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rn rrBrabantia, van Juli 1)66 fieffen we een rijst aan vangoud- en zilversnedea, d.ie in 'a-fiertogenbosch wlrkten.Eier-bij vordt ond.er meer genoemd. een idichel van Genert. llen ge -sracht van Genert heeft neer dan drie eeulren rang in Den
Sosch etleleneclen voortgebracht.

rn rrBrabantiarr van november 1!56 vijdt rector J.J.i{.sicktng,
outl-kapelaan van Gemert, een beschouwing &an het werk van
Pastoor Poel-r naar aanleiiling van het plaatsen van een ge-
denksteen op 7 ll,eL 1966 in het g:eneentehuis van Genert ter
gedachtenis aan Pastoor poe}I, d.ie op J januari 1917 te Ge-
mert overleed.. Bet carillon raet rondrijdend,e [eutoonse rid.-
d.ers word.t geneond en aand.acht wordt besteed. &an het werk
va.n d.e vroegere Genertse pastoor op het gebied van d.e orga-nisatie van de textierarbeid.ers en de sociale toestand.en
d.en van d.e werknemerg.

fn het ZaztLand.s Jaarboek, 1914, vinden wij op blz. Bg en B!iets vernerd. over de zaanse molen "De Ruyter!, wat voor Ge-
mertge nolenvriend.en interessant kan zijn. op zo d.ecember
1852 verkoopt Hend.rik van Voorst, koopman te Zaandan, als
lasthebber van zijn broer Gerardus van voorst, d.e meelmolen.
De Ruyter net deszelfs omgaande en staande rerk of gereed.-
schappen, woonhuis, tuin, erf en verd.ere aanhorighed.en voor
f , 50O0r- aan Cornelis Prins Simonszoon, koopnan ie t{orner-
veer. speod.ig daarop werd hlj geanoveerd. rn 1954 verd beterf, va€T d.e nolen gestaan had., verkocht aan d.e geneente.
Eeeft d.eze molen ietg te maken net d.e molen op d.e 0ude -
Straat?

rn eerr tijd,schrift, waarva,rl d.e naan ne ontgaan is, voncl ik
vermeld, ilat op 1 novenbet 1.755 in Genert een aardbeving teyoere:r uaa. Deze aardbeving was zo hevig, d.at de luchters in
cle kerk heen en weer zwaaid.en.

rn h:t boek 'rlevend.e Folklore' van J.E, Kruizinga word,t ge-
sproKen over een epeciaal gebak in HandeS. (geroeente Gemeri )en rel "Eandelse moppentr. IIie weet, hoe deze er uit zien?
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In hetzelfd.e boek word.en een groot aantal volksgebrulBen uit
het gehele Land genoemd. Ook Gemert heeft een groot aand.eel
Verspreid over het bele werk worclt Gemert acht raal. verueld,
Eet betreffen de volgende onderuerpen:
312, 252 foffelen, het rijden rnet kerren en het aaken van

ketelnuziek.
312. )12 Kronen, het versieren van het huis van d.e bruid.

met groen.
BLz, J1: Vastenavond vieren, waarbij nen zich verkleed.t en

o? ronmelpotten speelt.
B1z. 118: Yerhuizen. Tussen Henelvaartsdag en Pinksteren

boerenverhuizingen met burenhulp.
BLz. 129t Optrekken van tle schutterij.
BLz. 155t Zegenen van autor en motoren in llsendorp.
BLz. 18t: Optretlen van St. Eubertuegiltle.
Blz. 2472 Gebruiken van ftEandelse moppenrr een speciaal Ge-

merts koekJe.
De opsonming van deze gebrui.ken, a1 clan niet in het vergeet*
boek geraakt, dientr oru d.e lezer te attenderen op het be- .
staanvande.zeheemkundigestud.ie-objecten.Zii,diebe1ang-
stelling h'ebben op dit gebied, vinden hier een aardig onder- !

werp, om te onderzoeken en zij zullen aan het boek, waaruit
eetr greep verd. gedaan, weI plezier beleven, Aan lltteratuur
over volksgebrulken is in het algemeen geen tekortl ..,,.1i;; c:.r-
d.at de gewoonten steeds verand.eren, is er steeds weer uat te

KORTE NOTTIIES

Ln 1967 verkoopt Peter van Eoutert d.e hoeve Kruisschot te
Stiphout aan MichaeL van Eoutert. Hij had. de hoeve verkregen
van zijn oom lfiichael van Eoutert. De boerderij was leenroe-
rig aen de Raad van Brabant en in gebnrik bij Jan Driessen.

Op 25 februari 169? schenkt Gerarcl Jacobus Eeselaars, kapi-
tein van St. Antonius, aarr het gild,e f.100r- voor een Rieuw
vaandel. Voorwaard.e; na zljn dooit Jaarlijks een E.Mis,

1706. Anna van 0e schenkt zllveren Agnus Dei aan 0,L. Vrouw
van Handel.
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