
1) De curden Kop.

0p 2? naart 16?O konen d"e regeerders van Gemert tot een ak-
kàord net Elisabeth Coppens weduwe van Lar.rrens Jegers' Zij
en de voogden van h.aar onnondige kinderen verkopen aan de ge-
meente eén honne hoek van hr:rr hof , strekl<ende van de poolct

van de latiinse school recht-toe-recht-aan tot op de 
"tT13!i

( 1 ) . Warnte"t men de oudste Geroertse kad.aster?Ians (van 1 8'2 
')

raadpleegt, op zoek naar een mogeliike holimê hoek die in
rràl i""" f OZO geneente-eigendom gewo:rdên zou kururen zijn, dan

lijki er ""n 
.root de hand liggende hoek zich uit te stxekl<en

váat de s chool-gracht, in een iip oitlopend naar de straat'
zoals t.ng"g"t"r, op d.e bi igaande tekening. neze veronderstel-
ii"á *o"at -bewaarhéid door het feit dat 12 aprit 16,74 de

"""Ëa"" van de onnondige kindelen van. IÍ'i ilen Lau:cens Jegers

net de weduwe van Laurèns Jegers huizinge e1 ,hof verkopen op

de hoek van de Schoolstraat en de Straat \2)' neze hu'Lzl-nge

dlenaardenooienaa'nluisterdevanrrdeGuldenCoptrwasdus
À"i"e"o op a" plaats waar thans het vervallen en net planken

ii "rtie."piir"rde 
notarishuis op betere tijden staat te wach-

ten.
ti""t a" volledigheid. kan opgemerkt worden dat met I'd'e straat"
in het verledán bed-oeld werd Ridderplein, Kerkstraat en

Nieuwstraat, terwijl mel" de schoolstraat bedoeld werd het
huidige begin van de RuÍssËnbergstraat.
u"t ï"rr. fi van de akten uii de Geroertse schelenprotokol-Ien

""" """p.'ZZ-3-1670 
en 12-4-1674 kan ro:en tot een aardige re-

construciie geraken van d.e hoek Ruisschenbergstraat - Nieuw-

straat, zoals Óie êr op het ej'nde van de 1?e eeuw rooet heb-

ben uitgezien.
Door de aalkoop van de besproken "kronme hoekrr lcceeg lnen vall

rte straat gezien' een breeá zicht op de pooÏt vaÍr de latiinse
school net het daarachter gelegen schoolgebouw' Waerbii ver-

";a"t"t.ia 
is, nede geiet op- de feiten- uit. de verkootrnkte

"*-)1-j-l 
elo, a"t aé 

-poort* gestaan zaL hebbeb op de plaats

}Íaarophetkadasterp].aÍ.varls32eenbrugisaaDge8evenover
ale schoolgrêcht.
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3ij de verkoop varl de krorome--hoek uit d.e hof van wijlen
Laurens Jegers werden een aantal voorwaarden bedongenl zoals
dat rle geneente een doornenhegge noest planten welke het erf
van de Gul-d en Kop zott scheiden van de nieuw verworven ge-
roeentegrond.. Verd.er werd de geneente verplicht tot het graven
van een sloot para1le1 aan de d.oornenheg, vanaf de straat
tot aan de schoolgracht, waardoor het overtolJ-ige water van
d.e straat gevoeglijk zijn weg zou kunnen vinden naar de
schoolgracht. De schoolgracht kon op haar beurt eventueel te-
veel aan water, lozen op de Rips (zoaIe beschreven in GE 57,
artikel- rrHet Huukskert van Ed.Loffeld).
2) Eet "Eat van Geneït" heette in 16q1 "d.en Easenkuil".
Zoal-s hiercboven geschreven kreeg in 1674 I'de Guld en Koptr een
nieuwe eigenaar en wel- een zekere Ronbout Àd.riaans C"ayevelt.
Ten noorden van de Gultlen Kop, het tweed.e huis dus van de
hoek Straat-Schoolstraat, rf,oonalen toentertijd Eubert en Jan
van Schaj.k. In februari 1691 blijken de erfgenamen van Euub
van Schaik hu11 huis eD hof in d.e straat, ter grootte van 22
roeden, verkocht te hebben aan Jan van Schaik (5). De belen-
dend.e perselen langs de straat worden opgêgeven al-s zijnde
respektievelijk eigendon van Rorobout Adriaans Crayevelt (de
Gulden Kop) en Maria l,Iillen I{aessen van Genert. Den hof van
Jan van Schaik eindj-gt op een perseel dat genoend. wordt rrclen

