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!ít artikel is een vervolg van het in Generts Êeero nr.6J gepubliceerde artikel rrReconstructie Hoek Nleur'rstr. /Ruiss chenbergstr. rond 1700 . Daaron aLl-ereerst een aanvulling net betrekking tot het pand op de hoek van d.e voornoerode straten
I'le
d.at, zoals. aangetoond in Gh 63 naar d.e naan luisterde van
Gulden Kop".
Karre".
I. De ttGulden Koltt werd ttKeulseI'Gulden
Koprr in Gernert gekend was
Het htis dat rond 1?OO als
andere naan te hebben
een
blijkt in de locp van de 18e eeuw
Uit het hieraan
Karre".
aangenonen en wel- d.ie van 'rKeulse
t'Keulse

Karrel
bLêek dat rond 17OO de
vanaf
huis
het
zesde
a1s
een herberg was d.i-e men kon aaMijzen
op
17
een
Na
lezi:ng
d.e hoe-'k Nieuwstr. /Ruyss chenbergstr.
'ran
de
tot
nei.
echter
naart 1768 opgenaakte schepenakte noet
net
Karrel
in.
vergeliikinS.
conclusie koroen dat de "Keul-se
1?OO een aantal- plaatsen (naar de kerk toe) moet zijn opgegchoven. Op die datun verscheen nan0elijk een zekere Sinjeirr
Andries van Eam vooï de Gernertse schepenbank alwaar hij bevestigde dat hij aan Thomas Dirks Snoekx had verkocht zekere
van de Schoolstraat genaa'md zijnhuizinge gelegen op de hoek'huizinge
net de daarachter -gelegen
de "de Keul-se Karre", welke
hof een oppervlakte heeft van 2 lópense en 9 roeden (= ongeveer 56 aren). Eet desbetïeffende peïseel was gelegen tussen het eïf van Gerard Vonken aan de ene zijde en de Schoolstr'
ean de andere zijd.e' terwi-j] het perseel zich uitstrekt van
de grachi der latj-inse school en een waterlaat aan het ene
eináe tot vooï op de straat aan het andere ei-nde (1).

vooraf gegane ertlkel

van het huis op dê hoek blijken hieruit
ove" een tijdsbestek van 1OO jaar nauwelijks veranderd.r want
bfj een transport van 'tde GuLd.en Koprr in 1663 wet:d' de olpervlálcte opgegevei: als zijnde ontrent 2 lopen3e (= 33 arcn). (2)

De perseelsgrenzètt

M"a" e"I"t op a" gtootte van het perseel in 1768 en 1661 en
op de perseelsgr:nzen aangegeven op het kadasterplan van
1e32, Ut:ijït nen onwilfekeurig het idee dat nen rnet de begrenzing rrwatellaatrr uit d.e hiervoor velroelde schepenakte van
i? roaart 1768 niets anders bedoelt als de waterlaat die een
evêntueel teveel aan water in de gracht dèr latiinse school
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lozen ?p de Rips (zie bijgaande tekening van de xeccnstructieJ.
ïeb bestaan van deu e sloot llerd" voor het
eerst ter sprake gebracht door Gerlacus v.d.Elsen in zijn
Geschiedenis van de Latijnse School(blz.1:5),Híj schreef nanelijk:
rrin het jaar 1598 w-^rd ten versueken van-Heeren Albïechten
Strijbcs, pastoor te Genert ende rector der scholenrgetui-_
genisseit afgefegd. over eene sl-oot die het hoge waLer van
kon

gracht naar de Rips voerde. tr'rans Schenkels Jaslerszoon
dje 16 of 17 jaar gewoond had op de plaats daar -nu de
schcol is, getuigdè dat eertijds een grave plach te.liggen
tussen den I{ubert ( thans pasiorie) of-het erf van de weduwe Dirkske "vÍilfern Àdam van lIout en iret eïf van rnr, peter
de

de Gelaasoakerr'.

Deze ínteressante passage uit

het boek van de boelenapostel,

waalbi! hij in zijn eigen e).enpfaar ncta bene de aantókening
naakt I'schljnt abuisrr, heeft kenneli.jk ook vriend
Loffelá
aëngesproken. In Generts Heen nr.5? kont l,offeld namelijk
uitvoeïj-g terug op het genoerde |graafke" en de getu.igenverklaïingen d.ie het betreffen, waarna hij tot de conclusiè
komt dat den llubert aLs pastorie van Genert van 1714-1IA5
gestaan zou moeten hebben aan d.e Hestkant,van het besproken
afwateringsgraafke en r.rel pal aan de Rips, teruij1 hei geboortehuis van Jan van Amstel, die een achterkleinzoon ,rras
van mr.Peter d.e Gelaasnaker alias van -A:lste1, gestaan zou
noeten hebben aan de overkant van het graafke d.us ook pa]
aan d.e Rips. Dit alles neende Loffel-d. dan af te k:,;:men lei-den uit de door. G.v.d"El-sen te berde gebrach.te akte van 159g.
Echter ïÍanneer nen. de i.ndeze atcte (l) vervatte getuigenver_
klarlngen leest, dán blijkt dat daaïin niet één teer een
huis genoeld wordb. In de akte wordt íelkenmale gesproken
van het erf "den I{ubert" en van het erf van mr.peter den Gelaasmaker alías van Arastef. Eerlijk gezegd vind ik Àet onbe_
grijpelijÉ dat Loffej_d. in Geneits Heei nr.5T, b1z.jT durfde
sch::ijven: 'rhet is een vaststaand feit dat áen Huhert een
raroni-ng r,ras ]Íggend aan d e linkerkant van d.e sloot die liep
van d.e gracht van d.e latijnse school naar áe Rips
,o"i
ter plaatse waar d.ie sloot uitroondde in de Rips. Aan áe "r,
andere
kant van de sLoot lag het gêboortehuis van Jan van Arostel-,
dus op enige meters afstand van "den Hubertr.
Afgezien van het fei.t dat het hoogst onwaars chljnlijk lijkt

