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Adri van Daal: Verhuld ontluiken
De ontwerpen voor de omslagen van Gemerts 

Heem van de jaargang 2017 zijn van fotograaf 

en photo-artist Adri van Daal (Gemert 1957). 

Adri leverde in 2016 als lid van de Foto Expres-

sie Groep Gemert [FEGG] al een belangrijke 

bijdrage voor ‘ons’ zo bijzonder geïllustreerde ju-

bileumboek ‘Gemerts Erfgoed’. Maar in hetzelfde 

jaar trekt hij met verschillende exposities in de 

regio ook de aandacht met artistieke opvallende 

fotowerken onder de titel ‘Verhuld Ontluiken’. In 

januari van dit jaar 2017 zien we de naam van 

Adri van Daal opeens ook in een groepsexpositie 

in het Van Abbemuseum… 

Voor zijn project ‘Verhuld Ontluiken’ fotogra-

feerde Adri bloemen, die hij door alle seizoenen 

heen presenteert als evenzovele symbolen 

voor optimisme. Door digitale bewerkingen van 

meerdere lagen foto’s heeft hij geheel nieuwe 

nooit geziene bloemperken laten ontstaan. In 

lente, zomer, herfst en winter zijn het andere 

tinten maar het blijft bloemrijk en nergens wordt 

ingeboet aan helderheid. Prenten van optimisme 

voor het hele jaar in een geheel eigen stijl. Alle 

jaargetijden typerend anders, maar onver-

minderd opfleurend. Allemaal ‘bloemendalen’ 

waarin je bloemen gaandeweg blijft ontdekken, 

of is het, voorzichtig tevoorschijn komen? Kijk 

straks gerust maar uit naar ons zomer-, herfst- of 

winternummer… Een opmerkelijk geheel. Nieuw 

en origineel. We presenteren het graag met dank 

aan Adri van Daal.

Op de volgende pagina's heeft Adri Gemertse 

landschappen met kapellen laten ontluiken.

Adri genoot zijn creatieve opleiding aan de So-

ciale Academie en SKVE (Stichting Kunstzinnige 

Vorming Eindhoven).

(red.-AO)

P.S. tot en met juni 2017 is een deel van de serie 

"Verhuld Ontluiken"  te zien in het  gemeentehuis 

Gemert-Bakel aan het Ridderplein. 

Zie ook www.adrivandaal.nl
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W i l l y  r o v e r s

Hofleverancier aan Heuvelse pad
Bloemisterij Van der Putten honderd jaar

Het is op 24 september 2016 druk op 

de Heuvelse Pad. De daar gevestigde 

Bloemisterij Van der Putten krijgt van 

Wim van de Donk, Commissaris van de 

koning in de Provincie Noord-Brabant, 

het predicaat uitgereikt ‘hofleve-

rancier’. Eerder ging in Gemert deze 

eretitel al naar Johan van den Acker 

Textielfabriek en Firma Wijn. Het is dé 

koninklijke onderscheiding voor kleine 

en middelgrote bedrijven die ten min-

ste honderd jaar oud zijn én kunnen 

bogen op een zeer goede reputatie in 

de regio. Bloemisterij Van der Putten is 

een familiebedrijf pur sang. 

Honderd jaar en vier generaties handel 

in bloemen, planten en zaden. 

Het ontstaan
Officieel is de bloemisterij in 1916 opgericht 

door Leonardus van der Putten. Dit weten we 

dankzij het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel waar het bedrijf nu te boek staat 

onder de naam “Bloemisterij Jeroen van der 

Putten”. Oprichter ‘Leonardus’, in de Gemertse 

volksmond algemeen gekend als ‘Lindert Put’, 

werd geboren in Gemert op 29 augustus 1888 

als het derde kind en tweede zoon van Jacobus 

van der Putten (katoenwever) en Arnolda thie-

lemans. Vader overlijdt in 1909 en de weduwe 

verhuist dan met haar gezin voor enige jaren 

naar Beek en Donk maar komt al snel weer te-

rug naar Gemert en vestigt zich op Hopveld C86. 

