-22de woorden van P.Dorenbos;h dic nan..:,: l-:'.1'r"r1ts Hecm sprak,
was het afscheid nernen gcblazenrvoor vclen dank zlj de gezelIige terrasjes meerdere nal- en.
'/i1 met a] was het een zonnig kemp ondanks d.e af en toe fêilende organisatie en de deelnerners hebben weer volop de gelegenheid gehad hun ldeeën en lnzichten cp allerlei gebied u1t
te wisselen, eerl van de pluspuntèn van ieder kamp van Bra':r.nt s Heem,
Àrnout Rooderkerken.
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'-ïi.t t
àg"trs taand e deze dinsdàgavond
fegen d.e verwachti-ng
in een voetbelavond lrlas geirorden, waren er circa {O personen
aanwezig. De voorzitter verwelkomd,e d-e aanwezigen en speciaal" de feden van de contactconnissie van Brabants Heem, de
heer J.Jansen uit Heeze en mevr.:.1. Schreurs -Jans s en uit Oirschot, d.e paters v.d.lTift en Scheelen van het kasteel en d.e

heer il'efix van Thlel a1s ve rt
verenlgi,ng ult Beek en lonk.

egenwo ord

igeï van onze zuster-

De voorzitter zei verder blij te zijn dat twee van onze eigen leden deze avond zouden vullen; de heer Ad 0tten zo1) nemelijk spreken over de heren van Genert tot ca.1A,OA-1100 en
de heer h/in Vos zou een eantal d.iats laten zien van de kastelen van Gemert, -[tld.ebj-ezen en Sint Pietersvoeren. Verder
deelde hjj mi:e, dat de opdracht tot herstel van de moLen ln
le leel gegeven is en dat er een goede kans bestaat, dat de
keskes in Genert, waarvan de beefden zijn verdwenen of elders
worden bewaard, weer i^rorden 'tbevofkt,t. Van Ie Vlucht
naar
Egypte, de beeldengroep op Den Heuvel, zal een copie in kl_eí

worden gemaakt

)aarna gaf

.

voorzitter het woord aan de heer iid Otten,
die een uitvoerlge causerie hi-eld. over de eerste Heren van
Genert voorzoveï die ons nu bekend zijn. n'it de verschillende akten, waarin een of meer nanen van deze Heren lrorden gênoemd. in ve"band net ovcrd.racht van goederen of van andere
gebeurtenissen, had hij een stamboom sanengesteld, díe ook Ín
nummer 54 van Generts Heen is gepubliceerd. Verder had hij
gebrulk genaakt van de Bossche Protocollen, waarin de heren
van Genert vaak r*orden genoernd en waarln neld.ing wordt gerr akt val hun goed-cren en enkele rnalen cok van hun cnencipil..
d.e

-2rtie. Zodoende wist hii veel Lc vc:r'icl.llr .ran de Heren van Gemert, d.at nog niet eerder is gepublicecrd. le heer 1.,{.v. d.
Wijst, d.ie zich al eerd.er met de geschledenis van de Heren
van Genert heeft bezig gehouden, was zeer verheugd, dat er nu
hÍeer verschiflende nieuwe feiten voor d.e dag z{in gekomen.lltet
vêrschj-llende diars lichtte de heer Otten zijn causerie toe.
Ui^t zijn lezing bfeek o.a. d.at de Heren van Gemert veel
langer dan tct nog toe werd. verondersteld goed.eren in Gemert bezaten en net aanzienlijke farnilies o.a, van nen
Scsch trour^rden. Ook d.e mening van de heer Otten, dat het
Slotje in De Deel het vroegere kasteel van liederik van Genert is gerÍeest, kreeg weer meer waarschïnlíjkheid.
De voorzitter kon dan ook een hartelUk dankwoord richten
tot de heer Otten, waaraan hij d.e hoop verbond d.at d.e spreker
verder zal gaarr met het onderzoek van de geschiedenis van d.e
Heren van Gemert en ïenste hem daarbii veel succes toe.
Na d.e spreekbeurt van de heer Otten vertoonde Win Vos een

aontal dlars van de kastelen van de Duitse

Ord.en gelegen in
en ond,erhorig aan de Land comnanderit van -r\ld.ebiezen, nl. varl
-ll.ldebiezen zelf ,varr Gruytrod.erSint Pietersvoeren en van ons
eigen kasteel- van Gemert. lJlm Vos had d.eze kastelen bezocht
en de diat s d.aar genaakt. Hii gaf d.aarbij d.an ook de nodj_ge

toelichting.

Na een daiakwoord van de

ile vergad.ering gesl oten.

voorzitter aan

d.e

heer Vos werd

M H. J.Pennings.

0F nE STEUTERSHUT op ztn GêênneTs.
Die ouclere Genertsen, velke vroeger d,oor de peel rnoesten,

DE SToOTERSEUT

zullen ze nog we1 gekend hebben; vlak voorbit de grens van
Gemert, op de linkse kant, dadelijk achter een oude zand.weg
stond ze. Nu staat er nog we1 1.Íeer een huis, maar rt is de
oude Stootershut niet meer, a1 heeft het huis op d.e kaarten
de naam behouden. le Stootershut. De pelgrin naar Kevelaer,
de voetganger en voerlui kend.en ze goed. Er stond op te 1errO-dat in tt vuil en morsig peelvlak
Uii vermoeidheid niet uordr groter
Wilt dan als lle evlaers -bêvartgangers
lnlat rusten bii lrits Stooter,'.