-6,,,p die plaats aan de Ríps, eertijds een belangrijk huis
afs de pastoïie en het hÍoonhuis van één deÍ Gemêïtse notabelen, gestaan heeft, had Loffeld zich teruainste toch moêten
bezir,nen op de vraag hoe groot het erf den Hubert en hoe
groot het erf van nr. Peter varr Amstel geweest zou ku:rnen
zijn, alvorens zornaar in een hoekje van een perseel een huis
te projehteren en dat dan a1s vaststaand feit, gesclrreven
en wel, in te leveren bij de redactie van Generts Heem.
Verd.erop ,zal blijken d.at het orf den Hubeït lraar liefst i+
lopense (= 1,25 hÀctare) groot is, terwijl het perseel- dat
door een waterlaat van den Hubert gescheiden wordt in 166J
en 1?68 aan oppervlakte neet ontrent 15 aren, (t )(e). MÍjns
inziens moet nen uit het voorgaande concluderen dat datgene
wat L,offeld geschreven heeft over de lokatie van het rrhuis
van Anstel en het rrhuis d.cn I{u-bertl, net een korreltje zout
darr

genomen

noet worclen.

hêt huis rrvan Anstel" dan wel gel,egen heeft ?
Het lijkt alleszins aannenelijk te veronderstellen d.at het
erf van |tde Guld.en Koprr zoals hierboven omschreven te vereenzelvigen is met het erf van mr.Peter de Gelaasnaker al,j.as
van Amstel uit de getuigenverklar:ingen van 1598 (5). lit erf
bevatte in ieder geval. een h.É.s en uel op de hoek van de
straat en de schoolstïaat (zie tekening). De oppervlakte en
voïn van het getekende perseel fid.e Grr.lden KopI is ontstaan
uít een logj-sche sonmatie van perseJ-en aangegeven op het kadaster van 13J2, waarbij de uiteindelijke oppervlakte van
het perseel op de tekening in overeensteÍrmi ng bfijkt met de

hraar

ui"t

hiervoor verrneld-e schepenakten.
le Gulden Koprr werd. zoals eerder geachïeven ín CH g(b .z 3)
onstreeks 1670 bewoond door een zekeïê Elisabeth Coppens,
weduwe van ï,aurens Jegers. Bij toeval onLdekte ik dat deze
El-isabeth Coppens ook wel geheten r,rerd El-isabéth van 3mstel.,
gegevens

d"e

rf

althans nen treft haar in de schepenprotokollen aan, de
ene keer als Eli-sabeth Coppens en de andere keer als Elisabeth
van fuistel, in beide gevallen is zii d.e weduwe van één en
dezelfde persoon, terr,,rijL het bovendien handelt over één en
dezelfde zaak, nanelijk een transport van en uit ,')e Gulden
Kop". Mogelijk ontieende Elisabeth van Anstel de naam Coppens
aan het feit dat zij in de Gulden KOp woonae (4).
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Dat de Gulden Kop nu neteen gepïonoveerd kan worden tot het
geboortehrlis van Jan van Imstel zou te ver gaan, ook a1 lijkt
het zeker dat vanaf .1 556 tot tenninste 167ó op de hoek van
de huidige Nieuwstr/Ruysschenbergs tr "van Arnstefs,, gewoond
"
lrebben. Immers in 1506 zo1J. een zekere
ror.pe.ber Ádriaanszoon
van _Ámste_I, van beroep gelaasmaker, een huis gek.Jcht hebben
van Jan lÍalravenszn v.d.Bogartr welke huizinge was gelegen
net 1 zijde benevens "Stenwichs goet" en strákkenCe van "áen
Hubert" (erfenis .van Adan van Hout) tot op een steeg en de
gernene straat (5). En wanneer in 15g1 de kindren van nr.
?eter Adriaans van Amstel de goederen van hun oude-rs verrle_
Ien, dan wordt het in 1556 aangekochte hrris en erf ornschre_
ven als bestaande uit 2 woningen gelegen net 1 zijde en een
eínde grenzende aan de straat en erfenisse van hais .faspers
net de andêre zijde beneven Jan Veraa en Lenert Janszn en
net het andeïe eind.e lrÍil_lem lanen (= ,oon van liclan).
Blj deze erfscheiding valt Ilendrik van .A.mstel saren net zljn
broer Wijnand en zi.jn zwager Thomas Jan Maessen ten deel dat
deel, van huis en erf gelegen het meesb nabj.j de hoek met de
hel-ft van de hof daarachter gelegen (6).
Volgens een opgave van Loffeld (Ctt 5Z lfr.te)
zou in een

lijst van inkwartiering van het jaar 1620 d.e naara opd.rriken
van een Hendrik Hendri kszn. van Amstel, wonende in de straat
van d.e latljnse school. En wanneer die opgave we1 betrouwbaar
is, ja, dan heeft het er we1 alfe schi.jn van dat het geboortehuis van de 'rzeeheld'r Jan van Amstel gevonden is. Jan de
fatere zeekapitein werd naneli-jk geboren in 161 g al-s zooIr
van Hendrik i{endrikszn van 4mstel.
In dit verband j-s het wellicht interessant te verwi.jzen naar
een aïtikel in Brab.Leeuw (ig,z3,w:s.l+2, jan/teu.tgl4) getiteld 'rde voorzaten van Jan van Amstel" geschreven d.oor A.van
Asten. In dÍt artikel Írordt een ni euw licht geworpen op de
ooïspr:onkelijke plaats van herkonst der "van Ànstels", die
dan zouden stanmen van Bakel. Reeds rond 14OO trof men a1daar rrvan Amstelst' aan. Met dit artikel kont de veïonderstelling van voorheen, a1s zouden de 'rvan Arcstefs" van Weert
afkomstig zijn, ei-genLijk te vervalien.

