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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. Deze muurankers naken het erg aannemelijk dat de boerderij 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.

l{ronstraat 1-3 st,aat in Genert bekend als De Blauwe
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 wanneer 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 rechtshandelingeD yerden verricht in Fehistorischê tijilen al werden
gemarkeerd ret een blarye hei. IE latere tijden is dat nog
steeds
*t nanre verden blarre keien geplaatst op te"a,
rechtstellingaplaatsen
er re rerden vaa& gebruikt als grenssteen (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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Kei.

De naam
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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 eenvraagteken te zetten achter 25O jaar B1auwe Kei.
Waar de naam r{'e I aan te danken
houclen het voorlopig naar op tle

is blijft erg rnoeilijk. Irie
verklaring die WiLlem Spierings 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 gebruikt 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 bewoners 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 nauwelijks twijfel. I'laa-r hoe zit het net de rest. Een gedeelte van
de achtergevel is in 1973 (rnet oude bakstenen) opnieuw opgebouwd. Daarvoor waren er echter aI vaker stukjes herbouwd.
Ter hoogte van het oude woongedeelte zijn een paar verbouwingen 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 betrof 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-112-
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yoorgeye.l van De Btauve t(êi in 196?. Duideliik is de dicht_
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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 deze 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 vervanging var raampjes e.al. De meest opvallentle wijziging betreft 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 gebruikt. Het voornemen bestaat het dak aan de voorzijde van
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riet te voorzien (de dakbedekking bestaat nu nog uit
roggestro, afgeziên van een voet van pannen) en de zuid-oostelijke zijgevel, rlie op instorten staat, te herbouwen.
nieuw

Het pand Yan binnen.
hat de inrichting van het oude stalgedeelte betreft kunnen
we kort zijn. De stal bestaat gewoon niet meer. Bij de verbourying in 1973 is het stalgedeelte ook woongedeelte geworden. 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 inrichting van het stalgedeelte kunnen we op dit monent alleen gissingen naken.
De inrichting van het oude woongedeelte tijkt voor het grootste 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 netseluerk 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 verwijderd. Bovendien kon worden vastgesteld dat in de voorkamer
tegen de nuur tussen voorkarner en opkamer een schouw genetseld was. De plaats van standvinken, schouwlij,st en de schoorsteennantel 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 aanwezig. 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. Wanneer die plattegrond gewijzigd is, is uiteraard noeilijk te
achterhalen. líe hebben hierbij weL wat steun aan de archiefstukken 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 ChristiaaÍI r-an der Ven. Het aardige ïan deze inventaris is dat
llartin van de Wijst al in 1962 hêt archiefstuk liet afdrukhen 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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Platte8rond van
de Blauue Kei
net bijgebouwen.

Plattegrond anno 1967.

opgenaakt per woonvertrek zodat we in staat zijn de huidige
plattegrond te vergelijken net die uit 1819. l{e komen achtereenvolgens tegen:
olattee'rond fig.

inboedelbeschr i.iving
Dê keuken

straat

uitziende op ile

gemeentes

2

Herd

oosth'aarts

De kaner uitziende oP de gemeene
straat noordwaarts

Voorkamer

Het kleyn kanertie uitziende oP
cle gemeentesstraat oostrÍaarts

????

Kelderkamer uitzien<te oP de
gemeene straat noordwaarts

Opka.mer

Den keltler
Een andere kelder

De

De geute

De keuken

kelders onder

de opkamer
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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 voorkonen 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).
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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
en eco paar zilvete broekgespcn
ccn zakhotologie met zilverc kas

cen goud lralskruis

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

sóuivcr diro eto dito haksl'otie
eto per dito ooringeo eÍr eeo _
t
dito ringcÍriog

c!Ír pa.a zilvcÍÊn vrouvegespen f
crtt FaÍ ÍÍEnsschoeneÍl en eeo

,

cen paar maos

23,-

5,-

t
gaÍen
t
linne
griis
een busseltle

1,50
1,50

t

1,,10

PaaÍ vÍouwcscho€nen

een partiie gehekeld vlas
een spierzek en eenig wetk

h

de

rogge

schoenen
een hamer

f
f
f
f
f

0,4O

0,30
0,35
0,10
0,30

Í 77,(Àkte ootaris J. F. Àeldets, 1819 num-

kaner

circa vie! cn een hálf vaten

handschoenen

twee koeschekels
elf oude bockjes
eeo paar versletc mans hand-

f
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