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-j,:n andere beroemde bu,urt'

rn', ct ;uèit s E';;;ri--nJt b1ZlE:ZO-G;iË;T9 ? 1 J- #Ëê e f 1k
over 'tGemorts beroend.e buuftr', het Sinderselnd: zo luidde de
kop van nijn copie. In genoemd nummer werd d.e kop veranderC-:
irBlndersèinóttof rtLindereind'r? was het Sinders e ind-lindere ind
niet beroend genoeg voor de redaktie, teïwijf toch het Secre-
tariaat van onze Heenhundekring daar zetelde en nog zetelt ?

Intussen lees ik in aífevering n.56 I{erfst 1!J{)een zeer
gewaardeerde kritiek van Ad Otten (hij leve langer dan 1k)op
mljn bjjdrage. llet Binderseind zou nooit d.ezelfde straat zijn
geweest als het Linderelnd.Deze laatste straat zou ook Sehe-
ten hebben rrHet Schilt" en sB.nenva]-len net het huidi-ge'rSter-
eindr'.

Daar ik momenteel(op verzoek)met trHet Huuksketr bezig ben
kan ik me nu(nog)niet in de kwestie verdiepen. 1{e1 noteer ik
even, dat hàt genakkeliiker is een aantal toponiemen(oude
(straat-,veld-rhuisnanen. '. )lileen te garenrdan in de huidige
tijd aan te gev:n wáár die precies te l.kaliseren zijn.Otten
noent er een paar op. Ik denk welrd'at het huysrrDen Engelrraan
het T-,indereind = Stereind lagt maar hce toont dit aan, dat
ook het huidige Sinderselnd niet "Lindereindrr genoemd r+erd?

Hoe verklaart 0tten b.v.dat in de Genertse d.odenregisters
tussen 1694 en 181O btina 2JO nensen staan genoteerd- al's
overfeden op tt lJmdêreind en n&aar ]8 als gesto-:ven op rt
Sijnd.ers eind., toch een veel grotere buurt dan het Stereínd'?
Vas dat Sinderseind een zo 8..:zonde buurt, of lÍe?Àan de tlÍee
buurt en al"s één beschouwd?

Ver:der:r^raal 1ag preeiestrHet Schiltttr rrle Kieboomrr?Dit moet
niet uit een lijst gehaald worden, maar uit bronnenonderzoek.

l{en dient er ook rekening mee te houdel' dat schrijvànde
pastoors ên borgemeesters en keuvelende Gemertenaren het
niet zo nauv namenr on de eenvoud.ige reden dat situatje :n
naamgevi-ng niet zo precies vastlagen.

In deze hele zaak r,roet men proberen uit te gaan v:n v:rstg
punten, zoals de landneetkundige dienst doet (het kadaster)s
we zuflen probeïen d.at voor het Huukske te doen'

Of wilde Otten oii alleen uit d,e tent lokken? Dan is hij er,
w3t dcze inleiding betreft, in g.slDagd.
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llcn ,'.rldcr,,r b,:ïóeuii..J brrrrrt was ttii HUUKSKET'. ,iet i, C-i.:r-
stigrbij d! volgende uiteenzetting de Plattegrond van Gemcrt

vóór zlch te nunenrgemaakt d.ooï l,.Otten, d.Íenst g€meentewer-
ken Genert, uitgegeven door.de Boerenleenbank( nu Rcbobank),

rrHet Huukskerrisrmeen ikrelgenljjk het punt waar de hui-dige
Schoolstraat,uitloopt in d.e huidige Ruijs chenb erghs t raat i naar
de benaming geld.t voor d.e hele buurt, zich uitstrekkend
langs d.e Schoolstraat en langs hgt eerste gedeelte van de.
Ruils chenb e rghs tráat ( vanaf d"r, I,rieuwstraai tot de . School-
-+---+\

Hier o.a.de voorrnalige Rectorswoning (nu onbewoond) r links
het postk:Lntoor, de vroegere pastoríe (thans 1'arn.. ?rrC. van
Thi"l ) ,het niLuwe burg:.Áeestárshuis rl.t notarishuis, de Sint

Jnnsschool , dc villr "'t llo.jkj.'t,
In d.e huidige situatie is al1es d.uidelíjk: straatnamen wor-

den offlcieèI, tot de 5pel1img too, vastgesteld en in kaaxt
gebr ".cht (door de G.m-;entera:d).

Tn 1)J1 werd de hele straet vanaf het postkàntoor tot le
Íllag "Euijschenberghstrc. ti' gedoopt ( Pllstoor Poell hàd er d-e
h^nd j n) ,Het zijstrratjc naar d; kerk bluel "S.b].oofstraat"he-ten, De nieuwe bei-aming verweês naar' de sticht€r vb.n de la-
tljnse SchoolrLandcomm nduur H-ndrik van Ru!jschenb-ïgn, Hecr
van Ge rnert 1r7 2-1601 .

Wat de spelling betreft;de landcommcnd.eur zelírals ,hij tret
Nederd.uits hanteerde schreef zijn naam op versehillénde m4-
nieren. (ri;t l.v.ti; van den Elsen,Gesch.Làt.sciroollttz.zgg en
J2oiook blz.18 vv.). A1 gcbrek aan een Burg;r1ljke St,and. . 1ag
de spelling nu eenne:rl niet genoeg vast,- Hij heètte eigenlijk
von Reus+enberg, naar het stamslot van zijn fanil-iê in Els-
dorf, Kreis Bergheim, tussen Keulen en JUlich. le familletak
vraartoe hij behoorde werd. aangeduid door d.e toevoegingt 'tzttSetterich": e:n plaats vlak boven Siersdorf (waar een van de
aan Al-debiezen ond.erhorige conmanderijen 1ag).

Hoe was de.vroegere situatie, vóór de verhard.ing van5 de
weg Schoolstraat-Haag? - lcen liep er een pad v:rn.d.e School-
straat tot aan de'rMolenbroekse Loop'r,ten onrechte dikwijls le
Rips.geno.md,terwijl het een zljstxoompje is van de Ri.ps; Deze
loop(kornend v:rn dr, Groeskuilen via de Burgemeester de Bekker-
laanrde r,rcg Gemert-Handel ,dc Molenbroekstr&3.t en d_e Haageijk)
kruist de Ruijs chenberghs t ral:t (vanif h,,t voorplein der RÀy-
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,, rrieisÍ r,hïiek on verder langs d.J i'.is izililJ f iln'rilr Lz': I"r'i "' "

Het pad Schoolstt'aat - Loop moet gerleLcl herr;'-'' -llrKkcndrjl.-
serr. - In het verlengde ervan' van loop tot Haa.g (iaatste deel
van de Ru,jschcnberghstraar)1ag volgens sonnj g-)n hct"S.cltPts-
p-e:[ie- ol het Beneliciepad. Anderen rnenen (Pastoor PoèfI)d1t
i'-ifhrr1"nug o 'r d.e vofÈinaaro was voor hèt pad'van de Ruijschen-
berghstraat langs de Loop tot aan het raakpunt Haag-Jezuie-.
teníaan. (SchuT;tadie; liggend langs grond vr.n de Schutterij)'

