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De beroering, de handtekeningenakties en de borclen langs de weg Mortel-
Bakel: "GEMERT TOT HIER EN NIET VERDER', die door de gemeente-
lijke herindelingsplannen in Bakel c.a. tot stand kwamen, zijn respectieve-
lijk weggeëbd, bij het oud papier gelegd en opgestookr. Vanuir Gemert is al
die Bakelse opwinding over een eventuele samenvoeging met weinig
interesse, onverschilligheid zelfs, maar tegelijkertijd toch ook rnet enig
begrip gevolgd.
Het is inderdaad vervelend wanneer je als gemeente de groene bordjes die
de gemeentegrenzen markeren altijd trots hebt voorzien van de toevoeging
"c.a." (cum annexis-met bet bijgevoegcle), om dan vervolgens zèlf bij een
andere gemeente te worden gevoegd.
Eén van de meestgebruikte Bakelse argumenten tegen de dreigende samen-
voeging is dat er weinig of geen banden tussen Bakel en Gemert zouden
zijn. Dat klopt misschien voor het heden, maar zeker niet voor het verle-
den: de Duitse Orde heeft destijds vanuit tle Commanderij veel bezittingen
in Bakel en Milheeze verwoÍven, de Gemertse gelovigen dienden'in den
beginne' helemaal naar Bakel te lopen om ter kerke te kunnen gaan en door
de eeuwen heen zijn er aardig wat Bakelse meidjes met Gemertse jongens -
of omgekeerd - getrouwd.
Verwacht echter geen pleidooi voor annexatie vanwege de historische
banden. Die kunnen namelijk nooit een reden vormen om een dorp, een
streek, een land te annexeren. lntegendeel, vaak de ellende die daaruit vr,rort
kan komen, is een historisch gegeven.
Nee, het bovenstaande is slechts bedoeld als inleiding op het feit dat het
Bakelse schepenprotocol regelmatig iets over Gemert en Gemertenaren te
melden heelt.'



Het eerste voorbeeld van een vroegeÍe dialoog Gemert-Bakel is niet erg
gelukkig. De Bakelse smid Goyaert Jan Goortsen werd op 2l juli 1658 door
de Gemertenaar Anthonis Willem Versmissen van het leven beroofd. Nadat

de ergste opwinding en het roepen om wraak wat waren geluwd en Goyaert
was begraven, wezen de farnilie en vrienden van zowel slachtoÍTer als dader

een aantal vredestichters aan die tot taak hadden tot een peiisseliickat enda

vredelijcktn soane, eer. verzoening te komen. De voorwaarden zijn vastge-
legd in een akte die vo<)r de Bakelse schepenen op 7 januari 1659 door de

partijen werd ondertekend. De achtergebleven weduwe Maria kon erop

rekenen dat Anthonis, mocht hij haar waar dan ook tegenkomen, onmiddel-
lijk zou wijken. De delincluent had hovendien zowel Bakel als Erp te mijden

en moest in Gemert blijven wonen. Wat betreft het levensonderhoud voor
haar en haar kind hoefïe Maria zich geen zorgen meer te maken; Anthonis
was gehouden haar 400 Carolusgulden te overhandigen, een voor die tijd
lbrs bedrag.

Zorgde zo'n doodslag voor de nodige beroering, het schenken van leven

werd ook niet altijd in dank aÍgenomen:

Jenneke, de dochter van Peeter Jan Deenen, gehoortig en woonachtig te

Gemert, ging in de zomer van l70l naar Bakel om aldaar in het geniep te

cramen, tè bevallen van een kind. Dat gebeurde in het huis van Merij,
weduwe van Hendrick Gerarts. Maar och, zoiets blijlï niet lang geheim,

zo'n kindje kun je niet steeds verborgen houden en veertig dagen na de

bevalling stonden de Bakelse schepenen en hun secretaris bij Jenneke op de

stoep om van haar te vernemen wie dan toch wel de vader was. De secreta-

ris noemde de namen van een aantal blijkbaar in aanmerking komende
personen, maar Jenneke zei niemand van de genoemden met het vaderschap

te kunnen belasten. De vader was namelijk ene Marcelis Jacobs uit Gemert

en al zeven maanden dood. Nadat Jenneke de eed was afgenomen en

nogmaals de vraag gesteld en zij hetzeltïe antwoord had gegeven, is voor
waarheid aangenomen dat Marcelis Jacobs uit Gemert postuum vader was

geworden.