TTT
NÀ q+^ó..Jó^L
:_:il--g:--i:9::LL]I::i::-

lianneer nen de belendingen, aangegeven in de transpoïtakton
van het hLis I'van Amstelrr respn d.a.telende uit 1556 en 1581 ,
nog eens nad.er beschouwi aan de hand van de bijgevoegdè
plattegrond, d.an noet nen tot d.e conclusie konen dat net de
erfenisse van lbans jaspers, welk saroen net een straat een
zijde vorot ./an het perÊee1 rrvan Austelr', dat d.aarÉede niets
arrders bedoel-d kan zijn dan de latere latijnse sehool.
Dit is cverigens geheel in overeenste:mirg net het bekende
feit dat i.n 1587 het pand. werd aangekocht van een zel<ere
tr'rans Jaspers Schenkels.

In de transportakte van 1556 heet één der belendingen "Sieengoet" (5). OruoiaOeflijk rijst dan natuurfljk de ïraag:
Zou hiêrmee hetzelfde huis zijn bedoeld afs dat van Frans
Jaspers in 1581 , de latere Latijnse schooi ?
Ook Jonker Goyarrl van l,ankvelt maakte gewag van een goet dat
de Steeff\rech heette, en rÍel in de hiervoor genoernde getuigenverklaringen var 1598. Wanneer hij na&elijk op 10 naart 1598
door schout en schepenen opger'oepen wordt om te getuigen
voor het bestaaa van c1e waterlaat, die bij eventueef te hqog
water in d.e gracht rond. het schoolgebolr.r^r haar ovèrlast kon
Lozen op de Rips, dan -rerklaart de 75-ja:rige jonker het hierna volgende:
'rrdat tussen den Huybert, nu Dj-erkske I{illens Danen net
haar kinderen toebehorende, en.le de Gelaasnakers erve, een
graaf placht te liggen, waardooï het r,rater alst groor; r,ras
uit de grachte der schole (nu toekomende) placht gelaten
ie 'riorden ende .be lopen in de Rupse, zeggende voor reíenen
vari welïetendheid dat hij aldaar, ten tijde als zi.jn noeder
zaligex op rrden Steenwechrr wocnde, d.ik'rri j 1s endê noenig.werf
heeft verl<eert ende beneven denselven gracht ier schol-en
is gegaan end.e gestaanrr.
Naar nijn gevoel moet d.eze laatste zinsnede uit de verklaring van Goyard begrepen worden alsdat hij dilí{ijls langs de
gt:aaf naar het hui-s, thans lat.school, van zijn nioeder gi-ng.
1ln dat zou betekenen dat het latijnse schoolgebouw voor 1iB7
wechs

genoend werd "d.e Steenr,rechrr.

Deze Jonker Goyard van T,anckrrelt (geboren omstreeks 1523)
zoon van Goyart van Lanckvelt en Lucia zijn liuisvaouw.

was de

-9Uit de Genertse schepenpro tokoll_en van de jaren 157O_1j40(7)
blijkt dat Goyart van Lankvêft (ae vaaer) ieeds gestorven is
toen zijn zoon Goyart nog geen 10 jaar oud waÁ, al-thans
lucia, de weduwe van Goyart van Lankveid, bl-eek
op 20 april
1533 aT hertrouwd nef, een zekere Jan ï,eánard VafÈ.
;uist
deàe achternaan ValczÍ is interessant mei tetretting nniot
de
berioners van de huizinge d.ie latêr
zou worden als
""ra!"""od
latijnse school.
trbans Jaspers Schenkels, van wie in 15g7 deze huizinge
werd
aangekocht was inmers getrouwd net caterina valcx. Gerlacus
v.d.Elsen noeat Cateri-na Valcx a1s de eigenlijke eigenaresse
van de huizinge i eerd.ex was CaterÍna Valóx huisrrrour,r van
Jonker Ïrri jnant_van EJmatten, command.eur van Gemert, overleden
ln het jaax 570 (8.).
Uit het voorgaande zou nen kunnen concfuderen dat de latijnse
school en I'de Steenwechr één en hetzelfd.e gebouw betrefien,
en het begint er zelfs op te 1i;ken dal het voorroaligá
schoolgebouw, dat als archiefgebouw een nieuwe toekomst heeit
gehegen, een historie heeft die nog veel verder terug gaat
1

dan de naa:n "het goet Steenwech'r.

De roet grachten omgeven huizinge To_.t een voornaaa gebouïÍ
geweest zijn, schrijft Van den Efsen (9).. Tussen de papieren
ï\rospeï.) CuJrpers bevond zich, zo gaat hij verd.er, áen rrrnvan
u
tekeni.ng van het dorp Gernert uit het jáar 162J, die op de
plaats v?n qe Latijnse school een met torens voorzien ge_
bouw vertoonde. Uogelijk dat d-eze tekenj-ng binnen níet af te
lange tijd. weer boven water kont, d.aar h;t Rljksaïchief te
srBosch thans bezig is net de ordenÍng van dÀ verzameling
Cuylers .
Behalve dat nen de naan Steenwech tegenkont in verband net
een huizinge in het nklein straai;e" zóals het schoolstraatje
eerder genoend werd., dui_kt d.eze naaro neerdeïe Íaalen op in d.e
vroegste geschiedenis van Gernert en wel als de naam
lr.i, één
der neest aanzienlijke Bossche geslachten uit d.e i{idde}eeuw_
en, tevens aangetrouwd.e faniLie van de oude IIeren van Ceroe"t,
d.e Diederiken (10). Evenals de Jonkers van J.rankvelt
waren d.e
Steenwechs in 1475 eïfgenamen van de goederen van Diederík
van Genert. Woïdt de latijnse bevestigd als een
Ge_
nertse trslotjerr ? Eet slotje van Died.eriÈ. rran Genert tweede
?
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^ Den Hubert

