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emert telt een groot aanta,l_ hoeven waarvan d.e
gesehied.eni-s niet zeld.en terug g.aat tot d.iep
in d.e nid.d.è1eeuwen. Een groot aantal hed.end.aagse straat- en gehuchtnamen zijn aan d.eze
oud.e hoeven ont1eend.. Strijbos, Esdonk, logt,
Milschot, Tereiken, Groenend.aal , Hoge Aarle,
cie Bleek en nog vele and.eren zijn daar vooïbeelden van. ook d.e straatnaam EazeLd.onkraan werd ontleend.
aarr zorn oud.e hoeve: tfde hoeve Hazeld.onkrr.
3li vele oud.eren i-s deze hoeve nog we1 bekend. ars de boerd.erli van de Latijnse school van Geraert. sedert l5BT rhet stichtingsjaar van d.e school, was d.e hoeve haar eigend.om. pas na
een openbare verkoping in augr:"stus 1!20 ging d.e hoeve over
in particuliere handen. 'zondr 1922 kon de fanilie de }íit de
ged-ane koop aanvaard.en. Tn 1964 werd. d.e fanilie van Dijk eigenaar.
Gerlacus van d.en Elsen bracht in zijn: "Geschied.enis van d.e
r,atijnse school van Gemert" uiteraard. d.e hoeve Hazeld.onk ter
sprake (t). rn de tijd dat Gerlacus hierover schreef (tee]),
toen 1ag d.e oud.e omgrachte hoeve nog op zijn oorspronkeliike
plaats in een bocht van de steego d.i-e uitkomt op de nu verharde Eazel-d.onklaan (zie d.e bijgaand.e situatieschets en d.e
toelichting d.aarop). rn 1909 werd ond.er Rector Klaassen ter
vervanging van d-e oud"e vervall-en hoeve een nieuwe boercierij
gebouwd.. De 'tnieuwe Hazeld.onktt word-t thans bewoond. door ?.
van Dijk, land.bouwer, llazeld.onkLaan 40 (n.b. 'rd.e Hazeld.onkrl
is dus niet de wit beschild.erd.e boerd.erii daar tegenoverrd.ie
met grote letters op een houten bord aan de voorgevel d.e

naam 'tEazel-d.onk" uitd.raagt). van d.e oud.e hoeve is niets
ie vind.en. rn 1959 werd.en d.e raatste stukken gra.cht ge-

meer
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tlenpt, naclat zi j in het begin van de dlertiger jaren al hadtlen gediend. als eerste gemeentelijke stortplaats van huisvuil. (z)
Gerlacus van den Elsen gaf over d.e hoeve Hazeld.onk niet
veel bijzond.erhed.en. De vermeld.ing van het feit d.at d.e hoeve
in het jaar llBJ door Hendrik Ruischenberg, stichter van de
Latijnse School werd. aangekocht voor d.e som van J2O1 ,2J zegl
overi-gens toch we1 een heleboel over d.e hoeve Hazeld.onk.
Het gebouw immers waarin d.e school werd" gevestigd., claarvoor
werd rf slechtsrt 1150 guld.en neergeteld" en het d.oor grachten
omgeven schoolgebouw gold. toch als één d.er voornaamste gebouwen in d.e d.orpskom van Gemert. De hoeve Eazeld.onk was
d.us zeker niet zomaar een boerd.erijtje roet wat land..
Volgens Gerlacus zou de hoeve Ln 1lO2 geweldig beschadigc!.
zijn geworden d.oor Hollandse sold.aten, clie destijds in Genert
gelegerd. waren, er veel verwoestingen aanrichtten en zelfs
moord.en pleegd.en.In 1J16 moet d.e hoeve tijd.ens een geweldige
storm zijn ingestort. Verder noemt Gerlacus d_an nog Caspar

Driessen lloubraken als pachter tot 1774 en na hem zekere
Dries van Doren tot 1822.

De tekening is gebaseerd. op d.e kad"astergegevens van 18J2.
De verharde weg lopend.e van de Heuvel tot ongeveer ter hoogte van d.e plaats waar vroegeï d.e hoeve wiinboon lagrheet sád.ert een 15-ta1 jaren "Hazeld.onklaanr.
van oudsher bestond. t'het goed. Hazeld.onk, uit d.rie perselen
te weten a) d.e land.eriien bij de omgrachte hoeve ter grootte
yan 4117 ha b) de grond.en gelegen tussen d.e huidige Hazeldonklaan en d.e l^Ilinboomlaanrzoars aangegeven op d.e lekening,

ter grootte van Jr21 ha en c) rret derde perseel ( i" lalá
al-s trbouwland." ) was gelegen achtËr d.e hoeve wijnten noord.en d.aarvanruitÀtrekkend. tot aan de Kampense steeg welke pa:ra1le1 loopt aan d.b wijnboomlaan), ter
grootte van 1 r)6 lna. Ie totale grootte was dus ruim 9r5 ]na,
Tn 1920 was d.at zo, ín l\jz was d.at zoren tot nu toe is uit
uit niets gebleken dat het at niet sedert 15BZ zo was.
aanged.uid.
boom (a.i.
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Op de met een kruisje aangegeven plaats werd. in het
jaar 19O9 de nieuwe trhoeve Hazeld.onkil gebouwd..
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NE EIGENAARS VOOR 1587

