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Inleiding
De nieuwe gemeente Gemert-Bakel werd per I januari 1997 gevormd door
samenvoeging van de gemeenten Bakel & Milheeze en Gemert.

Het gebied van de voormalige gemeente Bakel en Milheeze bestond
van oudsher. Tot 1795 was Bakel (waartoe Milheeze werd gerekend) een

Statendorp, gelegen in het Kwartier van Peelland. De naam van de gemeen-

te Bakel, daterend uit 1810, werd bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1819

Litt. Y2 gewijzigd in Bakel en Milheeze. Bakel was tijdelijk een hoge

heerlijkheid, Milheeze was tot 1795 steeds een lage heerlijkheid.
De voormalige gemeente Gemert was de rechtsopvolger van de tot

1795 bestaande Soevereine Rijksheerlijkheid van de Duitse Orde, als

zodanig niet behorend tot het Hertogdom Brabant of nadien tot de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden.

Wapens - Algemene historische ontwikkeling
Wapens zoals wij die kennen zijn ontstaan in de Middeleeuwen, naar wordt
verondersteld in het tweede kwart van de twaalfde eeuw, toen door het

gebruik van gesloten wapenuitrustingen de herkenbaarheid van ridders op
het slagveld werd belemmerd. Daarom plaatsten zij kentekens op hun
wapenschilden, vanen en sjabrakken. Al snel na het ontstaan van dergelijke
wapens werden deze erfelijk en de symbolen blijvend. Ook wereldlijke en

geestelijke instellingen, waaronder steden en dorpen, gingen in de loop der
tijd eigen symbolen gebruiken, die veelal slechts van zegels aan oorkonden
bekend zijn gebleven. Deze symbolen zijn in een aantal gevallen in later tijd



op wapenschilden terecht gekomen.
In afbeeldingen van wapenschilden uit de Middeleeuwen zrjn deze

meestal voorgesteld met een helm, dekkleden en een helmteken. Zlj behoor-
den doorgaans tot de uitrusting van de ridders uit die tijd. Nadien werden
zij een traditionele versiering. Sinds de 15de eeuw werden op de schilden
soms kronen geplaatst die sedertdien steeds meer onderlinge verschillen
gingen vertonen en vaak de rang weergaven van degenen, wiens wapen
werd voorgesteld. De wapens van de vroegere (hoofd)steden werden vaak
gedekt door de rangkroon van degene, die daar het oppergezag had (bij-
voorbeeld hertog, graaf, markies, baron). In later tijd kwam dit gebruik
soms ook voor bij wapens van dorpen-heerlijkheden. De kronen gingen
over op de gemeentebesturen die als opvolger van die steden en dorpen
kunnen gelden. Vanaf het begin van de 20ste eeuw werd het steeds meer
gebruikelijk om ook aan andere gemeentewapens een kroon toe te voegen.
In ons land is dat een kroon van drie bladeren en twee parels, reden
waarom de term 'gemeentekroon' ingeburgerd raakte. Deze kroon kan
worden gezien als teken van gemeentelijke autonomie en onderscheidt ge-
meenten van o.m. verenigingen en instellingen.

De symboliek op wapens moest vanwege de herkenbaarheid zo
eenvoudig mogelijk zijn, die op zegels zo ingewikkeld mogelijk. Laatstge-
noemde waren immers bedoeld om de authenticiteit van stukken te waar-
merken c.q. de inhoud daarvan te bekrachtigen, reden waarom het namaken
of vervalsen zo moeilijk mogelijk moest worden gemaakt.

Genoemde zegels bleven tot 179411795 in gebruik. Bij verlies of
diefstal werd een zegel vervangen, waarbij in het algemeen de bekende
oudere voorstelling opnieuw werd gesneden, soms met toevoeging van een
jaartal.

Gemert werd al ln 1794 bij Frankrijk ingelijfd; de plaatselijke sche-
penbank werd daar in 1798 afgeschaft. Na de verkoop van Gemert aan de
Bataafsche Republiek (1800), waarna de schepenbank weer werd hersteld,
volgde Gemert eenzelfde ontwikkeling als de rest van het hier besproken
gebied. Daar waren in de jaren 1795-1803 en 1806-1813 de kentekens van
de Bataafse republiek, het koninkrijk Holland en het Franse keizerrijk op de
zegels geplaatst, waarbij (in het algemeen) qua voorstelling geen onder-
scheid meer werd gemaakt tussen de dorpen onderling; men huldigde
immers het beginsel 'vrijheid, gelijkheid en broederschap'. Tussen 1803 en
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1806 en n6 1813 waren de stempels uit de jaren van v66r 1795 weer in
gebruik.

Bij keizerlijke decreten van 14 mei en 8 november 1810 werd een
groot aantal dorpen, dat tot streekschepenbanken had behoord, daarvan
afgescheiden. zij werden veelal zelfstandige gemeenten. Die plaatsen,
waarvan in het verleden het gebied van de schepenbank identiek was aan
het dorp, konden ook na 1810 zelfstandige gemeenten blijven. Deze situatie
bleef na het vertrek van de Fransen provisioneel voortbestaan; per 1 januari
1821 definitief.

Medio 1814 stelde Willem I de Hoge Raad van Adel in, wiens taak
betreffende adelszaken op het einde van dat jaar werd uitgebreid met de
administratie/registratie van bestaande wapens van openbare lichamen,
waaronder gemeenten, alsmede het maken van voorstellen voor te verlenen
wapens, o.m. aan gemeenten. In de jaren 1817-1819 werden bijna alle
wapens in onze provincie bevestigd door de Hoge Raad van Adel c.q.
verleend door de koning. veelal houden de gemeenten als datum die van
het toen verstrekte diploma aan. Bij bevestiging is dat juist, bij verlening
niet. Het ligt voor de hand dat er in 1817-1819 fouten werden gemaakt.
Voor een deel zijn die toe te schrijven aan de Hoge Raad van Adel, die in
korte tijd zoveel wapens moest behandelen. De belangrijkste oorzaak van
deze fouten is echter gelegen in de gebrekkige kennis van de toenmalige
burgemeesters, die bovendien veelal niet begrepen wat de bedoeling van de
wapenregistratie was. Zegel en wapen waren voor die overheidsdienaren
hetzelfde omdat zij slechts het gebruik van zegels (waarvan sommige met
wapens daarop) kenden. Zij stelden daarom de complete inhoud van het
zegelbeeld als wapen voor, soms met de tekstrand die men verlangde. Ook
verzuimden de burgervaders op grote schaal de wapenkleuren op te geven,
als zij die al kenden. Algemeen wordt aangenomen dat om die reden koning
Willem I zou hebben bepaald dat alle wapens, waarvan de kleuren niet
bekend waren, de kleuren van het Rijkswapen zouden krijgen, i.c. azuur
(blauw) en goud. Het is evenwel niet gelukt te achterhalen waar deze
veronderstelling zijn oorsprong vindt.