Eiervoorwerdreed's'betoogddatÏ'offeldsplaatsbepalingvan
dienst zou hebfuffr":." 'rd.en Hubertrr, dat vaa 1?'14 tot 785
zout genooen noet
i"" á"átr" "r" pastàrie, net een korreltjegetuigenvêrkLaÏingworaËn. Ia de réeds neernalen aangehaalde
wordt imf!!8, waarop l,offeLd zijn theorie baseert,
"" """niet één keer van .g.en-@ den Hubert gespsokeÍ1, na&r
ners
'1

tel-kêns van

gigl

den Hubert.

kont ne}1
In de toponiemenlijst van l{.v.d.Wijst (Cn nr'42)
begehanteerde
tegen "deir Hubert aan de Rups", een in 1573
rrden
llubert[
met
of
,rur.r,g ,rtu"rit nen ever:min kan opnaken
een iuis d.an wel iets anders bedoeld wordt. llet tcponi-en
laat
"bet huis den Huberttr, opgenonen in dezelfde lijst
werd'
d13r:over geen iwiifel bestaaa. Dit laatste toponien
-.rol-geas d; lijst
gebezigd in het iaat 1714t het jaar waarin
o."io"t Gautius d.en Hubert aankocht. De schepenakte betrek:r:-rg hebben<} op d.ezè aarkoop Èeeft de onóerstaande ops ooni-ng
van datgene wat ín 1714 r,'erstaan werd. onder "het goet den
F,rlbertrr i te weten:
ap- en dependentien vandi'en, groot
",uis" hof, fand en groesr(=1
onLránt 7* lopensaeten
,25 hectare), ofte soo groot als
hetselve alh-ler in het schoolstraatje, geneendeliik genaand rrden Ilubert" in sijne regenoten aldaar gelegen is,

leerEoerig alhier aan de coionanderie van Ge .ert" (11).
Tot nu toe is uit niets gebleken dat het 1r2J heclare grote
rrgoet den Euberttr uit één aaneengesloten oppervlakte bestond. llanneer nen de rniauutplans van het kadaster bestueell ideê van vofll en afneting van het
á(]eTt dan krijgt ]trênrrden
hubert'r indertiid bedoeld noet hebpeïseel d.at nen net
ben.

Ilet gabied liggend tussen de Rips, het erf van de Latijnse
schcát en het huidige traiect van de Ruisschenberlstraat was

eigendom 'ran de kerk van Genert, precies zoals aailis
op de biigaande plattegrond. Het gebied r^ras toen
6-^geven
in
verdeeld
4 perselenr aangeduid met de nrs. í-511, 512, 513

il igtz

respektieveliik weiland, bouwland, hof en lÍeÍland.
totaalgrootte van deze perselen beliep 1 ,212 h.ectare, }ret-

en T-514,

De

geen j-n overeengtenm:lng lijkt

net de groottè

van

het

d.oor
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pastooï Gau-tius in 1114 aangekochte "goet den llubert" (onge,reer 1,25 hectare). De nogelijkheld echter dat het huis buiten d.eze pexselen heeft gestaan is nog al,tiid niet definitief
ui-tgesloten.
Uit de Gemertse schepênpïotokol len bliikt een zekeïe Gerarcl
Jan Claassen van Roy te boek te staan a1s eigenaar van het
t'erf den Hubertr', in d-e jaren liggende tussen 1662 en 1679)
rnet r,relk erf d.us bedoeld wordt het gebieC ten westen van de
waterlaat die loopt tussen de gracht van d.e latijnse school
en de Rips (tZ)" Vanaf 1680 staat als zodanig te boek,Pieter
v.d.?utten en na hern tot onstreeks 17OO diens erfgenamen (1r).
rentmeester
En het is juist deze sinieur pieter v.d.hrtten'
dat
bewoonde
hui-s
het
1661
Orde,
die
reeds
vanaf
Duitse
der
heten
bliiven
is
volksroond
in
de
dag
van
vandaag
tot op de

tfden l{uberttr oftewel "d raaw pastorie". 0p 5 Ínei 1663 had
conmandeur Virnundt naneU-ik (met toestenning van de landcornnandeur ) zekere kaduuke woninge, vïoeger toebehoort hebbende Jonker Tobias van Einatten, en lÍel-ke .ín 1647 ten behoeve
van d9 latijnse school was aangekocht, verkocht aan Peter
van de Putten (14).
Deze ,^roninge was gefegen en gestaan in het Schoolstraatje
tussen de huizinge van Leonard. v.d.Asdorik en de erfenisse
der kapellani e-huizinge. Leonard v.d.Àsdonk woonde. op de hoek
van de Kerkstraat en de Ruyschenberghs tïaat (15), hetgeen
betekent dat het huis van wijlen Tobias van Einatten ge-