1914
Op 23 april 1914 trouwt Lindert met Dina 

(Arnoldina) Maas en hij verhuist meteen of heel 

kort daarna naar de woning aan de Heuvel-

schepad waar de bloemisterij nu nog steeds 

gevestigd is. De 

Eerste Wereldoor-

log breekt uit, en 

getrouwd of niet, 

Lindert van der Put-

ten wordt als jonge 

Gemertenaar voor 

één jaar onder de 

wapenen geroepen. 

Hij komt in het gar-

nizoen te IJmuiden 

terecht en, omdat 

- bij verlof - de reis 

naar Gemert te 

veel tijd in beslag 

neemt, blijft hij 

daar vaak bivakke-

ren. Op zekere dag, 

IJmuiden verken-

“Lindert Put” in zijn 
jonge jaren.
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nende, komt hij er in contact met de familie Van  

Son. Deze familie heeft een bloemisterij en het 

duurt niet lang of “Lindert”  heeft ook de smaak 

van het bloemenvak te pakken. Als hij een jaar 

later weer terugkomt in Gemert, gaat hij zich op 

de Heuvelschepad toeleggen op het mooie vak 

“Lindert Put” 
tussen zijn 
bloemen en 
planten. Rechts 
zoon (en latere 
opvolger) Jac.

Het gezin Van 
der Putten-
Maas, zittend 
rechts Jac, de 
in opvolging 
tweede bloe-
mist Van der 
Putten. 
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Heuvelsepad 15-17 met 
bloemenkas nog in de 
oorspronkelijke staat, ca. 
1979.
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waarmee hij als soldaat heeft kennisgemaakt. 

Hij begint ‘op’ Handel als doodsgraver bij de 

Handelse kerk en op een aan de woning (Heu-

velschepad 15 en 17) aangrenzend perceel teelt 

hij dan al diverse bloemen en planten waarvan 

er heel wat hun weg vinden naar de Handelse 

graven. 

In het kadaster uit die tijd komt Leonardus van 

der Putten voor in drie zogeheten artikelnum-

mers. In het eerste wordt hij nog ‘fabrieksar-

beider én bloemist’ genoemd. In het tweede is 

hij alleen nog maar kweker. In het derde artikel 

is hij bloemist. In die oudste vermelding is zijn 

bezit omschreven als een tuin van 80 centiare, 

twee stukken bouwland, beide van ruim 9 are, 

en een huis en stal, op Schoorswinkel. In het 

bevolkingsregister van 1922 telt het gezin Van 

der Putten-Maas drie kinderen, namelijk zoon 

Jacobus (Jac), dochter Wilhelmina (Mien) en 

zoon Godefridus (Gerrit). Later wordt het gezin 

nog uitgebreid met de zonen Johannes (Hein) en 

Martinus (Martien) en dochter Henrica (riek) van 

der Putten.

In december 1955 wordt zoon Jac officieel de 

opvolger in de bloemisterij van ‘Lindert Put’ of 

van ‘Putjes’. Jac gaat in die tijd met de bakfiets 

naar Lent (bij Nijmegen) om daar de bloemen te 

gaan halen voor de verkoop in Gemert.

Op 8 juli 1966 behaalt Leo van der Putten het 

diploma Middelbare tuinbouwschool aan de 

rijks Middelbare tuinbouwschool te Nijmegen, 

studierichting bloementeelt. Na het examen-

feestje gaat Leo werken in het bedrijf van zijn 

ouders. Gaandeweg doet hij daarbij nieuwe 

vaardigheden op, naast de vakkennis door de ja-

ren heen geleerd van zijn vader en opa. Verdere 

ervaring doet hij op door het bloemschikken in 

zijn algemeenheid en in het bijzonder het maken 

van bruidsboeketten, grafboeketten en boeket-

ten van droogbloemen. Verder helpt hij bij het 

verspenen en oppotten van geraniums, afrikaan-

tjes en het onderhouden van “d’n hof”.

Ondanks al deze drukke werkzaamheden haalt 

Leo van der Putten een jaar later ook het 

diploma voor bloemsierkunst aan de tuinbouw-

vakschool voor Bloemsierkunst te Nijmegen.

In 1980 wordt het woonhuis Heuvelsepad 17 

afgebroken en vindt nieuwbouw plaats. Het 

gereedkomen van de nieuwbouw valt samen met 

de opening van de nieuwe zaak. Het rechterdeel 

van de blok van twee woningen blijft nog een 

paar jaren intact maar wordt dan ook gesloopt.