Bij opheffing van een gemeente vervallen haar insignic, waaronder
wapen en vlag. Slechts in die gevallen waarin de nieuwe gemeenteraad de
naam van een oude gemeente binnen haar grondgebied wenst te handhaven,
kan hij besluiten het wapen en de vlag van die gelijknamige voormalige



gemeente te behouden. Er is dan geen koninklijk besluit nodig.

Gemeenten met een nieuwe naam dienen voor het gemeentewapen steeds na

het raadsbesluit een verzoek aan Hare Majesteit te richten tot verlening van

een wapen. hetgeen geschiedt brj koninklijk besluit. De gemeente ontvangt
vervolgens enige tijd daarna een door de Hoge Raad van Adel afgegeven

wapendiploma.
Sinds 1817-1819 is in het hier behandelde gebied slechts het wapen

van de gemeente Gemert gewijzigd (1976).

- Zegels en wapens van Bakel en Milheeze
Oorspronkelijk was Bakel (waartoe ook Milheeze behoorde) een hertogdorp.

In 1505 (gelost in 1551) en opnieuw in 1563 werd de hoge, middelbare en

lage heerlijkheid van Bakel in pand gegeven aan respectievelijk heer Jan

van Doerne, kanunnik te Luik, en zijn verwant Jan van Doerne. Het pand

werd v66r 1657 (opnieuw) gelost.

De hoge heerlijkheid van 'den heerscap Melis' was in het bezit van de

hertogen van Brabant. In 1453 werd door de hertog van Brabant bevestigd

dat de lage heerlijkheid in het bezit was van grondheer Godert van der Aa,

zoals voordien diens voorouders die hadden bezeten. Dit laatste feit wordt

bevestigd door een akte uit 1373, waaruit blijkt dat de (lage) heerlijkheid

van Milheeze toen eigendom was van Geert van der Aa. Hij was daarvoor

leenman van het Huis Rixtel. In 1535 kwam de heerlijkheid in handen van

leden van de familie Pels en via vererving in die van Robert de Bever,

vanaf 1668 in die van de families Van der Cammen, Musch (1697), Van

Straelen (1725), Biedijck (1764), Van Niel (1768) en tenslotte n6 1788 aan

de familie Wesselman van Helmond.
Voor wat betreft de hoge jurisdictie behoorde Milheeze tot de hertoge-

lijke schepenbank van Bakel. Op 18 juni 1453 gaf de hertog van Brabant

grondheer Godert van der Aa de macht om zijn laten te be0digen. Tot dan

toe werkte deze met niet-be6digde laten en geburen. De hertog stond hem

toe voortaan zeven van zijn laten te benoemen en te beedigen, die recht

zouden doen. In 1645 bestond de laatbank nog.

De hertogelijke schepenbank van Bakel wordt genoemd in 1400. Een

schependomszegel is bekend vanaf 1423 en vertoont de beeltenis van de

Heilige Willebrord - patroon van de plaatselijke kerk - met een staf in zijn

linker- en een boek in zijn rechterhand. Aan de linkerzijde van het heiligen
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Wapensteen van de gemeente Bakel &
van het gemeentehuis aldaar. In 1997
gerestaureerde Bakelse'Parochiehuis'.

Milheeze, aangebracht op een muurtje bij de entree
verhuisde de wapensteen naar de voorgevel van het
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beeld hangt aan een winkelhaak het gevierendeelde wapenschild van de

hertogen van Brabant. Het zegel werd in 1693 'groot dorpszegel' genoemd.

Van de lage schepenbank van Milheeze werd (nog) geen zegelafdruk gevon-

den. Milheeze had met Bakel steeds een gemeenschappelijke administratie.
De burgemeester schreef in 1815 aan de gouverneur der provincie dat

het zegelstempel eertijds door de vrederechter van het Kanton Gemert aan

de Prefect was toegezonden. Dat 'wapen' verbeeldde 'St. Willebrordus in
bisschoppelijk gewaad'. De burgemeester wenste dat wapen (lees: zegel)

terug 'ofwel een ander van dien aard'. Op 16 juli 1817 bevestigde de Hoge

Raad van Adel als wapen: 'Zijnde van l,azuur (: blauw), beladen met St.

Willebrordus, houdende in deszelfs regterhand een pater nostre en in des-

zelfs linker een staf, alles van goud.'Waarom het heiligenbeeld een rozen-

krans in zijn hand werd gegeven, zal wel altijd een vraag blijven. Wille-
brord wordt immers nooit met dit attribuut afgebeeld. Het gemeentebestuur

paste het zegel aan de voorstelling op het diploma aan. Volgens een afdruk
hiervan uit 1838 houdt Willebrord een staf in zijn linker- en een rozenkrans

in zijn rechterhand. Onder zijn voeten staat echter een wapenschild met

'drie drielingsbalken'. Hieruit zou men kunnen afleiden dat in de 16de eeuw

een zegelstempel werd gesneden met daarin het wapenschild van de heren

uit het geslacht Van Doerne. Exemplaren hiervan zijn (nog) niet gevonden.

Ook is het mogelijk dat een zegelstempel van de gemeente Deurne als

voorbeeld werd genomen, waarbij - maar dat is niet waarschijnlijk - niet

alleen de beeltenis van de Heilige Willebrord, maar ook het Deurnese

wapen werd overgenomen. Feit is dat het gemeentebestuur van Bakel &
Milheeze in de 19de en le helft van de 20ste eeuw steeds de voorstelling

van Sint-Willebrord met het wapen 'Deurne' aan zijn voeten als kenteken

gebruikte.
In haar rapport van september 1996 (1) stelde de Noordbrabantse

Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde (voortaan afgekort tot NCWV)
aan het gemeentebestuur voor in het wapen de symboliek van het hertogelU-

ke wapen en die van Sint-Willebrord ('een zilveren kruis op een rood veld')
te combineren. Op basis daarvan kwam zij toen tot de mogelijkheid van een

wapen, dat als volgt valt te omschrijven: 'gevierendeeld; I en IV in sabel

(: zwart) een leeuw van goud, getongd en genageld van keel (: rood); II
en III in keel een kruis van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon
van drie bladeren en twee parels.'
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Zegels en wapens van Gemert
In 1366 kwam - nadat de laatste heer van Gemert afstand van zijn deel had
gedadn - de gehele hoge en lage heerlijkheid aan de Duitse Orde.

