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T}.JITIIONDERDVIJFTIG JAAR BLAU}JE KEI ?

door Jan Tinmers

p de topgevel van boerderij De Blauwe Kei bevinden
zich muurankers alie samen het jaartal 1734 vormen. De-
ze muurankers naken het erg aannemelijk dat de boerde-

rij dit jaar 25O jaar geleden werd gebouwd. Dat is een goede
reden on - letterlijk en figuurlijk - even stil te staan bij
een van Generts mooiste rnonunenten. Janner genoeg is het nog
niet rnogelijk gebleken te achterhalen wie het pand bour'de en
wie vervolgens de bewoners waren. Dat houden we nog te goed.
De bedoeling van dit artikel is een aantal zaken aan de orde
te stellen die te naken hebben net het vraagteken achter de
titel hierboven.

De naaÍn.
Eet fid l{ronstraat 1-3 st,aat in Genert bekend als De Blauwe
Kei. De naam staat niet op de gevel of boven de voordeur en
voorzover mij bekend is dat ook nooit zo gel.eest. l{at die
naan betreft kunnen rr'e ons t$ee dingen afvragen. Sinds wan-
neer wordt de naaÍn gebezigd en waar komt de naam vandaa-n. ltre

beginnen bij het laatste. Ií.nippenberg schrijft over de naam
De Blaure Íei en concludeert dat plaatsen yaar rechtshande-
lingeD yerden verricht in Fehistorischê tijilen al werden
gemarkeerd ret een blarye hei. IE latere tijden is dat nog
steeds "a, *t nanre verden blarre keien geplaatst op te-
rechtstellingaplaatsen er re rerden vaa& gebruikt als grens-
steen (1).
Ad Otten maakt duitlelijk afat ale Oudestraat ter hoogte van
Boekent een grens vorntle tussen het gerecht van Diederik van
cênert en het gerecht van de Duitse Orde (2). Het lijkt
echter erg twijfelachtig of De Blauye Kei daar zi.in naaÍn aan
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dankt. Een erg belangritr( punt ontbreekt nanelijk tot nu toe.
De naan kont niet voor in de oude archiefstukken' terwiil
vooral in de 18de eeuw meerclere malen namen van boerderiien
verneld worden, ook op Boekent. Wellichtis de naam pas later
aan de boerderij gegeven. Dat is een van de redenen eenvraag-
teken te zetten achter 25O jaar B1auwe Kei.

Waar de naam r{'e I aan te danken is blijft erg rnoeilijk. Irie
houclen het voorlopig naar op tle verklaring die WiLlem Spie-
rings gaf. Voor de voordeur zou ÏToeger bij wijze varr stoep
een blauwe nolensteen gelegen hebben. Blauwe nolenstenen zijn
harde, uit Duitsland geïmporteerde stenen die speciaal ge-
bruikt werden voor het malen van boekweit (ook wel boekent
op zijn Gemerts). Deze verklaring wordt aannemelijk ondat
bekend is dat leden van de molenaarsfami l ie Penninx bewo-
ners waren van de B1auwe Kei. De naam zou dan sinds die tijd
aan de boerderij gegeven kunnen zijn en dat betekent sinds
ongeveer 186O. Het btijft echter een gok. Zekerheid ovêr de
naam is er pas sinds ongeveer 19OO. Miet de Fost die rond
1922 gedurende ongeveer acht jaar in de Blauwe Kei woonde
als nêid bij de familie van Thiel zei in een wraaggesprek:rUà...r rt waar altijcl den Blauwen Kei, ja..altijd..tr.

Het pand van buiten.
Op de topgevel van de B1auwe Kei staat het jaartal 1734. In
de gegevens van de Stichting Historisch Boerderij onderzoek
(SHBO) staat echter vermeld dat behalye dit jaartal ook nog
ergens het jaartal 1680 staat ingehast (3). We hebben de
inscriptie tot nu toe echter niet terug kunnen vinden. Dat
in ieder geval de gevel 25O jaar oud is lijdt dan ook nauwe-
lijks twijfel. I'laa-r hoe zit het net de rest. Een gedeelte van
de achtergevel is in 1973 (rnet oude bakstenen) opnieuw opge-
bouwd. Daarvoor waren er echter aI vaker stukjes herbouwd.
Ter hoogte van het oude woongedeelte zijn een paar verbouwin-
gen duidelijk te reconstrueren. 0orspronkelijk was de hoogte
van de achtergevel over de volle lengte van de boerderij even
hoog. 0f liever gezegd even laag. Terwijl de voorgevel een
hoogte heeft var] ca. 3 meter had de achtergevel slechts een
hoogte van 2 rneter. De nok van het huis ligt dan ook niet
nidden tussen voor- en achtergevel. De eerste Terbouwing be-
trof het opnieuw opbouraren van de gevel ter hoogte van de
keuken (de geut) maar wel meteen 5O crn. hoger dan hij eerst
was. Het gevolg daarvan was we1 dat er een knik in het dak
verscheen. Bij een latere verbouwing werd de achtergevel ter
hoogte van de opkamer ook verhoogd, zodat het gehele woonge-
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Gezícht op achter'kant schuur en d€ a'estelijke achtergêve1 wa.rl
dê boerde;jj. Links van het huis is bet ba.khuis zichtbaa?. (foto 1964).