Een uittreksel uit het Handelsregister van de Ka-

mer van Koophandel van 29 april 1981 laat zien 

dat de bloemisterij met ingang van 1 december 

1980 overgaat van vader Jac op zoon Leo van 

der Putten. In het Gemerts Nieuwsblad van 

9 september 1981 wordt met een uitgebreid 

Uitnodiging voor de opening in 1981. Het indertijd 
door René Pullens getekende logo van de bloemiste-
rij wordt nog steeds gebruikt.
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artikel de opening van de geheel vernieuwde 

bloemisterij aangekondigd.

Nieuwe tijden - 1997
De bloemisterij wordt op 10 juni 1997 een 

vennootschap onder firma, op naam van Leo en 

Betsie van der Putten-Maas. Bloemisterij van 

der Putten wordt tevens lid van verzendorganisa-

tie “Euroflorist”, een organisatie waarmee je over 

de hele wereld bloemen kunt verzenden. Eerst 

worden de orders via de fax doorgestuurd naar 

andere bloemisten. Later gaat dat via internet.

Omslag van het jubileumboek 

Jeroen van der Putten leidt commissaris Wim van de 
Donk en (waarnemend) burgemeester Van Diessen 
door de 100-jarige bloemisterij. Tot besluit een toast 
op de nieuwe hofleverancier. Links Leo van der Put-
ten vader van Jeroen en nog altijd actief betrokken.  
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En dan is er nog een sprong naar de toekomst: 

Jeroen van der Putten haalt het diploma “zelf-

standig beroepsbeoefenaar” voor bloemschikken 

en bloemendetailhandel op het agrarisch op-

leidingscentrum “’t Vanck” in Nijmegen. Vijftien 

jaar later, op 31 maart 2012, wordt het bedrijf 

overgenomen door Jeroen.

Milieuaspecten  en hygiëne
Door de jaren heen is milieu en hygiëne een 

belangrijke rol gaan spelen.

Dit heeft zich met name gemanifesteerd in het 

hergebruik van plastic bloempotjes en kistjes die 

door klanten worden teruggebracht.

Daarnaast wordt het water dat gebruikt wordt 

voor snijbloemen later weer aan andere planten 

gegeven. Het groenafval wordt gecomposteerd 

en weer op “d’n hof” gebracht. Plastic en papier 

worden gesorteerd voor hergebruik. Ook worden 

er geen chemische middelen ingezet bij het 

telen en kweken van bloemen en planten. Alles 

geschiedt op biologische wijze.

Het is duidelijk: het bloemistenbedrijf Van der 

Putten is bij de komst van Commissaris Wim van 

de Donk helemaal klaar voor het eeuwfeest én… 

klaar voor de tweede eeuw.



A d  O t t e n

Café’s van Doruske de Vries
De monumentale boerderij 

Keizersbosch krijgt op korte termijn 

een geheel nieuwe bestemming. In ons 

tijdschrift is al eens aandacht besteed 

aan de geschiedenis van dit pand vanaf 

1500 en over de vraag waar de naam 

eigenlijk vandaan komt.1 

Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vori-

ge eeuw heeft het pand een horecabestemming 

maar wist u dat Keizersbosch vóór 1900, toen 

het nog het eerste pand was bij  binnenkomst 

van de bebouwde kom van Gemert vanuit Bakel 

en De Mortel, ook toen al een horecafunctie had 

en ook een stal met paarden en koetsen? Uitba-

ter en stalhouder was indertijd Doruske de Vries. 

En van deze uitbater, die Keizersbosch moet 

hebben gehuurd, valt een bijzonder verhaal te 

vertellen. In 1898 werd hij gearresteerd omdat 

hij opkwam voor een caféklant die was opgepakt 

en geverbaliseerd voor openbare dronkenschap. 

Herbergier Doruske zou meineed hebben ge-

pleegd. Zes maanden lang haalt de zaak van “th. 

de V. uit Gemert” de krantenkolom van het Pro-

vinciale Nieuws in “De Meierijsche Courant” met 

uiteindelijk vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. 

En dan… is het feest in Gemert! Hieronder vol-

gen na een korte inleiding de elkaar opvolgende 

krantenknipsels met de genoemde verrassende 

uitkomst. Het is ook een tijdsbeeld. 

