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HET ''HEKKEN'I AAN DE SC||EI'|KSÏRAAT
door Jan Timmers

Wi:*:*':"J:;*;ïïËï*#t*rill:ïïïffi
te
het
ie
interessant zijn te

verhinderen de gewassen
vee
van de hekken was
weHet zou
-i"""its
;e beschaclilen'
;;ï'"kil;=
welis
speerden' .1:t"t"
ïi""i"l"".tt-á.-itw"tr'E
c-oncreet geval de exacte
tt"
ï"
ti"
Iicht alleen nogelíik
bekend zoun,iZen, atrtters, weilantlen en hekken
ii;;;";^;
rlit artikel
in
geva}. Ook
aen zi in en dat is n"ruá-ii.i het
de loep
ontler
niet aan toê' lgat h'e nu de hekken
;;-;.;;'
iï;'i:
was
aan
willen nemen is ae I'raag hoe het onderhoud
geregeld.
men geneigd zijn te verGezien de funkt ie van oe hekken zal
gemeenhet ontlerhoud verricht r+erd-door decle hekken
Iiá"".t.[t"
";;;."t ttatai"
rttutt" àienstig waren' - rnmersnut' In <le
I'ci;;
eËn partikulier
dienden een algemeen tí "i"t
voor
wet
ontlerhoud
het
-degel'ijk
oraktijk blijkt echter 'latpartikulieren' uit de
schepenprowri 'r'",' bepaaltle
il;;;Ë
die eigenaar waren van bepaalde
tokollen bliikt dat ptt=o""i-'een
onsedeèlte daaxvan moesten
..,' hek of
;;;;;i;; fioia
-Die-verpticrrti"g
het bezit
funkt

*tJ dus-sebonden aan
iuist
rn het afeneen zullen hethoewel
van het betreffende pt;;;;i:-""u"turr
grensde
'
de percelen ge$eest 'i itt,
-frót.tretr
A1s een clergelifi peris'
daarover tot nu toe geêi zeLerheidbij
de transactie voor de
ceel van eigenaar "tt=tfát wercl
rustte
het ierceel de plicht
;;ilp.;;; uiE"a. "ttttiá-á"t op
rryndpostrr'
ltle
een
van
tot onderhoud van ae ynde of e-ventueel
schepenprotocte
uít
verrciizen hier nog "ttt=- "uu" tlê citaten
artikel'
genoemde
het ar Jercler
;ii;;-t;
Inhetzelf.leartikelwordtookgeciteerduiteenchartervarr
inget z-iin opgenomen
il"t--i"* isoo, waarin getuigenverklar
hittg. tttt de rosnolen
ttie
yntle
aangaande het onderhoud-;; át
getui genverklar ingên
tlie
(3)'
Uit
bij hoeve "de VogelsancSr'
i:;;;;;;"ï

bleek dat het onderhoud van het hek voor rekening kwam van
de Duitse Orde, als e igenaar van de hoeve Vogelzang. Vaak
werd het onderhoud verricht door de pachters van de hoeve.
Overigens wordt in het midtlen gelatei wie het onderhoud
van
de posten
_voor zijn rekening nóest neÍnen, hraarnee gesugge_
reerd wordt dat anderen daarvoor warên a;gehrezen.
Het,feit dat genoemde getuigenverklar ingen" ,""d.r, opg..rorun
w!|st er op dat het niet altijd cfuidefiji r+as wie veranth,oor_
delijk wag voor een bepaald hek. De reáen dat bepaaltte krr,es_
r

ties ontstonden kan overigens ook zijn oorzaak vínden in het
feit dat de verantwoordeli jke pu.soàr, zich wilcte onttrekken
aan zijn verplichting.
Dit laatste lijkt het geval te zijn met Aert Henalrik Verhof_
stadt in het jaar 7?ZS (4). Aert Verhofstadt woonde op Boe_
kent op de hoek van de Oudestraat en tle Schenkstraat ln hij
had de verplichting het hek aan de Schenkstraat te onderhou_
den. Op 1 april 1?gS deed Johan Fyancois van der Gheest, als
schout van Genert, sanen net de schepenen en borgemeesters
de gewoonlijke schouw, waarbij zij oirfer andere inspecteer_
den of
..alle hekken nog cleugdelijÈ waren. Volgens d.e zoge_
naamde rrkeuren en breukenl van de heerlijkheid Genert moest
dit imners gebeuren (S). ttet keurboek steit o.a.:
rrdat alle straeten en stegen, die nen
beheynen noet
en- bêschouwt worden, voorsien noeten sijn van goede
hekkens daervoor gehangen het geheele jáer tangh op