deelte een verhoogdê achtergevel had. 0p de foto vaÍr de

achtergevel is die verhoging dui tlelifl< zichtbaar. l{arrneer de-
ze verbouwingen werden uitgevoerd is niet te achterhalen
naar gezien de soort stenen die werden gebruikt lil:Lt het een
verbouuing van ninstens de eerste helft van de 19de eeuw.
Ook aan de voorgevel is in de loop van 25O jaar het een en

ander veranderd. Het betreft dan de voorgevel ter hoogte van
het oude stalgedeelte en het gaat dan ondêr andere over ver-
vanging var raampjes e.al. De meest opvallentle wijziging be-
treft het tlichtmetselen van de grote schuurdeur. 0p de foto
van de voorgevel is die schuurdeur inilerdaad niet te zien.
Bij de verbouwing in 1973 is de deur echter weer geopentl en
lijkt de oude situatie hersteld.
Samenvattend kan gezegd worden alat van tle buitennuren ca. ?UÁ

authentiek is en dat de verbouwlngen van de laatste 20 jaar
hooguit 2AÁ omval'. Bovendien werden de verbouwingen in oude
stijl uitgevoerd met gebruik van oude materialen. Alleen bij
een gedeelte van H dak aan de achtergevel is nieuw hout ge-
bruikt. Het voornemen bestaat het dak aan de voorzijde van
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nieuw riet te voorzien (de dakbedekking bestaat nu nog uit
roggestro, afgeziên van een voet van pannen) en de zuid-oos-
telijke zijgevel, rlie op instorten staat, te herbouwen.

Het pand Yan binnen.
hat de inrichting van het oude stalgedeelte betreft kunnen
we kort zijn. De stal bestaat gewoon niet meer. Bij de ver-
bourying in 1973 is het stalgedeelte ook woongedeelte gewor-
den. Overigens was de stal op het noment van de verbouwing
ook niet meer authentiek. Het dichtnetselen van schuurdeuren
waar we het al over gehad hebben heeft uiteraard te maken
net een reorganisatie binnen. Over de oorspronkelijke inrich-
ting van het stalgedeelte kunnen we op dit monent alleen gis-
singen naken.
De inrichting van het oude woongedeelte tijkt voor het groot-
ste gedeelte oorspronkelilr te Èijn. De architeét die in 1967
de boerderij getekencl, gefotografeerd en opgemeten heeft op
verzoek van rle SHBOrvermeld dat alle biÍrnenmuren oud netsel-
uerk zijn (+). oat is ongetwijfeld het geval maar het is zeker
niet zo dat alle binnenrnuren oorspronkelijk zijn. Tijdens de
opknapbeurt, die overigens op dit noment nog niet is afgerond,
is vast konen te staan dat een aantal binnenrnuren later is
aangebracht en dat teruninste é6n oudere binnenrnuur werd ver-
wijderd. Bovendien kon worden vastgesteld dat in de voorkamer
tegen de nuur tussen voorkarner en opkamer een schouw genet-
seld was. De plaats van standvinken, schouwlij,st en de schoor-
steennantel konden duidelijk herkend worden. De zolderribben
zijn op die plaats uitgespaard en aan ale randen van de oude
schouw was nog een dikke teerlaag op dê zolderribben aanwe-
zig. 0p de plattegrond van de boerderij is de plaats van de
schourr' aangegeven evenals de later aangebrachte binnenmuren
en de uitgebroken b inneÍrÍnuur waar we al over schreven. Wan-
neer die plattegrond gewijzigd is, is uiteraard noeilijk te
achterhalen. líe hebben hierbij weL wat steun aan de archief-
stukken die langzaam maar zeker bekend rvorden orer de Blauwe
Kei. Een erg interessant stuk zullen rre bij dit artikel in
zijn geheel afdrukken. Het betreft de inboedel van het pand
in het jaar 1819. De inventaris werd opgenaakt door notaris
-{elders vanwege het overlijtlen van de hêer des huizes Chris-
tiaaÍI r-an der Ven. Het aardige ïan deze inventaris is dat
llartin van de Wijst al in 1962 hêt archiefstuk liet afdruk-
hen in Brabaats Ileemrmaar dat hem niet bekend was dat het on
de iD.ïetrtaris van de Blauwe Kei ging (5). De inboedel r+er cl
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Plattegrond anno 1967.

