eil;;;" en vijftien
stul'vers. lten de vier zêyfen van d.e i.oit""u
nol-en door ons
gepriseert op eene sonme van vier en veertigh gllldên,
de
vier zeylen van de steene nofen d.oox orl'" "g"iri"""rt iten
op
een
somme van twintig guldens nonteïende te
sanei àe voors. geta_
xeerde endê gepriseerde materi-ar-en op eene
,an

"ur,ou

""""

-7bondeit en viergulden duo-60{=O=O synde de voorncle -gteenen
ten prijk van deïtien g1s par duJm doe" dên voor den Daniêl
Ki-vits alhier pïesent alsoo aengenomen te voldoen onder conditien egter in desen toeged"aen, dat in val-l hij de voord.g
nolens soude comen te verl-aten síjnen opvoLger de voornd-g
steenen aen hem of sijne erven i-nsgelijx ad. tlertien guld en
par duym sullen verpligt sijn te voldoen.
transport der steenen zeylen
604: 0= o
volgens eenige klelme naterial-en raÍefcke mede doolc
ons conperanten ter instantj-e en requisitie als
voor sijn getaxee"t ende gepriseert als volght:

Eerstelijk twee coren tonnen op
iten een coren vat en cop
i-ten waeghout, spie, rol- en ters op
item een ijseren hándtboom breekijser, vuyst

9= O= 0
4=10= 0
o

en
hiehanner

een en twlntig biI1en op
dit a11es op de houtere molen
op de steene mooLen fierd bevond.en3
Eerstelijck terf tonn, kist en boêkr{êit
iten een vat en cop
item waegh houdt, spi-ê, rol-l- en teïs op
bïeekijser, groot en cl-ijne ruyst op
iten d.e meyl kuijp op

iten

4=10= o
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kisten

B-OF0
5=O=0

op

1=0=0
5=0=o

Siuin

1=O=O
661=18-OO

alsoo afle de voors d"ooï ons getaxeerde en geprciseerde materialen aLs steenen zeylen billên te eene sorune van
sesshondert een en sestig gulden en agtienstuyvers bekend en
verkLaart ?eter Penlinx uyt handen Daniel Kivits ontvangen te
Bedraegend.e

hebben.

Aldus getaxeert end.e gepriseert coram Iïeeren Drossardt en
schepen voom. die dese beneffens de comparanten eygen he.ndig
hebben ond.erteekent op heden birrnen Genert 24- 1Obre- 1?58.
Gijsbert van Uaerten
Godefridr.rs Weckers
J.F.van der Gheest

Uit
had-

d.eze akte
tot 1758.

Van de

blijkt

familie

ook

Penninx

dat Peter Penninx de roolens in pacht

is ne het vol-gende bekend (22):

;oarures

-BPenninx kwan aLs mol-enaar van Erp naar Gemert rond 1689, hij
rreïd aLs zodanig ook begraven op 2 nei 1718 net a1s vernelding
rrnofitorrr. Zijn zoon Petrus was waarschijnlijk zijn opvolger.
Men kont hem teruolnste in de eerste helft van de lgde eeuw tegen als molenaaï (6), totArt hij verkocht aan de uit Megen afkonstige Daniël Itievits. Verder was een familielid van deze

Penninx, Jan Wil1em Penninx (neef van de voorschrerlen Joannes )
n0ofenaaï van Genert van 1697 tot 1701 . Van der Wijst schrijft
in êE (2r) dat de familie de l,aure een bekende molenaarsfamífie 1n Genert was. Ik ben ze nooit als zodanig tegengêkonen,
noch in de protocollen noch in d.e genealogiê. Zoals U i-n de
voornel-de akte hebt kunnen l-ezen, hadden r+re in Genert ook mofenmeesters en rlref eên zekere Cijsbert van Maanen (24).
Ook
zijn vader.kont afs nolenmeester te voorschi.jn n.l. Wilfên van
Maanen (25). Zij hielden zich blijkbaar bezig net het taxeïen
en inspecteïen.

