
HET llOOGHUIS OP DEN HUBERÏ

door Jan Timmers

Over het Hooghuis van Diederik van Genrert is in Generts HeeÍnal het nodige geschreven. De reden is gelegen in het feit
dat de situering van $at doorgaat voor Generts eerste !das_teel een vraag is die rnenigeen heeft liezi ggehot.rden en dj.e
menigeen dacht te kunnen beantwoorden. fn 19?g schreef Ad
Ctten een artikel in Gemerts Heen waarin hij op de eerste
plaats alle gedachten over de ligging van het Hooghuis de
revu laat passeren, maar waarin hij vooral, gesteund door
archi e fonderzoek, vrij exacte grenzen aangeeft waarbinnen
het Hooghuis gezocht noet worden. Zijn conclusie 1uiclt (1):

Het lijdt n.i. geen twijfel dat het Hooghuis gezocht
noet worden binnen het gebied begrensd door kerk
- kerkhof - Jezuitenlaan - Rips - Nieuhrstraat en
Kerkstraat.

Bovendien wordt in het artikel en ook in latere publikaties
gesuggereerd clat binnen dit gebied het perceel, waaxop sinds
1587 de Latijnse school was gevestigd en waarop thans de
Heemkamer en het gemeehte€rrchief zijn gevestigd, wel het
meest in aarunerking kornt. De belangrijkste reden voor deze
keuze heeft te naken net het feit dat dit perceel omgeven
hras door grachten. In 1587, bij de aankoop t.b.v, de Latijn-
se school, werden die grachten genoend en op de kadaster_
kaart van 1832 komen ze ook nog voor. Waarschijnlijk i{erden
de grachten pas gedempt in 188? bij de nieuwbouw van de La_tijnse school. Dê grachten duiden op het grote belang van
het perceel en zijn daaron een sterke aanwijzing daa het
Hooghuis van Diederik van Genert daar gevonden zou kunnen
worden, immers uit de archiefstukken btijkt dat het Hooghuis
door grachten ongeven h'as. De aanwezigheirl van grachtÀn isechter niet het enige argunent dat telt. Een minstens zobelangrijk argument is dat het Hooghuis sinds 1366 een leen-
goed was van de Kommanderij van de Duítse Orde. Wanneer we
nu het gebied bezien waarin het Hooghuis gelegen moet heb_
ben, dan is er sledrts een klein gedeelte dat inderdaad leen_roerig was aan de Duitse Orde en dat perceel is in de aÍ_
chiefstukken bekend onder de naan Den Hubert. Dit is echter
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Recrnstructie van het gebieal ten westen van Kerkstraat-
ilieuvstraat, zoals Àd otten die stunenstelde voor de periode
rond 1550 (Overgenonen uit Gemerts Heem 21r 19?9, nr 3).
De doorgaande weg is de Kerkstraat -N i euYstraat -Haage ik.
De l'roondijk is de huidige VirÍlundtstraat en de weg lanBs
de latijfise school richting den Huttert werd vroeger school-
straat genoend en thans lluysschenber Sstr aat .

niet de enige reden om
situeren. Laten we alle
zetten.

De J-eenverhouding.

Na een langslepende onenigheid tussen

nu maar meteen
argumenten naar

hêt Hooghuis daar te
eens op een ri jt je
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en de Duitse Orrte doet Diederik van Gênert afstand van alzijn rechten, welke hij te Gernert hacl. 0p 1b decenber 1366lai jgt hij o.a. zijn Hooghriis en een vísgeieer in ale Aa, het
zogenaamde Gemerter Geweer, in leen terug van de Duitse Or_de. Voor het Hooghuis wordt in 13gZ en tà+9 een Diederik van
Gemert als leenman genoemd. Bij het Hobghuis bèhoort dan ookde rrboongaardê ende bempt, geheiten die VorstÍ. In 1214 ech_ter, hranneêr voor het laatst leenhulde wor rtt gedaan (door
pastoor Gautius), blijkt alleen den HuybertÍ nog a1s leen_
goed over te zijn (2). Behalve cleze aanwijzíng dat de Huberttrkernrr van het leengoed is en dus Íkerni .rai fr.t Hooghuis,is er nog het Gemerter Geweer. Bij nagenoeg alle vermeldin_
gen van het visgeweer bfijkt dit gebonilen te zijn aan hetHooghuis. Later, wanneer in de archiefstukken niet neer overhet Hooghuis gerept wordt, blijkt ate eigenaar.van het visge_
weer ook eigenaar te zijn van de Hubert (A). naarn van Hóutverkoopt het geweer dd. 7 septernber 757? aan Godert
commandeur van de Duitse Orde, waardoor het als
yalt, ondat het in volle eigendon aan de Duitse
G).

De Grachten.