Een soortgelijk probleem deed zich voor in 1766.

Jenneke, de weduwe van Peter Steenbergen uit Gemert, getuigde in juli van



dat jaar voor de Bakelse schepenen enige tijd na cle clood en de begrafènis
te Nuenen van het kind van haar nicht Anna Maria Marcelis Loijen alias
Van de Vossenberg: "lk heh tegen Jan Bloemnrers, ook uit Gemert, gezegcl
dat alle man in Gemert beweert tlar gij de vader van het kind bent en als gij
de vader daarvan bent, dan moest ge met Anna trouwen!',
Waarop Jan antwoordde dat hij dat ook wel zou willen. En tegen Anna:
"Waarom bent u niet met het kind naar mij gekomen? WaaroÀ vroeg u rnij
niet met u te trouwen? lk sta voor u en zal u nooit verlaten!"
Waarop Anna, niet ai te enthousiast: "Het is mij nu nog Íijd genoeg om re
trouwen. "
Een andere getuige, Dirk van clen Acker, laat trots aan cle Bakelse schepe_
nen weten dat hij zich het moment van de conceptie nog scherp voor de
geest kan halen: "T0en ik daags na Uden markt in 1764 met Corstiaen
Boonen naar de heer Rooijackers in tle Mortel ging orn aldaar een rnis te
bestellen, ik was tegen zonsopgang aldaar, deed Anna Maria Loijen open,
slechts aanhehbende een onderrok èn een nagljak. In de deur van de zijka-
meÍ stond Jan Bloemmers in hemtrok en broek.,,
En toen de deur weer dicht was zei Dirk tegen Corstiaen Boonen: ,'lk
geloof dat het daar met die twee niet klaar is.,'

Een erÍènis. Wie droomt daar niet van? Wel een mooi huis en geen hypo_
theek... .

Peeter Jansen Strijbos uit Gemert erfde een huis gelegen op de Donk dat
vervolgens gestolen werd! Want het huis waaide door een stormwind in
januari l76l om en de secretaris van Beek en Donk, ene TreÍïers, kwam
naar Gemert en drong er bij Peeter op aan dat hij de resterende puinhoop
zou verkopen. Peeter weigerde dat (hij was tochtenaar van het huis, had clus
slechts het vruchtgebruik en mocht niet verkopen). Twee maanden later, in
maart 1761, bleek het huis verdwenen. Twee getuigen bevestigden clat clrie
karren vol met bouwmaterialen, hout en stro naar het huis van TrefÍèrs
waren gebracht.

De contacten Gemert-Bakel liepen via diverse lijnen. Daar was bijvoorbeeld
het jaarlijkse bezoek aan Bakel van een Gemertse berlelaar. Zwarte Toon
met de Hasemond (een hazelip) had Bakel in zijn bezoekschema opgenomen



voor januari 1764 en sliep ongenood op de hooischellï bij ene Gerit Doense
in Bakel. Hij werd daar door de wacht gearresteerd en naar Den Bosch
gebracht.

De weg van Gemert naar Bakel was niet bepaald veilig:

Goort Kluijtmans uit Bakel verklaarde dat hij op woensdag 5 september
1768 tussen 7 en 8 uur's avonds van GemeÍt naar Bakel gaande, drie
personen ontmoette. Twee van hen in het blauw gekleed en de deÍde droeg
een rood camisool en rok en zijn haar scheen gebonden te zijn. De eerste -
die nog wat moeite had met zijn tekst - zei tegen Goort: "Geef al uw geld
of want ik weet, ik weet dat gij hebt." De in het rood geklede zette een
pistool op Goorts borst. En de tweede blauwe sloeg met een stok naar zijn
hals en hootï. Na een derde slag, die de heup van Goort trof, viel hij in
beswijntluit ter aarde, waarna hij van al zijn geld, namelijk 63 gulden in
rijksdaalders, guldens, schellingen en sesthalven werd beroot'd. Het zilver-
werk, zoals zijn gespen en hemds- en boksknopen, lieten de rovers onge-
m0eid.

