
I{R.PÀI'LUS iE TA COURT. STA.|,TSTÀf,
OOT SOERETAPOSTSL YIX FORTÀÁT.

.Elk€ staal of dolp e.rt haêr grotc toneD.,
Strêa,tna,ren vord.en neer hen bsloeDai e! in
nonologen yoldt uitvoerig uitgêy€irl over hun

zoalg clat heet.
tlorpa- en ctaalt -
vardieaaten e!

êktivitelten.
Ook Generts Eeen leencle alaeryoo! haar paginer slzo kvan er

Denignael esn !.A.J.l,.Bolret ter apreke. Bolrst yes g€boor-
tig van Genert en bekLeoalds van 18{2 tot '18}6 het anbt van
Gouverneur-Connisaerl s van d.e Plovi.ncie lïoord-Btebant. Onat6!
hen ha<l ult kracht van ilê Provinclêl€ !/et van 1B!0 de naaEs -
vcraadering plaats van Gouv€rnêur in Connissaris.

In de eerste helft van cle 1!e eeuv rês er overigena nog
€€! G€nert€nêar tne€lrd.i€ in Dên Bosch tle hoogste funktie be-
kleetlde.I{aar zijn vailer u€ld in Oenert een atlaatnaan genoend
n1.da Droseartl de la Courtstlaat. De zoon Ízn ile Gcnertce
Drosgard rrèlttn La[dalros t 'rvan Brebent ontlar koning LoileviJk lla-
polêon. Het llikt daaron rle noelte raard, <le Gcnertg-fleen-1e-
z6!a eens yêt nee! te vertellen over deze Geuertge zoon, te
nee= daer alit in Canertsê geschriften (uitgezondertl " de
Streek") biJ EiJn vêtèn, nog niumer aan bocl kvan.

I{r. Paulus Enanue} -lntonius de Ia Court ueril gebor€D ia
het Jaar 1760 alg zoon van Petêr Ailrièn de le Court en lleria
H. E. van der Gheeat.

Dc le leert ven alat jaa.r yas Peter Adrj-an itoor de land-
collendsur beltoeDd tot Dloasa,rd en Scholtus ven de YriJ€ lleu-
t!el6 Glonalh.clf i J khe id Genert, s€dclt oktob€r 175, vas hiJ
r€eds in Gerert yerkzean a1s selretaria. Volgena een artikel
"To.n ale laadco-nentleur terd ingehaald"van I.v.tt.Yijst in Ge-
uerta [een nr.to vês tle llrolgaril yoonechtig aar. h€t Linalar-
€inal. &r hier brêcht ila kleine Paul yelllcht zíJn Jeugd door.

Gelert yla reed.g in die tij<l begenetligd let een goort Eg-
vo-l.thenou!, <le ons alleD rrelbekenile ï.,atíjnar School , vaariloor
Paul riJn niililelbare B choo I opleialing in zijn gebooltêplêet8
koa volgen.

Vaa 1772 tot 1776 kan ren ziin nse! vinrlen 1n ate liJlt vèn
nbeurziatèn'r dcr rchool, êrrenals die vs.tr zila 6ón Jaer oudcrc
broer Lanb€rtus. tre als LetiJns. school in Oelcrt studocralett
Paulue en Lanbertue aan tle univor8lteit t€ Lcuven.(1) na z&
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stualle veatlgA€ ta!,bertua zlch elr aalvokeet in Ro€rEond. ênPaulua, alie liJn L:r:oer kenacliJk geen concurroatlê aen vildedoea, veatig<ls zicl: ela zodaalg tá | r_Ecrtogenboach.
20 oktober 1J!Z overlecil hua veder Drols.ral peter Àdr. de1r Coult. Door de kolet ven ale Franaen in l/glrseeratoor uit_elailcllJk ook Gerert de v.ele -ceuven gekoesteráá zeffetenaii_hcitl lou_noeten opgov.n, tíerd het keiholieke zuiden ven I{e_derland ile kairg geboalen hei Juk ven d.e onilerd.rukking 

"r, o"-"_ha€lsing van het noorilen ef ie verpen. De konst van de Fran_.ea- yèa velen (en zolf! !1.1 elleen ia het Zutite"i uii"ài;",velkon en ook ur.paulue al€la Court ze} er yel nlei ,.iri! 
"ig.ye€ct liirryent hil rea hct die are repreeeatant in ae ritio-