staan was op het tweede perseel vanaf de hoek' terhrijl
de rrerfenisse der kapellanie-huizingerrgelokaliseeïd noet
derde
lrrorden a1s het deïde perseel vanaf de hoek. Het
de
ziinde
a1s
aangeduid
perseel vanaf de hoek werd in 1852
(thans
de
Wit).
burgerneester
ioeshof der latijnse school
Na de dood van Sr.v.d.Putten gaan diens eigendornmen gelegen
aan de Schoolstraat over in handen van zijn schoonzoon net
na.ne Joris de Loose, de toennalige schout van Gernert (16).
Sr.?eter v.d.?utten was een vooraanstaand en ïijk Generts
ingezetene. Na zijn dood liet hii behal-ve l'el-ê beZittingen
echter ook grote schulden nar waarvoor hii naast o.a. onroerend. goed op d"e Rooye Hoef ook ai.jn omoeïende goederen aan
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de Schoolstraat tot onderpand had gesteld.. Onder d.eze eigendoonen aan d.e Schoolstraat bevonden zich tennrlnste 2 woonhuizen, waarin 2 gezirvLen woonachtig waren, zoals blijkt uit
de s chepenprotokollen vs.n resp. 6-9-1687 (R1 22) ên Z6-9-j 697
(R1 22). Al}es schíjnt er op te wijzen dat Joris d.e ïJoose gedwongen werd orn d.e van zijn schoonvader geërfde bezittingen
. aan het Schoolstraatje te verkopen, tot genoegd.oening van de
schuld.eisers van hrijlen ?eter van de Putten.
Zo verkocht hij reeds vóór 1700 de "Rooy iloefr aan een zekere
Jan Wj-l-]en Stayakkers, terwijl op 12 augustus 1TOO een zekere Paulus Suyskens, ad.vokaat te I s-I{ertogenbosch, voox de
Genertse schepenbank verkfaarde dat hij oïo Joris de Loose
schad.efoos zou stellen voor het geval- de opbrengst van huizinge, nouthuis, torfhuis, hof en ander toebehoren gelegen
aan de Schoolstraat, niet nochten vol-doen tot verhaal- van
een resterende schuld, belopende een sonme van tf.1T9gr-.(17)
Het is bijzonder epijtig dat juist het schepenprotokol R125,
handeLende ovêr d,e periode 170A-1706, is zoekgeraakt, want
in die periode zouden de goederen verkocht noeten zijn.
hranre er men het voorgaande relaas sanenva! dan kont nen tot
de conclusie d-at er vooralsnog geen enkele reden is on te
veronders tell-en d.at rrdraaw pastorj-e,' van vóór <1e brand in
1785, op een andere plaats zou hebben gestaan dan
pastorie" van na 1785. Het l-ijkt integendeel el-leszins"draaw
aannemelijk d.at de naam rtden Hubertrr, van oorsprong d.e naaro van
het erf aan de Rips, is ovexgegaan cp het tweede huis vanaf
de hoek Kerkstraat/Ruysschenberghstraat, en dat cn de dood_
eenvoudige redên dat sedert 'l 680 de beide onroeïende goederen één en dezelfd.e eigenaar gehad. zouden hebben.
De vraag is echter gebleven, of dat de bei-de goederen aan
het Schoolsiraatje gelijktijdig overlegaan zijn in handen van
d9 kerk. Een wraag waarop een schepenakte van 19 augustus
1722 }:et antwoord lijkt
te geven. Op diê dag nanelijk ver_
sch:ijnt Juffrouw ELisabeth de ï,auwere voo" de schepónbank,
verklarende dat zij aan L,eonard Gautius, kanunník en schat_
bewaarder der kathedral-e kerk van 0.l"Vrouw te
-Aatwerpen,

heeft verkocht hulzinge ende hof, het zgr. €Toot en c1elm
huis gestaan in de Schoolstraat, groot óntrónt J6 roeden.Uii
de opgegeven belendíngen blijkt d_at nen te doen heeft roet

_

t)

-

het tweede huis vanaf de hoek (erkstr. /Rulsschenberghstraat
Uit het fej-t dat in 1722 deze l,eonard Gautius (nota bene
d.e broer van Petr.us Gautius, pastoor van Gernert), het hiervo.or geschetste huis aankocht, noet nen concluderen dat op
rnoet
hát eif "den Hubert aan de Rips" èen hu-is gestaan
pasals
dienen
te
on
werd
hèbben, dai fn 1714 aangekocht
inóerdaad
Gemert
'dat
dat
betekenen
z.ou
laatste
torie. En
neer dan één rroude pastoriel heeft gehad.
in de
It 172a stierf l,eonard Gautius en hij werd begraven
vel-ê
op
dat
nu
weet
men
lJarmeer
kathed:raal te trltwerpen.
in
d'ie
pastoÏie
oude
de
gescbreven
dat
plaatsen reeds werà
pasgeweest
van
was
persoonlijk
eigendorn
ll85 afbrandde.
toor Gautius (cir lf, blz;18), dan lijkt het aannernelijk dat
na de dood. van L,eonard' Gautius in 112a, het huls tegenover
0f
á" frti;o"" school- eigend.on werd van Petrus Gautius '
daadwerook
aleerder
ien
dit friis sed.ert 172A ot nissc}
kelijk in gebruik genomen is a1s pastorie, noet voorlopig

i
I

nog êen open vraag bliiven.
Eei tr,reelal- schàpenakten van respektievel-i ik 6-2-1778, ^èr!
5-2-1781 zijn j.n 'rerband met deze vraag erg interessant(1u/'
óp 6 fehuari 1??8 lierd' nanelljk uit naan van Wilfen Wi1làrns van den Broek een huis met erf geveild', welk huis -en

Schoolstraat nei 6én
erf gelegen rÍas op de hoek van depastoÏe1e
huize"'
eind lreniend aan nat genoend. werd. 'rd'e
welke op
Scheepers,
klnderen
le kolers van dit êrf weren de
op de
huizi"nge
5 febiuari- 1783 dezel-fde "weldo ortirnmerd'err
zekere
een
aan
van de Schoolstraat verkopen
Áoet
ttde pastori'je'l
wordt
Joseph Tabé. Ook in deze schepenakte
opgegeven a1s zijnCe eên bel-endend peiseel.
liàinéer rnen teàslotte het kadaster van 1852 bestudeert, d'an
van de
blijkt als eigenaresse van hui-s ên êrf op de hoek
wedr:"we
de
te
staan
Schóolstraat en d.e Kerkstraat te boek
d'e
van
kent
van Joseph Tabé. Éaar naaste buur aan de
Sctroolstraat is dan nog altijd: tle pastorie.
Een definitief antwoord op de vraag welk huis in de periode
liggende tussen 1?14 en 1785 nu dienst heeft gedaan a1s
pastorie zal uit verder onderzoek noeten-bliiken.
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Ho:[gQqt en de Vorst.