Easencuil'r, een toponien d.at sinds ale sloop van het gasthuis
nog altijd toepasseLijk lijkt voor een perseel- rlat vroeger
deze naam gedragen noet hebben.
Ivlaria Willen llaessen van Gemert bewoonde dus het derde huls
vanaf de boek Schoolstraat-Straat. Zij had d.it huis gekregen
op 6 dec. 1675 bij de erfscheiding van tle goed.eren van haar
vader Jan WiLlen Maessen van Genert (4). De haar be1êndend.e
buren waren resp. Jan van Schaik c.s. en Dirk ?eters Verschout.
De achter haar huis geLegen hof grensde. aan een ?erseel van
Peregrinus Verhofstad. Eet rrierae huis (?) vanef ale hoek
Straat-Schoolstraat werd dus bewoond. door Dirk Peters Ver-
schout.
Doorbla.d.êrend. Ín de Gernertse schepenprotokollen kornt nen op
1O febrr.l 690 iets te weten over het 5e huis vanaf rle hoek.
0p clie d.atiun nanelijk conpareerden voor tle GeÈertse schout
en schepenen, de erfgenamen van Aert Joris Verperssen, welke
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vexklaexden dat zíi huys en hof in de straat van wiil-en Àert
Joris Verperssen veÍkocht hêtlden aên Jocben Jacob Eeselaars,
huÍr zwage!. De eigenaars va:o tle belend.entle perBelen Langs de

straat zíjn ="spl Di"k Peters Verechout (de eerdêr vermelde
eigenaar van uel 4e huis vanaf <le hoek) en Joèn Thiissen den
tirmernanr welke Laêtste dên het 6e huis van de hoêk etraat-
schooletraat in eigend.on geh€al zou moeten hebben.

3- Dê KêulEe Karre.

Joan Tlr-i-jssen de tinmeÍnaÍr ïaE getloulttl net Perijnr de doch-
ter van. uijlen Jacob Jansen 3rock, de vloegere eigenaar van
I'tle Ceulsche Carréí. 0p 9 juai 1677 waren ile erfgenanen van
Jacob Brock sal-iger tot een aklroortl gekonenr waarbíj Joan

Thijssen in het genot en het profiit gestej-d wercl vam de

huiáinge en de hof, geneendeliik è"o."ta "óe Keulse Karre".(5)
Uit het voorgaand.e kan afgeleid wordeo dat <leze hur:izinge op
het einde cler 17e êeu$ het zesde huis geweest noet zijn van
de hoek Schoolstraat-Straat.
De benaning rrKeulse Kaltr is naar all-e waarschijnlijkheid ont-
leend aan een vaste halte- en/of rustplaats voor d-e toer-
kar tussen Keu1en en I s-Eertogenbosch.
In de rubriek "sprokkelingén" (Generts Eeen 62) L'ordt als één
d,er voornaarcste Genertse ]-ogenenten ín 1793 genoend de
Keulse Kar, gedreven <Ioor d.e weduwe Snoek.
In een beschrijving vê,lr de intocht en inhuldiging van de
Land comnandeu! in 1786, een net vele tekeningen verlucht
haldschrift, berustende in de bibl-iotheek van het ?rov. Ge-
nootschap te rs-Bosch, wordt een beschrijving gegeven van de
opgeri.chte erebogen en versierde huizen die de Lantlconman-
deur tijdens zijn intocht zou passelen. Ook het huis van tle
weci.Snoek rordt verneld, a1s zijnde getegell aan eêD p]-eintje
net bonen. Op zijn lteg vaÍraf Koks zov hij na het versierd.e
huis van d.e wed..Snoels zicht krijgen op tle re1 bijzoncler
fêestelijk uitgedoste schooLstraat, raaruit afgeleid zou
kumên worden dat de Keul-se Kar ook in 1786-179t nog alti.jtl
gelegen was op dezelfde plaats als honderd jaar daarvoor.
M.v.d.Wijst sehreef in Generts Eeen 50 reeds een artikel va:e

tie , intocht van 1786 en naakte daarbij een iuteressante aan-
tekening nL. die van "huis ofte Becretarie" va:a wed.Snoel<r.
Mogelijk heeft een aparte kamer van de Keulse I{ar èienst ge-
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daan als secretarie.
4) De Keizer.
notef'rae Keizer" ligt aaa het Ridd.erplein' iedereen zal d.at

beaaen. In het jubileunnr:rnner Generts Eeen 50, werd' tloor lÍj-n
Vos aandacht besteed aan vermeltlenswaardige en net een zeker
hi-storie beladen Genertse gebouwen. In het bewuste artikel
wêrden ook enkeLe regeLs gêlÍ'i id aan Hotel de Keízet t waarbi j
d.e schrijver de aandacht vestigt op het feit dat reeds in de

