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E] GENHEEMER.

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

onder d,eze

ïIOND- EN KL,À!]'IZEER.

rtl{asinhetnittdendêrtwintigerjarenlclatdeNedellandseveeÍn de gráep iag van de zozeer besmette;;";-dur. g"*oor,
rtnond.";";;
en klauwzeer" '
1ijËe veeziekte
gÍeep
de ziektet schÍik en onrust barende'
Duitsland
in
Voo"aL
ár-ui"rt rt""". Ook Genert en ongeving ontkwamen niêt aa"Ír deze
rreseliike Plaag.
het denken hebHet noet de Genertenaarrde heer J.van Elten, san
in rt
pettenfabri'ek
De heer van Ètten had toen een
tá"
"""èt. (linaerseind). Hij rnaakte petten in diverse sootten'
í""aErá"ioverfroge ui:", ovaal platter vierkant platte, alsnede zwarte

voorzien-van sirik of dasie eo kwan rnet tleze zaken uiteraárd'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'

iiáiài""'

ter plaatElten scihijnt het geionden te hóbben en looet hier
gehatl
se en in de oroleving tót "i;tt recept zoveeÏ succes ziinte he!hulp
tàn, aat vete ieebeori5ven in birrnên- en buitenland
inriepen.
Het nóeten vooral d'e grote boerenbedrijven van de DoÍninicanen
van veeartseniikundige clienstàà*"""t zijn, waar onáer toezicht
werden genonen'
niddel
áa p"oe.t"n net het Genertee
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Op ! januari 1929 werd, d.oor aclvocaat Tonnaer uit Venlo octrooi
aangevraagd.
In d.e dertiger jarerr i-q tle zaak in de Tweede Kamer behandeld en
ênigzins op de lange baan geschoven.
Et zíjn inniddels med.icaÍoentên uitgevonden, rlie niet des petten_
nakers waren.
Voor Generts Heen gaf de heer Van Elten zíjn JO jaar lang geheim
gehoucien recept prijs alènedê eên door d.e octrooiraaa gètókenae
verklaring. Zi.e vooïgaande bladzijde.
De heer Jos.van

Elten is nu 80 jaar en woont

partenenten van de

be

tl'"::"ti*'Ë3"];-

jaardenfLat Ruyschenbergh.

HOE OOST-3RÁ3A-NT ONTSTOND.

Tijdens Juliug Caesar, dle leefde in de laatste eeuw voor onze
jaartelling en een gïoot dêel van ons 1and. veroverd. heeft, woon_
de in Oost-Brabant een sta.m van d.e Germanen, de MenapiërÁ. Het
land !ías woest, rnet grote bossenrvooral van eiken en berken, ook
uitgestrekte heid.en en gevaarli jke moerassen.
De vennen van nu lÍaren toen meertjes, de tegenwoordlge beken wa_
ren tamelj-jk g:cote rivleren.
De bewoners lêefden van jacht, visserij en wat 1andbouw met wei_

hen neestal ongenoeid, behbl.ve als na een
strooptocht van de ]vlenapiërs in It neer geeultiveerd.e gebied. een
strafexpeditie nodig bleek.
De nannen werden zoveel nogelijk ged.ood, d.e r,roningen verwoest en
vrouwen en kindeïea in slavernij weggevoerd.
later werden ook Sataven in het gebied geplaatst on open geval_
1en plaatseo op te vu11en en voo? grotere veiligheid van de Ro_
neinen, vooral aan de oevers van de Maas en zijÁtronen.
Later heet Oost-Brabant Taxandria en in de Te óeuw werd.en de be_
woners christen, vooral door d.e E. Lambextus, naar ook door d.e H.
De Romeinen l_ieten

Willibroldus en Anandus.

De I'ranken vertleeld.en Tarand.ria en nanen. alle woeste grond.
in
bebouwde grond bleef aa.n de rrroegere ei-genaars.
ie3itr
!e
Wel nochten de bewoners gebruik naken van iet roeJte gebied.rnaar
ze noesten voor het gebruik van het woeste gebied. .
"áe gernáprt"
of rrrroente'r een jaarlijkse c}'ns betalen ei hand_ en
spandien_