1:l€ -Yergsatêring gretig gebrulk ueekte van de nogefiitneaei,di6 ale Flanlan het tot dan echt ergca-ta I rlc Brabant -be iorgilen.Heftig vearda de edvokaet i! d; fationele vergailerirÈ uiitegen ile onr€chtva,ardlge êohtelBtellitrg, yaarond.e! Brebentlolang- gebukt vas 6egean.Al epoeillg ,oi'blljk"rrrclat nr.paulusnirt a1leen uitstekotral -op dà hoolte vae vên de politieke
l::bl::"ï^:"-::q:ii!Ih"*ea van-zr;i tiJd,naar d.i ""i ;;;a;;ao6 ran rat and€ra els Je ven Gerert kont) de nod.an van <leplrttclaratrbcvolklng zlJn voiete Uefangeiáttj.ng hari.

- In 1f!8 organireerile ile hlhatrchappiJ rroor de Landbouyr teÁaaterilan eer prdavraeg, vÁarrn g""".iid ,"ià o*, de red,eneny1lTo" ze€! veel grond.en tot tlaa toerieeg 6n onb€bouyd yarenblÍjven ligeen. (Z)
Xr.Paulua entvoordde hlerop Det cen Bchitt.!e!d <lokunento!tr6!t de finenci5la noden i"" x"v".ij-ii de tuêêd€ hàlftd".t 

1.8-" -cauv,vauin €en sorbêr Uera reiá opgehsngen over d.eecbrlkkellJko arDooale tea plattelena".--- -'
lot_<llc tÍJd vcrea de gionclen oln. i"r"rr" glonalen i eigenaloDva! lcder.ên. De boerea zàrf ,."rea"er" ;;;- hoilia var ovcr_tulgtl, tlat ile gueynt en , boe acn, heid"i ""iï"o en broêker on_!1!bra! varcn; zlJ loclten dlenen 

"i; ;i;;-""or koeien cnlcbapetr, dÍ€ y.er al€ oaalEbère 
"""t "oài-i]t bouylaud lever-dca, tcrvill de heiilcolr

ycad. verd.en. - ÀggeD el6eleen in da potstellen aalge _
Op hct laatst van cle .tge eauy begon de rening telreltt to
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tíinnan'alat arleen ale ontgi4ning are! geneynten(voeate gronden)
en tle verdeling d.aervan onder cle ingezetànen de plattàlands_'
bevolkin6 zou kunnen opheffen uit haar arnoedl.le eteet. Bijzotn verdeling zou Den velplicht zirn èên bepaalctá oppervlakJte te outgj.nnen op straffe dat het neer aan d.e genáenechapin ei6enclou zou terugkeren. ps.ulus De la Court stelde deeroi
voor de ilorpsbeoturen een gênarael-oktrooi te gevên on varrtijd tot tijd een zekere hoeve€lheid groad publiek te !!ogèn
verkopen of nog beter achtte hij het <Iet het steetts eenieclervrij stond van het, bestuur der geneente de koop van d.e grond
aan te vrêgên.

Vool bouy- en yeilandontginning vtoeg hii 1! Jaar vrïdou
ven belaeting en voor boasen 2! Jaarrondat ttie de gronct ver_
betertlen. Yerder uÍkle hij ciJnsen en novale tlenden afge_
rchaft zien,tervil htJ bijzonder eandrong op een beter getruif
van dg trge broe ckt eng t' door ze afvisgelend te bgveiclên en eongedeelto ven de hooioogst tê laten liggen. Nog beter achtte
hij ook hi.etvoor verkoop aan pertikulieren; d.e êrDen zou nen
degnoods è€n stuk gratis kunnen g€ven va!' de. broekgrond.en,yaalvarl het geneen gebruik hen niet uit hun arEoedige 6ta.êt
haal kunnên opbeuren.

Ook pacht net eon ternijn van tenninste 12 jêa! zou yol-
gens hen velbetering kunnen breagen, De beEoeieni8sen v&n
Paulus De la Court voor de bevortlering van landbouv, veoteelt
€n ontginning bleven natuurl.ijk niet biJ 6án enkel schriJven,
vent zijn naan zou nog verbonden rrorden aan een pla.rt tot
ontginning van de Peel , vat door paulus ontyikkeld i.eral in
1841,du! op 81-Jarige 1eêftijd.Dr.J.Elenans schreef over heu
in 'rTiJtlvaart door de Peel',, a1s ale jonkheer, glootglonalbe-
zitter, ontginner en vertegenwoo r<llger dea volke,di€ aloor ale
Geuertce vllilernie dyaalde alg eene Leeghyetor o! de Hear-
Ignnetueer.