Toen Justitie uitgleed ging in Gemert 
de vlag uit!
Het is allemaal niet eens zo lang geleden, 

maar we zijn het bijna vergeten:  er is een tijd 

geweest dat in bepaalde kringen (vooral boven 

de rivieren) de benaming ‘Brabander’ gold als 

een scheldnaam. Als een synoniem ook voor 

‘onbetrouwbaar en leugenachtig’. Het was de tijd 

waarin de rechterlijke macht in Zuid-Nederland 

voor een belangrijk deel nog werd gerecruteerd 

uit het protestantse Noorden van Nederland. En 

het was die rechterlijke macht die zich bijwijlen 

ernstig gekoeioneerd voelde door de Brabantse 

bevolking. En tegen het eind van de negentiende 

Keizersbosch in ca. 1965 en in september 2016.
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eeuw was die ‘macht’ het zogezegd ‘zat’. Het 

gemak waarmee de katholieke andersdenkende 

zuiderling naar hun vaste overtuiging voor de 

rechtbank met regelmaat meineed pleegde, 

dat moest maar eens flink bestraft worden. Er 

moest een voorbeeld worden gesteld. In 1898-

1899 werd van dat rechterlijke voornemen een 

Gemertenaar bijna het slachtoffer. Het betrof 

theodorus de Vries van beroep landbouwer, 

koetsier en herbergier op ‘Keizersbosch’ aan de 

Oudestraat in Gemert. Overgrootvader van de 

auteur van dit artikel.

Hieronder het uit krantenknipsels van de Mei-

erijsche Courant samengestelde gebeurde van 

arrestatie en insluiting van ‘th. de V. uit Gemert’ 

van begin december 1898 tot en met het dorps-

feest eind mei 1899 na diens vrijspraak:

UIT: Meierijsche Courant 2 december 
1898
Gemert   th. De V. oud 52 jaren, herbergier 

en stalhouder wonende alhier, te roermond 

gedetineerd, beklaagd ter zake dat hij op 4 

augustus j.l. in eene voor het kantongerecht 

Helmond dienende strafzaak tegen J. de 

Louw beklaagd van openbare dronkenschap, 

een valsche verklaring onder eede heeft afge-

legd in welke zaak hij als getuige à décharge 

was gedagvaard, stond gisteren terecht voor 

de roermondse rechtbank. Zes getuigen 

werden in deze zaak gedagvaard. Wegens niet 

verschijnen van een getuige wegens ziekte 

werd de zaak geschorst en bepaald dat deze 

zal worden hervat op 18 januari 1899, met 

bevel dat de beklaagde zal worden in vrijheid 

gesteld. Aan welk bevel is voldaan.

UIT: Meierijsche Courant 25.2.1899
Gemert   De rechtbank te roermond deed 

uitspraak in de zaak van th. De V. wonende 

te Gemert, beklaagd van meineed in een 

strafzaak en veroordeelde hem tot eene 

gevangenisstraf van 2 jaar. 

UIT: Meierijsche Courant 20.5.1899
Gemert. 16 mei.  Bij de voortzetting der 

behandeling van de strafzaak tegen t. de Vr., 

landbouwer, stalhouder en herbergier te Ge-

mert voor het gerechtshof bleef de beklaagde 

zijn onschuld volhouden. De advocaat-

generaal mr. J. Castendijk meende evenwel 

dat het vonnis dat door de rechtbank te 

roermond tegen den beklaagde geveld werd, 

met juistheid was gewezen en requireerde 

daarom bevestiging daarvan. De verdediger 

van den beklaagde mr. J.H. tasset advocaat 

te roermond, pleitte dat de beklaagde 

onschuldig is aan hetgeen hem is ten laste 

gelegd en concludeerde alzoo tot vrijspraak. 

Het hof bepaalde de uitspraak in deze zaak 

op a.s. woensdag.

UIT: Meierijsche Courant 31.5.1899
Gemert.   Het dorp vierde feest, en waarom? 

Eén der geachtste ingezetenen was na een 

langdurig onderzoek door het hof te ’s-Her-

togenbosch aan een onterend feit onschuldig 

verklaard en nu spoedden zich honderden 

ingezetenen naar de woning van den heer de 

V. om hem geluk te wenschen. Van de meeste 

woningen wapperde de nationale driekleur 

en door de harmonie werd een serenade 

gebracht.
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Epiloog?
Dorus de Vries moet er als herbergier wel bij 

hebben gevaren… Hij kreeg nog meer klandizie. 