V6ór 1600 kon men ook lrandelen langs de Loop van de krui-
sing met de Ruijschenberghstrar b near de BeveÏdijk' bcgin Haa-
geilk(verklcrjng van getuige nr.6, in 1598 (zie verder) '

Het is a} niet meer zo duidel-ijkrwat men enige eeuwen ge-
leden onderrrschoolstraat verstond,Vriend l,I. v. d. Wlis t ver-
mel-dt een huís rrlen Hubert'ti (eie verder) ,in 111! 11g,1end

in de Schoolstraat (Gerneïts Heen n.42,bLzl) '$etzelfde in de

Ër;;"';;;;íé11óàt) van zijn"Beknopie.Gescirledenj-s van Ge-
mert'r,blz.6l.Hier zegt hÏ ook dat net de Schoolstraet de

huidige Ruij s chenberghs t raat bedoeld is.-Hier en d'aar least
*ut oók ovór een huis tegenovel de school in de Schoolstr '

],,ien zou !a:r:tett nagaanrof fiier aI sprake waê vanrrschoof -
straatrt vóór de stichting van de L,a.tijnse School;of dat deze

straat zo werd genoemd near de nieuwe school ,d'us venaf
158?, sanen net de ziistrastje dat nu Schoofstraat heet'

De l,atijnse School was en ls in ieder geval eenrrvast puntrl
om van d.aár uit de andere huizen te l-okaliseÏen.Het is to-
taal, niet bekend, dat het gebouw ooit zou zijn verplaatst'Ik
ben Ín het bezit van een fotorgênonen vó6r de nieuwbouw van
1887rdoor rr0.Barten.liir.Sdrilder en Photograaf ta VechelÍrr in
perspectief ziet nen rechts de notarislroning: op de achter-
à"ottá, - de grote en k1eíne kèrktoren. Het Ítas een laag'
lang gebouw' zonder verdleping of dakraampies'

D" .tro"g"t" plaatselijke sit uatie kan ook word-en gevon-
den aan de hand van dêrt.lr,Íof enbroekse l,oop". f n de gegrond'e
veronders t efl ing dat deze Ioop ongeL'ijzigd bleef' hebben we

ook hier een vast Punt.
Tensl-otte is er het veststaand.êt docunentaíre feit, dr'rt

in de 16e eeuw, v6ór d.e koop van de Latijnse School, een af-
wateringssloot liep:van d.e gracbt d'ie het.bestaande huis
omgaf,ii westell;ke richtlng(richting Haag)naar een knik 1n
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de il[olenbr oekí]e Loop Èrl (-ii, rin via ern kuii uitÍrondend. Kin-
dereh speelden er net 'rnolekens,t (watermolentjes) dle ze inIt loopken zetten.

lit I'graefken was 1n 1!!B verd.wenBn en de school had wa-
te"overlast. In genoemd jaar werd voor het vroegere bestaan
van d.ie sl-óot getuigd door 12 Genertenaren, daartoe beéciigd.
De ge tuigenverkl aringen werden in een protocol door de ge-
neente-sekretaris__Jan Clgytmans vastgeLegdr de tekst in deel
nr. 11 1 , f otio 216v - zl}v ( 5 tt"oui.;aËr-r) ," tn het Rljksarchief
te len 3osch. le zaak werd bovendi,en nog vastgelegd in een
speciale oorkond.e, eveneens bewaard in hetzelfde archief (Re-
pertorium Aldebiezen-Generl, n. 2)6).

BÍj de aanleg van deze s]oot zal toen wel een niet te lan-
ge afstand School-ï,oop zljn aangehoud"en. Iïet graefken noet
dus ongeveer zijn uitgekonen dleht bij de plaats waar de Loop
de huidlge Ruijs chênbeÍghs t "aat kruist(dus ter pl-aatse van de

Raymakers fa,bri ek of daar dicht bij, achter de tuin van Slee-

Mr:=!11!ï::=l::=:::::=:::=1:=:1::Ït=l!l!!1==
Zo hras in grote 1ljnen dê configuratie van d-eze buurt.Door

rnrelke rrvoorn4me huizen'r en bewoners is ze fiberoendrr en waar
lagen die hui.zen ?

I. - Vooreerst het G.r/nnasiun] of d-e Latijnse School, r.,raarin
woonden de Rector en con-rTiTii- (vanat 111l d.eze afíeen) 

"r,een groep studênt en.
Het eerste gebouw was in .i 58T d.oor Landcormgndeur van

RuiischenbJrgh gekocht van !'rans Schenckels, nan van Cathari-
na Val-x: di.t echtpaB.r had eÏ gewoond. vanaf ongeveer 1174.
(lie verder onder IV). - Het was 'teyn huys end-e schuer, gar-
den ende bogardt in syn grachten, groet ontrent I)(XXI (g1)
roy (rocdc).(v.d.Elson, Gesch.Lat.Sch., bIz. ZBl). De fe.ite_
lijke overd.racht van dq vitl-a had plaa"ts 8 dec..1 591.
, Dit lnstituut onder vond uj-te"aard diverse verbouwi-ngen(v.d.Elsen 121-125), tot de bouw van een heel nieuw "Gynna-siura'r (zoals op d.e gevel staat)bï gelegenheid van de vilring
va"n het 100-jarig bèstaan in 188/. In 1959 werd een nleuwe
school in gebruik genomen, a.an 'rHet tr'rans Brugskc" bij de Ge_rerduskerk. Dlt gcboulv br:andde af in 1)6). - Bf-gt,brek aan
voldoende candidaten wes hct onder.,rijs in l!6ga$esta-t-t ,v,lorlopi,r3. . . H:t oud: schoi,,,,-.,1,6u,,r it, 'rlI,.b ,1.uiiksr.:,:r r rr :rd in
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. : . -lri aál. het, GastLruis , I971 aan de Lletrteente. r''1r,,:t ir. ue 'doelirrg er het geáe e"í 
"-."Ji-r'i Jr en een oudlreid_karer ondyr te brengell.

Dj.t instituut op "IIet HuukskeI is ecuwenfang een brand._punt geweest van middetbar" or.a"r":;l ;;-;;; opvoeding,in eenq:u"1..::" qodsdienstigheid, vrijhelà ;; ;;; tradiriegebonden
ïi-ilrïill$;"1r"t ""' prosran dat meer in de diepte ilG-;;;

AanvankeLijk kon iedere jongeman hier een klassieke opleÍ_ding genieten, als zijn oud.árs het 
"ián""'-rrt"t zelf kondenllekostigen. Later werd het _gymnasiu, l""t"ra voo!..:and_idaat_prieste:rs: van 1BO0 tot 196á-. tet;; ;;;"à;ó oud_:r.eeï"linsendie priester waren s-oword. 