opgenaakt per woonvertrek zodat we

plattegrond te vergelijken net die
tereenvolgens tegen:

inboedelbeschr i.iving

Dê keuken uitziende op ile gemeentes
straat oosth'aarts

De kaner uitziende oP de gemeene

straat noordwaarts

Het kleyn kanertie uitziende oP

cle gemeentesstraat oostrÍaarts

Kelderkamer uitzien<te oP de
gemeene straat noordwaarts

Den keltler
Een andere kelder

De geute

Platte8rond van
de Blauue Kei
net bijgebouwen.

in staat zijn de huidige
uit 1819. l{e komen ach-

olattee'rond fig. 2

Herd

Voorkamer

????

Opka.mer

De kelders onder
de opkamer

De keuken
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het bakhu is in een vergevorderd stadiurn zijn.

BesIuit.
ffi'T""" Blauwe Kei? Ja en nee. E, omtlat de naan zelf
niet zolang in gebruik is. Bovendien oÍndat het interieur in
de loop van 25O jaar (of meer) werd gewijzigd en omdat de
bijgebouwen verdwenen. S1 en dat is toch het belangrijkste,
ondat de buj.tenmuren van het pand en daarmee het hele voor-
konen voor het overgrote deel nog authentiek zijn. Voor een
pand van 25O jaar _oud is er relatief gezien toch bijzonder
weinig veranderd. (?)

IN!'ONTARIS DER MDUBDLEN EN ROERDNDD GOEDEREN ZICI{ BDVINDENDD
TEN STDRFHUIZE VÀN C}IRISTIAÁN VÁN DDR VDN (1819).

In de kerkex uitqiendc

op de gerne€ttte,t ,rtraet oortueartÍ
hebbex alf bworder :

eene gÍoote las met twee deuren f 8, -
cen schecnblok (?) f 8,-
een staandc horologie f 10, -
boterstand en melktobbc mct
iaagschiif f
wiege en wiegevoet f
een Lindcrktibbe f
twee tafels f
tvaalf stoelen f
drie schotelrelLen f
eene spiegel f
eene lantaerac en cene zoutdoos f
eene kofFemolen f
zeventien tinne schotels, twee eo
twintig dito telid)ren twce dito
watcrpottcn vicr dito genever-
L<.rmmetjcs twee dito kannen ecn
di.o theepot twiotig dito lepcls
drie peperbussen dito twcc
mostaardpotten dito een dito
boterdoos een dito zoutvat een
dito suikerbalie twee dito kande-
le2Íerr eÊÍl dito roompanneken
viet tirmco meten en dito cruci-
6r en twee dito deksels van kan-
ncn wegeade zarnen honderd
zestieo pondcÍr f 41,q

achtc aardcn pinten waarvan drie
m€t tinnen deksels cn twec aar-
den kanneo met tinocn dckscls f 1,50
cen klcin kasic f 1,,10

twcc aardcn schotcls cn zcs dito
teliooren f 0,80
een aarden spoelkom twaalf
thceschotelticns dito cn zcven
dito kopieos
acht glazcn romers en ccn dito
bierglesie
vÈr glazeo vlcsschen
cen struifpan van iizet
een pundet
cen ijzere rooster
vuudjzet cn twce tangcn
een lenkhaal struifmes hangiizer
en haal
twee yzete ketels en twce dito
moespottcn
een yzere thecmoor of theeketel
ccn kopcre beddcpao
twcc kopcrc waskctcls
ccn dito handkctel
ccn dito kofÊpot cn een dito
koffikan f 3,-
ccn dito braadpan met dito dek-
scl Í 7,-
drie dito lampen f 2,-
een dito theems ofte doorslag f 1,-