De la Court bcstaitoerd€ ,rden aard. van d.ên glonil,r, ale hoog-
teciJfers, hot sfyeteringssteLB€I en kvau !€t e€n plan voo!
cen r€usachtig kanêal dvers d.oor d.e peel van zuid naar noord..Dlt kanael zou het zrrartc giftige noeraovater af no€ten
voelsn en het tê ontginnen land.bourgobied D€t eea overvloed
van heilrean Xêaavat€r tooet6a bevruchten.
iliJ plettt€ nadlukkeliJk voor ruite ovorheialsstoun en koes-
t€rale grot€ v€rvachtingen l'an, rrat hiJ noenttc ,rde grootEte



-12-

oattlttaing alle 61 ln al€ Xad€rlenden ooit ie on'lernosen 8€-
;;;;;". átJt atoo. r€lkte êcht€r nog ni6t tot tle kunetueal '
D;;; vet 

-hlJ 
bang atst ile helrchepping van <le zandgrond tot

vef.ià ve:. frnil- een lengtlurlge ungelegenbeiil zou bliJken t€
iijil r" de broohure iDe Pcel .D bÓiLnkin6en ov€r denzolver'

"i[iàs"""n 
ia 164x, echreef biJ sltheret nde cultuut in zanil-

àroia-g..t uit, hes€n êatal tra8g vooruJ't, on'lêt aI1€E van 
'leielaten-efbengt, eant hlo! gelalt ile regelr zoncler veiilen Seen

v€e, zondcr ve€ gtlcn !€atr er zonillr l€st georr landbouv; zoilat
ilc iciile, het eltárun taatuE Yen al. b€bouying geacht ken
vordcn, er ook hiervan de ontglnning rfhcakeliJk ia"'

De áeftÍge rok vatr aloz€ Yroegnegcatlenib-rcvee ontginner
nlgtr ile ilcide Lagop. Xaer....hlJ ulet het. In €en zek Suano
zou illc lattr vor<len aèngetroff€r.

YAnCo

0p 21 Juri 1806 hield loileviJk ltapoleon zlJn intocbt itr
oen ieei ór tot koning Sekloond te vortlen. Eêt konlnkriJk
vcril vciiteeltl ln <leperteneDtenr terrlJl oan ï€t ov€r hot be-
ctuur daarven bepaalèe, tlat alÊt bastuu! eenhofdig zou zljn
ln alo pelloon ven d6 'lênddroat'rr ilic z"ou vordêa blJg€lteeB
itoor 6 erlolsoreu o! een secrctaric-Sieaieal.

Yoor Srtbeat veea Konlng loileviJk lot lanililroct aan tr'
Paulua heauel Ant. D€ la Court , illc iloor ale .taatsras'l van
alè konlnt vcrd gofnatelleertl op lJ nei 1807. De keuze vea de
konlng lag voor .d. han<l, vanneer nen.de tiJst ven funktios
naloopt, ilie Xr.Paulue icedg bekl ee<lde. ( ) )

yrtlt Àchtorècnvolgena Yas hiJ I'iat of sêtretarir van tle
vroeilaohep van Dca 3oach, tle Atl4iniatration Supérieure' de
Provlaionále Repleseatanten, de Uationale Vergarlering, het
D.paltorcnteel Bertuur vea tle Donuel, het Departenetttr.I l€-
ltuur vu BlabeDt ' het Yertegenvoordlgend Lichaan en het U€t-
gevenil Licbaar. EiJ behteltt llJn fuaktic a18 lanalalrost tot aen
dc laliJving ven Srabênt biJ FrankrlJkria neart '1810' Yalureê!
Xepoleoa hcr beaoe!(lc tot Ontvettger-Canorael van het Depslt€-
B.!t Y.r ile lon<len verr ale Ri Jn.