"". 
( 
^i"- 

ii7 5"' j ï"i" i.r r;rr" e school tecemert. liBT-1e6?,,, ít"..1r:!ui 
^yi:" i"áiíe-à"iouoen tgdens deaca.demlsche zitting 17 jutt rqgà, l""hiE r'i.t i;rr" " School).

rr. - Dan is er het _;il;il;;==;;=;;=;;;il;;=;;;;=;;:
te-l . tjt lag par aan deuene "$" 1""Ënïàri"l" o" besprok"i-af .rateringssloot, daar"lËàe uitnondde in áe MolenbroekseLoop. Dlt btijkt uit de orrtciëie aui" ïà" 1590, 11e ge_tui genve rklaring.

^Het 
protokof van 2! februari 1J)g noeÍrt zêven maat heterf van "ffr.pecter de GefaesÍnak""í.- lii"-"as, zoals evidcntblijkt uit de Genertse 

11 and..':r5 registers, ieter van Amstel ,91 asmaker of huisschi lder van bc"oËp, io'.rá"i"o"n tc CemJrt in1 530. )
Hiq:' r,rordt ook icnrick de Gefaesraker g..noemd: dit was d:zoon van peter (overl.kort na rOooy uen"ii ïas getrouwd metde Gemertse Heilke van der Aa. (nií0"à""0^"i Hildegard).

"- ,r:,:.1.1:-::i-llrk (dan van Arn; iel s;n;;,á) r.o,t ook vooruÍJ ue rnKlíarrrer-rngslijstcn. uit de inren t6o1 "" 
.r604, (ó;_meente-.Archief Gemert).op 1B januar t"iàói nJest Hend.rik b,v.zeven paarden stallen. :.,ten zat toen midden in de gO.. jarigeoorlog met Spanje en tïoepen "?" i.1l;..-" païtijen (d.e Spaanseen de Staatse) zwierven rond. (v.d.Efsen ii ,,.laarboekje vandc Il.iramifie',, 1Bet, btz,Sl): ' --'"'"""'"

. .ZowcL op de lijst v an l6OJ als op die van 160! wordt Hen_clrik. ;i.r. Anstel .opgegeven als 
"orr"ird in aezeffC.e straat als'rlen Rccrrtoer" (v:.n de Lat.School)l

Hendrik werd de rgrootvaCcr .rrn'áj zeehefd. Hendïiks zoon
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cvenJens ller..c1:rk rt.ri: r,:rnld, werd ged-oopt d.oor p r,l'-Jo, ,l1ri ll.s
te Gemerl o! il rebruari 1589. In het d.oopregisterrhet o*iste
parochj,eel register van Genert, wordt de vader weer genoemd
I'Ilenricus Gelasemaecke?rr. Deze trouwde in 161J met de Schijn-
defse Annèkê van Gïi ensven.

Ook hij duikt op in een lijst van lnkwartiering (uit het
izar 16ZO): in de straat van de La-t,School . als Eenrlck van
Amstel-.

Het echtpaar kreeg in Gemcrt (tussen l-615 en 1612) acint
kj-nderen. Het derde was JotIr.n, d.e latere zeekapitein, ge-
doopt 12 december 1618. - Toen deze Jan van Amstel 15 jaar
lras erfde zljn va,der een brouwerij in Schijndel . IIet hele gezin
trok toen uit de Gemertsè schoolbuurt naar dlt dorpr elnde
16J) ot begin 16J4. Van daar ernigreerde de jonge Jol:an a1
heel gauw naar Ansterd&n,waar zljn vernogond.e peettante woon-
de: de Weduwe Diver (lfriaaifAis) van Helnont, geboren 31cker
(t1 ae Ooop van Jan wordt zij in het eenerts register uit-
drukkeljJk als rneter vermeld, aI fiet z:i ziein vervangen).

Jan bracht het tot s che êps c onltandant en vocht zeeslagen
uit onder Tlomp en de Ruyter. Ik fas een versl-ag van ztrjn
hand over een der gevechten;hij vaart d.aa"in r,roedend uit te-
gen colleg"ls die zich niet moedig genoeg getoond hadd.en.

Jan van Amstol trouwde in 1667 net Anna Boxhoorn (vice-
admlraal Tromp fungeerd.e als getuige). Een prachtig poltret
van dit echtpaar werd in 1!l! ontdekt in het Museun Boym:Jls-
van Beuni-ngen te Rotterdam,

le llederlandse zeeheld stierf te SchÍndel 2! septenber
1669, ,O jaar ouii. Zijn grafsteen bevindt zich nog tegen een

binnenrnuur v:l.n de Schijndelse kerk,
]n Genert is een straai naar hen genoemd, in de Groeskul-

I enwijk.
Ín 1)Q2 werd in de straat van Lombr.rk Hr.lts . mijnenvegertrJen

van Amstelrr getorpedeerd. en van 1950-1967 had de Koninkl{ike
I{arlne een fregat in de vaart, cveneens naar de zeeheld ge-
noend "

fe driehondefste herdenking vàn de sterfd.ag van de kapí-
tein werd in Schijndel gevleïd-. Daar verscheen een mooie, ge-
ïLlustreerde brochurerrJan van Amsteltrl Drs.I.v.d.Ven schreef
toen over hem in het tijd.schrift '!Srabantiat', sept.1)@ (o.a.
riret fecsinile uit hct Generts doopreg4ister)In tiet Sch)jndels
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it. tihui.i i.{!rd arn acad.cmische z.ittin::l gailolrcr n 2I o -to
1969. Ap d; uitnodiging kon men lcz']n over J:-r ''' :r qnrstêl'

"in Schijndel getogen en gestorven". Alleen het laatste is
waar. Hï werd geboren en getogen 1n GeneÏt; hï heeft a1l-een
de laatÀte koïte tiid van ziin leven in Schijndel doorgebra'cht'

Uitvoerlger over hem: miin antikel in 'rcemerts Heenrt'nr '40
1o-20 (rl.rfs t I9?o) .

Wat zorn Generts Huukske a1lemaal" opleveren kan."'
l.Iaar er kóÍnt r.óg eèn vervolgr over het nysterie van het

huis "!gq llrbcl!" en over de ltondesliike historie van de

buurtbe\toner Tobias van Eynat t en
=========i==

III. - "!gn-Iï*!g =!'r geldt in de hardnekkige volksmond nog
veel:r1 aÏ3l6JlEiá*ing van de pastoxle die door Pastoor
Poel1 afs laatste pastoor bêwoond werd : thans tuásen post-
kantoor cn burgrjraeestershuis, schuin tegenovar de plaats-vB'n
de . oud.. LatiinsJ SchooI.