1?e eeuw in Genert een herberg d.e naan droeg va.:a ttde Keizettt.
Of de oud.e 17e eeuwse Keizer op dezelfde pÏaats stond al-s de

huidige was toen nog een open vraag. Uit het onderstaande za1

blijkón dat het toponien "de Keizêr" zich in de loop der
eeuwen verplaatst noet hebben van êen plek aan tie huidiSe
Nieuwstraat naar het huidÍge Ridderplein.
De 1?e eeuwse Keizer noet een aarzienlijk en opvallend gebouw

geweest ziin, $arft herhaalde nalen kont nen ín de Genertse
schepenproiokollen aIs nad.ere plaatsaanduidi-ng van eer huis
in dê siraat tegen: 'rgelegen tegenover de Keizerr'.
Dit soort natlere plaatsaanduldingen ben ik in de lrotokollen
ran 1670-1720 all-een tegengekonen wanneer het huizen betrof
in de dorpskon, die gelegen waïen tegenover kerk' kasteel,
lati jnse school of Predikherenklooster.
Ongeiwijfeld zal de lezer zídn afvragen hoe een hoofdstukje
ovèr de Keizer nu verzei.td kan raken in een artikel over de

reconstructie va.n' de hoek Ruisschenbergstraat-Nieuwstraat'
I,Ielnu, onder tle huizen gelegen zijnde tegenover de Kei'zer
treft rnen aan het huis van Maria l'Iillern Maessen ÍÍeduwe van
l,lillem Verschout, het huis van wijlen Àert.Joris Verperssent
en het hrlis van Joan Thijssen de tinnerman (Keulse Ka?re)'(6)
In hêt voorcgaand.e zijn deze 3 huLzen respekti-eveli jk aange-
duid als ]I]e!, 7e, 5e en 6e huis vanaf de hoek Schoolstraat-
Straat.
Hieruit kont nen tot de conclusie d.at de 17e- eeut'se Keizer
gelegen noet hebben ongeveer op de plaats waar thaas dlcog:is-
terij het Hert of secretaïis v.d.Broek zich gevestigd hebben.
Op 16-5-1677 verkocht Jenneke de weduwe van Reinier vao der
Pritten het agn. tochtrecht dat aij bezat van de huizinge, ge-
naand 'rtle Keysertt, waarin zij ldoonachtig was, aan haar zoon
Gerit van der Putten (7). Uet tochtrecht goltl dq rechtsre-
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gelen vall het vruchtgebruik waarbíi na het overlijden van

Zio-á"" t"i.a" echtgenotón, de overlevénd'e het rrnrchtgebruik

il -van de goedàren, uálfu ottnttu"r er neerd'erjarige kinderen

Ju""o.l" werËelijke deLing der goederen kon daa pas plaats-

"i"áur "À*tu"r 
de weduwe óf wedur'lnaar overleed' of voordien

afstand deed vaÍI "tle tocht".
óï"ïó-r:iáór'-àto"g Gerit Reiniers v'd'Putten' het erfaeel

"t "ii" toád"", dai trern toekwa:a io de huizing:-q:"tËt "In
aen xèíser", op aan ziin broer Jan Reiniers v'd'Putten' \u/
uri"-,á*a"í ràtèr op- 6 april_ 1691 verkopen Jaa, casper en

Maayke v.d.Putten aan Leonàrd d'e L',aure: huis' brouwhuis ' hof

rroí"""ij ei1 schuur gestaan ende gelegen in de straat'ge-
r"á"à"ii:r. genaamd- "d.e Keyser". Eet perseer is groot 1 lopense

;;-i1- io*aén, en het wárdt verkocht roet al-Ie recbten en

Jlroiiotett. u"Í trlerseel d'e Keyser wordt - begtensd aan de-ene

"iiá"--aá"t 
het erf var Ï'eonardus v'd'Addonk en aan de andere

;i3d; àoor het erf van de koper,te weten. Leonardus de laute 
'

;;ï-;"" àinde komt uit op de -straat en het 
- 
andere op d'e pad''

'i"- 
"iÀu"t." 