Van de molenaars in dê lJde eeuw is ne nog niet veef bekend.
Van de 16de eeuw kan thans neer veïtêld worden. Nog voordat de
standaardmolen gereed tÍas gekoden, werd hi-j samen roet d.e an_
dere nolens verpacht en wel- op de lOde rnei aan Dierck Handrick
Dierckssoon net zij! zoon Bar roloneus, wat blijkt uit de vol_
gende transcrtptie (e6) :
'rlten opten tyenden dach May anno 1544 alsoo heeft Hanrlck van
"E;maten conxaendeur dês huys van Gemert duyts ordens ende
'rheeft verpacht ende verjaerhuert twee wlmtnollens een water_
'rnoelen ende een roesm.oelen Diercken Dierckssoon die molder
"met Bartholomeus zJmnen soon eenen tyt van sees jaer lanck
"d.uerend.e tot dri jaeren aff te staen soe wiern dat belleven
I'sal die saft ten halven tijde een hafff jaer
te voeïen op
"seggen alle jaer voer vier end-e tsestich nudden roggen ende
"sees rlmsgulgen voer cruyt alle jaer ende alle coeren ende
"huyse van Genert toê behoeïendê sa11en sij sculdich zijn te
"maelen sondêï molffter ende naest den sack áie opt haer Àteet
rrvoert eerst voer wart dat hij alle dese
noelens sa1 houden in
rralsufker reparatien van bJmnen i,reïck
van can ïutsel sceeff en
'rcupst item voert eerst roerwaert in geval off yit aen d.ie
"wlmtrooelens gebrocken weer ende die een wlmtnoefen ganck aff_
Ittich
is en salnen niet met corte des dachá nae advenant van_
"den pachten van den tiaree moelen. Iten deese pechters dat les_
"te jaer int aff schyden weder feveren in alsilken reparatien

"van allen dingen gelick hij

-9die

aengeveet hebben entie

al

by

"estinatien van goede nannen noch is roêrwaert dat dese pecË
d.en rogpacht alle vierdeel jaer aff betaelen sullên aoch
"ters
rreest voerwaert dese nolders
d.ese noeLens su11en verwaeren
rrvoêr storm van wJmdt end.e brand.t
van zJms selffs net? end.e
rrafl nae noldêrs recht noch eegt voerwaerl
oft geborde dat sy
rfdese noelená verongeluckte
qualick
by
toe
zyn i.an den nold.ers
rrdat sy die noelen r,red_er
sullen
repaïeren
eirde rnaeken als sy.
rrwas int aennenen ofte
sulLen óaervoor scufdich zpr te leveren
rrals zy die aenvaerden by estinatien van goede
nannen ondat te
ende ni-jn heer te verwaeren al_sóe zijn hj-er borgen
"voldoen
rrvoer geword.en Joeseph Cornelissoon
Verlocht , iirck Jan Ghe_
I'retssoon Eanrick Diricksoon van Genert
qnde Dirók Aert Ma.es_
rrsensoon

ende geloeven gesaenenderhant ende onveïscheyden dese
rrvoerwart te volbïengen op verbintenisse
van alten hánnen gue-r
I'den haeffelick end.e erffelick
ende onberuerlick hebbende enrle
rrvercrigende sonder fraud.e ofte aïgel1st
rrnoldersrecht van pestelentie endè andeïsend.e al-l,e zacken tot
dése huer hueringen
"sa1 aengaen in profesto cum sanctoris testes zelant ende
I'houtrr.
Een ti-ental jaren later komen we Bartholoneus
Dj-erckssoon nog tegen als nolenaar.
DE I'Í]NDI{OIENS

IN

lierck Eanric

SOORTEN.

Ivlolen de Beer rras zoals gezegd, waarschijnlijk een
een oude toren. Het is dan ook noeilijk om hern te

restant van
klasslfice_
ren. Aanvankêlijk was deze noLen afhankelijk van één ririd_
richting, nanelijk het westen. Dat nen hier groot inconvenjiënt
aan beleefde, blijkt uit het feít dat nen bleef zoeken naar
betere nod.elfen. De Gemertenaren zul-len in d.e vroegere tijd
dan ook vaak gebruik hebben noeten naken van de waternolen in