18-

6,-

1,50

3,-
t_
015
1,10
0,75

f 1,,to

f 0,80

f 0,75
f 0,20
f 1,80
f 1,20
f 0,ó0
f 2,-

f 4,s0
f 1,50
f 1,80
Í 20,-
f 5,50

een blikkeo gieter
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rq'ee dito komvoiren en dito
schuimspaan f 0,,10
trec dito roomketelkeos een dito
Íoomzifre twee dito schaaltiens
eeo dito oud kopcre deksel cn
een meraale kandclaat f 2,-
ccn sttijkijzer cn een houtc cruci-
lix f
twcc emmcrs cn lcpclshuisje t
ccn bccl twcc hoof<Jpculuwcn cn

drie oorLussens van welke twee
2ijn oveÍtÍoLken met blouw ge-
ruit bont

ecne kuip f 2,-
Op de kelderkaner /tit<iede op de

8e ?/t e efl € r lraa t Í oor da 4 4r t S

eeo baktrog met deegschop
en twee ziftefl
eea eiike kist
twee braakcn
een zaadkorf van stroo
gevlogten
een bed zonder peuluw of
oorkussen
een yzere zeelgetouw
ecn yzetc vuurlat cn twec
haargetouwcn
negenendertig raapkoekcn

fn det kelder:

twce aarde olistoopen in v,clkc
nog eenig olie f 5,_
twee steene botctpotten cn
twcc aardc roompotteo
ccn borcrschotcl mct lcpel f
ccn oude botcrstand cn ecn
roomtobbe f

120,-

f 3,-
f 4,-
t 2,-

f 0,75

f 5,50
f 0,50

f 3,-
f 3,40

2,50

1,80

f 25,-

f 0,15
f 5,50

f 0,40

2,50

10,*

4,50

0,60
1,50

een wollen dekcn cn drie kindct-
dekens f 5,50
drie houte stooven een rekje
onder de schor.ru' en koussen-
beeo f 0,30
tuee bijlen een hiep cn ccn posr f 1,

vloot en kapmes f 0,50
een paar bedgordijnen mct gor-
diinroede en schouwkleed f 3,

h de karnr tqierde ap de getteete
ttroat toordpaartr :

een uittÍektafel f 3,
een Larkistje f 1,50
een oudt versleteo kasie cn een
schabelle f 1,50
een bloL of kasje f 4,50
een kistie van denne hout f 3,
een korenvat met ijzer beslagen f 1,50
een kinderbak Í 2,
twee spinnewielen en een haspcl f 3,
twee schrijfleyen cn een schraag f 0,75
een boterkorf met boterkleedje
€en witte mand en een klein
kotfje met beugel f 0,75
tw€e koi€nzigten twee pikhaa-
ken twee spaaiien f 0,60
twee bedgoÍdijnen met yzere
gordiinroede f \-
een bed met twee hoofdpcu,
luuen f 8,-
t\r-ee *'olleo dekens f 2,25

h ix: È.igtr ktnertje aii{e e op de

ltstt:tr slraai aaJtpa4rlr :

fn eel andere ke/der :

een hoop aardappels en een
hoopje wortels

Op de gefie :

t',vee houte scheplepels twee
dito toetlepels en een dito
schoteltjc en een handdoek
ceo bed
een nagtgemak en een oud
verslete yzere ketel

Op den rÍal :

zeveo Lo€baLteo en yarkeosbak f
drie manden en Linderkouw
sopLetel rerslete ketel eo een
draakl'at f
drie mestriekea twee gavels drie
schoppeo en eeo mesthaak met
een mestiak f

-119-



wee tusschoppen f 0,80
lrruivageo en vlasteeb en een
slypsteed f 4,-
twee eggcn eeo rolploeg drie
schakcls eo hagtklippels met
een voorkoppel twee hcyzigten
en drie wannen Í 2,-
tvee leeren twee eyke plaoken
en ee!] Paar hagtefl f 2,85
een oude varLenskooi een helf-
tet eo een stqk vao keten haam
en oudcn toom zadel en ligt f 10,-
een hoog kar het hoofdbared

rog bezaaid gepriseerd den daat-
op zullendc groeyen rog f l5l,-
ingezoute spek eo ander var-
kcosvleesch en hct droog ofre
gerookt spek € 65,-

In de kas $aande in de ketken ui\ien-
de op de gemene straal oorluo4rtÍ :

drie blouwe laken mansrokken f 21,-
drie kamisolen f 7,-
drie broeken Í 4,-
een darnaste hemdrok met zil-

reepen en karhuive
een mestkai
snyzelkist korenschocp
hooimand boomzcclcn cn

m€lkstoel
ecn paaid
eeh witte bootc koe
een veel bonte koe
ecn wi$e bonte diro
een tiger bontc dito
ccn wittc bontc dir()