van de Key-er bad het- r-echt zich te wegen over

á" violy""aiit t"t ae pficrrt het ,hek aan de Vlooiendijk
sanen rÊet d.e geburen te onderhouden' t8/
De Virnundtstraat is nog altijd aLs het vlooieneind bekend '
;f ";;t" 

roen zegt ae irbèjenééned I in vroeger tiitten schreef

rur, .\rut Vl-ovendi.iÈ of Vlovenevnd' Ook het geweegd zíjn van

ià" páisérÏti - Í"nes de (erote) straai via eeu paadje op de

Viáundtstraat is nog altijd níet in onbrudk geraakt '
oi t5 ianuari 1694 àaat áe keizer weet in andere handen over

i6l.'d""""á-ae íá""Ë verkoopt huis t brouweri-j etc' zoals hii
rráí'getcocfrt heeft van de eifg"naten van Reinier v'd'ffrtten'

"* 
ë.á"""a Eogaerts. Kermel-ijk is de weduwe van Leonar<I ile

l,aure J-ater opnieuw eigenáresse geworden van: d'e Keizer' waot

t+lebr.r?oe vêrtoopt zii de Keizer aan 
- 
Hendrik van Genert

iio).-sàt ldaat in- de opêenvolging 
- 
van eigenaren var' cle Ket-

àer' tan naar alle "tursóhi;nti;kheid' 
norden opgeflr1d d'oor

raadpleging van een reg:t'ster (nizl) aat tiidons nijn oncler-

roet niet- te vinden wás; net behanttelt <Ie periode van 1700

tot 1705.
Op ? naart 1?97 verkoopt
al-s! buurnan van de KeYsert
1f lopensaten, ean Jan

leolardus v.d.Àsdonk, eerder ve:neld'
zijn huis en hof, grdot 5 coPsaten=

Penninx. Ook de eigenaar vs!] dit
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d"eze registers veel-aL ongefolieerd zijn volsta net te veru'ij-
zen r'aar de datum.

1

2

4

6
7
I
9
o
1

2

R1 20 27/11670
R1 20 24/1/1674i
R122 B/2/1691
R121 6/12h675
R121 9/6/1677
R120 20/41672i
R1 21 16/t/1677
Rl22 1o/1/1691 ,
R12t 13/1/1694
R126 8/1o/1707i
R124 7/1/i697
R121 2t/1 /16e2

R12o 12/4/1670

R1 21 zi /e/ 1 682 ;R1 22 1 o/z/ i 690:. 1 6/ 1 / i 69i

R122 6/4/16s1

14/z/17o8(t
(r
(t

Ad Otten.

ONTWER? HIII]RCONTRACT TUSSEN DE JEZUIETEN EN ÁSSIMPTIONISTEN, bE-
treffende het kasteel van Gemert, 20 april 1900.
(De uit I'ranlei. jk gevluchte Àssu:lptionisten hebben in Genert op
het kastee] gewoond. van 28 april 19OO tot 1 augustus 1901 ). Zíe
Generts Eeern, nr.60, b1-z.12.

Tussen de ondergetekenden:
De nerw.?ater Eduard Henry, van de Sociëteit van Jesus, wonende
te Rei-ns, Rue de Chapelains 6, gevolnachtigde van de Provincie
Chanpagne, volgens de bepalingen bevoegd in dezên,
van de ene kant ;
En d.e Eerw.Pater Joseph Maubon, van de Assumptionistèn, wonend.e
in ?arijs, rue I'rancois Ier, gevolnachtigd.e van d.e Missies van
de Assurnpti omsten,
van de andere kant, is het volgende ovexeengekonen:
Pater Henry s.s.t.i. gêêft oniler de vor:n vatr een huurovereenkonst
eq niet anders, aan de Eerwaard.e Paters Assumptionj.sten, vertè-
géfuoordigd door J.ltLaubon, die d.e ontvanger is, een uitgestreH
landgoed, gelegen te Geroert, bij EeLoonr1 (Nederl-end ) , genaalod het
Kasteel van Gernert, en bestaand.e uit het kasteeL, bevattend.e twee
grote hoofdgebouwen met los staand.e bijgebouwen, een groot park,
een moestuinrgeheel afgesloten net muren en gloene hagen, ongevên
d.oor een brede gracht en daarbij een los staande boerderij, rlie
eraan grenst I een totaLe oppervlakte van 20 hectaren, 8l aren en
69 centiaren, zond.er enig voorbehoual of uitzondering, geheel zo-


