
I.IIIIDMOLEN l'DE BEERTT te GE},IERT.

Deze nolen uerd zo genoemd., omd.at d.e molen een over-blijfsel zou zijn van een hoektoren van het kasteer van
de heren van Gernert (Vergelijk: G.van d.en Elsen: Geschie-
d.enis van de Latijnse Schoo1 van Gemert, aantekeningen
achter in het eksempraar aanwezig op d,e Latijnse schoor,
van de schrijver zelf. )

IIij stond op d.e plaats van de tegenwoordige zuivel-
fabriek trDe Eendraehtrr in d.e Sint Anna-straat . De
oudst. bekentle paehter vas de familie So1. Als specie was
boekweitmeel gebruikt, wat zo sterk was, d.at bij af-
braak van d.e molenronp circa 1B!0 (volgens pater Van den
Elsen was de molen t'onlangsrt afgebroken), buskruit wepd.

gebruikt om de steenhoop te slopen.
Deze molen deed. voornamelijk d.ienst voor het nalen

van boekweit. Blj het bouwen van de zuivelfebriek
van 1)1!, stuitte d.e aannenner A.van Eupen op de restanten
van een gracht , d.ie nolen enfof molenhuis omringd.
had.. 0p een kaart van 18{2, aanr+ezig op het geneente-
huis alhier, staat de molen nog aangegeven. Het molen-
huis is het laatst bewoond geweest door Van Dljk, d.ie
rentneester van d.e heer Scheid.ius wag. Baronesse Harinx-
ma thoe Slooten (d.ochter van Scheidiue) verkocht het no-
lenhuis aan de geneente Genert circa 1957, In 1950 brandd.e
het onbewoonde molenhuls totaal af . lilen vond toen een
ankerkruis in de vorm van het kruis van d.e Duitse Orde.

ilI.v. d..VeId.en.

hIEEI U EET? l'IJ N]E[.
Omstreeks 1860 kwan in ons land. d.e fiets zijn intred.e
d.oen. Zoals later de auto, moest obk de fiets een noeilijke
tijd doormaken. Eij gerd niet overal vriendelijk ont-
vangen. In een gemeent"verord.ening van een plaats in het
niclden van ons land stond:
rrDe bestuurd.er van een rijwiel is verplicht zijn voer-
tuig tot stilstand te brengen, aIs een bestuurd.er



van een and.er voertuig of een geleider - 
't'?n d'ieren

daartoe het ver1.r,g""-k"nbaar maakt ' 
rt Weet iemand

van cle lezers, **rri"", in Gemert de.fiets ziin intre-
de d.eed en *i"-a" eerste Gemertenaar was' die het

waagcle zieh van d.it vervoermiddel te bed'ienen? Mis-

schien tan i.ena,,d-,,,, de oudere gard.e zich d.it feit
nog herinneren. lnlichtingen graag aan de redaktie'

yoIKSGEsRUIKEI{. EN DORPSGEWooNTEN'

Het lijkt me we1 nuttig en interessant enkele

woorden te wi-iden aan d'e in genert bestaand'e gebrui-
;;;-;p bepaalde d'agen van het jaar' De meeste kornen

ook op andere plaatsen yoor, sonnige zelfs in het he-

le land, arra"t! ,ijn echter specifiek voor Brabant en

nisschien voor Oenert'r. IIry'
fn-vroes6F ,a"g"; was het niet de gewoonte veel nieuu-
j""r"i.*Lrten ie versturen, maar men ging zelf een

Itzalig nieuwjaarrr wensen. Klaarblijkelijk 1? het woord'

,,3s11i" in plaats van I'gelukkigil biJ katholleken ge-

tr"ir.Efijr<.-Een Ui5zonaerheid hierbij was het t'afwin-

nenrt. l,[en probu"ral de and'er v66r te zijn bij het

hantlje geveoo Naaste fanilie zoals grootouders ging

men zeke, t"roet "r,. 
Dit behoefde echter niet op 1

ja,rt""rl, ook de zgnd.ag daarna en vol'gens sommigen de

hele maand was frei nog toegestaan. Sepaalde personen

zoals rrDe pawsrt, voor de oorlog een bekend. figuur
zag men trouw eit ;"ar aan de deur verschijnen'

II. DRIEKONINGEryDAG.
Dat in Genert Fna?ien met een ster langs d'e deur

gt"rr-is vooral d'e laatste jaren rueer in zwang geko-

men. we} is het een oud gebruik, dat hij of zij die bij

het kaarten drie koningen in hantlen krijgt, daarvoor
betaald wordt d.oor de and'ere spelers ' Een bekend'

liedie, dat door rondtrekkend'e kinderen word't gezon-

genr-is: 'fDriekoningenr tlriekoningen geef me een

,rl"o*u hoed, mrn ouwe is versleten, mtn moed'er nag
It niet weten, geef wat, houd wat, het volgend
j aar weer wat ' 
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