Op &t qolder :

ecn hoop haver geschat op
vijfendcrtig vaten
een hoop boekweit
eeo hoopie zomerzaat
een hoopje lijzaat
een partii enÀ/etten booncn
taapzaat en gerst

ccn hoop stfoo
ecn hoop hooi

In de scbalr

een hoopje haverstroo gedorst
stÍoo ert ongcdorsten rog in den
last
een hoop tusschen
twcc sotbetl<eo met trree soi)-
rnes,.seÍt €eÍr zct'sseo dric vlegels
en schu6Savels
ciÍca deÍtien lopeosche lrnd mct

een zeysse oude koebakken en
oud rommel met oud yzetwerk f 2,50

Op den schelft:

vere koopen
een witte baaije hemdto!
eeo paar kouseo
cen blouwc linoc kccl cn cen
gcstrceptc gezondhcid
dric manshocden
dtie zcydc halsdocken en
cenige lappen
ecn paar zilvete schoengcspen
en eco paar zilvete broekgespcn f
ccn zakhotologie met zilverc kas f
vier Ínaoshcmdefl t
ncgcnticn bcddclekcns f
dric tafcllakcns f
viifvcclctckusscnslq)vcÍ! f
zevcn servetleíl Í
negen voorschooten f
tien vtouweohalsdoekeo Í
een dito f
een maos wollen slaapmuts í
negen vrouweorokkeo f
vier vtouwcniakken f
drie slaap- oftc borstlijven t
twce stik- oftc keursliiveo f
twee paar vrouvenkousen f
twec paar zokkcn f
cco paar mofieds f
een Stlooie vrouwenhoed f
drieentvintigvrouwemutscn Í
twaalfvrouweondeÍmusên f
nog drie vrouwe boveomutseo f
zcven vrouweobeandens f
een lapje gebleekt linoe f
een rrlollen kinderdeken f
eeo lrÍtiic volle gareí f
ecn;zrtiie groflinne gaarcn t
cen goud lralskruis

f 30,-
f 17,-

Í 1,20
f 130,-
f 60,-
f 50,-
f 7o,-
f 62,
f 75,-

f 26,2s
f 25,-
f 4,50
f ó,í)

f 8,-

f 6,-
f 75,-

f 126,-
f 18,-

f 2,50

f 6,-
f 2,25
f 0,70

f 2,-
f 3,-

f 0,7s

7,50
10,-
2,50

1,50
0,60

10,-
12,50
0,50
0,65

27,25
9,50
1,-
3,25
0,ó5
0,25
0,10
0,80
2,50
0,90
0,60
8,-
0,60
1,50
6,50
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sóuivcr diro eto dito haksl'otie

eto per dito ooringeo eÍr eeo 
_

dito ringcÍriog t
c!Ír pa.a zilvcÍÊn vrouvegespen f
crtt FaÍ ÍÍEnsschoeneÍl en eeo ,
PaaÍ vÍouwcscho€nen t
een busseltle griis linne gaÍen t
een partiie gehekeld vlas Í
een spierzek en eenig wetk t

h de kaner

circa vie! cn een hálf vaten

rogge f

23,-
5,-

1,50
1,50

77,-
1,,10

cen paar maos handschoenen f 0,4O

twee koeschekels f 0,30

elf oude bockjes f 0,35

eeo paar versletc mans hand-

schoenen f 0,10

een hamer f 0,30

(Àkte ootaris J. F. Àeldets, 1819 num-
met 125, not. archief inv. nr 2132, Riiks-
arcbief in Noord-Btabant te 's-Hertogen_
bosch-
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tol irl*i""à-rtiernee iE het-toch vermeltlensYraaril dàt tijdeÍra ile

vervanging van ite keurenvr'oer gebleken is dat het huidige pand

"..'ï"i.*L*. 
heeft Sehail' onleveer 6o cent ineter 

. 
onder de

i"ïaiË- ïr.Ët rer'l een andere iloer aangetroffen diê voor een

;ilit" uàston<l uit plavuizen en voor êen Sedeelte uit-leen' 
-

ffi;';; á"1"-""at vloer vas een duidelijke brandladg èatwezrs'

rat er op wiist dat de voorqanRet van 
'le 

Blauwe Kei door brand

aan siin einde kwan' l" stii"iitt Daterialen uit het huidige Pand

]il---ï"."rti.r, overbli jfselen van ziin voorganter' overigens

íliË.ï'".i. 
'l"ït.i- r'.i it"a oucle fu'lerinsen aans-etlofren'

tZl ii'.."a."- tt.t in Generts Heem 
'le 

ouderdom van de BIau*ê Kei aan

de orde, zii het zijdelingsl óort totn werd (voorzichtig) de konklusie

..ti.ri.àt aát net pana in 1?34 rerd Sebouwd' zie-hiervoor:
iï ;ffi';;-o;;r iuee tulipotten en een afvalkuir' cre'ertê seeo'

Jrt. 25' 1983'nr' 1 tblz'2-4'
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