En hoe een Gemertenaar via Bakel een Pruisisch soldaat kon worden:

Johannes van de Elsen uit Gemert, poulier en koopman in eieren en dierge-
lij ckx zou volgens geruchten op 18 maart jongslleden (1773) de twee
gestolen bijenstokken uit de hof van de Bakelse schoolmeèster te Beek en
Donk hebben verkocht. Dat is nu bijna vier weken geleden en hij is sinds-
dien niet meer gezien. Hij zou onder Pruisische dienst zijn geraakt.

Vaak werd de Gemertse dclkter, de chirurgijn, naar Bakel ontboden, om een
liikschouwing te verrichten en de doodsoorzaak vast te stellen.
Zo onderzocht Ferdinandus den Dubbelden, meester-chiruÍgijn te Gemert,
in 1777 het twee jaar oude kindje van Gerardus van Gerwen uit Bakel. De
arme peuter was in de schuur door een kar, geladen met koren overreden.
Onaangedaan stelde Den Dubbelden vast: "De verwondingen zijn een zware
bontasie (kneusing) voor het vurrhooÍ'd naar de rechterzijde, alsmede dat
het beckcneel (de schedel) gescheurd en open was tot in de hersens tèr leng-
te van omtrent een vinger. "



Wist u dat vanaf hct lnornent dat Ccmert zich als zelfstandige paÍochie losmaakte val1 Bakel,
dat vanaf dct moment de comlnandeur van Geme( (tot in de tweede lrelft van de zcstiende
ecuw) de pastoor van Bakel bcnoemde, en dat de Commanderij tot in de Franse Tijd ook een
onderhoudsplicht had ten aanzien var de kerk van Bakel?



Bijna een jaar later constateerde de meester-chirurgijn cle verdrinkingsdoocl
bij de negen jaar oude Reijnier Raijmakers. De jongen was koeijhaert en bij
het hoeden van de koeien in de Aa geraakt en tlaar niet meer uit kunnen
komen.
Drie maanden later rnaakte Den Dubbelden weer de tocht naar Bakel. Dit
keer was een achtien maanden oud meisje in een waskuil, twintig schreden
van haar huis, verdronken.
En ook in de Grotelse Loop kon men verdrinken, zo stelde de chirurgijn in
1785 vast, toen bij de Esper Vonder in die loop het levenloze lichaam van
een Gemertse man uit het water werd gehaald.
Een jaar later was het weer raak; het driejarig zoontje van de Bakelse
mulder werd ondersteboven in de - helaas volle - regenton aangetrotïèn.
Meester Ferdinandus kon geen kwetsuren ontdekken en concludeercle: Dootl
door verdrinking.

Een Gemertse straatnaam in wording:

"Adriaan van de MoÍtel uit Bakel en Antonius Kievits uit Gemert verklaren
ir 1792 dat hun neef en zwager Henricus den Dubbelclen (hij is de zoon van
de chirurgijn in het hieraan vooraÍgaande - Íed.), theologant te Leuven en
voornemens de geestelijke staat als werelds priester te aanvaarden, vermits
bij gebrek aan titulaire ecclesiastieq, heeft verzocht om een patrimenieel
(vaderlijk erfdeel) die jaarlijks rendeert 150 gulden Holtands geld, om
daarvan in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien." Kijk, als die Bakelse
schepenen hier niet zo'n mooie akte van hadden opgernaakt dan had Henri-
cus geen geld en wij in Gemert een blanco straatnaamboÍdj e (van tle'Mgr.
Den Dubbeldenstraat') gehad.

Er waren meer gestudeerden in Gemert. De heer H.F. d'Ecrevisse, medeci-
nae docteÍ, wonende te Gemert, heeft in 1779 gegrasseert de besmettelijke
ziekte van omtrent 220 aangegeven zieken. Hij heeft deze met veel succes
en roem, bijzondere naarstigheid en grote ijver en arbeid, zonder onder-
scheid des persoons, bed iend.
En Petrus Georgius d'Ecrevisse, pastoor van Gemert en ongetwijfeld
Íamilie van de dokter, beklaagde zich via de Bakelse schepenen over de
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Het overlijdensprentje van Mgr. Henricus Den Dubbelden