De aanwezigheid van grachten rond het Hooghuis is en blijft
een gegeven waar wê niet onderuit kunnen. Zoals al gezegd ishet perceel van de voormatige Latijnse school het enige per_ceel omgeven door grachten, althans Ín 1g32. De waag iÀ ofde Hubert, die daar direkt aan grenst, ín lroeger tijden ookniet door grachten was omgeven, die vervolgêns voor 1g32 wer_
tlen gedempt. Met zekerheid valt hierover niet alles te zeg_gen, naaÍ er zijn wel een aantal belangï,ijke gegevens.
Laten we de kadasterkaart van 1BB2 eenÀ Èf.igàn. we zien datde Hubert in het noorden begrensd rvordt doàr de Rips en inhet zuicl-oosten door de gracht rond de Latijnse school. We
zoeken nu aanwijzingen voor grachten aan de ioord_oost kanten de zuid-west kant (d.i. langs rle huidige Ruysschenberg_straat). Wat de noordoost grenÀ betreft klirr.r, "e net zeker_heid zeggen dat er in ieder geval rde aanwezig was. In 15gg
imrners getuigen diverse mensen dat er eertijás neen gravsrr
Iag tussen de Hubert en het perceel vaÍr nr. peter de Gelaes_naker. Ad Otten toonde aan dat het laatstgenoende perceel
lag op de hoek Nieuhrstraat/Ruysschenbergstraát en zich uit_strekte tot de noord-oost kant van de Hubert (b). De graaf
mondde via een kuil uit in d.e Rips (6). In een eerder arti_

van Aer,
leen ver-
Orde kornt

-100-



ke1 neldde Ad Otten dat een perceel, ttat afgesplitst was van
het zojuist genoemde perceel van Ílr. peter de Gelaesmaker
zich anno 1691 uitstrekte tot wat genoemd werd rden Hasen-cuilrr. Het gaat on een langgerekt perceel bestaande uit de
percelen aangeduid met Á, B en C op de bijgevoegde kaaxt (?).

De Kadasterkaart anno 1832 (gedeelten van scctics I en L).
De percclen D, lt, !'en C vornlcn samen de Uubert. Voor de lottcr,,wordt verder verwezen naar de tekst. Op de plaats aangegeven
met e yerd in 1905 eên zware houtconstructle aangetroïtàn.
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Kijken we nu verder naar de kaalasterkaart. met name naar het
perceel aangeduid met tle letter D. dan zien we Ín de vorm
varr dat perceel een stuk gracht via de Hasenkuil uitnondend
in de Rips. Het perceel is evenals F Ín 1832 overigens wei-
tantl in tegenstelling tot E (bouwland) en G (hof). weilanden
duiden op nattere. Iager liggende grond.
Bij tle vermeldingen van veel percelen ten zuiclwesten van ale

Hubert (tle percelen behoren tot het Hofgoed) wortlen grachten
of sloten vermelcl, maar een gedetailleerde reconstructie is
erg lastig en een direktê nelding van een gracht langs de
huidige Ruysschenber gstraat is niet voorhanden. In dit geval
zullen we genoegen moeten nemen met de toch opvallende vorm
van het perceel F en het feit tlat het om een stuk weiland
gaat. Overigens zijn de scherpe hoeken van de grachten rond
de voornalige Lati.jnse school, tlaar waar die grenst aan de
Hubert, erg opvallend. Dat ook al tloet vermoeden dat alie
grachten rroeger doorliepen.
À1 met al zijn er sterke aanwiizingen voor grachten rond de

Hubert. echter de bebouwing ter plaatse staat een nader on-
derzoek teveel in de weg.

De bodemvondsten.

Op hêt perceel van de voormalige Latiinse school werd in 198O

een sleuf gegraven met de bedoelíng iets rneer te kunnen zeg-
gen over eventuele vroegere bewoning. Een gedeelte van de
gracht wertl teruggevonden en een drietal l'rii grote paalkui-
Ien. Voorzichtig kon geccntrudeerd woralen dat bewoning vanaf
ca.77?5 op aliê plaats waarschiinliÈ is (8). 0p grond van tlie
gegevens kan het Hooghuis in princÍpe op die plaats worden
gelokaliseerd, rnaar ook op de Hubert zít wat in de g?ond.

