
DE STROOI4 OP PAASI1OTF

door Ad Otten
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É9.=-:- -::\oerig te hebben stilgestaan bij dc r.oning rran

::;-.::::. :: eigenlijke pastorie dus, voerde hij vervolgens
::- -::::- :::rderijen opr die al !'anaf tenrninste de 18de
:;,r :-:- ':': iaren van tle pastorie (1).Tot in onze eeuw be-
: --'- .' :: :r..::ie van Gemert haar eigen inkonsten en goede-
:-::;,: .:-:=i afgescheialen van die der parochiekerk (2).
i :: r:-, r '.-.:- de pastoc (nu: F. van Thiel, Ruyschenbergh-

::: ' ::-: .ls 'cekenalste bezit van de pastorie de hoeve Den
:- .:- .- -:x:ielfabriek van \.\. Ralmakers & Co). De drie
: :r,:: :::::-:,!.. rt huys den hoge 1arle, de Breenhorst,
: :: -:: : ::. .aren allen gelegen in Gemerts buitengebied.
-:- :::-r::::: :-!Ís den hoge -l,arle"(nu: F.Peeters, Lage Áar-
-:r-r:: -,- r-:- ioor de pastorie ïer\.'or'\-en in het jaar 1737.
l.: ::. :: lr:.-.i:grst en De Stroom haren toen al eisendom van
:::-.:::-:. , =:af welke tijd de baten r-an cleze hoeven ten
i-:É:: :. : -a--::::n aan de pastoor ïan G€nert is tot dusrer
:-::: :: r-.:: -.2.--:, Zelfs op de lraag ,.aar beide hoeven gesitu-
:. : r::::- r::::n is tot nog toe Eeen be\-redigend ant\ioord
r-=::i:: 5-:::: r:.:den. Gezien het feit dat men in Generts
si:a::--:::É::--.:=:-l 6n De Stroom én een Breenhorstsedljk aan-
tre:: ::Ë: ::: .': lrkoÍnen alsof tenrninste bLj benadering toch
aanSÊi:i:: !Er::ren waar men deze oude Eoederen ran de pas-
torie r:+: z:-:*::,, Lit het hiernavolEende zal erenr+e1 b lijken
dat men :e ::=;: l:eernhorst niet noet zoeken aan de Breen-
horstsedi.lk e::È:oeve De Stroon niet op De Stroon!

Peter van den al-.en naakt in zijn artikel gewag van weinig
rendabele rrhoefkes" waarop naar zesgen van pastoor Gautius
(1690-1?36) slechts arne pachtêrs bekornen konden worden. Zo
werd hoeve De Stroom voor jaarlljks 60 en De Brêemhorst voor
5O gulden verhuur d.



In 1766 verkeerden beide hoeven in een dernate bouwvallige
toestand dat aannener Benedictus van den Bergh werd opgedra-
gen een taxatie te maken van 'rhoognodigh te weesen repara-
tienrr. De schoorstenen moesten opnieuw worden opgetrokken,
kozijnen, ramen en deuren moesten vorden vervangen, en ter
vervanging van lenen muurwerk dat niet bestand bleek tegen
slagregens werd geadviseerd rrgebad(en steenen te vernetselenÍ.
l{anneer men vervolgens bij onderzoek in de kadastrale be-
scheiden, die dateren vanaf 1832, geen enkel spoor vindt van
goederen van de pastorie op de plaatsen die nu yorden aange-
duid als Stroon en Br eernhorstsedi jk, dan kont al snel de ge-
dachte op dat de pastoor in 1766 }-eTTicht teveeT op kost,en
werd gejaagd en om die reden de goederen verkocht.
Warneer we echter alle kadastrale registers doorvlooien dan
komen ook alle pastor iegoederen Neer boven water. Aan het be-
zit rrden Hubertrr en rrop hoge Aarlerr L-illen h'e in dit artikel
vertler geen aandacht bêsteden. In 1832 bliikt de pastorie van
Gernert voorts te zijn geregistreerd als eigenaar van twee
boerderijen aan wat toen nog heette Paaschhoefschenstraat (nu
Paashoefsedi jk) . En het zljn deze boerderijen die kunnen wor-
den aangewezen als De Breenhorst en De Stroon. Áan bouw- en
weiland bezat ile pastorie daar ter plaatse bijna 10 hectare
(3). En wanneer men naar de plattegrond kijkt van dit gebied
dan valt het niet moeilijk oÍn de twee hoeven van elkaar te
ontlerscheiden, De ene hoeve net de daaraan gelegen landerijen
wordt name lijk deels begr:ensd tleeLs doorsneden door een water-
loop,die we kennen als de bovenloop van de (kasteel)Rips. En
het is deze waterloop die een 1! kiloneter stroonafwaa.rts de
straatnaan rrDe Stroonrr in de yijftiger jaren deed wortel-
schieten . . . . . . . . . . (4) .
Hoeve De Stroon lag dus op Paashoef en wel op de plaats waar
de Rips de Paashoefsedijk huist. De boerderij bestaat trou-
wens n6g, ook al is de oude naa$ van rrde Stroomrr rrergeten.
Marinus Fenninx, de huidige eigenaar, kocht de boerderij diê
in 19O5 na brand opnieuw was opgebouwd, een jaar of tien ge-
leden. Eerder werd de boerderij gepacht van de pastorie of
van zoals Marinus het noernde rrdrn bliejvende pestdwerr'.
Itltiaj waore z66gezlt de pestàwer zrne Sinterekl6srr, lichtte
i4arinus nog toe. Het was namelijk traditie dat op 5 decenber
bij de pastoor de jaarhuur werd betaald.
Dreef het oude toponiem rrde Stroomrr stroonafwaarts?
De waterloop op Paashoef vindt zijn oorsprong ten oosten van
de l'íortelse kerk en stroont vantlaar via Paashoef, Rooihoef,
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Berglaren, Stroon en Heilige Geestlaan naar de Kanpen. ItÍ om_streeks het rnidden van de i7de eeuv uerd á"ru *ut."foop .rrr_geduid als De Beek. pas sedert cle lgde ."u, i" ,en ook voo"dit riviertje de naam Ripsfl gaan tu"igrr,reiku laatste naam
1l "?T"{ d€ oudste tijden in gebruik ,L "oo. de stroorn dievanuit de l4ortelse peel via Groeskuilen, I.lolenbroek, een wa_ternolen, Haageijk en Haag naar de XarpeD liep (S).
In de zogenaamde rKeuren en Breuken vaD de Eeerlijkheid Ge_mertrrwordt bij het onderhoud van vaterlopei -en 