de breuke van seven stuyvers[.
IÍelnu, tijdens de schouw van 1 april 1Z3S blijkt o.a. Schenks_
hekken niet te voldoen aan de eisen. De vórster, Arnoldus
Stevensr_ wordt erop uit gestuurd de klacht rran de schout
over te brengen aan Aert Hendrik Verhofstadt. In het keur_
boek van Gemert wordt in ilit verband gestelal:
rrdat den lesten herbrenger schulcligh
sal wesen te
naken, off andersins dat het den ófficier soude
verdingen en doen maken ten koste van den laesten
herbrenger binnen drJrê off vier dagen als hij
beealangeert is, op dobbelen breuk en goecl te
doen soo tt bestelt sal vesenÍ.
Maar Áert Hendrik Verhofstaalt heeft binnen cle gestelde ter_
mijn niet aan zijn verplichting voldaan, waarop de schout
vervolgens zijn maatregelen neemt.
Na een bekendmaking door de vorster op een van de daaropvolgende zondagen wordt op 19 april 1?gS publÍeck ende vóor
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alleman, ten lasten van de gebreeckige maeckeren ende onderhouderenrr opdracht gegeven aan tle goetlkoopste aannener te
naecken een goet hecken voor die voorsegde Schenckstraet ter
plaetse geneenlijk genaempt aen Boeckent alhier[. De laagste
inzetter zal een premie ontvangen van 10 stuiversrdie direkt
betaald zlllen worden. Iraarom deze prenie toegezegd wordt,

is uit de stukken niet te achterhalen. lÍellicht was

de

schout bang dat nienand een rtergelijk werk wil-de aannemen
als er niets extrars tegenover stond.
Peregrinus Verhofstaat, schepen van Genert, neemt het karwei
aan voor een bedLag van 9 gulden en 1O stuÍvers en verbindt
zich hierbij het hek te maken volgens het bijgelevercle bestek
en de zaak op te leveren v66r Z+ april 1?3S.
Het hek werd gemaakt en de kosten ervan, alsmede alle erbij
komende kosten, inclusief de dubbele boete van 14 stuivers,
bedroegen tesamen 16 gulden en 12 stuivers. De vorster krijgi
de opdracht het bedrag te verhalen bij Aert Hendrik Verhoistadt. Blijkbaar betaalt Aert niet, walt na drie aanmaningen
door de vorster gaat deze, volgens het heersende recht, over
tot verpanding van goederen. Het is inniddels a?3? en op Zz
juni van dat jaar staat Arnoldus Stevens net zijn assistenten op de stoep bij Aert llendr ik Verhofstadt rnet het verzoek
om goederen aan te wijzen trom reËIijk daerop te êxecuterenÍ.
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Maar... Aert Hendrik Verhofstadt verklaart rrgeene neubiliaire oft gereede effectenrr meer te hebben. Hij heeft inniddels deze goederen overgeg€ven aan zijn zoon Lambert. De vorster toog daarop naar zoon Lambert die rrtot twee à ilrye reysen geanthroort ende verclaert heeft, sulx waer te weesenrr.
Br wat nu, want van een kale kip valt niets te plukken. De
schout konkludeert dat er niets anders opzit dan het geld te
verhalen aan alê vaste erfelijke goederen van Aert Verhofstatlt
die hij blijkbaar nog wel bezat. Daarvoor was echter nodig
dat de goèderen execrtabel verklaard rrrc'aldl. Boventlien scbrijft