In 19O4 wordt op de Hubert het oudstê getleelte gebo r'd van
de fabriek van Raymakers (s). ftt tle Zuid-Wi l lemsvaart van 2
september 1905 staat een bericht waarin melding gemaakt
wordt van êei vondst van zware balken verbontlen door dwars-
balken op ca. 1 Íneter diepte in de grond tijdens graafwerk-
zaanheden t.b.v. de uitbreiding van de fabriek van RaJmakers
(1O). var de vondst is verder níets bekend. rnaar hij is wel
intrigerend vanlrege mogrelijke gelijkenis met hetgeen rr'erd
aalgetroffen bd de opgraving van Helmonds rroude Huysrr. Dank-
zij de aanvrage van een hinderwetvergunnÍng voor de verbou-
wing weten we nu dat in 1905 het ketelhuis en de schoorsteen
werden gebouwd (11). 0p het kaartie is aangegeven waar de
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zware houtconstructie in de groncl zat(of rnisschien nog zit).
De plaats waar de vondst werd aangetroffen is voldoeicle ver
verwiiderd van het perceel van cle LatÍjnse school on daarmeein direkt verband te kunnen worden gebracht. Het gaat bli.ik_
baar orn een op zichzelf staande vondst op de Hubert.

De ligging en de aard van het Hooghuis en het Hofgoecl.
De leenverhouding, vorm en aaxd van de percelen en vooral
ook tle vondst van de zware houtconstructie doen ons beslui-
ten hêt Hooghuis van Diederik van Genert op tle Hubert te si_tueren. Toch blijft het perceel van de voormalige Latijnse
school vooral door zijn onringende grachten een belangrijk
gegeven. Had dit perceel verband rnet het Hooghuis en -o1á.
hoe zat dat dan? 0m daar een antwoord op te geven noeten we
eerst de oude verneldingen van het Hofgoed nader onder de
Ioep nemen. In de Bossche protocollen komen we voor het
Hofgoed afwisselend de namen rttt goet tert Hoeve[ (spreek
uit: ten Hove) en I'het Hofgoetrr tegÀn (f2). Beide namen dui_
den op een hoevê gelegen bii het llofr en met het Hof kanniets anders betloeld zijn dan de residentie van de (voorna_
lige) grondheer Dietlerik van Gemert, het Hooghuis rtus. Uit
diverse verÍneldingen blijkt atat het Hofgoeal fesitueerd wasvoor het Hooghuis. Dat betekent dat je, gaande naar het
Hooghuis, eerst het Hofgoed bereikt. De toegingsweg naar het
Hooghuis is de huidige Ruysschenbergstraat die anno 1b1B nog
aangeduid wordt als trde steeg gaande ten erff wart Dirix van
Gemert wasrt (13). Kortom r+anneer je tle Ruysschenbergstraat
inloopt bereik je eerst het llofgoed. daar.na het Hooghuis.
Bekijken we het kaartje dan zien we dat het bljna niet anders
kan of de geboura'en van het Hofgoeal bevonden zich op het per_
ceel van de voormalige Latijnse school. Een voorzichtige re_
constructie van het conplex HooghuisT{Iofgoed leiclt clan tot
twee aaneengesloten omgrachte percelen. Deze aanleg doet erg
denken aan een kasteeltype met biibehorende voorburcht. oi
Liever voorhof. Denken we verder aan de vermelding van het
Hooghuis anno 1364 als:

trdat hues van Ghenert ... boven der valbruggen op den
bergh. . .rr

dalt gaan tte g€dachten al snel uit
kasteel.

naar een zogenaand motte-

Mottekastelen danken hun naam aan de kunstmatig aangelegde
heuvel (de motte). waarop het belangrilrste woongedeelte werd
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r..:rt

,_// rzm

Eên trplaatjerr van een mottekasteel, inclusief de valbruggcn.
Dit ideaalbeêld geeft alleen een indruk. Mottekastelen waren
er destijds in alle soorten en maten.

gebouwd. Bij een dergeli.jk mottekasteel hoort altijd een voor-
hof, die sons ook licht werd opgehoogil, en verder een grach-
tenstel orn zowel rnotte als voorhof. Mottekastelên werden in
de 12de en 13de eeub. aangelegd (14). Overzien we deze gege-
vens dan constateren we toch dat alle elementen voor een
mottekasteel aanwezig zijn, alhoewel ale eenmalige vernelding
van een berg (motte) nog erg rnager is. Bij de opgravingen op
ile voorhof bteek bewoning vanaf het derde kwart van de 12cle
eeuw waarschijnlijk. zodat de datering wel geheel in overeen-
steÍnning is. Bovendien bleek het voorterreÍn enigszins te
zijn opgehoogd (15).
Eên inventarisatie van mottekastelen in Nederland rond 1g?g
neldde voor Noord-Brabant th'eê rnottekastelen (te ÁInkerk en
te Oisterh'i.ik) en een waarschi jnl i.ike notte (te Rijsh,ijk).
Dat er in Noord-Brabant niet neer mottelaselen bekend waren,
werd o.a. geweten aan gebrek aan gêgevens (16). Bas Aarts
voegdè aan deze lijst nog een eventuele motte toe te Eindho-