de winterti.jd, warreer de Rips vol water stond en d.e wind.
vooraL in de decerobermaand ging liggen. Later heeft men d.it
inconveniënt overwonnen.De draaiende standaardnolen deed zijn
intïede. Gemert kende ook spoedig dit molentype en wel in 154J
bij de stichting van de standaardmolen "Het Zoutvat . Eij kwam
in Generi dlenst doen a1s korenmolenrzie b.v.dê akte van 175g.
De standaardmolen is eèn zgn. rronderkruier" waarvan het êigenlijke nolenhuis in zijn geheel met de hrieken naar de wind

ffi

Dit schil-derij van rond 1g2O is te bezichtigen in het Noord_
brabants ltuseun (zT). Eet geheel geeft een lJgsui.r" verte_
kend bee1d. Van links naar rechtg ziet U de wii.dnolens,
-JrHet
n.n.
Zoutvat", "De Mosterdpotr, en "De Be;;""-;ezien vanuit
het oosten. Verd.er ziet U-aon àe rechterzijde het nolenhuis,
y"1 rrHooghuigl genoend.. Ongeveer in neí niáaen staat het
:gk
klokkenhuis. Dit nilde nen a1 Éouwen i" i7%: na.ar met
de
binnenkonst der trbansen werd. d.e bouw stil, g"í"ge,
uok"t
dê
fund.pnenten waren gerealiseerd. Door ir"t *e!g""i
A""
Dultse
Orde kwanen d.e ktoktren 1n het bezit
181 7 een nleuw kloklcem.huis
""" à"'!JiË"rrt", die in

liet bouvler. V"fË""" sonnigen wa_
afkonstig
van
de Dornir.:.itanertápei
Jen.{g_stengn
Rips.
In 1854 werd het echter al weer afgebroku";-11- ean de
voor
d.e
kerk
straatweg en r*as zoals lr""ruíd van
"ao"U
gemeen_
ce
_langs-de
te. Het had een lengte en_een breedte ,.,
een hoogte van J0 e1Ien (28).
",,i, I ell-en bij

'

cànnciÉóc =i
P.eal\r,

1

J)e

ze I'Caarte tr igura-

tief" is genaakt
door landrneter Lambert Heijmans op den
28 juny 1662{, orn <le
ËIenzen te be Dalen
van de peel. óe teken
op de rosse schaal
van 8O roeden ad 20
voeten de roede 1).

fuEegess

Semert

-. i2

-.

aangebrachte'
valL een daaronder
een wi-ndhet
einde
die aan
"staartt', een zware, kroonLe ba1k,
rrop
gezetrtwordt'
de wind
as n.et háspe1 draagt rwaarmee de mol-en
Dit op de wlnd zetten heet in mo1ênaarstaal "kruientt, vandaar
de naam onderkruier.
Later heeft men d.e l,rindnofen "De Beetrr ook '1aan zíjn tijd aangepast, dit zou hooguit na 1600 en voor 664 gebèurd noeten
zi3n. Want op de windmolen rrDe Beeïrr s clr-i jnt een vêrdraaibare
to! gezet te ziin,Zodsende kan mên hen categoriseren alsrrboven-

$ordt gedraaid door niddel

de kap los met een 'rschuif- of rolwerk' op de
"..rtrn
het
molenhuis rust en tot op een halve na net de
van
boverkant
grond verbonden is door schoren en staart, die aan het uiteináe ook weer een wind"as heeft, waarom een zwa.re ketting, die
,.et krui,ên nogelijk raaakt en heno tevens aan de grond vastlegt'
llij dit type profiteerde men niet veel- later van de omstánOigheid dat nen bii het kruien niet gebond.en was aan de
begane grond. Zo ontstond de ber8!oo1en, net een inrit voor
paard en kar en een aarden wal van J tot ! meter hoog aan
weerszijde van de inrit en rondon het noleÍlhuis. Ook had
dit type het voordeel dat het hoger van de grond stond en dus
gemakkelijker wind víng. Op zotn bcrpolen kan ook Genert zich
b""o"r.o èn wel- vanaf de stichting van de "Mosterdpot"in 1768.
Wind.nolen de Beer laalde voorrrarnêliik boêkweit; de bêrgnolen

tririIr",

de Mosterdpot verzorgd.e het Í0a1en van run en ol-ie.

