
HET HAGELKRUIS VAl{ GEMERT

fndertijd heb ik aI eens de aandacht gevestigd op het
feit, dat er in Gemert een Hagelkruis gestaan heeft.
Voor zover ik weet, hebben we in de omgeving van Gemert
er al1een in Aarle-Rixtel nog 66n. Overigens zijn ze in
aIle plaatsen verdvrenen, ook in Gemert. Vandaar dat het
me we1 nuttig voorkomt, hier een akte te publl0eren,
waarin het ilagelkruis wordt genoemd. De akte bevond zich
indertijd in het Rijksarchief te ts-Hertogenbosch in d.e
stukken van de Duitse Orde, waar ze thans wellicht nog
te raadplegen is. De inhoud van de akte betreft een ver-
pachting. ldadere toelichting lijkt me niet noodzakelijk.

rrW.ij Korstiaen van den i,1crte1, Dirc van den Bleke,
Ansem Goessens soen, Gheryt sien soen, Vllynryc Gherits
soen, Henryc Queden end.e Johan Kaerrol, schepen in Ge-
mert, tughen in d.esen openen brieve, d.at voir ons is
.comen: her Dyrc van Betghenhusen, coumenduer tot Ghemert
tot dierre tyt, ende heeft uytghegheven end.e erfelyc
verpacht met rade syns oversten, heren Reynarts van Hu-
sen, lantconmencluer der balyen van den Biessen, ende
rade der brueder des huys van Ghemert enen goed,en zeke-
ren man: Peter Claeas soen enen ecker lands op d.ie Aud-e
Straette, gheheiten Heren lYautghere Stucke endo is ghe-
meten voer vier lopensaet 1ands, voer e1c lopensaet
vyftich roed.en ghemeten. Dat la:t is geleghen op die
Aude Strate aen d.at hag.heleruys, metter eenre siden neven
d.en wech, dander siaffiffiants ecker Vfil-lems erve
Henryc Maes soens soen ende metter d.erde syd.e neven Ka-
therynen erve Gheritten was van d.en Gronendael. Ende
Peter heeft enen heymaet met dese voirscreven stuc Iand.s,
met eenre seyssen te mayen, ghelyc den anderen laten, hy
eade slrn naeeonalinghe optea audeo haei"dor-'datter oerden
altoes: toebehoert heeft haenre velt of waert gheleghen is
binnen den palen van Ghemert, ende altoes ter goed.er tyt,
ende met dierre heid.en voerscreven ende gheen lant te be.i
driven dan Peter voerscreven van d.en heren van Ghemert
heeft, soe waert, d"at gheleprhe is binnen de palen van
Ghemert. End,e Peter voerscreven heeft den voerscreven
commenduer geloeft. .etc.etc . ....."rr
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