-704-



L+ï:ïi:iËï,ïT"ïï"3;ï, ï,I,t,ï::.j:_ !::, u.,. 0,.))"_oi".ï"ii ï:.::"J;: j ::i":j"1,. ;ï",iïiï_.:t,::j"_* ï::$:;:

ven (1?). of aan

ten uitwijzen-'(iËi.l'ff"isid::"f*::j:::::ekasteer kan wor-i:Ï iï$i;::fu Ài""i"i$i';::"f"ï;hï:*"fïïij.fi
nOe-

*$ff*
. het Hooshuis;;;fi'ï,Hi;uJ.i:i
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nogal wat onbetaarde rekeningen achterriet ontstond er eenstrijd on de natatenschup l.ui H.";;"l;=;n enerzijats zijnerfgenaÍnen en anderziids àu ,n.ruen ;;"'o;;ï."den voor Hen_alrik toen deze het rentmeesterschap 
"ai"a*da.. pas vierjaar later doet de Raad van e".b""í 

"ïtJËulË r" ura geschilvoornanelijk ten qunste van_ de borgen tiï].-ni. borgen kon_den echter niet nàer beschikken 
""!.--rrài 

'í..eíu 
is. lmrners in

*::l!:l 147e hebben soss.hen;ei. -;.;"",,;;:ï;ïm,, 
van Gemertrngenomen en verwoest. 

- omdat van daaruit 
""À.ir.tlS stroop_tochten rrierden gehouden à"..-' oË**cËi;J:ff: Arrhans datschrjjft eên Bossche kroniekschr i j;;" i;;i.' ;;;.or*u.r, lroo._af ging kunnen r^,e slechts _sisse;. 

-;"';;í;J;Ë 
oortogen zi;nbegonnen en het is goed denkbaar Aat-'."r'-Lo"o OurU..=..,zich vestigden op hei leegst.."J" H."slrii. ,i' 
"", 

neutraleGemert. Opvallend is ala
Duitse Oràe á. "."ï"iïlt"iï í1'Ëï:"1*::,:r rï:5;Ë""*Brabant werd erkend en clat,-hetzel;q;'- ;";;;u" op J1 oktober
11zl dool de bisschop van Munster (23):-;i;;;"ar heeft dezediplomatieke posing om de Geldersen ,á* ï"-"Ëï;*en niet ge_holpen, zodat de Bósschenaren hen in dËcember áaa"aanr.otgendhardhandis verjaasa hebben. ,i;; ;ïrJi;="';Ii, ilypotr,.u. .nuu,opvallend is toch dat na dêze autrr-"fr"t 

"r.airlrr" 
niet neerals_zodanig wordt genoend. 

_lÍel lezen *" 
-i""àË"rou"che 

proto_collen dat op 30 dêcember 1484 Cry*i-c.y"Ji "Van 
Lancvelt

ll" lo:":, afkomstig v11_wij]en ná"Ori.t, -è.ren 
van Helmontnaast het slotje van wijten Di.au.it ,.I., Cià,"I"a, koopt vande borgen van Hendrick cèren (e+).- -ài""ïràïí"i" 
dat een vande borgen nt. Jan Steenwech niet bi; 

-áe-i;;;;;;. 
rvordt ver_meld. Moselijk betekent^ ait aat-eËn*seàI;il:* 

"." het goeclafgesptitst werd (25). 
.covart ,""- r,i.J"àii=g..rt op zijnbeurt die hoeve oD rz r"uríari ,if,l .;;"";,1 ilr'r. ,,r' deVelde. Dezelfde Llrrnis nu: 

^d" Velde koopt op ? mei van het_zelfde jaar huis, erf, rror en Uoomga*à 
""i"uá., 

,,visgeweeraan Genonder geweer in die.Aa bij ár. a."rrb.rden,r val Janï:T.j;:l'.:i:.'i: :;j.:" t'*=fi"t gàu;;í";:ï Hooghuis or
gï'oot gedeelte van het 

r meer duidelijk en daarmee kont een

:r9:'3il, r,.."r.*ï.ï"à" ::ïiï*:=ï""i1Ë."1ï;i'fii:i;*:icatheli.jn, dochter van Hendrik-cgl."; ";;;";;jïu 