0p 'i b decenber 1566 verkocht Diederik van Genert zijn heerL j- jldreidsrechten, hrelke ljj
te Genert bezat, aan Heer Gerit
van Audei:hcven, conmandeur van de Duitse Orde te Gemert. fn
de ekte ]Éexove" opgenaakt wordt het een en and.er geschreven
over de eigendonnen van Diederik en zÍjn vooroudeïs. Zo woydt
van de rÍon-r'.nge ( in andere akten "het Hooghuis " geheten ) ,
waarin de nied.eriken pleegden te wonen, geschreven dat die
is gelegen binnen een graeht en dat tot deze woninge behcorde
een boomgaard en een beend gêheten de vorst (t9).
De verkoop in 1366 geschiedde ond.er bepaalde voorwaard.en.
De vorst zou bijv. eigendom blijven van Diederik van Genert,
tendjl Diederiks Hooghuis en de 4 hoeven te 'r,'eten: het Hofgoet, het goet Espdonk, het goet Ten Eogen Aarlen
en het
goet aan geen VoertdJme (in andere akten genoeud de !Iouw),
ten eeuwigen dage v-rij zoutlen blijven van alle beden en
schatti-ngen"
Deze vrijstelling van lasten blijh
eeuïren late? nog altijd
van kracht. want wanneer op T naart 1714 de kindeïen en erfgenanen van Claes T?ronas Strijbos het zogelieten rrhofgoetrt
verkopen aan Mathias Verhofstad, dan wordt dátzelfde hofgoet
omschreven als zijnde één der 4 vrije hoeven van Cenert (eO).
Uit het fej-t dat het hofgoet vermeld wordt a1s zi.inde zond.er
dorpslasten noet nen concludeïen dat nen van doen heeft net
de oude liceve van Diederik van Gernert.
'1

In het jaar 1714 bestond. het Eofgoet uit: huis,klein huiske,
hof, land en gtloes, tesaroen groot ongeveer 1? lopensaten, gelegen aan het Schoolstraatje en ontrent de kerk.
Mathias
Verhofstad, van beroep orgelbouwer, was een zoon van ?eregrinus Verhofstad en Elske Strj"jbos (de nieuwe eigenaar van het
Eofgoet in 1714 was êen neef van d.e vorige eigenaren).
Bij de verkoop in 1714 fferd verneLd dat bij d.e verkoop van
het Hofgoet niet was inbegrepen een schuuer en 2 lopensaten
lants die toebehoorden aan ÀLbert Claes Strijbos. OoÈ d.e opdracht van deze 2 Iop. lants zijn in de Genertse schepenprótokollen opgetekend en .wel op 20 neí j713 (Zt ). fgn der belendende perselen van het uit d.e goederen van het Hofgoet afgescb-ei derr perseel heeft een bijzonder intrigerend.e nàan, n1.
die van rrde vorstrr.

..15ri3e]<ropte Geschiedenis van

jst in zijn
Want schreef
-"i"t I'[. v. d'.l'ii
d'" boongaard' of beend t'ehol-okatie
d.e
dat
àËr"tt;
"''tt
geheten lÍerd ttd-e vot3t" '
rende bij iiet tiooeill.risr-áie ín \166
rrun.rlen Leveren
eln leLaigrj-;ke aanwijzing op der
.zou-.
Heren van Geroert?
t<alteei
""Ë"iti*"
voor de plaats van n"ï-"t""ËàtË
claes striibos
van
*et""de pËrseel
t
ËËi- z--r"i""".1"o
-Albert
;;riut a"t n i"" Sratf van- langhst den wêsh ende
ïà"
e"r.Áái
.i
or.rohst de vorst raet u"n" récrrte wegh uit het schoolstraatje

sijn erf" (21 l.
blijkt dat zowel het hofUit het voorgaande feitenmateriaal aan
en nabii het schoolr{aren
e""t ài" de vorst gelegen I'd'e
Gulden Kop'r' de latiinse
straatje. ilet huis ",, "if
zoals de reconstructieschool en het erf den llubert nênen
irr beslag aan de noordzijde
ïáïá"i"g- r.tt zíen, aije "tlitte
perselen aan de
van de Schoolstraat, i""tilf teirnrnste
-J
(gerekend vanaf d'e hoek) erven
zu,Ld.zíid"e van de t"náái"tittt
uiilt.'iten' zoals hieÏvoor is
ïJi--ÉáiÀ""t enfof d"--;;;;i
dat het Hofgoet ên de vorst se;;;*";;;;á. Dat .-etekent dus
tussen
ï;:;";;;;;"--hebben ten zuiden van het schoolstraatje
(thans
bu'rgeá"i-xtp"u""ie-huizinge
dê Rirs en de
"tt ",,'-lË"
raeestàr de 'r'lit ) .
zeggen iets meer
Schepenakten van resp. 6-?-1663 en Z5-5'1,66\
(zz)'
uit ae akte van
,,u"' noisout- en vorst
oveï ce }igging
-r"t"g"it''t's
Thomas
Nicolaes
Verhofstad' en.
íáál rttlut áát
hu:r
StÏiibos'
hebben van Thonas
-"uJ""
ii"íi1""" Á"t noreoet- Á;átfd
in
?eregri-nus
-1667
' Nacat
schoonvadeï' respettieveïi 3ahuis, schuur, schop, klein
van
helft
gevallei
-;;i;;"
de hen ten d.eel
tegenover- de lati'jnse school'
huiske en boomgaart
"u*age"-ctaes
Thonas strijbos, d.ie de
verkocht heeft u"n ui5i
anderehelftreedsinbêzithad,gaatnenin166Tovertot
-á"r daartoe letrárende ianoerilen" Daarbij líorden
ïË"á"i*l
iiáen vorst" aan Peregrinus-Verhofstad
zekere gronden g"n.r-á
de Bips en een
opËáátr-á"tt; ot"rtó grond'en gelegen. zijn- tussen
eind uitschietend' op erven
g;Ïai f,ararl-er aan de Ripsl *"t éétt
het erf van Gerard"
der conmandeïiie u,t n"l--táa""" einde opJan
Claessen hebben
Jan Claassen van noy. Het etf van Gerard'
terHubertrr
we hlervoor reeds lererr ken"ren ats het elf 'tden bedoeld
'
kan
erven der connandelije niets aÏlders in weste*áà" á"
-rt"t
":i:ï-*"t
acrrteriana ven het Èasteel dat zich
,ili
op
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jke richting tot be_id.e Ripsen uitstrekte,
ge_
zoals
eC-+-yÍS e kaarten van
het "Duits Ordens Connand.eurijvroeg_.1
fi,.riu
tàt
Genertrt laten zien.
De l-iggirg van de gronden d.ie nen
in en
noe ie is nu dus gefixeerd op de ptaatsrond 1700,,de vorstn
_
ae Rips, zoals
op de bijgaande plattegrond íi ,r"à;;;;;": àan
Een
bevestlsing
hi ervan wordr seleverd door ;" -;;;il;;ti"
'r.,it 1680,!Íaarln
*" yo"?t,(de
_wo_rdt . opgegeven a1s fiegenae'tussen een ge&ene wa_
Rips) en het
tror"" srxijbos
l?rlu.t.
(dat zijn de lander.i jen van
"rf het
"d"-Ni;oiJàJ'
H"f;;;l;;"
van
de vorst ge_
scheiden zijn door een graaf), met f,ei-unl'einae
grenzende
-"ioo"
aan erven der cornnanderije en het ,rra"ru
uitschietende
op het erf van Sr.peter v.d.putten, ("i!"";;"
de Iïubert
na Gerard Jan Claassen van Roy) (zil. -13"""àienvan
llordt
in d.eze
"erooiíà. -"."'--a"
laetst.genoemde schepenakt"
vorst
vennê1d,
,a"1
welke ongeveer 6 lopensaten (=
1r

