DE KEIZER
EN DE TRENDGEVOELIGHEID VAN EEN HERBERGNAAM

door Ad Otten

Zoektochten naar herkonst en ontstaan van
van oudsher inge_
burgerde namen blijken telkens ,".." lr..".".
i"g.i
te leve_
ren. De ene keer zit de vemassing eenvoudig;eg
"o
ln
het
feit
dat, de naaÍnsverklar ing heel anderl
zou ver_
wachten. De andere keer verrast het "itp*f-8..-ren
dat
in een naam bij_
voorbeeld de tijdgeest weerspiegeld vlrrAtrnen
.,an-áe'perjode ra.aar _
in de naan ontstond.
Laten we in dit artikel eens kiiken naar nDe
Keizerrr, een toponiem dat al in rroeg zeventiende
eeuwse archiefstukken is
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aangetroffen als de naaÍn voor een herberg annex logenent. In
Gernerts Heem hebben we eerder al eens uit tte cloekÀn gedaan,
dat De Keizer van zorn dikke rtrie eeuwen geleden in Àet ge_
heel niets te naken heeft met het huidige Hobl De Keizer áan
het RidderDlein. De oude Keizer lag namelijk niet daar, maar
stond oD of rond de plaats uaar nu Drogisterij Het Hert Ís
gevestigd in de Nieuwstraat. Evennin bleek tle naangeving ont_
staan uit eerbetoon of ter herinnering aan de een of andere
machtige vorst. De herbergnaam was simoelweg ontleend aan de
farniLienaam (de Keyser ) van d.e eerste uitbaiers (1).
Gedurende de gehele zeventiende eeuw hoort De Keizer tot een
der rtrukst beklarte uitsoanningen te Genert. ïn de tweede
helft van de achttiende eeuw echter wordt van een herÈeg on_
der die naam in Gemertse archivalia geen gewag meêr genaakt.
Het pand, als het er nog g€staan heeft, moet in ieder geval
bij de grote dorosbrand van l?Bb tot de groncl toe zijn áfgebrard. En na deze brand duurt het nog bijna een ha!-ve eeulÍ
voordat opnieuhr en bovendien op een geheel andere plaats de
herbergnaan rrDe Keizerrr weer opduikt.
Herbergnanen

politiek-

en trendcevoeliq
l{eizerrt leende zich niet

Een naan als
erg als naam voor
een herberg in de roerige periode rond het uitbrekên van de
Fbanse revolutie (1?89). Adel, prinsen, koningen en keizers
hadden het imners verkorven bij een groot deel van de bur_
g-erij. Ook Gemert kende, al lang voor de Fbanse legers hier
de Duitse Orde verdreven, Datriotten, die het trieuue ideaal
van rrvrijheid, Gelijkheid en Broederschaprr Dredikten.
Door de beweging der patriotten ontstond bovendien een ge_
heel nieuwe trend in de naarngeving van herbergen. Fên naam
als die van rrln de Duitse Cirootneestern werd na de inval der
rrDe

Flansen natuurlijk compleet onmogelijk en verdween. Het uit
de zestiende eeuw daterende fiIn Sint Joris[rop ile plaats van
het huidige gemeentehuis aan de lvíarkt(2), kán er evenwel nog
net nee door. Toch lijkt ook deze naan in die ti..iden enigsl
zins te zijn aangeDast, want in een opgave uit 1293 heet cle
herberg annex brouweri,j en logenrent nóg voluit IDen ridaler

Sint Joris" (3).