Al vanaf 1332 zijn schepenen van de commandeur van Gemert
bekend, die toen nog functioneerden naast de schepenen van de heer van
Gemert. Beide schepenbanken gebruikten een zegel. Dat van de bank van
de heer voerde het wapen van hun heer: drie meerbladeren ('in sabel drie
meerbladeren van zilver'). Hiervan is slechts een afdruk uit 1364 bekend.
Deze bank verdween in 1366.

De schepenbank van de commandeur gebruikte een zegel met binnen
een rondeel een doorlopend kruis, waarop een wapenschild met de eenkop-
pige (Duitse) adelaar. In de 18de eeuw werd het vervangen door een

identiek, doch kleiner zegel, dat in 1820 nog in gebruik was. Kruis en

schild zijn daarin met een dunne lijn afgebakend van het zegelveld.
Het zegel vertoont de kentekens van de hoogmeester van de Duitse Orde:
het Duitsordenskruis met daarop een wapenschild met adelaar.

Op een eind-l7de-eeuwse gravure van het kasteel van Gemert wordt
als wapen gegeven: in zilver het zwarte Duitsordenskruis omzoomd van
zilver, zoals dat sinds 1606 voorkomt.
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De burgemeester zond in 1815 tegelijkertijd aan de gouverneur der

provincie en de Hoge Raad van Adel een tekening van het 'wapen' in. De

iekening stelt het 1Sde-eeuwse zegel voor met een nieuw randschrift

'Gemeente van Gemert'^ Hij lichtte toe dat hij de oorsprong van het wapen

niet kon ontdekken.
Dat de burgemeester het 'wapen' omschreef als 'zijnde een wit kruis

met eenen adelair in een wit of zilvere velt, in het midden, op eenen

gouden grond, zal ziin oorzaak vinden in de tekening van J.A. van der

ilrtarck uit Grave, die in opdracht van de burgemeester een tekening van het

wapen (lees: zegel) maakte en daarbij de hiervoor aangehaalde beschrijving

g.f. Uit de ingezonden tekening blijkt duidelijk dat de arcering van het

Iegelveld de oorzaak van de kleurenfouten was. 'Gestippeld' werd geinter-

prlteerd als goud, effen als zilver. Voor de adelaar gaf de burgemeester

g66n kleur op.
Het U1 Oiptoma van 16 juli 1817 bevestigde wapen werd omschreven

als volgt: 'Aijiaq van goud, beladen met een kruis van zilver, en abysme

(en abisme : in het hart) een schild van zilver, beladen met een opstiiSen-

den arend van sabel.'
op verzoek van de gemeenteraad werd bij Koninklijk Besluit van 14

februari 1976 nr. 42 een gemeentekroon aan het wapen toegevoegd. Ook

had hertekening plaats. De omschrijving van het nieuw verleende wapen

luidde: 'In goid een kruis van Zilver; een hartschild van zilver met een

adelaar van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie blade-

ren en twee parels.'
Inhaarrapportvanseptemberlgg6steldedeNCWVdatdeargumen-

ten door het gemeentebestuur in 1976 teget correctie van het wapen

aangedragen, on;uiste danwel emotionele en praktische waren, zeker geen

juii. .n-O"ugoeiilt<e. Een foute interpretatie, ook al werd die ruim ander-

Lalve eeuw gibruitt, bleef in de ogen van de commissie een foute interpre-

tatie: metaal op metaal is zonder historisch bewds heraldisch niet aanvaard-

baar. Zij steldi daarom voor de kleuren van de Duitse Orde op het wapen

toe te passen, waardoor de nieuwe omschrijving zou zijn geworden: 'in

zilver een kruis van sabel; een hartschild van goud met een adelaar van

sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee

parels.'
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Gemeentewapen van
Gemert (1817-1976)
Links: Wapen op Oud
Raadhuis (Grkstraat)
Onder: Wapen boven
ingang gemeentehuis
(Ridderplein)
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In 1976 kreeg het wapen van
Gemert een gemeentekroon. Begin
1984 werd de entree van het
uitgebreide gemeentehuis verfraaid
met een door Cees v.d. Riet in
gekleurde hardsteen gelegd moza-
iek van het gemeentewapen.
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Advisering en voorstel voor een wapen Gemert-Bakel
Het gemeentewapen is een geschikt instrument om de band met het verleden
visueel tot uitdrukking te brengen en vast te leggen voor de komende
generaties. Ook vormt het wapen een belangrijk middel ter representatie,
bijvoorbeeld in brieftoofden, op gevels van gebouwen, dienstwagens, enz.

Met de keuze van de naam Gemert-Bakel voor de nieuwe gemeente
was de richting aangegeven voor het ontwerpen van een nieuw wapen en
een nieuwe vlag. Bij een andere naamgeving hadden ook wapen en vlag
anders van samenstelling kunnen zijn.

De vormgeving van de kentekens en van de schildvorm staan niet
vast. Deze zijn beide aftrankelijk van persoonlijke voorkeur. De drie
wapentekenaars, die thans voor de Hoge Raad van Adel werken, zouden
deze dus op drie verschillende manieren kinnen tekenen.

Nadat eind augustus 1996 contacten tussen de heemkundekring van Gemert
en de NCWV over het gemeentewapen waren gelegd en nadat een eerste
gesprek met de Gemertse burgemeester had plaatsgevonden, verzochten de
burgemeesters van Bakel & Milheeze en Gemert op 5 september genoemde

commissie om advies inzake een wapen en vlag voor de per 1 .januari 1997
te vormen gemeente, waarvan de werknaam Gemert-Bakel was.

De NCWV stelde in haar advies van 18 september dat het doorgaans
niet gebruikelijk is de wapens van opgeheven gemeenten samen te voegen
tot 66n nieuw wapen. In de wapenkunde staat immers eenvoud voorop.
Belangrijk voor het wapen van de nieuwe gemeente is haar naam. Zou de
naam 'Gemert' worden, dan zou in het ontwerp de nadruk op de kentekens
van dfe gemeente moeten worden gelegd, bij de naam 'Bakel' zou de
nadruk natuurlijk zijn komen te liggen op de symboliek van die plaats.

Het ging er dus om de aanwezige kentekens te inventariseren en
daaruit een keuze te maken. Hiervoor werd kortheidshalve verwezen naar
het praktisch gelijktijdig met dit advies verschenen rapport (zie noot 1).

Kort samengevat bleken de volgende symbolen voorhanden: voor Bakel &
Milheeze die van SinrWillebrord, van de hertog van Brabant en van de
opvolgende heren van Milheeze, voor Gemert die van het geslacht Van
Gemert, heren van Gemert, en van de Duitse Orde.