Ëectar") 1"a"o.".

Docrdat de ligging van tie vorst nu bepaald
is, is ook
ligg5ng van het Eofgoêt ilLideli ik -;"_;;í;;

op aai her

de

buis,;:;""s"ï;:;'ijïo"i"ii'il";rjlti"_ili"t;l_
-íoi-

notaris verspeek woont,.

terrijr u"o
ilJt norgo"t behoren_
net sta:.linle ,;;; ";;*.;;l-jk
selesen noet
richting
of
ianss
wat
raen
rb_a:rs
noemt d.e
l:ll:l_.:l
,ue
-van
(,r,uÍi isrrÍaar \op het kadaster
lar. 1g32
de boerênïr.oninge

D

kerkpad). De. landerijen

wordt het genoend

de

het nofgoet zul1en zích hebben
uitgestrekt tussen de _van
xips (a" .ro="ï nooiJ" irrur" van
oor_
spïong tot het horooet ! ). err ae triervoor -genoenoe
kerkpad
(thans,schoolstraat), met het ene ei-nae--aai'
ae erven der
connandêrije en het andere einCe n:itschieïenae
op het erf
d:n,,ïubert (niêt te vêrwarïen net wat nen noent ,,d.raaw
pasto_
Ook..voor deze laatste plaatsbepaling
een hele sèrie be_
vestigingen aan te dragen. Vooial . ë""zijn
i"""i.r
uit het jaar 1.lja zijn- hiervoor t"r""sri;k"(24). transporten
ó;-il";;;;;
1758 wordt voor de .ichepenbank van demËrt '
oeves
tigd dat de
(oomzeggers) van wijlen
Mathias
Verhofstad
:I:g:i?r""
het
Hoígoet overgedraeen hebben àan a" ai"á"ren
van
wijlen
den
den Heer l$ratiuJ
van
-t"*,i:i-ïp

rer te

Geraerï,

ii",3ï3Íf:"tï,;t#rïï:ï

Ë:.i*3".3:;:
van den Dijck het hofgoet verkocht fretten
aan íi.p"t"" Spiljaart.

_ i,7 _
Li óeze sÉhcpenaktên aor:dt het Hofgoet omschreve:: ê1s irestaar,rde r;i- i: *t n (door iu'athiae Ïerhofstaí geboul,Jde ) " aanzi-enJ.i jke" wcor-rh,:i-zinge net Óen hof , ges'iaàn en gel egel1 teger:.over
rie latljnee schooi' met een bcuuhof bestaande uit een boe::eriwoninge, sialli g en schuur roet nog 2 anCe::e gebcuwen iestaande in 'Je-rschèiCene woningen. met gronden, teullandent
€iïoes an a::dere landerljen daaïbij behorende, tesanen g:oot
àngeveex 22 lopensatên (n.b. "de vorst l-iikt dan weel: opgenonen ie zijn in het Sofgoei-cor0p1ex ) .
De belenc.ingsn van dit aaneengesloten conplex word.en aa-rgednid a1s vclgt: aan één zijde dê ïivieï de Rips' aaa de sndeïe zijde en ook aan één eindê d.e erven der conmanderi,.ie,
terrÍljl het andere einde .grenst aan de eigend"onmen van ïesiektióvelijk de pastorie (waarnede bedoeid wordt het erf 'len
àulert r.i du Rips), verder de ]atiinse school (waarnede bedoeld wordt het perseel d.at in 1A32 op het kadaster weri
aangeduid net de noeshof van de latijnse school-r thans r'roonhuió bu:geneester de llit), veïvolgens d.e eïvên van liolisius
v.d.Elsen, de zusters Johanna en Anna Maria Corstens en Jan
-{dam Strijbos en tenslotte de zogeheten nederduitse schoof
en het kerkhof.
ïJit een nog te behandelen reconstructie van de Kerkstraat zaL
blijken dat zowel Dionisiris v.d.'Elsenn de gezusters Corstens
al-s Jan Adala SLriibos woonachtig waren in wat iaen thans noent
d.e Kerksiraa'c, teridjl hun erven zich 'Jitstrekten vanaf die
straat tot oe l<erkpad.- (thans ichoolstlaat).
Het kerkhof was indertiid gelegen rondon de kerk zoals de
l-aat zien.
reconstructie-tekening.belÍoonde

het huis naast het klold<enh"dis,
Ïru-is gelegern hof zich uitstrekte langs
kerkhof en nederriu.ítse schoof tót op de tcertpad (25).
Warureer nen het l'.adasteï -tan 183? raadpleegt dan bevindt m."
in de Ni^J-hoel: van het kerkhof aan de kerkpad een schoo.lgebou',trt je. En men kan gevoegli-jk aannemen dat ook in vïoegeï
tijden dat gebouwtje aldaar gelegen heefti het is inmers een
bekend fei-t dat ook elders in tle Meierij het lagere-schoolgebouwtje tê vinden was op het kerkhof. Men ging er kennelijk
van ujt dai rnen neïgens beter: kon le::en a1s bij de li.jker' en
d.e d.oodsbeencteren.
ln j.ader gevai lrr:;:n'; oe liaatstelaling ïan c1e rrnei. . :(.;:'irse
Jan ACarn StÍijbos
terlrijl de acbteï zijn