".r, ,ru., ouerfgenamen van Hendrik ceten (22). ' -.!r r6!r,s

Alhoewel Leunis van de Velde een ITij onvangrijk bezit hadbinnen Gemert, wat naar arre *aa"scrrjjirr:iïËïË, jiremaar 
oor_
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spronkelijk behoorde tot het donein Hooghuis/Hofgoed kan toch
gestelal worden dat de nodige percelen aI afgesplitst waren en
afgesplitst zouden worden. De stand van zaken van de kennis
op dit moment Iaat niet toe hier gedetailleerde vermeldingen
te geven. AIIeen de grote lijn van de ontwikkeling kan weer-
gegeven worden.
Lonis Gijsberts van de Velde Ínoet voor of ín 749? zijn gestor-
ven, want in een Gemertse schepenakte dd. 9 maart 1497 wordt
geschreven van uijlen Lonis van de Velde (28). wie op dat no-
nent beschouwd kan worden als de eigenaar van het goederen-
bezit ten noorden van de kerk is in ieder geval voor de se-
cretaris van de Gemertse schepenbank niet geheel duidelijk.
Althans dat kan geconcludeerd worden uit het feit clat in de
Gemertse schepenprotocol len de huidige Ruysschenber gstraat
op het eind van de 15de eeuw nog onschreven staat als rrden
dijk daer rnen veert ende gaet ter hoven wart toebehorende
Lonis van de Velderr, terwijl dat straatje in 1515 en 1518
weer aangeduid wordt als rrde steeg gaande ten erff wart Di-
rix van Gernert wasrr (29). Op 27 nei 7574 overigens geeft Ka-
teline weduwe van Lonis van de Veltle een gedeelte van het
\.Tuchtgebruik van de haar toebehorende rrhoven gelegen omne-
trent der. kercken van Gemertrr over aan zekerê Gerit van dêr
Hove, die later ook genoemd werd Gerit Verhoeven (3O). In
1518 is er in de Gemertse schepenprotocollen nog altijd spra-
ke van goederen van de erfgenamen van wijlen Lonis van de
Vêlde, naar in 1520 rnoet de al genoernde Gerít Verhoeven met
zijn r"rouw Tecla van Hout definitief eigenaar zijn geworden
van tenminste een gedeelte van de goederen van wijlen Leunis
van de Velde (31). Gerit Verhoeven kornt ín dÍt verhaal min
of rneer uit de lucht vallen. Hij behoort voorzover bekend
niet tot de erfgenamen van Leunis van tle Velde en evenmin
geldt dat voor zijn wouw Tecla van Hout (32). Misschien
dankt Gerit zijn achternaam aan het feít dat hij bezitter was
van het Hofgoed, oftewel goed ter Hove, ên was hij al eerder
pachter van die hoeve. Oprnerkelijk is in ieder geval dat zijn
kinderen de achternaam van Hout voeren, die zij van hun moe-
der overnernen. De eigenlijke overdracht van de goederen aan
Gerit Verhoeven is tot op heden niet achterhaald en dat zal
ook moeilijk zijn, ondat juist in de periotle 1518-1520 een
hiaat voorkomt in de Genertse schepenprotocol len.
Op 1 februari 1547 sortlen de goederen van Tecla van Hout,
weduwe van Gerit Verhoeven, omschreven als huis, hoèf en erf
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spronkeliÈ behoorde tot het dornein Hooghuis/Hofgoed kan toct
gesteld worden dat de nodige percelen aI afgesplitst wa-ren eÍ
afgesplitst zouden worden. De stand van zaken van de kennis
op dit noment laat niet toe hier geitetailleerde verneldingen
te geven. Alleen de grote lijn van de ontwikkeling kan weer-
gegeven worden.
Lonis Gijsberts van de Vekle noet rioor of in !49? zijn gestor-
rren, want in een Gemertse schepenaktê dd. 9 maart 14gZ wordt
geschreven van wijlen Lonis van de Velde (28). h,ie op dat mo-
nent beschouwd kan worden als de eigenaar van het goederen-
bezit ten noorden van de kerk is in ieder geval voor de se-:retaris van de Genertsê schepenbank niet geheel rtuicleli jh.
A.lthans dat kan geconcludeerd woralen uit het feit dat in ite
iemertse schepenprotocollen de huidige Ruysschenbergstraat
rp het eind van de 15de eeuw nog omschreven staat als [d.en
Iijk daer men veert ende gaet ter hoven wart toebehorende
Lonis van de Velderr, terwijl dat straatje in 1b15 en 1518
{eer aangeduid wordt als rrde steeg gaahde ten erff wart Di-
rix van Gemert wasrr (29). Op Z? neí 7574 overigens geeft Ka-
beline weduwe van Lonis van de Velde een gedeelte van het
rruchtgebruik van de haar toebehorende rhoven gelegen onne-
brent der kercken van Gemerttr over aan zekere Gerit van der
love, die Later ook genoernd rrerd Gerit Verhoeven (gO). fn
1518 is er in de GeÍnertse schepenprotocollen nog altijd spra-
(e van goederen van de erfgenamen van hrÍjlen Lonis van de
t/eltle, naar in 152O moet de al genoemde Gerit Verhoeven netzijn lrouw Tecla van Hout definitief eigenaar zijn geworden
ran tenrninste een gedeelte van de goederen van wijlen Leunis
ran de Velde (31). Gerit Verhoeven komt in dít verhaal minrf neer uit de lucht vallen. Hij behoort voorzover bekend
riet tot de erfgenamen van Leunis van de Velde en evennin
geldt dat voor zijn trourr' Tecla van Hout (92). Misschien
lankt Gerit zijn achternaam aan het feit dat hij bezitter r*as
ran het Hofgoerl, oftewel goed ter Hove, en was hij aI eerder
)achter van die hoeve. Opmerkelijk is in ieder geval dat zijn
rinderen de achternaam van Hout voeren, dÍe zij van hun moe_ler overnemen. De eigenlijke overdracht van de goederen aanierit Verhoeven is tot op heden niet achterhaalà en clat za1
rok moeilijk zijn, omdat juist in rte periorte 151g_1b2o eenliaat voorkoÍnt in de Gernertse schepenprotocol len.
)p 1 februari 1547 worden de goederen van Tecla van Hout,
reduwe van Gerit Verhoeven, omschreven als huis, hoèf en erf