Ordar h6t laniltlroat-echap van ile ven Genert geboortige
Paulug De la Coult yetil 1n letler gevel de baaie gelegtl voor
ile opbloei eD vcaloropbouy yan het Brabantgo 8€yeatr dat aintle
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de yr€ale van Xunster in 1648 had loeten bukken voor allea,
vet van boven ile rlvieren kvan.

Ook Xoaing tdillenJ líiêt al6 g!ot6 bakvcenhe<len ven I)a Il
Court hogeliJk t€ vadatelen, hetgeen í611icht noge bllJlca ult
hêt foniakliJk 3e!1u1t van 17 Juni 182,,riurbii Xr.Peulus y€lal
v.!hrva! in tle ctlerlanèee adelstand.(4)
Genealorie van De Ia Court.

De eterrecle begint Bet Johênn€a tle La Court, dle ln 1656
te Íongeren in het huvelíJk trêal. Zijn kleinzooa Joennes de L8
Court huvde net Altlegondis Tulleneers en íertl bulgen€€ater
vaa Hageelt (refgi.a) 

"
0p 2 laart 1l1t verd hun zoon Piêter geboren' aliê licsnti-

eet veril 1n EelkeliJk en Roneins recht (aug.1?50) .
0p 19 october 1757 n€lal Peter Aalli.en de la Court b6noêld

tot sekretalis ven tle VriJe l{eutrele Grontheerlijkh€id Couelt.
4 februali 1l!8 hurde hiJ t€ Velp biJ navenEtein net l{eria
EerrÍca Elisebeth vÀn do! Oheest.

Kinaleren uit het huveliJk De le Court-van der Cheeot Ye!6n
ÀIoysla( 1?58), Lenbertua J.(1759) r Peulus Enr ![qL. ( t 760) 'ilerre
^.J.(1762)Op 5 Eêalt 1J60 verd Peter Àtlrian cloor alo lendc onneatle'rr
benoend tot Drogsaral en Scholtug van Genert, naclat J. F. r'an
dê! Cheest vriJvillig afstatral hail getiaan van dat anbt.

Op 21 sept.lJl) huwda Peter AdrÍan voor ile .tvesde neÈlrnr'r
net Juffr. I(erla Ántra van Oenert, tloehter van llertinus v&a
Oenert en Hcleae ve! der C!uy36.

Kin(lele! uit dat buyeliJk varen Àldegondia, E. (17747 ' en
Pauline,f.(1??9). Peuline D€ Ia Coult trourtle let ate Oenertae
ilokter Álnoldus Eenricue Graaseae, ile antlere kinal€ren vaD
Peter Adrian De le Court verli-eten Geaett.

0p 7 juni 1815 stielf D!.Graaaens te C€!êrtl Pauline he!-
trouvale net Coraelis Reltenierr die op zijn beurt te CeDert
rti€rf op 1 Juni 1817. Oe uoeder van Peulin€, xeria lnae Da
Le Court-ven eerert yas r€oals gestorven <le 5e nei 1812.

Pauline overleed 1! januari 18]!. Yolgene de ovelllJal6n8-
akte voontle zij toenEaela in de lïieuvetraat, torviJl ln deza
akte els ifbuu! uorilt gcnoerd r lga.atius Taabe, kooplan. lí86
Pauline D6 lè Court uiaschiea de beïoonat€r var het ouile
notariehulg ? In een onderschrift biJ één cler fototg uit het
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boekJe troude Ànsichten van Canelt,' rroralt geyag genaakt van
€en fêDilie Taabe, die in dc vorige eeuv vóondà ol ae pfaats
vaa het huidige postkantoor.Iu het behoud van het oude nota-rishuis op.het Bpcl EtaEt liJkt het intelessant dit eena rratverder uit tê dlepen. (Uit 1Zg5 is verder nog €en Taab€ be_
kenal els bolgeDe€ste! van Gelert).

Peulua EnDaauel De Le Coutt stielf iD 1g4g. In nanneliikelÍjn stt€lf ate fetrilie De ta Court zelfg uli (tglz).
(1) [.Eene, ]íaeuli jet van Lsuvenge studenten uit de llaierij,

3labentae Leeuv, Jrg. 1))),bLz.)!.(2) Drê.tí.J.Droeee, De gêeeonteàro;áán in n-rr. en Limb.en
hunae ontginning, 1!2J, bI z.60_61 .(r) Drs.P.fh.J.KuyerrRondon-en in het Gouvernelent, llalrberg
1971,blz.68-7O.