Uit het voorgaande bliikt dat dê hoêve Eazeldonk ook voord.at
het eigendon Írerd van dê Latijnse School reeds golcl als een
voornaao en aanzienlijk rtgoedr. Dit wordt bevestigd. wanneer
nen in de archieven gaat zoeken naar de êigenaars van vóór
dat bewuste jaar 1JB'1 . De hoeve Hazeld.onk biijkt dan eigen_
don geweest te z{jn van verschi]lend.e oud.-adellilke brabaitse
families, d.ie de hoeve niêt alleen in eigendom hadden, Baar
er ook woonden.
Eeer EnAbrecht Ealseldonk
De oudste geschreven verneld.j.ng van rcle EazeldonkÍ koloen we
tegen in d.e zogenaand.e trpaalbriefÍ van 1J26rwa,arbq niederik
van Gênert de grenzen vaststelt tussen zijn bezi-itingen en
die van cle nuitse Ord.e in Genert. Een stuk rgrens{r wordt .r
beschreven aLs: trvan d.en paaf van !íijneboorn totten paal d.ie
steit ane Heren Encghebrechts Eal-seld.onc. .." (3)
Heer Engbrecht Halseldonk kont daarmede uit de bus aLs dê
oudst bekende eigenaar van rrhet goet Eazeldonkr. Eet feit
dat h{! aangeschreven wordt als ÍheerÍ cluirlt er op d.at hij óf
priester óf van ad.el moet zijn.
De fanll-ie vS4 lqene{!
ÍJit 1181 dateert eên oorkond.e waaruit blijkt dat d.e Eazel_
donk toen een leengoed was van de Duitse Orde, teri\rijl een
telg uit het adellijke geslacht d.er vàn Gemerts leennan was
van dit Soed. (4)
Dit laatste gegevèn zou er op kunnen duid.ên dat d.e EazeL_
tlonk oorspronkelijk eên bezitting is geweest van de oud.e Ee_
ren van Geroert. Immers nadat in de ja?en 1t64-1166 niederik
van Gexaêrt zijn ttheerfijke rechten,r over Geroert,aan de c oro_
mandeur van de Duitse Ord.eraf had. moeten staan ep ziln leen_
nan was geworden, toen bleven er aanvankelijk nog heel wat
vrije hoeven en gemeenten in Genert die eigendoro lraren van
bloêdverwantên van Diederik van Ge!0ert. In d.e jaren tussen
1J66 en 1{OO werd een gïoot aantal van deze goed.eren door
d.iverse 1ed.en van d.e fanilie van Genert opgeàrag.n aan de
Duitse Ordê ou ze vervofgens weer in leen terug te krljgên.

(5)

Iv1id.dels d.e oorkonde van 1J8l raaken d.e schepenen van Gemert
bekend. dat ten overstaan van hen, Johan zoon van Jan van
Ghemert, schildknaap, het goecl "d.ie Easeldonckl dat hi.j in
erfpacht heeft van de }uitse Ord.e, aan heer Relmart van Husen, l-and.koomand.eur van d.e Balije A1d.e-Biezen, heeft opgedragen en vervolgens van d.eze hêt goed, ter traard e van 17
nud.de rogge jaarlljks, víeer in l"een heeft oatvangen.

Yan 1A,OJ tot 1440 bliikt God.ert zoon van nj-ederik van Geroert
een gedeelte van het goed. Easeld.onk .in leen te hebben. In
1444 staat een zekeïe Hendrik Becker te boek a1s leenman
rrd.e

Easeldonck". (6)
De laniI1e van Gerl'ên
Ín 1472 is Dirk Jansz. van Gerwen, man van Jonkvrouw Lysbet
dochter van wï1en Robbert van Grevenbroek, leenman van irdie
Easeldonck". (/)
In 1489 verpacht "Joffrou van Gerwenr' (weduwe van Dirk van
Gerven voornoend) rtcle Easeld.onck net haar toebehoren zoo zij
d.aar nu_ter tijt wonend.e is...rr aan haar zoon Wijffel_et van
van