Op Keizersbosch zat hij als huurder. Maar in 

1906 bouwt hij even verderop een groot nieuw 

‘Café De Vries’ bij het Mariakeske, daar waar de 

Oudestraat overgaat in Binderseind. Het is het 

huidige Axis, welk pand op korte termijn ook 

al een geheel nieuwe bestemming naderbij ziet 

komen….   

Van Keizersbosch naar Café De Vries, 
het latere Axis   
theodorus (Dorus) de Vries geboren 21.12.1845 

te Aarle-rixtel vestigde zich na zijn huwelijk in 

1872 in Gemert. Aanvankelijk als landbouwer 

in de Kapelaanstraat op de door een brand kort 

voor de oorlog geheel verwoeste boerderij, die na 

wederopbouw nu de huisnummers draagt 71-73. 

In 1878, kort na de bevalling van het zevende 

kind, overlijdt zijn echtgenote Maria Jacoba 

raijmakers. Een jaar later hertrouwt Dorus met 

de Gemertse aannemersdochter Anna Verhuij-

zen en zij samen krijgen er nog vier kinderen 

bij. Het grote gezin verhuist na verloop van tijd 

naar Keizersbosch aan de Oudestraat. Naast het 

landbouwbedrijf exploiteert Dorus (als huurder) 

daar tot omstreeks 1906/1907 ook een herberg 

en een koetsenhouderij. De zonen van Dorus star-

ten hier ook ‘Aannemerij Gebrs. De Vries’, die in 

1906 het pand bouwt dat we nu (nog) kennen als 

Axis aan het Binderseind. Alles wijst er op dat de 

zonen van Dorus in de voetsporen zijn getreden 

van aannemer en opa Verhuijzen uit Gemert. De 

aannemerij van de gebroeders bouwt in 1908 

behalve de hoog oprijzende Gasthuiskapel in 

de Nieuwstraat, meteen daarop ook het grote 

herenhuis Corstens tegenover de kerk (Kerk-

straat 1). Het lijkt gerechtvaardigd om hieruit te 

concluderen dat de Aannemerij van de zonen 

van herbergier/landbouwer Doruske de Vries in 

een relatief kort tijdsbestek al concurreren met 

de twee grote aannemers van het dorp te weten 

Aannemerij Van Eupen en Bouwbedrijf Hendriks. 

Een aantal jaren later verhuist Aannemerij Gebr. 

De Vries naar Nuenen. Maar het door hen aan 

het Binderseind in 1906/1907 gebouwde Café 

De Vries met een stalhouderij en koetshuis 

(zegmaar hét taxibedrijf van die tijd) blijft bestaan 

en is lange tijd een der drukst beklante cafés van 

Gemert met pal voor de deur ook een vlaghalte-

plaats voor de tram. Dat wil zeggen dat de tram 

daar alleen stopte bij een uitgehangen rode vlag. 

Het keske op het Stereind is daartoe ‘uitgerust’ 

met twee ‘spiegelogen’ (een groot en een klein) 

waarin een taps toelopende vlaggestok kon 

worden gestoken, die de caféhouder in bewaring 

heeft. Café De Vries is danwel geen vaste halte zo-

als De Keizer maar beschikt desalniettemin toch 

Bouwtekening Café De Vries, mei 1906. Links het 
koetshuis, de daarachter gelegen stalhouderij is op 
deze tekening niet zichtbaar (bron: gemeentearchief 
Gemert-Bakel)
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over een bijzondere voorziening voor caféklanten. 

Uiteraard stopt de tram hier ook op verzoek 

van een trampassagier. En Doruske had zijn vlag 

altijd paraat. Er waren vaste klanten die Dorusse 

‘etablissement’ al steevast als Café De rode Vlag 

betitelden, al moet opa Doruske, volgens ‘de 

familie’, toch niet zo gelukkig mee zijn geweest. 

Een rooj café in een katholiek dorp dè paaste nie 

in de tijd van het rijke roomse leven. 