]Ílaar hei is een vaststaand feitr dat '!Den HubeÏtr' éen 1Ío-

ning was,figgend- aàn de linker(?)kant van de slóot die-, liep
van de g""""Él .."tt de eerste ldijnse Schoolo naar de L{o}en-
br,oeksc"Loop (aitwiirs Rips genáend "an orrbher) en we1 ter
Í'laatse \^raa; die sloot uitnondde in de I'Ripsll . Aan dê ênde"e
lant van dle sloot 1ag het geboortehuis van Jan van Amstel ,

zoals we ond.er II betoogdár; dus op enige neters afstand van

'tDcn liubcrtt'.
lat. daar rrDen Hubertrr te lokaliseren is, vordt in de ver-

melde verklaringen van 1598 zes- maal uitdrukkelijk getuigd'
iá;;""'dwordïte1kens''lei-1ïuybect''pJcno-.md)....' 

Het. klopt net wat Martidn van der Wijst vond'l t'dan Hubert
aan de 

"op-" " 
(Gete"ts Heem, nr.Q7, b]z.6). -.Ilet t<lopt niet

met de "Góschiedenis van d'e Latijsche School") van d€ Witheer
van den Elsen: hij schrijft (utz.lz1) dat I'Den Hubertrr -4fClg
pastorie i,'as, 'lus de neam van het huis dat in 1887 pastorie
rn" (nn dat ilcef tot de verhuizing van pcstoor Poe1l in
1gt>). - leze tekst van de Geroertsc Noïbeïtijn zal Lrelrrten
ecuwigon dagetr het. misvcrstand 1e-ten vooribestaan' ' ' ' '

lilaaï.van den Elsen heeft ook na de verschiining vs"n zijn
boek nog gestudcerd. .I\ hcb zijn e igen ' cxernplaar gezienr met
ae handle-sch".ven noiiti;s (thans in archief abdij Berne): bij
l|den Huybcrt' (thans rastorie)rr,noteert hij3 t'schijnt abuls'r .



!1ij scrrru :f crr ook 1.",.j,,)'t - .,rr ir...1- : 1: 1a61 arair de uesi-
zijde van de s.:.,oo1, ,-u,: r'',iriilra] ,,jlijr.:', r de pastorj_e van
pastoor Poell lag aan rie .,rldzijd.e.

j/olgens beëdigde verklaringen van 1598 was rrle Hubertrl
vóór dat jaar bewoond. door Adan van Hout. - In dat jaar 1598
woond-e er de l,{edur,re Diercïken WilIens Daemen, afias l{ed..t,/i1-
lems Ad.ams van Hout (van Willen van Hout, zoon van Ad"am).

Na haar was d.it huis de worriitg van Mr.A.van der Aa.j.U.I.
(Licentiaat in beÍde Rechten), Presj.dent van dê Gemertse
Schepenbank, overl-eden in 1709 (v.d.Elsen,5lz.224). - Toen
woonde pastoor Gautius (Piet Gautiers) in het geboulÍ van r1^
Latijnse School. Maar ruimtegebrek bracht hern er toe den Hri-
bert a1s pastorie aan te kopen (van den Elsenrblz:2{.{).

Dit hui.s aan de huid.ige Molenbroekse L,oop noet d_us vijf
pastoors gehuisvest hebben: Gautius (t711/t7t4-t716) ;Thijssen(t7y-q 4A); Theu.nessen(11 46-iIJ)) ; Beekers(t|51-tl6J) i 

- 
Eere-

visse(vanaf 1/6!).
Tn 1785 werden in Gênert vele tientallen huizen door

brand verwoest. fk vond een geschreven noti,ti-e bij v.d.E1sen,
dat toen ook den Eubext afbrandd.e (bl2.257).ntaers (Alz.tzz)
noteert hij d.at den Huybert werd. afgebroken en niet meer werd
opgebouwd. I

Na di.e dorpsbrand zal dus het huidig hui-s tussen postkan: Jtoor en burgeneestershuis zljn gebouwd.. lit kJ.opt net het
jaartal, ingesned.en j.n een van d.e zrLderbalkon I (rnet Íro-
nogran Al{ f, A.VEREOFSTADT, aannemer). í?Cl'

Ook pastoor van Beek (feeO-t9t5; aeten van af 1905)
schr{jft in zijn parochiekroniek d.at d.e pasto}ie efb}and.de in
lfBJ en d.at deze pastorie('twelke thans nog als zod.anig wordt
gebrulkt") persoonlijk eigend.om was geveest va.n Pastoor Gau-
tius. (Reglstrun Memoriale 1BB{; Officieel Kerkbericht...Ge-
mert, 2! juni 1917). Van Seek voegt er :'- aan toe,dat IraS+ -toor Xcrevisse d.e pastoriê herbouwde rrnagenoeg terzel_fd.er
!]aatserr.- Van Beek scheen dus van mening, zoals aanvankelijk Pater
van den Elsenrd.at de pastorie vnnaf 1f1J op dezelfde plaats
stond.. l,{aor ik meen asngctoond te hebben, dilt dit "nagenoegrl
breed. genomen moet worden, daar d.e rrHubert -pas t ori e er een
elndje vand.aan lag, aan de andere kï]t van d.e straat.
Pastoor van Beek schrljft ook nog t.a.p., dat de ni êulre
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.pe.Btoriê (thans !'erd.ve,n Thiel) achtorecnvolgene beÈoond:^,i'erd door de pesrools Dcn Dublárae" iiÀóó:ïB;;ï"_ ,;"ï;;ï"verd hit si.sschop - , Verhrlen (fel+_fÀgó-, ien Áeris-liààËïeeoÍ. Doze raBtate . ,"o* o.,,"11."(t.li::]lÍ^r)en Áeris (186#1e80). .ooze laeigti; ""d ;";-;;"k)';;;;;;;:te hct huÍe en ale tuln in 1975j

u.,Pi:l:ïïof:I*1":'::: ïr;g"i::iu l:jrkr9!l: êanvulren.r r.e.,
zq.r(ró{qrr,/ (re E on van rr ,goq heeft g.eko,ó$, en dat in 16g} ,eengrotq nie}we rpenïrak yejfà g.epra"igï: 

-'::" ' "''
Na pèstoor Aartá wooïd.ei i.f"p de-pastoors vên Beek (lBBo-

1?'l?l-?T Foe.u (Jt15.rg:5). Èae[_qJi íi"ii"'i"rhur.sae in nai

.ti

;j

,:i!ïl'lï :Ë" 
"it[lili;' 3i3i'"ltï::i" i;jii""i:i*'íi;;"*:ff

hem woondel op de oude !êetorie van f?b7 o.a. aË i"riii"*'r"ïder linden enwan Ïhiel. (deze leatetá floltrt fr"t ir"i"-r*" fr"ïF"r|l:.?l::r1",j?.?r_""'"àont er.'oan;i ;ii;; i:;i4i:::,,::r *":Resunerênd: lI "Den Hube"tr, Cie paetorie 'wL:- van 1l1J
I?t, tte5,.Ieg volgens 