ULAGE-: Noot Iu :: (aanvulling). I{et is verder verneldenswaard dat de dri-e windmolens precies in één lijn liggenren we1
,een lijn lopend van noord naar zuid. Dit hield veïband met het
iÍindïecht, dat er voor zorgd.e dat men geen obstakels plaatste,
die de wind zouden renmen, zodat dê molenaars hun nolen niet

lijn nooïd.-zuid was gekozen' zodat
nen allen kon profiteren van d.e meest voorko4ende wind, die
uit het westen.
d.raaiend.e kondên houden. De
.

?eter van den E1sen, Esdonk.

BRONNEN

21) Gemert Rl 47; 12-12-1754.
22) Brabantse Leeuw, Jaargang 14, afl.10.
?t) Gemeïts Heen, nr.5, p.4.
24) Genert R1 55i 11-11-1779 en Generts Heen,

nr.6J, p.11.
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?5) Geroert R1 22 i 29-61 647
ir++ (ro-r-u++)
26)
Den Sosch '
Museum,
27) Noord-Srabants
G:ne:iaT:l
parochiae28) Registrum nenoriale -P'stoor

;H"il ;1.;; líri
;;:d ;;J;;à

ooor

dit register

van Beeki P'27'

van de schepenen van
juli 1?5? werden de schout en één
and'eren waren absent - d'oor een
rrit-r"iLi"rutl Hoensbroek - de
do:l-:"1-liik had zien
ï-!ouw geÍraarschuwd, dat zii luiten.fret vo.nd in het veld haLen
ligqen. Ivlen begaf zich saroán op paden
de l'liinsasrtshof aan d'e
;:ffi; ï"ï"""-rt"t
-loo'ào.'"o't"""ï!-íoti=àek
eedef i gtreert
ra' àá"-áááát 1i ehaen seheel
;:"";"ï;" !Ëi
áá--rt"lrt van de heupen opgegeten van

0p 21

"

I
t

I

ende het ingewandt ""4"
de honden ofte vogelstr'
leerde'.dat zich in de
Het was een narl en een nader onderzoek
bevonden ?tt. ltt d" buik een
iilit"ït"áu-u"iu "o,ta" toËeiÁa"ties
iu""ï""r' Ilet gezicht was nlet meer
door

veroorzaakt
"Eo
over danieen ordi-nair doodtsherkenbaarrwant elwas "i"t"-"""

wond.e

hooftr'.
]vleelaanwijzÍngenl^Iarenteverwachtenvandgkleding.Denan
gestri-ipt calemi jnen camisool
had feenen blauwen "ocr ánaà-eà"
vèrsleten ronde schoeaen. schfechte wittachtile-kaussei en
onkrËás opa"aci't orn de bro.ekzakken te
i:;i."il;;;;"rri"loa"
lichaan
het
rozenkrans-' -Naast
d.erzoeken en hij vond d;;;ï"-;;;
van heiifaa nog een "r*t.""nËïl-*tt"i" "nrtur". "bildekens
trof
Verder
en"
' en schepenen
IiEen", waarbij een "f'. i'tilt"""i"eenbrieffj
van schoutet
ili"'ni;.;il-"o! atn " e"tte- aiïest"tié
I
luijdende op

s-Hertogenbosch;
uijt de rtr"i;Ëii" "t" lda
Maes$'
asf,
i'Ëï..-"1á""""" in houterijctr
catholijcken
De concfusie van het orráËi"o.t "r",dat 'rhet.eenen
;;;r1es - roet- de pastoor werd
nensch rooeste seweest J;;;:-i"
kerld:rof van Eoensbroek
besl-oten hêt lijk t" rcËíï"à"-- op rt"t- te begraeven die son-

van Genert

,,ter plaetse waer nen áË-finà"""it pleegt
!s-anog dezelfde dag
gelàuraé
te
comen
de" doop
"t"t"""i'lit
vonds tussen ? en 8 uur'
echter nog niet heleloaa] tot
De gebeurtenis behoorde hiesnee
overste lótbroek verklaarde '
']'t"ï- pior."ttren
het verleden. D" l"tonut'ïái*-net
(
) vier passanten bij
dat ',in d-e sinxe ou"e"i-