Al voor het overlijden van Dorus (1930) is het 

café overgenomen door dochter Jaantje de 

Vries, die daarin zo’n tien jaar wordt bijgestaan 

door Joke van Zeeland, haar buurmeisje, nichtje 

en tevens kleindochter van Doruske. In 1939 

– ’tante Jaantje’ raakt op leeftijd en Joke gaat 

trouwen en wil met echtgenoot (Cor Otten) de 

winkel-in-manufacturen overnemen tegenover de 

kerk – dan wordt Café De Vries opgesplitst in een 

café-woonhuis De Vries en meubelwinkel-woon-

huis Van Zeeland. Nog tot 1941 houdt Jaantje 

het café aan, daarna is het nog enige jaren Café 

Jonkers, maar uiteindelijk wordt ook het reste-

rende cafédeel van het pand dan winkel met de 

vestiging hier van fotograaf en filmer Jan Kanters 

[Foka]. In de jaren vijftig komt in de meubelwinkel 

de rijwielwinkel Peeters, en in de jaren zeventig 

opent hier het dubbel-café (Jarnobar en Koets-

huis), dat na verschillende uitbreidingen uitgroeit 

tot het tot ver buiten Gemerts gemeentegrenzen 

bekende Axis. Vandaag-de-dag staat het pand ‘in 

de wacht’ voor een geheel nieuwe bestemming. 

Maar wat het worden zal is nog onbekend. Wat 

betreft Keizersbosch, lijkt die weg afgelopen jaar 

al afgelegd. In de tijd van Doruske de Vries was 

het komende van De Mortel of Bakel nog het 

eerste pand van Gemert bij het binnenkomen van 

de bebouwde kom. Herberg dus! Nu, in 2017, is 

daar de bouw gepland van in totaal elf woningen, 

waarvan vier in de monumentale boerderij en 

zeven op het voormalige boerderijerf. 

Na de ver-
bouwing van 
1939: Café De 
Vries links en 
meubelwinkel 
Jac van Zee-
land rechts.

Noot 
 1.   Ad Otten, Wie was de keizer in Keizersbosch? Gemerts Heem 1996, nr.1, p.12-22, 28; zie ook www.heemkunde-

kringgemert.nl onder Gemerts Heem.
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S i m o n  v a n  W e t t e n

De openbare verkoop in het verleden…… 
(1660-1690)

In de tienduizenden minuutakten die 

de Gemertse schepenbank door de 

eeuwen heen produceerde, komen veel 

openbare verkopen voor. Struinen door 

deze folio’s is als de speurtocht op een 

rommelmarkt of in een kringloopwin-

kel, inclusief de spanning en hoop om 

iets moois te bemachtigen tegen ‘geen’ 

geld. 

“Na voorgaande gedane zondagse kerkveilin-

gen zal die en die publiekelijk en voor alle man 

verkopen…” Zo begint de openbare verkoop. 

Het kan gaan om huizen, landerijen, gewassen te 

velde, maar het leukst zijn toch de aanbiedingen 

aangaande meubile goederen. Daar horen dan 

niet alleen kasten en keukengerei en een zilveren 

haarklem bij, maar ook het paard, de koeien en 

het varken. 

Het is een spel dat zo zuiver mogelijk gespeeld 

dient te worden. Daarom wordt een deel van 

het verslag van de verkoop gevuld met een forse 

opsomming van allerlei voorwaarden. Er wordt 

bijvoorbeeld gemeld wat een slag waard is, 

opdat je weet met welk bedrag ene Simon van 

Oeckel, die twee slagen slaat, het bod verhoogt. 

De valuta waarin betaald en gerekend dient te 

worden, is uiteraard ook heel belangrijk, zeker 

bij de wirwar van muntsoorten die in vroegere 

eeuwen tegelijkertijd gangbaar waren. Ook de 

wijncoop wordt opgelegd, dat is een bijdrage 

van tussen de één en vijf procent van de koop-

prijs ten behoeve van de consumpties die de 

verkopers en assistenten verteren. Verkopen is 

een dorstige bezigheid, moet u weten. Vergeet 

verder het schrijfgeld niet, want in een ordelijke 

samenleving dient alles goed genoteerd te wor-

den. En uiteraard mag je de spullen pas mee-

nemen nadat je hebt betaald. Maar dat is van 

alle tijden. De tweede verkoopdag wordt goed 

geannonceerd: “Het hoogsel dat zal uitgaan van 

hodie over acht dagen, dat wezen zal de 12e 

augusti dezes jaers 1686.” 