sfoten ae
l::::l:.t^l"l de..(kasreer)Rips aanseduiil ái",,àu. reijeraàf
I:::"il..l"i den Morter, ur,toi a"" Ei""o oi^i,.Ji;.;;;"ï;ï.
9:ll.l:. q: schepenprorokorr". iffiàIJi"
jiiflt 1jt. senaakt. 

. 
aat de stroon ." p"""no"i-ui j"ir.ï"ïï"_.

?:..*^::.tl een,akte van 16e3 .pr"b ;-;;-r;;t;;;ï;'ï;;teulrandt de stroon ofte postioeyeÍr en i" tirï"ïàïdt .ïJplaatsaandu i ding gebezigtl rop de Stroa in áe-paeshoe fn (?).
l{anneer op 7 januari 16?6 pastoor ghristianus líessens rrteul_landt op den Stroonl koopt ter grootte 

""" 
-i+ " 

i opurrraads (=ca. 6O are) darr zien we het to$nier ,,ae Stroárn; niet gekop_peld aan Paashoef, terwijr ue gezien tret toverrstaande tochaan moeten_ 
_nemen, dat het door de pastoor in 16?6 aangekochteteulland dók op paashoef was gelegm (8).- -- "

?: "1:"* dringt zich op of niet ille oude verneldingen vanrrde Stroorntr aldaar thuis horen.....
Binnen het kader van dit artikel is het voorts nog vermeldens_waard dat in het gebied rrhasln€fflal in ae mlaáeïeeuwen gï,on_den^in cultuur waren gebracht. Zo rsd in 1,fO4 een erf gehetende Paeshove als onderdeel van de hoeve Ul"uiio""n aoo, deDuitse Orde in erfpacht uitgegeven (9).
NOTÁ BENE: Paashoef ligt niet in het gebied uaar de gemeentethans werkt aan de uitwerking van ,"t"r" ,ro.ri-;,besternrníngs_
Plan Paashoefrr !

x0,TE :

íl) Peter van ,ten Elsen, D'aau pastorie, c*_tÊ Heem Jr(. 20, tgzs, p. _.,+l-

;:t;;jË: 
*^ Er.en' De Boederen vaD rrÊ Ftoric, cem*rs'reen.,rs. ir, Ë8,

í2) YSlj P:r,ochiememoriaal aànaelegd door D-toc Van Beek (laS_rsllr, .t.ÊÍ_t êsFrtoi8tlE,,, p. 242 e.v-(3) l! de radÀst.àle reqisiêra van 1832 6t..r ir dit Bebied re.êlistr.tri .ts .i jndê?,r!..rc r.., de Da.aoriê ,-.g.::Ir, p"..".r.À.iÀ"iàl.iilË v. -., ",,,3rsi 315, 3r7 t/, sm. ?o4.?os,ina. ràt ut_.rt "ri_-i'i..1]i_ ..0.*n,r-.i à.e*b.ir o. st,oo, i" ráre (,,i x.è. p.,"i.,1ï..lilïrr :rl ."
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boerderij B.e€rhorst is E:,O3 (nu: Brourers, paashoefsedijk 40).I.B. OD dê tad.stràte oinuutprang zijn de erond€n zo*er ien náoraen ars te"
_, ïie vàlr de paáshoefêedijk aaqed,jid met 'il,ieu Ílit s.""rho";t".

.iÈ St.t'. ta.t€ ya.3 êr ook een pad van rle X"p"i""rËt.""t O.i-voerd€ naar... Lir frGt ale Rip€ sldaar.(s) ÍC. L otta. D. Beek en dê RiFs, cenertÊ Heêm Jrg, 22, lgm. p. 109_119.íal C--.*rcÍ CÈrr t4O?-1?94, invêntarisnr. z?i. -' 
''-"' "

!i] U*.tr L Bcch, c€rcrt R1z3-26.1.16s3; cenert R126_s.s.l?to,(l) i- C.Et l:UZ'-?.7.16?6.
(tl È-ar Er à Ekên, coederên var ate Duitse Ordê (5), ceme.ts Heem ,tr8.z4, 1982rF I G-r-

(4) ziê: cêG-tse cot'I-lnt va' 1J naart-1gs3 "over niewê straaïffi{-rgaonoe
op bet là&hrle rinuutplan van 1032 ra€ er tussen Kieboom en orpl.át6ê Í- Et nu heet ÍDe strootr,' e€en vêrbindina. r" h"a ;;e;;-
:l ït L-t:1" rinuutplan van 1032 ra.€ er tDssen Kieboom "; ;.i";;il;;-;.",È uLruuÍ, B€cn ver.,rDorna. rn ner begin van dezêê€Í l.iiÉ r-af het Einder€€ind het zsn. "nohnen;aadjer ""*ï.t r", 
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