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PACHTERS VAN

DE

GEMERTSE MOLENS

lussu 17OO rn 18OO

In Generts Heern, nr.66, schrijft Peter van den El-sen op
b12.8, dat Joannes Pennj,m van Erp naar Gernert kwam rond 1688
a1s nolenaar en als zodanig werd begraven op 2 mei 1718.
Aan deze Johan Penninx werden op 2zf septenber 1?1 ? de Gernertse mol-ens verpacht, zoals blijkt uit het volgende stuk.

iksarctr. Den Boseh, Conn.Genert R176).
'r tlij Bertran Anthoon Vrijheer van Wachtendonk tot Ger"nenze"Ie Connandeur tot Genert, Canerheer end-e Wachtneister van
"Sijne Kayserlijke ende Catholiequen Majesteijt Oversten over
'reen Regiment te voet Conmanderende Generael van de Stadt ende
"Hertogdon Luxenbourgs ende Graefschap Chini j etc. etc., hebben
I'ui jtgegeven soo wij sijn uijtgevende mits desen in eene gerrtouste ( =huurcontrect )van acht agter eenvolgende jaerenrwaar"van het eerste beginnen sa1 den 24 Septenber 1717 aen den
t'Eêrsannen Johan Per)ÍIlncx present en1 accepterend.e al-le dj-e noo'rlens binnen dese rffi je Neutrale Grontheerli jkhei j t Genert te"genwoordigh staende en Sljn lloogweerdigh Genad.e in si-jnè
I'iroorb: qualitei jt coropeterende, soo wintmolens, Rosnolen nits"gaders het noolenhuijs, schuer, moeshoff, koeijwl jde ende ge"rechtigheijt van Ban en Dwanck,soo ende gelijck sijne vooï"saten dieselve j,n pachtin€:e gehad hebben niets daervan uytge"scheijden, ende rlat onder conditien, restrictien en voorwaer"den hienaer volghende:
Dan volgen de voorwaarden, r'Íaaronder de molens weïden verpacht .
Zeven jaar later wordt er op 50 septenber 1724 een pachtcontracht opgernaakt, waarbij de nolens voor acht jaar worden verpacht aan "?eter Penninx, nolder tot Gernertrt.
Ilet contract is getekend en gezegeld door l,andconnandeuï Darnian Hugo en begi-nt op 24 septenber 1?25r'soo eilde gêlijck voor
desen sijne ouders ende nu laest sijne halve suster ende broeder deselve 1n pachtinge herbbn gehadr'.
Voorwaarden waren o.a.,dat de pachter ieder jaar moet feveren op het kasteel:10O mud rog Ilelnondse maat in { keren of <Ie
waarde daarvan in geld;
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de geneente tegen de Íiufders van Gemert.
Op 7 oktober 1752 wordt er een stuk opgernaakt door secretaris
G.Cox, waarin Ivlathijs Thonas Rooyackers en Deris Cobus Gielen,
inwoners van Genert, onder ede een verklaïing afleggen ter instantie van tr'.van der Gheest, drossard alhier, vooï Benedictus
van den Bergh, president en Jan van den Atrer, sche,penen, dat zij
nreeïnalen op de molen hun gïaan hebben gekocht en/ of laten malen
en dat dit zeer sl-echt gebeurd is: zij konden daaruit sl-echts
ueinig dons ziften. Zo werden ze ged.lrongen orn buj-ten Gernert
(o.a.in Bakel ) hul graan te kopen en te laten na1en, kraar het
buitengewoon goed gebeurde
Eenzelfde klacht kornt er op 20 september 1752 van Nlcofaes
Claessen van der lleyden, Thomas Jansen Strybos en Christiaen van

Uefis.

2, septenber

1752 klagen Judith Tonis, huj-svrour.tr van Amllendrick
Huybers,
Peter Gerardts Voncken en Leonard
brosius
Rooyackers, dat zij rneerrnafen op de nolen zijn geweest om graan
en meel, naar dat de lmêchten, ïesp.de molenaars het niet konden
of wifden leveren. Zo moesten ze buiten Genert gaan.
(De molens van Genert waren ban- en dwang-molens, d.w.z.dat de
inwoners bulten Gene:t geen graan nochten latên nalen of gïaan
of neel kopen).
Over Peter Penninx wordt geklaagd, orndat hij het gebrachte
graan niet naar behoren maalt en breekt, zodat van d.at meeL geen
brood gebakken kan worden vooï een nens eetbaar.
De klachten werden ter kenlis gebracht van de Landcommandeur

0p

als souvereln van Genert err deze gaf opdracht aan de drossaïd
van Genert on informaties in te winnen. !1t werd gedaan en uit

.

de borengenoende beëedigde verklaringen bleek, dat de klachten
gefund-eerd warsn en dat daar:aan nog geen einde !.ras ger,raakt.

Hienrit zou volgen, dat voor de ingezetenen van Genert de
plicht on hu-n graan alLeen op de Genertsè mofens te laten roafen
of breken niet langer kon worden geharldhaafd, waaïdoor het gevaar zou ontstaan, dat dat oude recht van "Ban en Dwanck" zau
veïlor-^n gaan.
De heer verpachter, i"n dit getal dus de Landcomnandeur, kon

de

pachteï forneel zonder neer van de rnolen af getten,alg deze
laatste de irrgezetenen wetiÍge reden tot klagen over hem gaf
kranneer hij hen "niet wel geriefde xlsl r1ual1.k te rnafen".
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Dan vol.gen