- 
de Uuiàro-e stáná--r,u* het onderioak-l.lnks van'do lËolàiïodlse Loop","op-uun-pf"Ài",,-;i";ï:-:;Ë;het puÍrt waar deze d I 

^huÍ 
dígc' Rr,lu lr, u"i"iÀHs t raet kruist.Dlthuie blandde sf 1n 1Te5; - ál +ri oiá.r*,--'p*otbrie wercl Ín178? sebouud gchuin ;"á;"o";; í;iiràËiti-ï al rrtryne" school.Irlb faetofen nakenl dat a"'ia""iiliáaïie ,,len Huba"t,,,ënPaei oii e -GaufÍue wef. in a* iia"ï""r^'Ër,'au volknond. zil.-yoortleveÀr-dd beverfiig van peetoor 

";o s;et i",raá+ï-a" illr+ering van :ater vs.n dea Elaen ,tn- 10Bf (niemana iá""i ,ii"latere ha,ndgeschreven corBectle) 1 het norÀaat verschilnael.dat nea tn do loop yan To l"j" (iZïi_rïàiïa" roeri;;;;'ïil:
l:"_t]' :n 

,,pastoriêr is ga.a.n idcntificareí,zoaat nen tle nÍeu-ve paslorie oqk |Ien EubertÍ bleef noenen-Tot slot: in de oorkond.enliiet  I Oetf e zen-Genert (nirkear-chtef len Boeeh) vind. ik.not ;;;;"il;"i;"ËÉg;-;;-;"à;il;;;;
vên neen stuk lan.! E*gI-g on-Gemeter'MJ"r-ffiÁrra":' iA;;;;_"ter?)- LiJst onttcrónlTf5l-- nen st"k-r;r,il ïoe xuero gdnaanit,1n Bekgl (liiot nr.126). Dat noet "rl;;;' aar otton Eècr eenÍruitzoêk€n (h;J ,schrijve ).eng).

_{_r_=È_ÈsÊÊIV - Eón endele bewon-9l var de buurt ,,fsi Suutsf e,, ltfr*i"-i":r nog: ilt wo4lng-{tt.f,oekJef!, G.À.ft.van do; Ack;;) ;;;-';.;;en na het jaar i600r'Uonkheer Tobíe, Veu Uro.tt""1, e"tráo*anet ttJoffroi LÍwyn (LevÍn",L,eriïïif ffi Ë"*"o, zo&18 hct



-'!'-
r1c.l-nr; 'ist-r v.ï.:, 1:t oij 2Z nrven}er 161! (toen zij ov.;r:-
le"cL), - Zo:-Ls *" :i'-;r'r11ie van Amstel word.t ook hij vórncIo
op c1e inkwrrt j- erings I iis t en van 16Ot, 1604 en j6ZO.

Deze Tobiês woond.e in een huis tegencver d.e latíjnse
school. Na ziin dood. werd het circa 16Ql a1s studentênhui,s
aangekocht door pastoor-rector v&n Santfoort (1617_1617.) _
Pastoor Wessemg (1661-1692) verkrcht het weer. - Van àen'El-
sen, b12.148, 112, )62. -

Tegenover de school:'. zoaLs het graot en klein schoolhuis,
in het schoolstraatje (v.cI.Elsen, 126-127)i : aan het kleyn
stnaatje ontreht de gcholert : in d.e later door v.d.Elsen bi1'-
geschreven notitles op blz.fOJ. - We zeiden reed_s, dat ondertrschoolstraatrt in die t{d. het tegenwoord.ig begin van de Ruij_
s;l enbêrghstraet kan verstaan worden.

Van rlen Elsen stel_t de mogelijkheid (blz.1{8, noot 2) dat
lret huis van Eyn%tten hetzelfde zo17 zin als den Hubert; maar
met den Hubert be'óelde hii toen nog het huis dat 171, pasto_
riê was en d.at 1787 ongeveer op dezelfde plaats werd. vervan_
gen door het huialige huis van Thiel. Kortom: volgens v.d,El,_
sên zou nu de fanilie van Thiel op ongeveer d.ezelfde plaats
kunnen wonen a1g Tobias van Eynatten.

We haald.en de "bïgeschreven notiti.es,' van v.d.Elsen aan:
hii schreef niet alleen ter plaatse een en ander bl, naar bij
ziin persoonlijk exenplaar voegde h{j nog een groot aantal ge-
schreven bladzijtlen, aansluitend. bij de laatste pagina van ziin
boek, dus beginnend. met bladzijd.e t6t (tot blz.Jtl).

Wie !ra,s deze Tobias van Elmatten? Waar komt dÍt niet-Ge-
merts personage vand-aan? Exacte gegêvens zijn niet te vinden
over geboorte, troulrdatun, geboorte van kindean: de oudste
nog bewaard.e parochieregisters vsn Genert beginnen resB.in
1!86 (d.oopreg. ), _in 160! ( ondertrouwregi s ter ) , in f6r6(tráuw-
register)en ín 160) (d.odenregister). M;ar er zïn hiaten, zo_als het overl-ijdensïegister van 1626 tat 16j2.

Toch weten we, dat d.eze rentenier (:) in de buurt het
Huukske woonde. - Dat hï getrouwd wos met Catharina von Ger_
wen (begraven 22 nov.j619). - lat hij twee weken voor d.e dood
van ziin vrout/ een testament rnalkte (thans in Riikdarchief. r s_Sosch), waarin geen kibderen worden genoemd. - Dat hij nogverneld r.'ordt alè getuige b{i een Gènerts lrurvelijk op á2.+.-16t8. - Dat in hct nindhovens doop'iloek I .g een Tobi:ls van

_l
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lyn-'-tt,rn ir.ls !ct.r oltreedt 14 au8.16{8. - d:"t zijn cÏ'l
t:urs-testam.w:.ren de Gernertse priestdr Quix(lastoor '1 i;'-
16Jz) en de Gemertenaar Jos.Bïouríers, die schout was 16{l-
t654'.(r.a,ils,en' notitiês blz.50l). tobias moet ornstr. 16{8
o,r""tedett zijn. Indien hij inderdaa-d de tweede was onder de

viif krbndeïen van de Gemertge cornmondeur Wijnand, overleden
riTO (zi.e verd.cr)' dan moet hii toen rond de 90 iaar ziln ge-
weest .