Echt nieuwe en meer eigentiidse herbergnarnen
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deze Deriode

?ose wd Wim wan der Áa uir

Handel woor Hotel dê Keaze..

ziin De Ploeg, De Borger Companie, en De Landman. respektievelijk gevestigd in de la"erkstraat en aaÍr de l4arkt.
Een herbergier die in tleze periode zou hebben geopteerd voor
een naam als De Keizer of De triroon had meteen zijn biezen
kunnen pakken. tn die omstandigheid kont ook geen verandering
als lJaDoleon in 1BOO ziclJzelf de keizershoon op het hoofd
nlaatst of als hij zijn broer zes jaar later tot l{oning van
Holland bornbardeert. Als in 1B1O het nog jonge Iioninkrijk
wordt ingelijfd bii het FYanse keizerri.jk dan is men inmiddels
de bevrijders van 1795 gaan ervaren als bezetters, terwijl
juist in de figuur van de keizer de bezetter werd gepersonificêerd,

|'la de inhuldiging van de rrandersdenkenderr d.w.z. protestantse
Willen I van Oranie, weer een paar .i aar tater. hon men hier
al evennin warm lopen voor de monarchie welgezinde herbergnanen. Kenneliik is dan wel het twee decennia eerder nog zo
revolutionair klinkende rrln de Borger Conoaniefl a1 uit de
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gratie en het heeft er zelfs de schijn van alsof de herbergiers van Gemert hun heil niet langer rvillen zoeken bii een
naan. Herbergen en etablissementen worden in deze periode
meer en meer vernoemd naar hun respekt ieveli jke uitbaters of
eigenaars. Daarin kont pas verandering esr jaar of wat na het
uitbreken van de Belgische Opstand in 183O. En...het ziin dan
.iuist oranjegezinde en de monarchie toegedane namen als De
I(roon, De Keizer en De Gouden Leeuw die ingang vindenen zich
bovendien handhaven tot in onze tijd. Vreend eigenlijk want
bii het uitbreken van de oDstaÍrd toonden vele Noordbrabanders
dat zij allesbehalve onsyrnoathiek stonden tegenover de Bel_
gische afscheidingsbeweging (4). fn Den Haag was nen zelfs
bang dat de orovincies Noordbrabant en Linburg zich achter de
opstandelingen zouden scharen. Een gr.ote opleving van de eco_
nonie onder Íneer door de legering van zorn 5O tot 6O.0OO sol_
daten in deze zuidelijke Drovincies deed echter al gauw alle
ant i -or angist ische geluiden verstorunen.
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De herbergiers van Gemert zagen in die
iaren hun klandizie
eensklaps met sDronaen stiigBn croor au rri*a"liering
-zo-ï"i"-io
van vele
honderden soldaten in de gemee"t..
cere"t_ao"p
in 1832 naar liefst 616 Groningse schutters gekantonneercl
terrrriit er daarnaast in Hander ,ràs
;;à;i;;s iriese schut_

ters gelegerd

was

(s). Allemaal pote"t
".r, iÈi"--ïr..rten

-;;-;;;"
voor de
Gemertse herbergiers . rn de nstriid,,
;
cte
klant
te verwerven lr'as het dus zaak o, l.oo.'- frrr,
"an
,r.r"r,
!IïIgu.rh"a.r,
te kiezen, die niet alleen voor tte weemáeliig herkenbaar
waren:.rnaar

die tegelijk ook uitdroegen achter.de militaire
ooeraties - in dienst van vorst en vàderland
_ te staan.
De
_eerste herbergier in Genert di. dat ;;ó;J
*.Ë u.r, oosten_

rijkse oud-militair.

#;;; s';;;;;'i ;ffi ;;'Ziijl"i:ï,ïï:
besloot tot

*ff

,s.;5

;::ï. "Ë"ï:3:

de invoering van dezó naarn ,og i, "ff
àeret fde naand
dat de Groningse schuttàrs in cemert
*."à!"-1"Ëàr.rartierrt.
wanneer precies is niet achterhaala.
het dan
niet neer geduurd of in cenert tfi;tt ;;;-ï;;-;."ft
oofr À."Ë.ïiea De l(roon
en De Gouden Leerrw.. .. . (6)
Dat de farnilienaan Geiser mede van invloed
is geweest op de
keuze van de herbergnaarn tigt voor de t""àl
is aan ook
niet op grond van de invoering van deze ,ruutn fiJt
uitu..,
dat ge_
concludeerd mag worden dat te Gernert f.o"t.raàu-n.fgische
Op_
stand de- Genertse herbergiers zich om wat voir
reaen
aan
ook - bekenden tot voorstanders van d. ;;;*;;i;.
Een
naam
als De Kroon laat daarover geen twijfel bestaan. &r De
Gouden
Leeuw is een synbool van (nàtionalËl
m"i"tii;ke
(z);
rnacht
De nieuwe trend is bijgevolg evidentl
Bovenstaand relaas heeft ongetwijfeld ale noilige
nieuvisgierig_
heid gewekt voor de persoon vaÍr Jan Geiser,
d.e naamgever van
De Keizer. l{elnu:
0p 29 mei I?92 tÍ:ouwt te Gemert ten overstaan
Petrus.Ecrevisse, zekere Jan ceorg c.i;;;;;."-' van de pastoor
soldaat (ttmiles Austriacusrr), met de C.r""i". -"ll"foostenrijks
ena Antony
u:.!out. redereen vraagt zich
;;'ho.
u"r,
oosten_
rijkse soldaat nu in deze contreier,
"ut"""ii;k
,r.ir.iiA..
Het
antwoontl
daarop is sinpel. Nederland kende
ï. eru"se tild geen
"AC"-
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dienstplicht. Men bediende zich van huursoltlaten en daaronder
zich vele Oostenrijkers. Wim Jaegers t die ne d.e genealogische g€gevens van de familie Geiser-de Goey verschafte, verteltle tlat er in Oost-Brabant wel meer Oostenrijkers
zijn blijven hangen. De nabijheid van de vestingstaal Grave t
waar vêle huursoldaten gelegerd r+aren, verklaart mogelift debevondên

ze groep irunigranten,

Zo noet dus ook Geiser in Gemert zijn blijven hangen. Negen
na de huweliiksvo ltrekking kon de pastoor al het eer(een zoon) inschrijven in zijn doopboek. Vier iaar
kind
ste
volgde
de tweecle manneliÊe nakonelingr terwiil in 1799
later
en in 1802 het gezin uerd uitgebreid net een dochter (8).
Geiser is dan al laÍIg geen nilitair meer. Hii betaalt- dan in
Gemert althans belasting voor de uitoefening van het beroep
rrbakkertt (9).
Een aantal jaren later (in 1807), betaalt hij bovendien rrpatentrr, zoals dat heette, voor het beroep rrtappertr. Jan Georg
Geiser ontpopt zich als een echte horeca{an r want al gaur'tt
bliÈt hij alaÍr tle beroepen van bakker tapper 6n logenenthou' Hij huurt dan van drn
der in é6n persoon te verenigen (1o).
brour+er/herbergier van Sint Joris het daarnaast gelegen pand
op de hoek van de Maxkt en de Kapelaansteeg t dat we nu kennen
als Hotel De Keizer (11).
Creiser is een ondernemend zakennan - ook als exploitant van
een leerlooierij kont hii voor in de archivalia - die vooral
in de horeca-sector zijn mannetie staat. Hii weet het in ieder geval ook gedaan te krijgen dat vanaf 1831 de wekelijkse
zitting van het Genertse vredegerecht in zijn herberg wordt
gehouden. De lrederechter behandelde allerhande kleine nistlrijven. En dit gerectrt rrin eigen huisrr was goed voor de Genertse klandizie. fn dê bewaard gebleven proces-verbalen van
het vredegerecht werd steevast verneld dat de zitting werd
gehouden rrten huize van JaJr Georg Geisert logementhouder te
Gemerttr (12). In de notulen van 30 alecember 1831 is echter
opeens sprake van rrHet Logement Den Keiser te Gemertrr waar de
vrederechter zitting houdt. En vanaf die tijd zal alleen nog
maar sprake zijn van De Keizer......

maanden

In 18m als

Jarr Georg Geiser

is overleden, betalen
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rrde D'venrr

nog steeds ( patent ) belast ing voor de uitoefening van de beroepen van broodbakker, tapper en logementhouder (13).
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