De commissie meende een historische en heraldisch fraaie oplossing te
hebben gevonden in de combinatie van de symboliek van Sint-Willebrord,
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patroon van de gemeente Bakel & Milheeze ('in keel (:rood) een kruis van
zilver') en die van de Duitse Orde ('in zilver een kruis van sabel (:
zwart)'), waaraan als nieuw element het wapen van de heren van Gemert uit
het geslacht van Gemert werd toegevoegd ('in sabel drie meerbladeren van
zilver').
Herinnerden de beide kruisen aan de voormalige gemeenten Bakel &
Milheeze en Gemert, de combinatie van beide met toevoeging van een
nieuw element gaf een geheel nieuw wapen dat naar de mening van de
commissie zowel voor de nieuwe gemeente met de naam Gemert als voor
die met de naam Gemert-Bakel kon worden gebruikt.
De kleuren van sint-willebrord waren gelijk aan die van het Kwartier van
Peelland, waartoe Bakel en Milheeze behoorden, de kleuren van de Duitse
Orde aan die van het geslacht Van Gemert.
Op het wapen werd de gemeentekroon (een gouden kroon van drie bladeren
en twee parels) geplaatst, zoals dat al bij het bestaande gemeentewapen van
Gemert het geval was. De omschrijving van het voorgestelde wapen was:
'in keel een kruis van zilver, beladen met een smaller kruis van sabel; een
hartschild van sabel met drie meerbladeren van zilver. Het schild gedekt
met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.'Omdat de beide
burgemeesters dit ontwerp 'td rood' of 'tt zwart' vonden, werden op 30
september nog acht ontwerpen aangereikt, terwijl daarna nog mondeling
werd toegelicht dat het rood in de voorstellen niet door blauw kon worden
vervangen, omdat daardoor de kleurstelling in die van SinrMichiel zou
veranderen.

In een vergadering van het 'bestuurlijk klankbord', die op 14 oktober
1996 in het gemeentehuis van Bakel en Milheeze werd gehouden, kon de
secretaris van de NCWV de verschillende voorstellen toelichten. Opvallend
was, dat juist vanuit Bakel en Milheeze werd gekozen voor het voorstel met
de adelaar in het hartschild. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werden
nieuwe tekeningen gemaakt en kon een nieuwe omschrijving voor het
wapen worden gegeven: 'in keel een kruis van zilver, beladen met een
versmald kruis van sabel; een hartschild van goud met een adelaar van
sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee
parels.' Alhoewel wapenkundig niet van belang, gaven beide burgemeesters
de voorkeur aan een accoladevormig wapenschild.
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Hoge Raad van Adel versus ontwerp
Het vastgestelde ontwerp-wapen kon nu voor pre-advies naar de Hoge Raad
van Adel. Bij schrijven van 6 december 1996 wees deze het commissie-
voorstel niet af, maar had kritiek op de voorstelling van de heilige Wille-
brord middels een rood schild met wit kruis. Daarbij stelde hij een alterna-
tief voor: een zilveren schild, zwart kruis en hartschild met kerkgebouw.
De NCWV werd verzocht een tekening conform het voorstel van de Hoge
Raad te maken en om te reageren op diens opmerkingen. Brj schrijven van
12 december 1996 stelde de commissie dat zij al vanaf 1989 in haar
rapporten als symbool voor de H. Willebrord steeds diens traditionele
wapen had gebruikt: een rood schild met een zilveren kruis, waarvan de
kleuren in een enkel geval om esthetische redenen werden omgewisseld.
Deze rapporten waren alle aan de Hoge Raad van Adel toegezonden. Deze
Raad had kennelijk tevoren geen tijd gevonden op dit gegeven te reageren.

De commissie kon de volgende argumenten voor het gebruik van het door
haar voorgestelde wapen aanvoeren:

1. Alle, het christendom predikende heiligen waaronder de H. Wille-
brord, kunnen worden voorgesteld met een (evangelie)boek of het
kruis.

2. De kruissraf was aanvankelijk een waardigheidsteken dat aan aartsbis-
schoppen was voorbehouden. Deze staf treffen we bij de H. Wille-
brord dan ook meer aan dan de kromstaf.

3. Het traditioneel aan de H. Willebrord toegeschreven wapen is rood
met een zilveren kruis. Deze traditie bestond al ca. 1400 en kon dus

bezwaarlijk als een uitvinding van de NCWV worden gezien.
4. Het traditionele wapen van de H. Willebrord zien we niet alleen terug

in het wapen van het bisdom Utrecht ('een rood schild met een

zilveren kruis'), maar ook in dat van de abdij van Echternach ('een
gouden schild met een roodomzoomd zilveren kruis'), Beide instituten
zijn verbonden met Sint-Willebrord.
Dat de kleuren van SinrWillebrord rood en zilver (wit) waren,
'erkende' naar de mening van de NCWV ook de Hoge Raad van Adel
door de toepassing van deze kleuren in zijn voorstel.
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Tegen het voorstel van de Hoge Raad van Adel kon bovendien worden

ingebracht:
1. dat de Heilige Willebrord natuurlijk kon worden afgebeeld met een

kerkgebouw, maar dat dat gold voor alle kerkstichters (waaronder

Lambert, Trudo en Servaas, om maar in de regio te blUven);

dat in de loop van de tijd de attributen die de Heilige Willebrord
begeleidden in aantal waren toegenomen en onderling van populariteit
wisselden, aftrankelijk van tijd en plaats.

dat meer specifiek voor Willebrord wel een (wijn)vaatje of een paar

flessen werd gezien. Deze voorwerpen vond de commissie voor het

wapen van Gemert-Bakel echter minder bruikbaar.
dat het kerkgebouw in Willebrords handen in de 'Nederlandse' traditie
veelal de Dom van Utrecht was, dus geen 'algemeen' kerkgebouw.

Het traditioneel aan de H. Willebrord toegeschreven kerkgebouw - de

Dom van Utrecht - in het wapen van Gemert te plaatsen, achtte de

commissie niet passend bij Gemert of Bakel.

Zou men een lijntekening van de kerk van Bakel willen gebruiken,

dan zou een wapenvoorstelling ontstaan die in het geheel geen recht

doer aan de historie en aan de gebruikte symboliek in het verleden. In

de nieuwe gemeentenaam Gemert-Bakel stond de naam Gemert

voorop, reden waarom door de NCWV, maar ook door de gemeente

(bestuurlijk klankbord) uit een aantal wapenvoorstellen expliciet werd

gekozen voor het ontwerp mdt de adelaar, om het element 'Gemert' te

benadrukken. Zou de nieuwe naam 'Bakel-Gemert' hebben geluid.

dan had men kunnen overwegen in het hartschild een versterking van

de symboliek vanuit Bakel uit te drukken.
Een kerkgebouw op zich kan als niet-specifiek voor de Heilige Wille-
brord worden beschouwd (zie hiervoor), reden waarom de 'ereplaats'

in het wapen niet aan een kerkgebouw kan worden gegeven, mede

ook omdat een dergelijk gebouw niet kenmerkend was voor de nieuwe

gemeente en haar historie.