gelegen omtrent de kerk, geheten Ídat Hoêfgoedt'(33). De goe_deren worden zoals ven+acht verdeeld over "dÀ erfgenanen. Zo
"i:" yu rtde hoeve bij den Hoebert aae" Ce"ae"t ende Tec1asijn huyswouw in bestorven sijn ende Adam van Hout alnu be_r*oenende istt (34) en n... Joosien kyndêr en Marten ende Lau_reyns zullen hebben dat huys rnetten hoevê in den Voerst ge_legen...rr (SS) en verder rrkinderen Joest .trrn ttorrt hebben op_gedragen Adam van Hout haeren oome seekere erven genoemptden Hubert ... rnet alnoch het geweere geheyten het Genertsegekreere...r (36). Of het Hofgoeà, de hoËve in de vorst en dehoeve bij de Hubert aparte hoeven zijn blljki niet direkt,maar meer dan een hoeve is er zeker, terwiji nergens sprakeis van een hoeve of huis op de Hubert. De llibert lijkt in cle16de eeuw onbebouwd. Dit wordt nog benadrukt bij de erf,_scheiding tussen de erfgenanen vàn Aclarn van Hout, als ver_mêld wordt dat diens zoon lrrillern een stuk akker lancl krijgtJrsoe leen_goed ats chijnsgoet den HubertÍ, net nog de opner_king daarbij rniet te nogen tJmmeren dan voer den . iersteninconen van den Hubert ende nyet achterÍ (3?). De Hubert isblijkbaar akker lanal en Willem heeft de intentie er te gaanIttinnerenrr.

Besluit.
De Heer van Genert bouwde in de twaalfde eeuw, temidden vanzijn uitgestrekte goederen, aan de oever van de Rips een mot_tekasteel, dat generaties lang bewoond werd door Leden vande farnilie van Genert. Zelfs nadat Dietterik .i.t.rra had ge_daan van zijn rechten in Gemert bleef hij, ,1= l".rrr.., .tr.r,
de Duitse Order op zijn Hooghuis wonen. Na Ëát overlijaen vande laatste wettige van Gemert begint de etlende. Het Hoog_huis wordt verwoest en het .,r"".iipp.r.r, ;;;--il oorspronke_lijke eigendomnen neemt toe._Eerdei'af ,pfil=t"" kleine per_celen op de hoek Kerkstraat/Ruy.."t."n".!.l."ài' 

"r. Aan heteind van de 15de eeuvi en in de fOOu- 
-."u" -*or 

dt het ooÍ-spronkelijk Hofgoed opgesplitst ir, ."r, .*iài grotere hoevente h'etên Steenwechs goed ten noorden 
"urr 

-;; 
fiirtert e., ,ni.r_stens twee hoeven ten zuiden, ervan, terwiji tit 'rr..".rlppu_ringsproces doorgaat . I{aar de kern vat fr.t áÀirr, de Hubert ,en. de voorhof, het oude Hofgoed a"., ti; 

-fr.""a. 
valt nietÍnet 

-:ek:rlrgid te zeggen.. -tÍei weten'w. á"i--i;;.. de Hubertonafhankelijk leengoed blijft en a"t -op*-a.^iiaats 
van hetouoe Hofgoed de Latijnse school verschi;it. fn- ae 1?de eeuw
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l:s1aat er nog steeds een hoeve nêt ile naam het Hofgoeal enln de reconstructie van rond 1?OO, die Ad otten samenètelale,blijken de gebouwen van het Hofgoéa 
"o"a""-"rrig" twijfel gê_lokaliseerd te moeten worden tei zuiden van tlt oor.p"ortu_fiikg gebouwenconplex, en wel daar waar nu notaris Verspeekwoont aan de Ruysschenbergstraat.

Hoewel in het bovenstaand.e het noclige gezegd is over het
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Hooghuis en een hypothese is gesteld over de aard van het
complex Hooghuis/Hofgoed blijft een belangrijk facet vaÍr de
geschiedenis van het domeingoed van de Heren van Gernert, na-
Ínelijk het proces van opdêlen en afsplitsen van de goederen,
nog erg vaag. Nadere bestudering hiervan bldft noodzakelijk,
ook on een meer gerletailleerde beschrijving van het oorspron-
kelijke doneingoed te kunnen geven (38).