Dln dei,ià:]À t e,iiu:iirg van deze lynatten.. '. Van den Elsen, in
z;n "ertjà 

i'3eurzenstichtingenrr, Den Bosch 1B!{' schrijft dat
h5 een zoon was van Wijnand van Eynatten en van Cátherina
vàfx. lit laa.tste bliikt ook uit het testarnent van Tobies
I nov.1619, dat ik vond in het rijksarchief te rs-Bosch en

dat de hcer l,éon Hustinx (oud-student vcn d'e 1a-t'school) zo

vriendelijk v,as te fotocopiëren uit het Gemerts schepenregis-
ter (Csnert R 111' fol.l)J toí 116 v.rso).

nàt p.ottÊpttat t en-vs.lx had. volgens het onde"zoèk nog
meer kindren:
1) Eercules: ziin schoondochter Susanna werd' begraven te Ge-

márt 19 nov'.|6à1; ziin dochter Judith was doopgetuige bï de

doop van Hendrlk v:n Amstel (19.2.1615)r oudste broer van d'e

zeeheld Jan.
]) ua tolias volgt dan Sulranna' die trouwde net Joost Stry-
cíers; fttm zoon l{íjn:rnd wordt vermeld' ) sept.1622'
{) De vierde was 3arb5.r& of Balthassr. - ZekeÏ is dat een

Saltasar van Xynatten rentmeester wes 1598 tot 1607 van het
vrouwenklooster Eooi-donk bij ilindhoven en b{j dit klooster
woondel een zue t er ,11'.argarethe' Oudeê"ts,verliet onrechtnatig
haar kloostcr en trouvde circa 1610 lltet Balthasar van Eynat-
ten. Ze krcgen een dochter en drie zonen (A.Frenken'in I'Bos-

5) le vjJfde wae Dirk' van wie verder ni-ets bekend ís'-' 
ilat w,:ten we van de ouders van doze vijf kinderen? - Uit

de ge tuigenverklaring van 1598 kunnen we afleiden, dat !-9.-
theiina" Valx circa 1574 als wedu\'te hertrouwd'e net Fr?ns
g:ii*":Ï"I"" zoon vír,n jasper. uit het testanent van 1619

Itïxt aat eathari-na, noeder ven Tobias' ook van deze nan

kinderen had; ze worden door Tobias genoernd halve susters
endc broedere.. te weten cle kynderen oft kyntskinderen van
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|ransch Sch,,nckels v:rweckt by Catharyn; Valcx".

In 159e veïklaarde dcze Schenckèls dat hii vóór die tijcl
16 of 1l jaar gewoond" hadlop de pll;tse d,aer nu die schole
is" )v.d.IIsen, p.12J). De overdracht van dez, woning oan
Hendrik van Ruijschenbergh, als eerste latljnse school, had
plaats gehad I dec.1!!1 (protccollen Gener t , Rijksarch. Den Bosch
1!B!-1!!8rfo1 ,8J vcrsc). Toen had Schenckels er 16 à 1T jear
gewoond., dus vanaf ongeveer 1574.

Deze rrvilL3.rr stond op naam van Catherina Valx, weduwe van
Wijnant vs.n Eynatten: het onwaterde huis moet eerst eigendon
zijn geweest van Wlinand.(v.d.Elsen 124,net bijgeschreven nota).

Catharinr VeLx noet niet erg in dê gunst gestaan hebben
bij haar zoon Tobias: in zijn testanent onterfd.e hU haar kin-
deren uit de tweed.e verbintenis. V3s lobias ontstend over
haar hertrouuen? Was zij niet van ",de} zo:fs Tobias' vad_er?
l,Ias zij soms efkomstig uit ale wi.nkel rrDe Salck'r in Eind.hoven,
waar van Eyn3ttens later een lakenhantlel- dreven? Zat er iets
scheef net Tobi-:s I vad,:r l,iijn:.nd ?

Wet d.it laatste betreft: v.d.Elscn is van nr:ning dct deze
Wijnsnd d.e Connand.eur v-:r Gemert was; (Notities, blz.!02):als
dat zo is, zàt er iats scheef. I

À ....- Wi e was Wijnucl !!g Wnatten? 0r w:rs j.n Gene"t e en Cornoan-oeur', ---net die voor- en achtern:::n:vzn 1)J) tot 1570.llaor lras Eii de
vad"er van qobias ?

. Dit heeft iets net rle toponynie v1n Ithet HuukskêIt te na-
ken: als een Vijn::r.nd v3n EJmatt3n, de commend,ur of een naan-
genoot, d.e eerste man was (rettig of niet) v:n Catherlna
Ve1x, d:n heeft z{jn gezin gewoond in het huj.s dat in 1!Bl
a1s schoolgebour,r verkocht werd. De noed.er woonde er in ieder
€:e.yal vana.f 1574.

.l{aar k1n de tulder een toeval}ige na:lrngenoot zijn geweest
van de Connandeur? Deze vraag noct gestël-d word-en, ond.at d.e
connand.eur als lid van de Duitse Orde zich tot het coelibaat
verplicht had. In de Genertse geschiedenis is er tot nu toe
niets vai] bek;nd, d:t hij"àich publiekelijk en ongestraft en
langCurig (vijf kind.eren) niet aan zou gehouden hebben . -Ik vroog d.e huidigc hoofdorchi_veri s van dc luitse Ord.e in
ln Veencn, Dr. Bernhr"rd. Denel , zelf lld va,n do Orde.Hij cnt-
woordde n{j 21 janulrí 1975, cLat er zich in hêt centraal- er*
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chief 3e!n ti-tli.rf c -',.nauiLlrin4 bevihclt r.r^.,ruít eé& ,irJetr.i_loof de vcrhini'Líng v!-n ci. :,t.ri:jtd.eur van Eynatten zou kunner.worden r. fg* I: id.

De archivs.ris schreef dit niejt over d.e Ridd.e"s in het al_
ger-rsen. )eze nannen ]eefden pls kasteel- en grondbezitters^
op hun connanCerÍe, oí trokken . als officie, "ou"-;;;-;;{;:'
t:ocht over heel Europa, . . Geirouyden mochien nóoit intreden:als eï een wild.s:.trouï'enrno.est hii uittreden; op de gráfsteeá
vrn col.ti-)i.n i.ur van Lynatten stond verneld irt hij ovcrle.d:f s co-:-n:n, 3ur; trd."r" Eerr^r. Cdler h,Wijn:.nt Eynatt ,n, Cor.pthur
zu GenCrtrr. (Generts Heerl rrr.t6,, lr.L;.11). '

Vel ' is ,zo iets bekencl van loiiinands opvolger, cod."ïd vr"n ...
Aer, conntJndeur 1)'lC -1J)8.l,{aa.r -din klnderen b}even niet rond_
zwerven in Geqert 3 hij stopte twee , "natuurlijke" dochters opjeugdige leeÍtijd in het klooster Soet:rbeek )onder Neer*e'tl
ten) : Agnes van.-.{s}, geboren. 1!B(, lat,r Suppria1.i.n, i{:.qi.a
ve.n Aor,. geboren circa 1l8l. (Bos.sche Bddrag.:n XT, 1911_1912,
b12.296.)

iliao.r terug n:1ar !/iinand. We hebben enige tientall..n gènea_
foglsche werken nageslagenraan de h$.nd van het nieuwg repcr_'r,oriun vrn Dr.v-"n Beresteyn, Den hrr.g 1912.
, Ilet gêslacht van E;'rutten vèïtaktc zich vanuit een,r$ta_l_slot.in d9 plaat.s lynrtten, tussen Aken en nupen in Bei;ië,lang voordat een telg van dit geslach.t in Geriert kwarn. Ik.vond eeh vt"n Eynatton als kanselier ven 3rabant, tildgenooivln lilcxiililj.aah van E)mattèn, Lancleonnandeur,r"r,,rid.áblur"r,

1rO)-1512; verschill"rrd" H.t.n van Gulpen 'i" 'Z"ia-irrl"íËï
van:"f elnde 1{e eeur,i; een veldïnaarschaik ti.ldens de JO_jari!óoorlog 1618^164et een l{axiniliaan va.n nynaiten, kanunnik in3reda begin 1le eeuwl enz.