Hoge Raad Yan Adel bleef koPPig
Naar aanleiding van bovenstaand commentaar van de commissie vroeg het

gemeentebestuur de Hoge Raad van Adel opnieuw om een toetsing. Die

kwam er met een schrijven van 7 februari 1997, waarbij de Hoge Raad de

22



eerdere opmerkingen inzake Sint-Willebrord herhaalde en voor het eerst nu
ook commentaar leverde op de voorstelling van het wapen van de Duitse
Orde: een zwart kruis op een zilveren kruis. Verder werd ontkend dat
Willebrord aartsbisschop was en verder stelde de Raad dat hij alleen de
kerk en niet Willebrord's kleuren rood en wit had voorgesteld, maar dat
kerkgebouwen in wapens meestal rood waren.
Burgemeester en Wethouders verzochten nu weer de commissie om een
reactie te leveren.

De NCWV had haar standpunt ten aanzien van het door haar voorge-
stelde wapen al meer keren schriftelijk en mondeling onderbouwd. Bij
schrijven van 24 februari 1997 werden nu enige misvattingen van de Hoge
Raad van Adel rechtgezet. Onder meer werd gesteld dat door de commissie
geen afbreuk was gedaan aan het wapen van de Duitse Orde, maar dat zij
simpelweg de wapens van Sint-Willebrord en de Duitse Orde in elkaar had
geschoven, wat een bevredigende, historisch en wapenkundig juiste oplos-
sing voor Gemert-Bakel kon worden genoemd. En: Natuurlijk was Wille-
brord wel aartsbisschop. De Hoge Raad diende de bestaande literatuur maar
eens goed na te kijken.2

Per besluit heeft Hoge Raad van Adel het nakijken
De hiervoor genoemde argumenten werden gesteund door het college van
Burgemeester en wethouders, die het commissie-voorstel aan de gemeente-

raad ter vaststelling voorlegde. De gemeenteraad ging op 23 april 1997
hiermee akkoord, waarna de Koningin werd verzocht dit wapen aan de
nieuwe gemeente te verlenen.
Bij Koninklijk Besluit van 19 september 1997 nr.97.002847 verleende zij
als wapen: In keel een kruis van zilver, beladen met een versmald kruis van
sabel; in een hartschild van goud een adelaar van sabel. Het schild gedekt
met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
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DORPSWAPENS

De gemeentewapens hebben door de samenvoeging van de toenmalige
gemeenten per I januari 1997 hun officiele status verloren. Een van de
doelstellingen van de in 1987 offici€el van start gegane NCWV is de
instelling van dorpswapens (en -vlaggen), zoals in de provincie Friesland
toen reeds langere tijd gebruikelijk was. Er zouden door de herindeling
immers veel wapens verdwijnen, daarmee een stuk van ons culturele
erfgoed vernietigend. Om die reden pleitte de commissie in haar in de jaren
1992-1996 gepubliceerde rapporten voor de invoering van dorpswapens.
Daarbij werd uitgegaan van de wapens van de voormalige gemeenten en die
van hun voorgangers. Het nieuwe gemeentebestuur zou dan bij raadsbesluit
wapens kunnen instellen voor de binnen de gemeente gelegen dorpskernen,
eventueel ook voor die welke geen gemeenten waren geweest. Een aantal
gemeenten in onze provincie heeft al van die gelegenheid gebruik gemaakt
om ook voor de overige kernen wapens (en vlaggen) te laten ontwerpen en
in te stellen. Door het instellen van dorpswapens wordt aan het eigen
karakter en het verleden van de onderdelen van de gemeente recht gedaan.

In haar rapport van september 1996 (zie noot 1) stelde de commissie
al voor de vervallen wapens van Bakel en Gemert, al dan niet verbeterd, als

dorpswapens te handhaven. In genoemd rapport werd daarnaast ook een
wapen ontworpen voor de enige andere kern, die volgens de maatstaven van
de NCWV historisch als kern was te bestempelen: Milheeze.

De advisering en voorstellen
Op basis van een telefonisch verzoek van 30 oktober 1996 bracht de

commissie op 12 december 1996 aan de burgemeesters van Gemert en

Bakel & Milheeze advies uit inzake dorpswapens voor Bakel, Elsendorp,
Gemert, Handel, Milheeze, De Mortel en De Rips.

De commissie koos bewust niet voor wapens met de beeltenissen van
de patroonheiligen van de kernen, zoals dat op de ambtsketen van de

burgemeester van Gemert uit 1979 was gebeurd voor Handel (beeltenis van
O.L.V. van Handel), De Mortel (Sint-Antonius Abt) en Elsendorp (Sint-
Christoffel). Heiligenbeelden horen niet in wapenschilden, die dienden om
slagen van wapentuig af te weren. Heiligen worden veelal als 'beelden' in
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Wapen van de adellijke familie Van Gemert

de wapens/zegels van de desbetreffende parochies voorgesteld. Er diende
naar de mening van de commissie, een verschil te blijven bestaan tussen de
wereldlijke dorpsgemeenschap ('staat') en de parochie ('kerk'). De heilige
werd in de ontwerpen van de commissie dan ook gesymboliseerd door zijn
of haar symbool, c.q. 66n van zijn of haar symbolen. De NCWV merkte bij
haar advies op dat 'bij onoverkomelijke problemen vanuit de kernen voor
deze ontwerpen, eventueel het desbetreffende heiligenbeeld als schildhouder'
zou kunnen worden gebruikt. Daarnaast is 66n van de grondregels in de
wapenkunde dat een wapen eenvoud dient uit te stralen.

Alhoewel bij raadsbesluit de wapens van de voormalige gemeenten als
dorpswapens konden worden ingesteld, gaf de commissie er toch de
voorkeur aan correcties in de wapens van Bakel en Gemert aan te brengen.
De kernen in de voormalige gemeenten Gemert en Bakel & Milheeze
werden door haar echter niet op eenzelfde manier behandeld. Bij Gemert
ging het om kernen (Handel en De Mortel), die hadden behoord tot her
ressort van de Duitse Orde, bij Bakel en Milheeze was er sprake van twee
voormalige heerlijkheden. Als 'basiswapen' voor de kernen Gemert, Handel
en De Mortel kon een zilveren schild met een zwart kruis dienen. Voor de
beide Peel-ontginningen Elsendorp (Gemert) en De Rips (Milheeze) werd
een basisschild met turven ontworpen, in de natuurlijke Peel-kleuren goud
en groen. Een tweetal voorstellen werd gedaan voor de kernen Gemert en
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Elsendorp. Dat voor Gemert hing samen met de mogelijkheid al dan niet de

heren uit het geslacht Van Gemert te representeren; voor Elsendorp moest

er een keuze worden gemaakt tussen de beide plaatselijk vereerde heiligen.
In het advies werd per kern een toelichting gegeven (zie bijlage).