Gemertse drossaard en secretaris meester Pieter Adriaan de la Court. Deze
Iaatste zou de pastoor gekwalificeerd hebben als "een valsche leeraar en een
valsche biegtvader. "
Wat te zeggen van de heer Pannekoek, predikant te Gemert, die het in l7g9
aan de stok kreeg met koster en voorlezer der Gereformeerde kerk Herma-
nus van Ravesteijn. Deze laatste liet zijn emoties de vrije Ioop: ,'Als ik die
Pannekoek hier bij de Classis niet kan klaarkrijgen, dan zal ik hem nog wel
met het gemeen uit Gemert jagen!"
Dat Hermanus zijn woorden ook - zij het via de familie - in tladen wist om
te zetten, blijkt uit het getuigeverslag dat Dorothea Scheepers uit Gemert,
een halfjaar later voor de Bakelse schepenen deed:
"Toen ik op 16 december (1789) een fles olie wilde gaan halen, zag ik



Willerr de Fost en Gerrit van Ravesteijn die voor de Gereformeerde kerk
dominee Pannekoek afsloegen. Gerrit riep dat hij de dominee het liefst in de
kerk zou doodslaan en dat is hem ook bijna gelukt. "

Andere getuigen weten zich vervolgens allerlei voorvallen uit 1788 en 1789
te herinneren, waarbij genoemde Hermanus en Gerrit steeds de agressors
waÍen en Pannekoek, al dan niet samen met zijn vrouw, het slachtoffer. De
aanleiding was bijvoorbeeld het openbreken van de plavuizen in de kerk
voor het graven van een graf voor een landloper. De dominee vond dat ook
landlopers recht haddÈn op een tatsoenlijke begrafenis maaÍ de koster vond
het zonde van de plavuizen. En dan ging men de dominee maar weer met
stokken voorzien van ijzeren punten en met blaaspijpen te lijf.
Overigens weten we uit andere bronnen dat dominee Pannekoek niet
bepaald het weerloze type was dat berustend en zonder enig weerwerk zich
in zijn lot sch ikte.

Tot slot:

Voor de liefhebbers onder u een prachtig overzicht van de te Bakel gelegen
goederen der Commanderij van Gemert, gedateerd 4 oktober 1793:
- De Clamptiende tot Milheeze (in vier delen) en de Clamptiende genoemd

de Bakelse Tiende (in twee delen).
- De Tiende van GÍootel en de Tiende van Scheepstal.
- De Smaltiende van Bakel, Milheeze, Grootel, Scheepstal en de Wolfsput-

ten.
- Een huis, schuur en stalling op Esp.
- Een driehoekig perceel land en groes, 7 lopense en 32 roeden groot.
- Groes en land tegenover het huis den Grootenacker.
- Groes en land boven het aangelag na de Peelaak.
- Percelen land genaamd de Weijer oft Hutte, zijnde hei nog maar pas in

cultuur gebracht.
- PeÍceel land de Meere aan het Nuijeneind.

Maar bezit is vergankelijk. De Franse legers namen bezit van Brabant en op
2 Thermidor, 5e jaar van de Franse Republiek (20 juli 1797) liet de
directeur-ontvanger-generaal van de Domeinen der Franse Republiek der
Verenigde Provinciën vanuit Gemert de verplichting uitgaan dat de verpach-



ting van de tienden der Duitse Orde niet meer in graan maar in gelcl
dienden te worden betaald. Deze publicatie moest in de herhergen worclen
aangeplakt.

Tja, de Duitse Orde stond in de ogen der Franse revolutionairen gelijk aan
een verwerpelijke leenieer, de lokale bevolking (zowel die van Gemert als
deels ook die van Bakei, bleek zo-juist) uitbuitend en leegzuigend. Geen
inkomsten meer voor de Duitse Orde. De nekklap volgde in 1809; Napole-
on hief de Orde op.
Twijfèlachtige troost voor de Duitse ridders: ook de schepenbanken over-
IeeÍïen de Franse Tijd niet. Het schepenprotocol werd in het archief
gedeponeerd en daar ligt het gelukkig nu nog.

Met dank aan Wim Verhoeven uit Mitheeze die het Oud-Rechterlijk Archieí (ORA)
van Bakel van transcripties en indices vooÍzag. Voor dit artikel is geput uit het
ORA Bakel inv.nrs. 231, 235 en 288 t/m 298.

VooÍ uitgebÍeidere inÍormatie over Gemerts bezit in Bakel, zie:
Wiro van Heugten, Bezittingen van de Commanderij Gemert te Bakel, in Gemerts
Heem 199O, p. 1 15-128.
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