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SUIKERBONEI\I VOOR HET VqqU{ vÁN GREITISNUILEX{ IN DE

Op 30 oktober 1741 kwanen de dxossaard, de schepenen, de se_cretaris, de vorster en de ondervorster in vergadering bij_
een. 0p de vergadering hatlden ze de C.emertse vóerlieden óo
17 of 18 jongeren uitgenodigd orn samen te gaan werken in de
Genertse Peel, nabij de grens net de gemeenie 0ploo(1). Ach_teraf werd over deze aktiviteit opgetekend: rr.,àm getuegenis_
se te houden dat de selve de soo genaemde quay meêr, endewettering op de Bunthorst hebben opgeveegt ats si3nae'timlet
schijdinge in den Peel, alsdoen fiielen, -suykerboonen, 

annan_
delen en pepercock aen de selve ( de ;ongeren Aus _ reA.) tegribbelen geworpenrt.
Voor de hele dag had men eten en drinken meegenonen, de re_
kening hiervan weral gedeclareerd bij het dorpsbestuur. Voordit dagje werd het aanzienli.ike bettrag van àZ gulden en 18stuivers betaald.
Dankzij de aangehaalde têkst wordt tlrritleli.ik waarom speciaaljongeren werden meegenonen. Want hoe .jonger de getuigen cleste langer zou de menorie aan de r grenskuiien in dè peelr be-waard bli.jvên. &r hoe belangrijk die getuigenissen wel wa_ren bliÈt uit de vele processtukken die handàlen over grens_geschillen in de Peelstreek,
Iets dergelijks gêbeurde óverigens niet alleen in Genert.
Gerlacus van dên Elsen venneldt dat bi.i een vaststelling van
de grens tussen Schijndel en Heesruijk in 1334 onder de kinde_ren enige penningen te grabbél werden gegooial, opalat zij omdie penningen zouden vechten, rte ptechtige handeling nàoit
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zouden vergêten en tot hoge leeftljil gekomen zich gemakkelij-
ker zouden herinneren bij die grensscheÍding getuige geweest
te zijn (2).

Peter van den Elsen

GÀ Gemert,.Àrchtef van dê gemêentê cemert t4O?-l?94, fav.nr.
652-63 \17.41)i VAl. Sjane Hoel/makers, Het couden Dorp, 1976,bLz. 27 rln 33.
A.v.d.Braak, Een Schiindelsê grênsstêen van Rom€inse afkomst,
Brabants lteen Jf8.36, 1984 r p.98.

(r)

(2)

NOG I{EER PÁLEOLITHICTJM

In Gemerts lleem 1983 nr.2bIz. b1 werden twee oud- of micl-
den-paleol ithische vondsten uit Genert besprokên. O! tlat no-
ment $as niet bekend dat er al meer vondsten uit ilie periotle
gedaan waren. Inniddels is de verzaneling steent i j d- vondsten
van de heemkundekring nog eens opnieuw bekeken. De ervaring
die in de tussentijd r+erd opgedaan heeft ertoe geleid dat in
die verzameling nog een aantal andere stukken werden aange-
troffen die ongetwijfeld ook uit diezelftle periode stanmen.
Het betreft hier twee stukken gevonden door peter van de El-
sen in augustus 1980 op Àsdonk. Of de twee stukken even oud
zijn als de kling die Peter in mei 1981 vond is op dit Ínoment
nog niet te zeggen. Ats de vondsten door een deskundige on-
derzocht zijn is er rnisschien wat neer duidelijkheid over.
Tegen die tijd komen we daar natuurlijk op terug. Bovendien
btijft de rnogelijkheid aanwezig dat uit dezelfde verzarneling
nog eens van dergelijke oude vondsten uorden gelicht. We zijn
nooit te oud om te leren.

Jan Tinmers.

GETIERIS I FOTOGRÁVDN UIT 1880 IíÁRU{ MEESTER-VERr{ERS

fn het boêkje rrGemert in oude AnsichtenÍ werd in hêt onder-schrift bij een afbeelding van ale nolens op tte Molenakker ge_
schreven rrgeschilderd door Harrie Giisbers, verver, organiÁt,
koordirecteur., amateur-scbilder en Gemerts eerste fotograaf! i
Harrie Gijsbers was de zoon van oud-zouaaf en meester_verver
Bert Gijsbers (7841-192J),
Inniddels is gebleken dat niet Hanie maar zijn oom piet hetpredikaat rtF,erste fotograaf van Genert[ schiini toe te komen.
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In de Helnondse Courant van zaterdag 1 mei lggo werd nanelijk
de onderstaande advertentie geplaatst:

rrVoorhanden eên fi.jne sorteering lijsten en passe_partouts
in de meest verschillende vormen en afinetingèn.

De genoende v.d. Cronnenacker is vermoealelijk te vereenzel_
vigen met P.J. v. d.Cronmenacker die in de krant van 2O naart
188O al een annonce had geplaatst met de onderstaande tekst:
Itleester-verwer te Genert bÍedt zich beleefdelijk aan tot
het wasschen en verhren van lleeren- en Dameskleederen, Be_
hangsels, TafeIkIeeden, pananahoeden, Glac6hanclschoenen,
Enz. Enz. Bijzondere inrichting om de goederen het aanzien
van nieuw te gevenrr.

De eerste fotograven van Gemert blijken tot nog toe allenaal
uit het schi ldersanbacht voortgekonen. lrarrt ook de hiervoor-
genoende Piet Gijsbers - g€boortig van 1849 - zien we in de
bevolkingsregisters ingeschreven met als beroep rrververr.

Tevens reconmanderen wij ons tot het maken van alle SOOr-
ten Fo

qisbers en v.d. Cronmenacker- Generttl

Ad Otten
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