W'
(1) Ad Otten, Het rrHooghuistt van Diedeiik van cernert, cernerts lleen 21r 7g?g,

nr.3, blz.76.
(2) Peter van alen Èl6en, coealeren vaJI ale Duitse Orde (3)r Gemerts Heem 22,

1980, Irr. 4t blz. 722 onder nr. 26, en Goede.er van de Duitse Orde (4),
_ Gemerts Heem 23, 1981, nr. 4, btz. 11O onder ru". 38.(3) Zie o.a. cenert R 1O?, f16?v en f1?1v eÍr Bossche protocollen 74A4/ 14aS )f8O en 1485/1486, f296.
(4) Cenert R 11O, f134v.
(5) Ád Otten, Reconstructie Schoolsiraat rond 1ZOO, cêrnerts Heen 19?6, nr.64,

blz. 3 e.v.
(6) P.Dr. Ed. Loffeld, Het Huukske, cemerts Heem N. S?, blz. 74,(?) Ád Otten, Reconstructie hoek N ieuwstraat^uysschenbórgstraat rond 1ZOO rGemerts Heen 19?6, È, 63, blz. 4.

Ad Otten verbond toen de naam Ha.senkuil aan een perceel dat in het voor-
malige rrgat van cenertrt lag. Nu dat gat volgebouwd is, is het oodig de

. Hasenkuil yeer op zijn plaats te leggen.(8) Jan Timmers, De opgraving bij de laaijnse School, cenerts Heem 23, 1981,
nr'. 1, blz. 12-16,

(9) Kathleen Harkx-v.tl. -Akker, cemert in 1904, cemerts Heem 22, 1980, nr. 4,blz. 1O5 dd. 2 juli 1904.
(1O) Fén vondst op den Hubert in 1905, cemerts Heem 23, 1981t Ílr. 3, blz. 92.(11) cerneentearchief Cêrnert, Hintlerweteanl'ragen van hei jaar 1905.
(12) Bossche Protocollen R11?6 f351v aÍmo 1384 (ten Hoeve)

(13) cemert, Rloo,
( 14) zie bijv,

(15) zie noot 8

R1183 f148v aÈro 1404 (Uotgoet)
R1184 f237 anno 1405/1406 (het Hofgoet)
R1185 f149v ar:mo 1407 (ten lfove )

24-6-1518.
P.v.Rqrgt, Middeleeuwse kaatelen, BuÊsurn 19?1.
Kastelên in Brabant, tentoonÊtellingsgids

Noord-BrÀbant6 Museun, Den Bosch 1982,
R. KIok, Archeologisch reisboek voor Nederla.nd,

Haarlem 19?7.
J. Besteman, Mottes in the NethertaÍlds, in Hoek-

stre e.a. (red.), Libel castellorum, zuthpên
1981.

B. Áaats, De Ontwikkeling van het mialdeleeuuse
kasteel in Noord-Brabant, llct Ibabonts kas-
teer 2 (19?9), nr.. 2, blz. B-29.

(16) J. Bestenan, Mottes in the Netherlanils, zie noot 14.
(1?) las Áaits, De ontwikkeling van het midileleeuws kasteel in Noord-Blabant,

zie noot 14
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(lg) Oa.s .{arts oerkt nog op dat er een groêp motteburchten voorkomt tot in alelate niildeleeuvên, die gekerunerkt vordt door vrij ger inge afnêtinggn ên
een geringe hoogte. Het iê Boed mogelijk dat het Hooghuis tot dezè ty_pisch lÀat niddeleeuvse groep behoort.

(19) Erfgenanen die iliret<t of inalirekt toederen overalragen aen Hend.ik Cetenzijni Àert Claes Steênwech, Dirck Jans van Bruhese, peter en Goyart
Goyarts van Lancvelt, Luytgard veduríe Dirck van Geneat.
Bos6che hotocot\en t47S/7476 f?2v, f91, f92.

(n) zie l, Flencken, Helmonil in hêt verleden, deel 1, blz 196 en ale regestenin de inveotaris va-n het huisarchief ttel;ond. AlÁ rentmeester van de her_tog wordt hij vaak gênoeÍtd Henrick Van cler Keelen. Volgens de inventarisvan de archieven van de rekenkarner gÀat het echter om àezelfde persoon.(21) J. Ueeren, Het rècht van ale gruit ,,àr, a" fru."., "-, i.fr."a, Taxardria 19gzb1,,,275,
(22) Het bericht Êtaat in hêt zogenaahd 'r2S jari8 kronijkje der Staal etr litêijerijvan rs-Hertogenboschr wat Hertnans heeft opgónoren in zijn geschiedkundig "

nengelwerk over de provincie Noord-Brabant ilêel 1.
Zie over de veawoesting van het Oenerts kasteel over igens het artikel vanUiro van Heugten, De verwoesting van (een) Gernerts kalteel in het begin