(8).
In het begin van de 16e eêuw is

Gerwen

dan l{ijffelet van Gerwen
leen-nan van de Hazelclonk en na hen Jan Wljff elet van Gerwen.
Jonker Jan wijffelet van Gerwen was tevens schout van Geme?t

(g).

ne farniLie van den Bogaart
0p 2f februari 1544 passeêrt voor de GêEêxtse schepenbank
de rrscheid.inge en d.eilinge d.er goecleren van wijlen Jan \,/j- j ffefetsz. van Gerr*enrr.
Walraven lucasz. van d-en Sogaartrals roan van Joffrou Dlrken
dochter van Jan lfijffelet van Gerwen, valt d.aarbij ten d.ee1
nde huizinge metten glconde, eriwselenrbeemden,
eckerlant gelegen in de parochie van Genert ter plaetse geheiten áj-e
Easeldonckrr.

Eet leen hiêrvan d.raagt hij o! aan d.e land.konnand eur van de
Duitse Ortle, sanen net z$n zwager Peter Willens, schout van
Gernert, getrouwd. net Had.ewich van Gertren.
De zoon van líalraven van d.en Bogaart komt nen in de Genertse s chepenpro t okoLl-en tegen de êne keer a1s Jan Walraven
van denBogaart, de andere keer als Jan l'/alraven v.d. Hasel_
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d.onk. Deze Jan lJalraven van den Bogaart
was getrouwd. net
Jenneke van Einattenr,een bastaard.áochter
van co&mandeur
Hentlrik van Einatten. ( 1O)
ïn het begin van het ja,aT 1])g7 verkoopt Jennekê van Einatte
wed.uwe van Jan van alen Bogaari ret
iràa"- ilrrcreren het
soed. de.Haseldonk (en tevèns het e""iïli"i."r)-;";";";;;ï; leen_
van
landconmand eur a."n lÍ.a"_Ai"u"r,
en Heer
-Ruischenberg,
van Gemext.
fn hêt rKonmande"i; e_a"cirieii
tevinat
zich
nos
wegens sedan" t"táii"s-'ià"
izóo-ii."";;-s"i:
fn. hetzelfd.e jaar 1Jg/^werd-door genoemde
Eendrik van Ruj.s_
schenberg de ratijnse schoor van ë"r""t--e,Ë"ticht.
ne hoeve
Ilazeldonk behoorde sedert d.e ti
aài",
tot
de vaste
bezittingen van de school.
"
"frii"g."

3:":"ilïïtt'

Samenvattins
De trEoeve HazeLd.onkÍ

kont

in d.e oudste Gernertse ar_
-reeds
chiefstukken t evoors chijn als
een
;;";;";;ï""itting.
Seaert
de tweede hel.ft van d.à t. 4e- eeuw ;i;;Ëï";'
een
leengoed
te
z{in van d.e nuitse 0rde. }e f
behoorden
tot
oud-adellijke brabantse_geslachten.
"""r""rr"i--à""#", achtereenvol_
gens: Jan van Gemert (trcl); Godert w"
"o"rl'
vàn--ó;;r-(ï;;;:;il;i;
Hend.rik,Becker (t444); li"t lr"" -c""""""f
ïiïà I ; wijffelet van
Gerwen (ca.15Oo)l (schout) .lan wqrrei
'rlrr'
et
c""*"., ( _t>+Dz
t/atrcaven van den Bosaart (t>++_.lj;-j;;
}.t;ï=..r.rr",.
van den
Sogaart ( tot tSeZ),fn 1!8/ werd de hoeve eigend.on van d.e tratiinse
School.
I,rlanneer het archief van d.e latijnse
-*"i"ài thane
op het geaeente-archi.ef- lr", C"Ë"ri, School,
"""a" gedeponeerd
is, kan
-;;
geschiedenis
ià"i" r"u"iaonk het

;;;

::;:ff.iï1"i3ï.u"

sê_

Marinus d.e ÏJi t . outi-b ewoner van ile nieuwe
Eazeldonk (gebouwd
1)o)),weeL zícin van dê,,bouraL
.""il;;";";;eur+e
";;";;#à"o .,,.,,hoeve nog
r,ru"r,,o"i
:;:1"ï"j.*.ïiË:"""""". r"""o'o
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NOTEN

(t) cerlac;;u; a;ïl:;Ë; a"'"nt..tenl
s van dê r,atlinse school van Ge.êrr,
t
(2) VoJgens medeclelins
yan Marlnus de.!,/it. Marinus
víoonde op ,,de
Hazetdonki, van 1922 tot i960.
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