de schout:
rrEnde alsoo dit soo sijnde geschiet diê voorsegde
erffgoederen en toghte alsdan in evictie soude
moeten getrokken werden, welkers soleÍmiteyten
soo excessieff, langhwijligh en costbaer vallen,
waeromne deselve ook doorgaens affgesneden. . .werttr .
Blijkbaar is tle te volgen procedure zo tiidrovend en kostbaar, dat hij doorgaans afgebroken $rerd. Iets waar Aert Hendrik Verhofstadt misschien op gezinspeeld had. De schout
doet echter een verzoek om niet alleen de goederen executabel te verklaren maar bovendien om beslag te nogen leggen op
de goederen en ze rrnaer tlrye sondaeghse behoorliike publicatien, publicq enale voor alleman te vercoopenrr. 0p verzoek
van de schout wordt procureur Michael van N i eur{rstatlt gemachtigd de zaak verder af te handelen. Aert ltentlrik Verhofstatlt
wordt gedagvaartl en moet voor de schepenen vêrschiinen rrofte
gemaghtightle senden....ter gerrrooneliike plaetse ende uure op
dingsilalqh sullende sijn tlen vi augustii tleses jaers 17 honderd seven en dertighrr. UiteintleliJ{ naakt Michael van Nieu$stadt op 26 augustus 7737 zíjn eindverslag opr biina th'êe en
een half jaar na de konstatering dat het het niet in ortle
was.

Uit de stukken valt niet tluidelijk op te maken of Aert Verhofstadt opzettelijk weigerde het hek te onilerhouden. De
vorster, Arnold Stevens, tekent aan alat Aert bij het eerste
bezoeh al van dê vorster reageerde door te zeggen rrtlat hii
noyt aen dat hecken g€naeckt en heeftrr. Het is heel goed
denkbaar atat juist in cle periode Yaarin zich deze lsoestie
afspeelt, alê funK.ie van de bekken verdween. op papier moesten ze nog steeds onderhouden rorden, maar in cle praktijk zag
nen daar het nut niet neer vàn in. Aert Verhofstatlt zal dan
wel zeer verwonderd zijn geueest t toen bleek dat de nieuwe
schout - FïaÍrcois van der Gheest rÍas net 66n iaar echout die ouderkretse regels zo stipt wenste op te volgen. Misschien
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Olmerkenswaard zijn voorts cle kosten van Generts I overheidsapparaat i.n cle hier beschreven kwestie. Terwijl het hek aan
de Schenkstraat wer tl aangenonen voor een betkag van fl.9r5O,
liepen de kosten van justitie, aanbesteding en adrninistratie
op tot een som van fl. 5r7O.
De drossard moest betaalt voraten rrvoor de rechten van de
heerrr fl. 2r5O, de secretaris kreeg voor schrijfloon fl. 1125
de vorster voor het rtafhangen en publicerenrr ontving fl.Or85
terwijl voorts nog aan premie en aan vertering van r*ijn voor
in totaal fl. 1110 werd gedeclareertl.
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PIII,
(1)

Toponiemen

als ter lmdê ên yndhove, Jan Timrers,
jrg. 25, 1983, p. 9?-103.

C.emert6 lleeo

(2) Het begrip inde blêêk na het schrijven van genoend artikel
eldere al bekend te zíj\. Zíe bijv. Á. Kakebeeke, Cursus
F.ehiatorie en geschiealeniê vaD de oDgeving van Einalhoven.
Kahebêeke Seeft overigenE gêen broftren.
(3) c G 404
(4) D,e reat va.D atit artihet heeft bet!:ekki-nt op aleze kyeEtie.
Alle tegever6 yeraletr odtleêod aaD 6tukkeo Ft"effende ale
psrate erêcutie teteD lêrt EeDalrik Ve.hot6tadt. GÁc ?96
(5) De I'keureq eD hf,eulen|r zijn alte.eDe bepalingen diê yoor
de hêle heerlijthêiit teldên eo vaaria !!&gênoeg alleê geregeld
is voor t[ê toêale ga.og yan zatên iÀ cÉrert. Elk dorp had zijn
kêuren en breukeD. rrf eurrr 6taat voor ee! teÊtelde rêgê1,
bÍeuk 6taat voor tle Btraf of bo€te die nen kreeg bij het
overtreden van de regêI.
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