êe.zt<4t

q

6eo,arê

De afbeeldling hierboven, welke

u;ii;:iu:t:"

!

tSoo

.

seert van-riir" ,... ,"j r,i ]';:,
"ff"j"'" riss."a. tusêen 1?Bo en re1o,
het êIotje in de Deef, vetvots!
oe achterzijcle der Eebouuen ,"-,tn: l"-i" tegênover de Haeg een het aêageik, daarna
il::.l"is'iI (uaaron'rer Ë"t c""tt''i'ii-á.'Ri;;;";.
""r""",iii.'à"."e:r3;;:ï;:""::
oer de oude p."tá.i",ii'riïÏrij-nlu,ot":"tttt vervorgens het toenmsrjsê ,'huukske,,
nr.rurde kerkhàf; ;;-;;;-.r;J'J::",Êchoor en de sebouven
"". r'.t u"rsoËt; tll'Jïl

;Um,,::;jj;i"f"*:;; ;;:;'";:,":"i';:,1:;,"ff'Jï"ii;ff:j;;;:#j;;i:;ïjl:j"",,
ook ê1 hêêft d€ nak6r von d€

:*:ï'::i:'";"';:iiË"il"l;rl3ll

sfb::]ging hlelbovên, ruiDtelljk gêzien,
nosen we crankbêsr'zi;n voci"ietgaen

een aênta1

hii

ons hêert
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scholerr het sluitstul voor uet betreft de reconstrilciie
gltenzen van het 1ge_eeuwse hofgoet.

Vf.

Bes].uit

der

-

Da-rkzíj }rel feit dat ik. heb_ kr-nnen grasclÍinen
in ,rde stapcl-,,
uittreksels der schepenprotokollen, d;;--pil.
v. d.Elserr cp_

v.w.b. de periàde 17zo-jia5, i"--à"r" reconsin_ictie
op een aantal pl*t"á
tot
d.iep in d.e 1Be eeuw. .Verder' is aoor-à"-iËteenz
""""oigà g""o"a"r,
e:-viglng
van
hêt voornefige "1atiinse schoolgebouwl met het ,,goet .j],een_
wechrr een interessani
bouwde

van rond 17OO

verl-eden.

perspektiáf

geopend.

naar

een no8 verder

Bet hofgoet, de vorst, den.IJubert, de oude
pastoïiê, de Gu1*
-ni"t't"
den Kop als het Íhujs,van Anstet"
verget.t: het
nederduitse schoot.t,je (het oude komschooii;"),
""
à"t
.
heeft-^binnen het bestek
"f:-u"
van dit artike] *át ,""" vastigheid
Niettenin zijn er voor r,rat betreft
"het huukske,, tcch nog
een. aantal hiaten gebleven, die oogelijk
pas ingevuld kunnen
wordên, rranrlee? d.it artÍkel in een-veráerá
toekónst vervolgd
zou worden net een reconstructie van de toestand.
rond 160ó.
Nèem bíjr'. "de erfenisse der kapeltan:"
e_fruizlnge,, , was dit
een huis ? Was dit nisschien
f,eyaenrerstruiske of het
kfeine schoolh.uis waar Gerlacushàt
v. d. Et;;;-J;-zijn Geschiedenis
van de Latijnse schoof ner-dug van naaktei En hraaruit bestond
nu eigenlijk 'rhet erf den Hubert aan de Rips,, ?
Van Ivlartien v.d.Wijst kreeg ik een krrpie toegestuurd.
van een
- -raakt
schepenakte uit het jaar 15t5, wefke
van
eàwas
transport van een hu-i,s net hoeve gelegei ;ii aL" voerst,,, een
wijl in de hierboven beschrevei ,"Jo""t.r"tl" van rond lter_
blijk wordi gegeven van enige bebouwing in de vorst. TOO
*::Cu""
lien mogelijke veïklaïing hiervoor, naast
de nogelijkheid dat
huÍs en hoeve in de ioop deï tijde;-;i;n
Jpgeruj_na, is gele_
gên in het feit dat neni.g toponien
,..-o"riàop
ru:ime"e of ook we1 een engere- bet"L""i" k;;;g. van tljd een
zo werden op
B naart 1449 reed.s landerijen
gulolr""r,-iàrkocht, d.ie tot
die datun deel hadden uitleroaakt
"" ian frái- tfoigo"t. l""e goederen- waren gelegen tegenover de
met welke kerk werd
bedoeld de vroegere lÍilfibrord_kaper Ïe::k,
"'"
( tnaá"-ir"""tl"t;)'ïzo
.
I

-20le landerijen van het oorpronkeLiike Hofgoet zullen zich
dus ienloinste hebben uitgestrekt tot Èat raen thgns loemt de
Kerksi':aat. Zo zou nen uit het feit dat let erf 'rden Hubert!
een leenÈ-'..'-'ed werd geiroerod., af kunnen l-eide! dat tlen Eu'bert
en d.e vors'L van oorsprong één gebied r!-as..Maar er zuflen altijd wel- a?agen en vraagtekens overblijvenr rede!.waaron ik
op het hart zou willen drukl<en !
iot besluit vriend L.,offeld
sch:ijf nooit te gnel I'het een vaststaand feit, dat......"
.
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