Onder hen kont de ncÍrn !,tijn.nd v1l]È voor. Uit ond.erzoekin_gen van do Trappist nonien de Jong, srchivaris van ae aláiiÀchel (d.:nk aen hèn!) tf iltt dat ii'f654ráus bdn3 eèn eeuw nade rc:gecr'període vln de corrnand_our in Gcmert, een ltlSna.nd van
Slnatt.n trouwdeI hij rr:.s in 1672 ."Rorgemecster aJr StadjEijndhoven". ZtSn gezin woond.e in de Rechiestraa.t, in d" -;;i:zinge rrDen Valckttr waar ze een lakanwinkel hadáen. Deze Wij_n'rnd stierf in 1685.

Zijn oudste zoon, peter vcn .'Jynatten, werd. in 16g6 dei,, grondleggeï vA4 cle Áchefse k1uis, waar hij als,,nonnikrstierf
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Íi',ncconm'.ndcu- v.rr Áld.bi.'z.rr tot zijr d rC ít ^512.'
, 1) len q,ndere'v..i-n !ynS-!l911 .veril. ,,nog lr,1 r.rn de '1'eutonl-

sche Orde r ; orr."ri,-lr€!ti;d.n 1591 . a,chtere.n v o rgcns Commtn-
dJur in cruiCi6Eï .n Sicrsdorf; watr hij 2 nci 1648 ovuiletd.
Hij vorschèen 'in Gem.:rt op de .uí.tvaart van command. -ur van
HoltroF, 17 Bapt;161c (Sosdche nildragea,XV,. h 2.146)..
-;--------::i

Nu dan de comnand-rur tr{Ínirnd.. r'{as hij de vad.er v.an Tofoias en
zijn zuster(s) en broers, ui't een' (onr+ettige)verbinteni-s net
Cathcrinc Vllx?

ItIe.ne"ken..eerst op, dat CatharÍna Valx vanaf orastre€kF
'1 574 trouvde of sahên\,toond.e met Frans Schenckels.' in de late-
re latiinsÊ school .(zle bcven). Dat kan kloppcn net cen eerde-
re verbintenis: net conmandour ln/iin:ndrdie imners een.' iQar of
vier téíoren overl-eden wasr.25 Íiei 1570 (Gemerts Heem, n.!6,
p. 11. )- 

3eíroudóns dez, sterfda.tum vónd ik,al1een'dat \dijn:nd inirr.cl
in de Orde op 1.{ juli 1!!O(Repcrtoriun Àl.debiezsn' Sernsheim
nunmer 214);d.zt hij comlirandeur vsn Gemert benoemd werd 1f de-
cember 1 JJJ (oorkondé 547 4 ín het c:ntraal archi:.;if d.,qr (,rrc1e

té Wc cnen )
l1e.r, z.afs gez-gd, vondik ogk,op eenr típ van archivaris

lomic.n óie Jong, het Testainênt van Tobias,. Hieïin schreef de
Gemcrtse Secretarié Jan Cluytm:Lns ten ove:rstagn v'tl1 de sche-
peilen Evsert Hogaerts en Willern Stayeckers, dat Tobias op-' 8
noveÍ]ber 1619 samen net zijn vrouw Levina van Gelwenreèr-;1es-
tanent rnaákte .10 dagen voor haar doódi hi êTbij , s chrjjft de se-
cietaris, maàkte Tobir's gebfuik ven een macht, h.:_n verleend
in een brief "ln -foïme van Lógittim';tierr, doo]: ni emand,. r-ninde"
dan Albcrt un-TsCÏolT"ltt"rÏig1" 

"i.:ri 
Br"ba.nt (.1 598-16l.1) zóe-

'ze brief, zegt het testarne-ntrwas verleendin het jaar '!608(dus
e;1 c1.f jler vóór hed test:rn:nt)., De.sc\eaen.nlen de sekreta-
ïis w:)r:uí .van oordeel , dat qii doqr ToÈias voorgclggfla doku-
mLnt "g- nó ch'r 1.r1s.

Tobias noet dus ccntronwcttigeIzoon ziin gewoest...
,Wat verderop in hed testaÍient verklo.:ren .de testatouren,dlt

.á{ dê rkindJren van lrans Sch, nck-Ls.en C:}tharin,] Valcx,half-
'bio'órs',elr - zusters v.,n Tobils, I'exhcred.eïcn )onterven) ende
vuytsfuytenj,eLck Íiet .oonen oud.n groote (muntstuk) cff tl,rêe
st--/v.rs die- voer'r.
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I .n v(' l tt i' .. it ,bru_i: ,-f ,r.- ,ticirting vln ja.e?,.i,jtiicl,. jr ,:,1r,rir,,ïd k,ïkdr.,i r ;.rn, r.rooï hun 

"iS""".rfài"rust stichtcn d;test.!.teuren e,n j.ra"rgetiide., plus ;;; áiii roe"taierr"te' opverschillende dogen van het ja=r. _ io""rrJ ..rofgt de enigea,ndere begunstigde; "a11e.jaár opt"" 
"yiin"twint igs t en dcch,.!eye te doen het j:ergetyt va" H."; !iÉ;;àï ,."n ,ryrrrtt cn sa_liger gedacht=n". (voor ieder van á;--;i"" prresters tweestuivers, \'oor de koster a"ra utl_.ilro"] .,roo-" o" z&ngers eenstuiver, voor de kdrkmeesters vier stui.rerJ, ,roo. dc kerk(dekaalsen) twee stuiver: 3eloopt tsrrrer.- 

""Jtior, stvsr,. _ Dej.'rarlijks: sorn, nodig voor de gez:.m.ntÍjki g. l.undè.rcl_ _). èn_sten (80 stulv.:rs _- 4 gulden), ;"; -.:;-;:.;r. .1:st ziin oprrhuys ende hoff daer sy testateuren ,rcanende syn, 5e1e.qent egcn ovrr de scnole(n)i
Dat was h_t. len j::rgei!jC_ wcrd.t steeds éTêhouden op dest;rfdatum, in ca-su op 25 n.i.,. lat -;;; 

de sterfdag vrncomnandeur Vijn._Ird (zi._ boven). Er moet à;" wel een heelspeclale relatÍ. bèst.!r.n hebben tussen Toii:s .n !tljnand... .Typisch l$kt, d:t b1{ikba' t "."t 
jn".-,._.ii ;.:f r.:t hêr- },..noemen van een nieuwe commrndcurr i.".... ,; _;r...:'.:_- :"dood v:.n Uijnsnd stelde Hendrir u," 
-.--q" 