,^_, uT d" celderae oorlogen, cemerts Heem 23, 1981, b].z. 7O4_7O?.(zó, zie regesten 386, 382 en Jgg van de iDventaris van het commanderij archiefvaÍr de Duitse Orde te Genert.
(24) De borgen waren: Jan van Cortenbach, llutger van D,p, Lonts van Lancvclt

en Jan Steenwech (Eet recht van de gruit van de erán van llelnloDdr zienoot 21). AlÊ verkoperê in 14g4 voráen genoemal: yl{an van cortenbachals monber over de kindereí van Jan Corienbach, Leunis van l,ankvelt en
,^_, Iul RltC"":.. van hpe, zie Bossche protocotten 74a4/MaS f 7Fí).(25) Het afgesplitste gedeelte kan eventueel Steenvechs goêd zijn, dat atszodanig voor hei eerste in lSOs vordt vermeld (cemeit lgg izáv) rnaaral eerder in 1490 als belendênde voorkont (cetnert R9? fsg).(26) Bo6sche protocollen 74a4/74as f8o, f18o 1485/1486 it96:-

Ád otten verneldt det Jan Helqn hoogschout was vatt Den áosch. Dat washij ove.igens pas na 1SOS. t{el iÊ het nogêIijk dat Jan tle)m rentmeesteruas rond 1482. Hij i6 dan in feite de opvolgàr van Henalrik Celen.
Hoe Jan Heym in het bezit laakte van hea bo;engenoemde is onduidelijk.Wellicht kon hij al€ rentmeeste. erover beschiiken om de onbetaalde

_ rekeningen van zijn voorganger te kunnen voldoen.(27) Enige gegevens van Hendrjk Celen en diens fanilie:
Hendrik Celen yas een zoon van Gerit Celen en LuitgarÍl dochter vanHubert Peters Utenvehusê. De fanilie Celen uoonale ie Helmona en Geritbekleedde êr divêrse functies. Gerit had behalve Hendrik nog twee zonente wêten Matheus en Geritr. Hendrik CêIen huwale Ceertruyt dochter vanÀart Steentíech en Katharijn Claes Loêonans. Ceertruyt iad tnee zusters:Sophie en Aertken.
De kindeaen van Hendrik Celen en Ceertruyt:
1. Hr Gerit o.a. 6cheBen te lielmonil
2. r llubrecht
3. Iila, gehuyd net Jan Jans Kennepart
4, líillen
5. Jan
6. Dierxke
?. Hi Hendiik
8. Cathe!'ijn, eerst tehuyd met Lonis van de VêIile, na diens dood met
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CorDelis Gieli6s. van der Sargienr schout van Maastricht. Zie voor de
faniliê van dê Velde noot 32.

Bronneni fichcg Bo66che Itotocollcn íanilicnaan Cclcn
regesten in de inventaÍis van het lluisarchief llelmond
J. Heeren, Het recht van de gruit van de Heren van Hclmondt

zie noot 21.
HelmoÍd R2?9 aktenr. 159 dd. 29-11-1481.

(2a) cemert lt98 dd. 9-3-1497
(29) Gemert Rlm dd, 21-2-1515 en dd. 24-6-1518
(3o) Gemert R10O dd. 2?-5-1514
(31) Genet t Rlm dd. 1-2-1520 en R1O2 dd. 25-1-1528
(32) Ihige fsmiliegêgevens van Lonis van de Velde:

Goyart van ite Velde, deken van Woenael en
kannunnik van Dên Bosch

Jan, kannu[nik van
Den Bosch

Catheri..jn Hendrik Celen

Chijsbêrt Beertken van de Velde
I (ook van den Kerkhove)
I

Ghijsbert Beertken van de Velde

Luytgard
Í

Lanbêrt Millinck
Lambers

(ook De Campo)

van den Bosch

Mr Chijsbert Anna
kannunnik non op

van Deo Bosch Eyckendonk

x
Lijsbeth

ÀIe'.t
x

Àdriaên van
Raveschot

Bronnen! fichês Bossche Protocollen farnilienaan van de velde.

(33) GeÍlert RlOs dd. 1-2-1547
(34) Genert R1O7 f59 dd. 8-4-1560
(35) Ceme.t R1o5 f12O dd. 10-4-1554
(36) Genert R7o? f1?7\r dd, 9-6-1563
(37) Gemert Ii11O f162v-f163v dd. 15-10-1579
(38) Met dank aan Ád Otten, viens uittreksels vao de Gemertse schepen-

protocolleÍI veêlvuldig gebruikt zijn.

Lonis v_an de velde
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