De voorstellen werden door het college van Burgemeester en wethou-

ders aan de dorpsoverleggen toegezonden, in Gemert - waar een dergelijk
overleg niet bestond - aan de heemkundekring. Op een bijeenkomst in het

gemeentehuis op 24 juni 1997 van de burgemeester, de vertegenwoordigers
van genoemde overleggen en van de heemkundekringen van Bakel en

Gemert werden door de secretaris van de NCWV de ontworpen wapens

toegelicht en vragen beantwoord. Ook hier werd (weer) duidelijk dat de

gemiddelde leek het verschil tussen wapen en zegel niet kent. De suggestie

om de kleur van de turven van groen in een natuurlijke kleur (zwart of
bruin) te veranderen, werd door de commissie overgenomen; het voorstel

voor De Rips werd door de vertegenwoordiger van dat dorp als 'lelijk' en

niet representatief ervaren, terwijl die van De Mortel liever hun heilige in
het wapen zag. Blj andere wapens ging het om wat kleinere aanpassingen.

De dorpsoverleggen en de Gemertse heemkundekring kregen van de

burgemeester de opdracht mee hun achterban te raadplegen.3 Dat gebeurde

middels bijeenkomsten ter plaatse en oproepen of artikeltjes in de plaatselij-

ke krantjes. Als voorbeeld noemen we hier Bakel. Daar konden de inwo-
ners middels een antwoordstrook reageren op een in een weekblad geplaats-

te brief van de burgemeester en de voorzitter van de Stichting Dorpsoverleg

Bakel, waarbij de tekeningen van het oude en het nieuw-voorgestelde wapen

werden afgedrukt.a Jammer genoeg werd daarbij te weinig uitleg gegeven

om de bevolking het nieuwe voorstel voldoende te verklaren. Van de 78

reacties waren er 76 voor het behoud van het oude gemeentewapen. Uit de

antwoordstroken blijkt duidelijk een afwijzing van alles wat uit Gemert

kwam. Het merendeel was emotioneel en veelal historisch onjuist, iets wat

door meer duidelijkheid vooraf misschien te vermijden zou zijn geweest.

Opvallend was ook hier de 'anti-Duitse' houding ten opzichte van het

wapen van de Orde en de daarop geplaatste adelaar. Dit zijn echter eeuwen-

oude ter plaatse gebruikte kentekens, die totaal niets met de laatste wereld-

oorlog of het Duitsland van die oorlog van doen hadden c.q. hebben.s

In enkele andere kernen (De Mortel, Elsendorp) kon mondelinge uitleg van

de heer Ad Otten uit Gemert het dorpsoverleg overtuigen van de waarde
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van het voorliggende ontwerp-wapen, waarna zij daarmee akkoord gingen,
ook al prefereerden sommige Mortelnaren in hun dorpswapen (aanvankelijk)
een varkenskop of een bel boven het Tau-kruis. Op verzoek van de verte-
genwoordiger van de Heemkundekring Bakel zou de NCWV uitzoeken of
van de 'stichter' van De Rips een familiewapen bekend was, hetgeen niet
het geval bleek te zijn. Op telefonisch verzoek van een lid van het dorps-
overleg Bakel werd over het Bakelse wapen nog extra informatie verstrekt.

Op de tweede bijeenkomst op 1 oktober 1997, van ongeveer gelijke
samenstelling als die op 24 juni, bleken de dorpsoverleggen van Handel,
Elsendorp (het voorstel met de adelaar, doch met een 'iets kleinere en

vriendelijker adelaar'), De Mortel ('een iets kleiner Tau-kruis'), Milheeze
en de heemkundekring van Gemert (het voorstel met het meerblad) akkoord
te zljn gegaan met de voorstellen van de NCWV, een enkele met een kleine
aanpassing, zoals hiervoor tussen haakjes is aangegeven. Bakel bleef bij het

standpunt het oude wapen te willen continueren en de vertegenwoordiger
van De Rips ging eveneens niet akkoord met het voorstel en kreeg van de

vergadering (opnieuw) een aantal suggesties mee. De Rips zou op korte
termijn een besluit terzake moeten nemen.6 Na nogmaals telefonisch contact
te hebben gehad met een vertegenwoordiger van die kern, werden in een

nieuw ontwerp als compromis de elementen heidebloem, korenaren, turven
en het watertje De Rips opgenomen, het laatste overigens tegen de zin van

de NCWV. De gelijknamige nederzetting was immers niet aantoonbaar naar

dat watertje genoemd.T Op 23 oktober werden de aangepaste ontwerpen
voor Elsendorp en De Rips aangeleverd. Bij laatstgenoemd dorp herinneren
de kentekens enerzijds aan de ontginningsgeschiedenis via veen (turf) en hei
(bloem) naar cultuurgrond (korenaren), anderzijds aan de natuur ter plaatse

(heidebloem, water) en de welvaart (korenaren en het gouden schild : het
'goud' van de Peel). Op het laatste moment kon dankzij de overtuigings-
kracht van de door een Ripsenaar ingesteld onderzoek (zie het artikel van

Bernard Ploegmakers ovder De Ripse Paal) het dorpsoverleg De Rips

worden overtuigd om het 'watertje' uit het wapenvoorstel weg te halen.8

Besluit dorpswapens
Het college van Burgemeester en wethouders stelde vervolgens
gemeenteraad voor om de dorpswapens vast te stellen, hetgeen

aan de
in zijn
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vergadering van 19 november 1997 ook gebeurde. De omschrijvingen van

de wapens zijn opgenomen in de bijlage.
in december 1997 werden de kernnaamborden geplaatst, met daarop

het gemeentewapen en het desbetreffende dorpswapen'

NOTEN:

1 . Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling

van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven. Noordbrabantse commis-

sie voor Wapen- en Vlaggenkunde (september 1996)'

2. Ad otten, ,Gemeentewapen Gemert-Bakel" Gemerts Heem 39 (1997) 80'

3.EindhovensDagbtad(editieHelmond}16'7.l997,9,waarinallevoorstellenin
kleur werden afgedrukt.

4. Weekblad De Korhoen 25 (1997) nr 35 (12 september)'

5. Stichting Dorpsoverleg Bakel, Uitslag enqu1te Dorpswapen BAKEL (oktober

1997).
6. Eindhovens Dagblad (editie Helmond) 1O'1 O'97 ' 17 '

7. Weekblad De Korhoen 25 (1997) nr' 41 Q4 oktober)'

S.mogelijknaaraanleidingvanhetartikel,Waarkomtdenaam,DeRips,
vandaan?', Weekblad De Korhoen 25 (1997) nr 44 114 november)' Hierin

wordtgestelddatdenaamwerdontleendaangrenspaal,DeRips,i.p.v.het
gelijknamige beekie.