In de broeierige gelagkamer van de herberg loert 

het verzamelde kopersvolk op het juiste moment 

om toe te slaan. Onder dat volk is ook een deel 

dat wel wil bieden, maar niet wil kopen. Immers, 

de persoon die op de eerste veilingdag - tijdens 

het opbod - het hoogste bod doet, krijgt een 

weliswaar klein maar toch zeer welkom percen-

tage van de uiteindelijke prijs die voor het object 

in kwestie wordt betaald. Want de tweede dag 

volgt de afslag, het afmijnen - het  “mijn” roepen 

- en wordt er echt gekocht. De meestal te hoge 

prijs van de eerste dag wordt ingezet, waarna 

de prijs daalt totdat iemand akkoord gaat. Heel 

kleine kaarsjes kunnen ook nog een rol spelen. 

Degene die de verkoop leidt, steekt zo’n kaarsje 

aan bij een bod. Op het moment dat de vlam 

dooft is de (ver)koop gesloten. 

“Alsoo ten uijtgange des hoogsels niemand meer 

is gecompareerd, hogende, slaande en ontslaan-

de dan de voorschreven …, en dienvolgende 

die kaarse in den name des heeren ontstoken 

zijnde”. 



Jazeker, als je al die publieke verkopen gedu-

rende drie decennia, bijvoorbeeld aan het einde 

van de 17e eeuw, op een rij zet, dan zie je dat er 

een kern van ‘vast’ publiek aanwezig is. Dezelfde 

namen, telkens weer. Onder die mensen zijn 

de echte koopjesjagers, die derhalve regelma-

tig afmijnen, en er zijn mensen die puur voor 

het slagengeld komen, en zich dus vooral in 

de opbodfase weren. Het zijn wel een beetje 

de gokkers, want met wat pech ga je met een 

geheel ongewenst bed naar huis, of til je je een 

breuk aan een koeketel, terwijl je thuis toch echt 

geen koeien hebt. Misschien had je dan tóch op 

die zwarte koe moeten bieden... 

Maar het ging u en mij om het rommelmarkt-

gevoel, tussen kunst en kitsch, de hoop op een 

tot nu toe onbekend schilderij van rembrandt 

of Jan Steen, door u, na stevig afdingen en 

voor een paar grijpstuivers, bemachtigd. Vaste 

prik, bij elke verkoop in de inventaris, zijn de 

struifpannen, tobben, kuipen, potten en ketels. 

Minder vaak in de aanbieding, en daarom toch 

iets begeerlijker, zijn de geschilderde schermen, 

een partij duigen, nachthalsdoeken, weefgetou-

Foto’s bij dit artikel zijn genomen uit een reportage van fotograaf Jo van Es van de middeleeuwse markt in 
Nieuwstraat en Haageijk op 9 september 2016.
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wen en onderdelen daarvan, boonstaken, spin-

nenwielen, tweevierde deel spek of een hespken, 

gewichtsstenen, oliestopen, een biergieter, een 

hellebaard, een mosterdmolen, een roer om 

mee te schieten – de pastoor heeft er ook een 

gekocht, een crucifix, slaapkoetsen, lantaarns, 

juwelen, een stok bijen of een kloekhen met 

negen kuikens. 

Nog uitzonderlijker zijn schilderijen, boeken, een 

vliegenkast, een tiktakbord of een brandewijnke-

tel. Ene Jan van Lieshout koopt “het getouw dat 

op het perd ligt”, Lenart van Melis is dolgelukkig 

met twee rozemarijnbomen, Frans de Ketelaer, 

echt waar, koopt heel vaak ketels, Wijnant Dircks 

heeft zich wellicht verkeken óp en gaat weg 

mét een bodemloze ton, af en toe bemachtigt 

iemand, duidelijk opgelucht, een pispot en de 

pastoor gaat er vandoor met een kantoor. 

Qua koeien is Geerlingh Hansen als verkoper 

recordhouder, hij had er negen. En voor de 

aardrijkskundig geïnteresseerden onder u: Maria 

Arnolda de Bruijn verkoopt twintig landkaarten.  