(4) Noderl.^delsboek 1941 t 1960i 197J.

Arl Otten

DE RIPS
Eán tvee-arnig€ bêêk of ty€€ ongeliJknaDige beken ?

1. - Yan ouilshe! vordt ccuert-centruD orkl.€nat doo! tyêe
kronkelende ).open of íatarlaten of EtrooDpJ èa ; ilc zo vor_!€n saDen vanef rD€ Eoefr é6n riviertjeruillon<lend inilerrKleine líalgreaf" of detrSn€IIe Loopleen paar hontlerdneter voor<lat deze Loo! uitkont in dà Aa, ten Z-iÍ. vanKoks. (D6 ,rSnelle Loopi vornt voo! een gloot gealeolte dezuirl-vse te ljjke greaa van de gelesntê G€n lts op ilc ouilckaart€n genosud 'rKleine yalgreaf", op ila nieuve kaart€nvea D€f€nsie (nr.51p) en van líateretaat (nr.!1 t, a;;ii;
Loop ) .

2. - 0p alê Gerertsê kaêrtetr en plettegrondelr Í! at€ ,,oor-
aprongnvan deze tyee blnaenrGelertae lopen têr€l irh vasgrongeduid:re3p. elgotra in de Groeakuilenbuurt 

"r, 
-"rg"nË

oort.liJk tuas.n eoDelt-ce!.trur cn Xortel. pe oo""pioiekàa niet errat eengegeyca yord en, sengozlen e! geen ei_genliJle blou€n zijar da beokJer ontsiaan geleiáel{Jk uit
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boekJe rroude AnsÍchten van_C€[ert" wordt geiag geDaêkt v&neea fanilie Taabe, die in dc volige 

"er," "iora" oi a" pi".t.vaa. het huidige postkaDtoor.No fr"I Uelooa van fret oud.e note_ri.ehuÍe op het apcl sta8t liJkt het intercssant ctit eens rratverder-uit te dlepen. (uit r7e5 ie "".aei-"ág een Taêbe be_kend alg borgeneeater van Ceueit)

Paulu! Ir''tr'aauel De La Court 8tiêrf iD 1g4g. fn nanneliJkeIijn stj.€rf de faniti€ De la Courr 
""fi" "iï (9r2).

(r )

(z)

(r)

(4)

f,.Hena, líaanlijat van Leuvsnse gtudentea uit de eierij,Brabêntse Leeuv, Jrg. 1 959,bI2.14.Dls.y.J.Droese, D€ geneentegronaen in Í_Sr. en tinb.enhunae ontginning, t 9Z?, tl z.60_61 .Drs.P.Th.J.Kuyet,Rondon en in het Gouvernenent, Malnberg1975,bta.68_70.
Nederl .Adelsboek 1!rt1 i 1960i 1971.

Ail 0tten

l_-E !_I_r_g
E6n tvee-ernige beek of ty€e ongelj.JknÀEige bekeu ?

1. - Yan oudEhe! yordt Oanert-centr.uD ouklenal iloor tyeeklonkelenale lopen-of yat.rlaten of etroonples;dcrc vor_nen aa!ên vatrêf {Ds Eoefn óán rivi ertj e, u-iilondend in<le'rKlelne yalgraaf" of de'Snelle ioápr"". p"r, bon<ler<loeter voortlet deze Loop uitkont 1n <le la, ten Z_V. vanf,okc. (De 'rsnellê Loop; "orli ,ooi 
""n 

groot geale€lte dezuÍd-yssteriire 
- 
gr- el8 van tte geaeente ceucrt: óp ae ouae-ksarten genoeud rlf 

9i.ne vafgiaai;;-op <te nieuve keêrtênya! D€fenaie (nr.51p) er, "ai hratei"ii"i-rii.lii,ï;ii;
Loop ) .2, - Op de Gerertse kaêrte! en platt€glond.ea ie als ,,oor_
aprong,rvan aleze ty€e biaaen,Ceneitae lopen terefgk viagrengeglid irosp. erg€lrs in ite Groeaiurtentuurt 

""-"rg"ilooltolijk tuggen Gerert_ceatrul ciïàrt"f. D" oor;;;;;;kà,a nlet eroct
ser'r,Lr b,";;"ïif:ï:"ï"ï;::";ï:ï::iï"i:ri:iï, ;i;

I