BIJLAGE DORPSWAPENS

In deze bijlage staan de voorstellen inzake de dorpswapens van 12 december

1996, gevtlgO Ooo, de uiteindelijke beschrijving daarvan uit het raadsbesluit

van 19 november 1997.

BAKEL

Deel van de voormalige gemeente Bakel en Milheeze'
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parochiepatroon: H. Willebrord. Bakel is de moederparochie van Gemert,
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Milheeze, De Mortel, De Rips, Elsendorp en Handel. De kleuren van Sint-
Willebrord ziln rood en wit"

De geschiedenis van het wapen is hiervoor in het artikel opgenomen.
De commissie stelde in haar rapport van september 1996 voor in het wapen
de symboliek van het hertogelijke wapen te combineren met die van Sint-
Willebrord ('een zilveren kruis op een rood veld') en kwam tot het volgen-
de wapen: 'gevierendeeld; I en IV in sabel een leeuw van goud, getongd en
genageld van keel; II en III in keel een kruis van zilver.'Het voorgestelde
wapen kon als dorpswapen worden vastgesteld, terwijl tegelijk in het wapen
van de nieuwe gemeente Gemert-Bakel het rode schild met zilveren kruis
als kenteken van de voormalige gemeente Bakel & Milheeze kon worden
opgenomen.

De gemeenteraad koos uiteindelijk echter voor het voormalige ge-

meentewapen van Bakel & Milheeze als dorpswapen voor Bakel: Zjnde van

Inzuur, beladen met St. Willebrordus, houdende in deszelfs regterhand een

pater nostre en in deszelfs linker een staf, alles van goud. Het betreft hier
dezelfde tekstredactie als in het diploma van 16 juli 1817.

ELSENDORP

Peelontginning in de voormalige gemeente Gemert. Dorp ontstaan in de

Gemertse Peel. In 1891 werd het eerste huis gebouwd op een perceel

bekend onder de naam De Oude Dompt.r Het dorp werd sedert 1926
genoemd naar de kort tevoren overleden boerenapostel, pater Gerlacus van
den Elsen (1853-1925).

Men kerkte aanvankelijk in Handel, na l92l ook in De Rips. Paro-
chiepatroon: Sint-Jan Evangelist. De parochie \it 1926 is een stichting van
de priesters van de Congregatie van het H. Hart en werd afgesplitst van de
parochie Gemert. De kleur van Sint-Jan Evangelist is rood.

In 1936 werd - het eerste graf op het kerkhof was van een meisje dat
door een verkeersongeval om het leven kwam - door de rector een Broeder-

@
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schap voor Veilig Verkeer opgericht onder bescherming van Sint-Christof-

fel. Vanaf 1961 organiseerde die broederschap een St. Christoffel-sterrit

naar Elsendorp voor auto's, motoren, scooters en bromfietsen. In de jaren

daarna nam de deelname aan de Christoffeldagen steeds toe en het ledental

van de broederschap toonde eveneens een toename. De bewoners van

Elsendorp vinden dat hun kerkgebouw mede toebehoort aan de leden van de

Broedersihap voor Veilig Verkeer; zonder hun bijdrage zou het immers niet

mogelijk zijn geweest zo'n prachtige kerk te bouwen.2 Dit verklaart waarom

de inwoners van Gemert bij Elsendorp aan Christoffel denken en niet aan

de eigenlijke kerkpatroon. Dat zal ook de reden zijn geweest waarom in

1979 in de nieuwe ambtsketen van de burgemeester de kern Elsendorp werd

gerepresenteerd door Sint-Christoffel. De liturgische kleur van Sint-Chri-

stoffel is rood.
Het standpunt van de commissie inzake heiligenbeelden is hiervoor al

verwoord. De commissie koos voor een wapenschild waarin tenminste

(groene) turven voorkomen, herinnerend aan het feit dat het dorp een Peel-

oitginning is. Daaraan werd de symboliek van de heilige toegevoegd. De

commissie stelde overigens voor te kiezen uit: (a) de symboliek van de

parochiepatroon Sint-Jan Evangelist. Zljn symbool is 'in goud een opvlie-

gende adelaar van keel, met een nimbus van zilver, vergezeld boven van

drie, beneden van twee turven van sinopel', of (b) de symboliek van Sint-

Christoffel, die blijkbaar lokaal meer wordt vereerd. De heilige was

moeilijker in een symbool te'vertalen'. Hij liep door het water' had een

bloeiende staf in zijn hand en torste het Jezuskind dat op zijn beurt een

wereldbol met zich meedroeg. op christoffels schouders drukte derhalve de

last van de hele wereld, reden waarom de wereldbol als zijn symbool werd

gekozen: 'in goud een wereldbol van keel, gekruist en omgord van zilver,

vergezeld boven van drie, beneden van twee turven van sinopel.'

De gemeenteraad stelde als dorpswapen vast: in goud een opvliegende

adelaar van keel met een nimbus van Zilver, vergeZeld boven van drie,

beneden van twee turven van natuurliike kleur (bruin)'
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GEMERT

Voormalige gemeente. Vanaf 1437 parochie, afgesplitst van de parochie

Bakel. Patroon is Sint-Jan Baptist, later Sint-Jan Onthoofding. De H.
Willebrord is mede-patroon. [n de middeleeuwen stond ter plaatse een kapel
van het H. Kruis. De kleur van Sint-Jan Baptist is wit.

De geschiedenis van het wapen is hiervoor al behandeld. De commis-
sie stelde voor te kiezen uit: (a) 'in zilver een kruis van sabel.' De ambtske-
ten van de burgemeester uit 1979 bevatte als 'dorpswapen' voor de kern
Gemert een zilveren schild met een zwart kruis, in feite het 'pure' wapen

van de Duitse Orde, of (b) 'in zilver een kruis van sabel, in het eerste

kwartier vergezeld van een meerblad van sabel', indien men een soort-
gelijke opzet zou wensen als voor de kernen binnen de voormalige gemeen-

te Gemert. In het eerste kwartier is een meerblad uit het wapen van de

heren van Gemert ('in sabel drie meerbladen van zilver') opgenomen.