" 
l: u..Èergh (toen ncgCordju ccr val de L..n.comn rrd,ur) ecr. àpvc Iger J.en, Cod,.rdvr"n Aer: 22 j:..:rtí 1)/o (Oorkonon 

"r. ie4À-ii-not currt".Árchiefder Orde te ïe:n;n).
Tot sfot nog ern vcndst in het centraf-f aÍchilf der Ordete Ween.;n (wt.ar ik in rn..i 1!61 

""";.;; "lrà.rerd.) , op 1B:pr1l lllB kreeg i^/ijnr.nd. vui lynàttin -;o;"*á" 
L-_nccomnandeureen benocming -l.1s 'rstrtth:1ter aer (om"nOc Gêncrt,,, d..v.z,

;1:.:3**U*g 
conmandeur. Dj.t lijkt ,.1-;.; forn:f e dcsrada_

Trouwen moeder van Tobias kort na overlUden van d.e com_nr.ndeur i legitinetic vln Tobi..r.s I "ti"f.ti"g-i"n. èen jaargetii_de voor de commend.ur; forncle i.;.;;;;;ïr*1a; o.r, de com_m:ndeur".. ik kc.n rne_nict 
""r, du orertlig.iig ontt""tten ,do.t de Genertse ldithoer vln den Of"on !,,ii;t had : dezèCèmeïtse commrndeur hr.d .cn fr.,.i g.rli." "

le fandconmand.eur van AldebÍezIn fri"f O ""f regelmatig vi_sitaties, w-3orbii ook werd, toegezie; 
- 
op-à""!orrrbaatspricht.itaar het co'èilie van Trcnte ,à" ,roj "p'-""irà"g"";6;4;:;;à;jen de strenge L:Lnd.c ommandeur Hc inrï c n-._."* nà"" 

"n6nb 
erg werd
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pas birnoemd. in 1Jl2 en fiet zich p^s in Grnert installercn
:ip 16 oktober 1!B!.... .

lliet het gedrag van een Gemertse conmandeur is voor d.ie
tijrl cpzienbarendl vond.erlijk i-s a1leen, dat d.it na meer d.en
{00 jaar noet uitkomen....

Dat varen da"n enige rrvoorname huizenl van deze Gemertse
buurt... lfen zou kunnen zeggen rrgelukkig de vo]_ken (ae nui-
zen) die geen geschiedenis hebben"... E; wordt nog melding
genaakt van een frui. s (?) rrHet Hofgoet'r aan de schoól-straatj
van huis en erÍ von Mr.Jan Verdijsteldonk tegea,rover hêt
schoolstraatje (v.d.Etsenrnoot op toegevoegde bl;dzjide 501).
I{aar we moeten ergens ophoud,en.

Ik heb vrceger al herhaadelljk gepleit voor het opmaken
van plattegronden, met d.e oud.e veld- en huisns.men 3 a1s to3.k
voor de HeenkundÉkring. i:.{jjn hoop is nu geveotigd, op het in
te richten archief en de benoerniná van êen vakarchiva"is i(inOett:;a is dat mislukt, omdat GS zich verzette: de cand.i-
daat yan toen i-s nu. . . stadsarchivar:is van Utrecht).

Een kort overzicht voor degenen die haast hebben;
ï Iá.ïIJNSE SCHOOL r l{ijn:"nd

- tot lJfO I llijnand van Eynatten net huisvrouw Catharina
Va]x en kind_eren.

-'157O-1JlQ z Catharina Valx en kinderen.
1574-1591 : Catharina Valx met man trrans Schenckels Jas-

perszoon en kind-eren.
1591 - 1919 ; Latijnse School.
197t e) ! Gemeente-ÀTchief, oudheidkaner van de Heenkun*c

tlekaing.
II HIIIS VAN AI,{STEI aan d.e 'rRipsi' (Uolenbroekse Loop) e

- ongeveer 1)!0 tot 1611 | feri.ilic van Anstel.
- 1618 : geboortehuis van Jan van Anstel, d.e zeeheld.

III HUIS DEIT HUBXRT aan I'De Lipsrr.
- 1555 z aI vermeld.
- v66t: 1598 s -{dan van Hout,
- 1J)B z Lled.Dirxken vcn ldi]lem

'íi:r. - ms D:enen ) .

van Adam van Hout (1'ed.
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_:+?i: I'i;;.: I l_; :_., prosjcr.,nt_schepen.
't t) - | /U) a OiS ro.r,i 5

- 1?oE, tv) t .o Junt ! :.lgobr:lnd.

fff3 llOU)E PASrORIEÍ aan de Ruijs chenberghs traa I
- 17 eT ; gebou,rd
- 17?! - 193! : pastorigr)J) _ h.den : particuliere

ïV HUIS VlU jfNitTTH{ tegenover

-Tobics van Eynatten trl04ir !gckocht 
"r" "tro.fl 

_ziin, 
dood (prn.164J),ttentchuis aoo" p"s i áár

';oo_it vanG-lï;;d ;i c_r, ,--,
- rn h.t ili;";,i"-"r'.:;1:-"ll '/'.nu dÊn.
_ trrcht t. ,i"ài ,r;i".,"- 

I nstituut der Rijksuniversj tei t tchecrt eun i;;;;.";ï i'l .""o"t"t.,.n uit donr.rt;ait ,"""riior.dikte vrn rc-8"" ,J'rj m't-r bU ";r brccdt.
oL !cizing', ( tsc x 96 

d'3-'ot"to.;; ;;;' ,rttn 
5o cll'gr1 r:-rr

r.. ,iurno strrt. x tz en.i,";,:-';; ;iï *;"*iirirl^"
, nie sten;n zijn inde

l;:ff ï" l;l;ï ;l,,jh:.J3l,oji;ï."o-l.,u"Jl:t.f, liSi;_;,_j:
wcrd.n vectri ;;r;";à;":.1 

tt -"oto ijsblokk:n ruos,d".oun. -i.
rrnd vrn .""-s;;;;il:;;.-': "?l rechtu 1{jn uoora-ziio ir;;; ;:lsnss do """ti."Jï""urns ' 

di.' ..ook dózclfde ri 
"rrt tnÀ-'f;J. iï

ll:::: t' c.".'ï,'"sàilïri'-í'irtir:" "i" er bck:nd vr.n Deurn;,
\Kerkklokk_n vrn p^ s to<

'c. blj q,rrè8.nheid ln 
:r PoeLl i11 febt'1927)'
Itrecht maar eens kliken.

(Den Hubert 2")

woning.

de gchoof I- Woning
- CiTca

ttIrt|||||ILr||ri ,'.lr.J.p.