_

wijd en breed onschre',ren

de voorwaarden,

als het

per dïie daanden betalen van !J2 gulden, 16 stuj-vers èn 4 penningen, zijnde een vierde van de totale jaarlijkse pachtsom van
21J1 gulden en 5 stuivers, het gratis malen van "al het koorngoetrr van het kasteel, het onderhoud van het binnenwerk van de
nol-ens, het onderhoud van het molenhuis, het beschermen van mol-en en huis tegen storn en brand enz.
Verder word.t eÍ nadrukkelijk op gewezen, dat er gezorgd moest
lÍoïden, dat ledereen, die koren laet nalen, het zijne behoorlljk

terugkrijgt. Bij gerechte klachten hieïover heeft de
het recht de pacht voortijdig te beëindi"gen.
Als }aatste punt van de voorwaarden wordt verneld, dat er een
borg gesteld moeb worden "onne all waer betalinge en te hoeden
die de noolens door haere oft de haerige schuld en negligentie
rnogten komen te leyd.en daeraan te konnen verhaelenr'.
Deze pacht Trreïd net j-ílgang van 2{ jrmi 178J overgenomen dooï
lnaax zoor', Gorlefridus Kivits r voor de tijd van 12 jaat voor een
jaarlijkse geLdsona van 2O00 gulden.
Deze Godefridus overleed in 1789, zoals blijkt uit eea rekest
van Joanna Maria va:i !Íi11, weduwe wljlen Godefridus Kivitsr"natatend suppliante met negen kinderen uit haar vealÍekt en
allen in leven zijnde". Dit rekest werd in'1 79J gericht aalr
genalen

Conmandeur

de Landcommandeu-r van Aldenbiezen, Baron van Reischach.
Omdat doox dit sterfgeval de voors.pacht is konen te vervalfen, rdl Joanria Maria van Will de nolen opnieuw nachten voor 6
jaar net dïie jaaï recht van scheiden.Wel zov ze graag de pachtson van 2000 grrlden veïninderd zien, omdat de inkonsten minder
zijn gerorden. Zij doet een beroep op het sentinent van Baron van
Reischach, Íant tll j zal rÍe1 niêt van zlch kunnen verkrijgen rrde
. suppliante van ordentelijke kostwinning voor haar en hare kinde-

ren te ontzetten".

Zij heeft d.e rnolens in leder geval iri pacht gehad tot eillde
1793, zoals blijkt uit een schrijven van loco-connalideur J.I{.Robijns, priester van de Duitse.order aan de Heer Hof en Ba11e1raad, dato JO november 1793. \Deze RobiiBs was ook als conrector
ssn ds Latijnse School verbonden. ZLe Ían den E1sen, Gesch. der
Latijnse School, bJ.z.262 en 264).
Robijns schrijft, d.at de wed.uwe Kivits, molenaarster alhier'
heeft 1,e kennen gegeven, om alle klachten te voorkornen, dat zij
bereid is on van haar pachtiaren af te zien, indien Haer
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Hoograerdige Excellentie haar gelj_eve te begunstigen net een con_
ciitj-e van 6 jaar op dezel-fde voet gelijk de nolens thans in de
Meyerij verpacht r oïden. Zij biedt d.e oud.e lachtprijs vari 2OOO
gulden sn verd.er het bi.nnenrÍerk op haa" kosten te onderhou.d.en.
Robijns zaf hierover nog nader net haar praten en bericht zen,len.
De mol"enaarsfamilie Kivits heeft tot in áe eerste tien of meer
jar:en van deze eeuw in Genert een nolen gehad.
In de negentiger jaïen van de 1ge eeu.i\r werden ook nadeïe be_
palirgen genaakt omtrent het néialloon. Uit een publicatiê van. 20
uei 1794 blijkt dat er kl-achten waren binnengkomen over het
scheppen net cle zgrr.vliege de pan, een insttl:ment, waaruee een
gedeelte vàri het genafen graan werd geschept a1s maalloon.
Voortaan zaL alle-lraan gehrogen ,rorden en een zestiende deel
zarf als maalfoon uogeri worclen 'rgeschept'r. E1 zullen twee weeg_
,nr:esters worden :rangesteld voor controle.
In het I'Provisioner:l- Reglement ende Instructie voor twee ge_
zworen Weegmeesterg van 2 jr_tai 1]94t'worden de weegsclnlen [et de ,,/
daarhij beh,rrende g--wi-chten bepaald en worden de ïechten
en
plichben van de reegrrees bers onsclr,,even. ( Goroeentearchi ef Cerrer:ï
I.rvent, Sr:rit , nr.j7) .
A1s zodarrj-g we-','den aangesteld Franciscus Àelders en Sebastia_
nus van der Put.;en. Zi j noe l;en alle instru.cties naur,rkeurig on_
derhouden en bolgen stellen r"rss1 trel afdragen der weeggelden en
het verhaal van schaclerd.oot.pficlLtsveïzuinr aan de m()Ienaar of de
eigenaars van Ce geitrachte granen toegc:l.rrecht.
Dg iveegï]reesters zu,Llen beu::tsgewi.jze hun werk d.oerr, één naan.J
iÍr de zogen:1ande houteren, en de volgende màànd in de stenen mo_
Ien, 7,e zi-jn verplicht een regi$ter bij te hoLrden, wirarin wor:den
genoteerd: naarn van de brenger, datr.rm gewichi en soort gïaan err
het ontvangen weeggeLd. Ieder die graan brengt orn te rrraien, ont_
varrgt een bri-efje, waarop al_les i6 genoteerd. Het weeggeíd be_
draagt voor 33 pond, en nlnder één duit, voor ?4_66 porld-à duiten
en voor 60-1 CO pond 5 duiten. (Een rhr:i.t was een kleine kop.ren
ruunti 4 duitr:n was 27 cent).
Door leze naatïegef zou ieder het zíjne ki:ljgen,
M.H, J. Pennlngs .
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