Omdat de schildkleur al zilver was, diende het meerblad van kleur te
worden gewisseld. Het eerst voorgestelde wapenschild zou tevens de basis

vormen voor de voorgestelde dorpswapens van Handel en De Mortel,
terwijl het eveneens was opgenomen in het voorstel voor het wapen van de

nieuwe gemeente Gemert-Bakel.
De commissie heeft ook overwogen - in aansluiting op de kerkelijke

symbolen in de wapens van Handel en De Mortel - wapenvoorstellen te

doen met een symbool van Sint-Jan Baptist (algemeen) of van Sint-Jan

Onthoofding (in het bijzonder). In het eerste geval zou de natuurlijke kleur
van het Lam Gods (wiQ onvoldoende onderscheid met de zilveren achter-
grond opleveren, in het tweede geval zou de kleur wit voor de Sint-Jans-

schotel niet kunnen worden gebruikt, omdat de heraldische weergave

daarvan zilver op zilver zou zijn. Metaal op metaal is in de wapenkunde

niet toegestaan.
De gemeenteraad stelde het tweede voorstel als dorpswapen vast: in

zilver een kruis van sabel, in het eerste kwartier vergezeld van een meerblad
van sabel.
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HANDEL

Oude kern in de voormalige gemeente Gemert. Het dorp behoorde tot de
vrije soevereine heerlijkheid Gemert en was mogelijk de oorspronkelijke
kern van het bezit van de Duitse Orde in Gemert.

Handel was en is nog steeds een belangrijke bedevaartplaats van
O.L.V" (circa 1220). Vanaf 1459 was er een zelfstandig rectoraat, vanaf
1927 een rectorale hulpkerk, met recht van doop en begraven. In 1946
werd Handel een parochie, afgesplitst van de parochie Gemert. De patroon
is Onze Lieve Vrouw. wier kleuren blauw en wit zijn.

De antbtsketen van de burgemeester van Gemert uit 1979 bevatte als
dorpssymbool de beeltenis van O.L.V. van Handel. Het standpunt van de
commissie inzake heiligenbeelden is hiervoor al verwoord. Zij stelde voor
een wapen vast te stellen met de symboliek van de parochiepatrones, die
kan bestaan uit een zilveren lelie op een blauw veld. Om esthetische
redenen werden de kleuren in het dorpswapen omgewisseld, het basisschild
had immers al een zilveren ondergrond: in zilver een kruis van sabel, in het
eerste l*vartier vergezeld van een lelie van azuur.

Zo werd het door de gemeenteraad als dorpswapen vastgesteld.

MILHEEZE

Deel van de voormalige gemeente Bakel & Milheeze.
In de middeleeuwen stond ter plaatse een kapel van Sint-Antonius

Abt. Vanaf 1845 een parochie, afgesplitst van de parochie Bakel. Patroon:
Sint-Willebrord.

De commissie constateerde in haar rapport van september 1996 dat de
oudste heerlijkheidsgegevens over Milheeze betrekking hebben op de
familie Van der Aa, die meer dan een eeuw heren van Milheeze voort-
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bracht. Het familiewapen Van der Aa zou als dorpswapen kunnen worden
vastgesteld, waarbij de kleuren - bekend uit het l4de-eeuwse wapenboek
'Bellenville' - omwille van de eigen identiteit van de dorpsgemeenschap ten
opzichte van de familie kunnen worden omgewisseld: geschaakt van keel en
goud; een vrijkwartier van sabel beladen met een merlet van zilver.

De gemeenteraad stelde het dorpswapen conform vast.

DE MORTEL

Oude kern in de voormalige gemeente Gemert. De kern behoorde rot de
vrije soevereure heerlijkheid Gemert. Aan de Sint-Antoniuskapel (1636) was
vanaf 1689 een zelfstandig rectoraat verbonden.

Oudtijds stond ter plaatse een kapel van Sint-Antonius Abt. Parochie
vanaf 1861, afgesplitst van Gemert. Patroon: Sint-Antonius Abt (met het
varken), wiens kleuren groen en wit zijn (vgl. de Gemertse Griijn skut).

De ambtsketen van de burgemeester van Gemert uit 1979 bevatte als
dorpssymbool de beeltenis van Sint-Antonius Abt, met Tau-kruisstaf en
varken. Het standpunt van de commissie inzake heiligenbeelden is hiervoor
al verwoord. De commissie stelde een dorpswapen voor met de symboliek
van de parochiepatroon: in zilver een kruis van sabel, in het eerste kwartier
vergezeld van een Tau-kruis van sinopel.

De gemeenteraad stelde het dorpswapen vast zoals voorgesteld.

DE RIPS

Peelontginning in de voormalige gemeente Bakel
ontstaan in de in 1864 verdeelde Bakelse Peel, waar

en Milheeze. Dorp,
vanaf 1870 percelen
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werden uitgegeven. Op een in 1874 door de gemeente Helmond verkocht

perceel met de naam De Rips werd in 1875 boerderij De Rips gebouwd. De

.ruu- u"., deze boerderij ging over op de nederzetting.3 De perceelsnaam

De Rips zou op zijn beurt zijn naam hebben ontleend aan het riviertje De

Rips onder Gemert.a

vanaf 1920 parochie, een stichting van de priesters van de congrega-

tie van het H. Hart, afgesplitst van de parochie Milheeze. Patroon: H.

Margaretha Maria Alacoque (1647-1690).

De commissie koos voor een wapenschild waarin tenminste (groene)

turven voorkomen, herinnerend aan het feit dat het dorp een Peel-ontgin-

ning is. Daaraan werd de symboliek van de Heilige toegevoegd. De H.

Maigaretha Maria Alacoque wordt voorgesteld met het bloedend en vlam-

-.nd H"ilig Hart van Jezus, waaromheen de doornenkroon is geplaatst. Om

aan de basiiregel van de wapenkunde (eenvoud !) te voldoen, viel de keuze

van de commissie op het vlammend hart, zonder meer, als symbool van

deze Heilige, tevens herinnerend aan de rol die de priesters van het H' Hart

bij de stichting en verdere ontwikkeling van dit dorp hebben gespeeld. Als

kleur van M.M. Alacoque werd door de commissie rood genomen, als de

natuurlijke kleur van het hart: 'in goud een vlammend hart van keel,

,"rg.reid boven van drie, beneden van twee turven van sinopel''

De gemeenteraad stelde als dorpswapen vast: in goud een heidebloem

(calluna iulgaris) van natuurliike kleur (paars), vergezeld links en rechts

yan een korenaar van sabel, boven van drie turven van natuurliike kleur

(bruin).

NOTEN:

1. S. Hoeymakers, Houtvesterij De Peel. Bijdtagen tot de geschiedenis van

Gemert nr. 12 (Gemert 1986) 78.
2. S. Hoeymakers, Het Gouden Dorp (Elsendorp 1976) 2 en 4-5'
3. S. Hoeymakets, Houtvesterii, 54.
4. 5o-jaar Rips (1971l. 2.
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