Haardgerei is altijd gewild, net als bedden met 

toebehoren en allerlei keukenspulletjes. En 

kleding! Verder de hoog- en de laagkar, groot en 

klein landbouwgereedschap, zelfs de mutserd, 

het blijft nooit onverkocht. Via timmermans-, 

kuip-, smederij-, leidekkers- of brouwbenodigd-

heden en -gereedschap ontwaar je het beroep 

dat ooit in het betreffende sterfhuis is uitgeoe-

fend. 

Een fors perceel eikenbomen wordt aan alleman 

die wil bieden verkocht. De bomen zijn genum-

merd, dat is wel zo handig. En er staat één 

essenboomke tussen. 

Och, kijk nu toch eens, een skon lepelhuiske. 

Bieden! teljoren, een prachtige zoutdoos, lijn-

zaad, een mand erwten en is dat een schrijflei? 

De vrouw van de dokter koopt ‘m. Iemand schaft 

zich drie vlegels aan en neemt die mee naar huis 

waar ongetwijfeld ook al een stel vlegels rond 

de tafel zit. Hendrick van Puijffelick is vast in het 

bezit van twee rechterhanden, want hij vindt 

een bank met drie poten geen bezwaar en is 

de hoogste bieder. Kijk, een uittrekkende tafel. 

Altijd handig. En president Verhofstadt is trots 

op zijn nieuwe aanwinst voor de boekenkast, 

een latijnstalig boek. Hij zal het toch wel kunnen 

lezen? 

Een schilderij, nagelaten door wijlen de pastoor 

van Erp, die óók onderzaat van het predikhe-

renklooster hier in Gemert was, zal door pater 

ruwoldus worden meegenomen naar Antwerpen 

en voorts naar Brussel, om het daar, zo mogelijk 
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Bron 
Gemeentearchief Gemert, Gemert rA 202 t/m 205. 

met veel winst, te verkopen. Het predikheren-

klooster wordt trouwens in 1680 ontmanteld. 

Uitverkoop. Ik ga voor de drie altaargordijnen, 

een paarsleren stoel, een bel en wat perceel-

tjes van de kruidenhof. Leve de sfeer, leve de 

spanning en leve de opbrengst van de openbare 

veiling van meubile goederen. 



J o  v a n  d e n  E l z e n  -  v a n  B e r l o  

Pèch 
Ge hét sóms van die daag dè alles teegezit

Hoe dè 't kömt? Gín mèns die 't wít

Zooë fietste ik léést, umdèè 'k no m'n zeuster 

gónk

Vieja de Aachterhaog, binnendùr no de Dónk

'k Zaot kwèllek óp m'ne fiets èn zaog

Dèt 'r nívve de kant 'n knipbeurs laog

Die viejt ik óp èn zaog te laot

Dèt 'r 't aën òf aander ónder zaot

Want toen ik 'm ópviejt van de grónd

Zaot meen haand vól dunne ... krèk, jao!

Ik zaog driej köpkes bovve de héég, haa 'k 't nie 

gedaacht

Dus dùr die klotjoong wiejr ik aojtgelaacht

Dan kaande kaod worre már dè hé gín énkel nut

Ik waor zo stóm, ze han me óp de lut

toen héb ik már gezwèèjd, zèlfs mí 'ne lách

Han die jeungskes ok wír 'ne goejen dág

Ik smaërde m'n haand af in 't natte gras

Èn án m'ne zawdoek aojt m'ne jas

Wátter èn zaëp waoren 'n gemis

Mí de wind van vùrre rook 't nie zo fris

'n Ánd wejter haa 'k wír pèch

Stónne driej koej midden óp de wég

'n Aander zal zégge: 'Dor hoewfde niks um te 

gaëve'

Már ik dèùrfde dor ècht nie naëve

Van zoiets wiejr ik ècht nie blééj

Dus klòpten ik án baj 'n boerderééj

Èn wees ik ze óp de gevaore

Van die driej koeje die lòsgebrooke waore

Már ik ha wír pèch, want ik kríg d'n bóns

Ik kríg te hèùre: 'Dè zén 'r gín van óns'

Van die reactie kríg ik 'ne sik

Ik héb 't ovverlaëfd mí haël veul skrik
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Dichteres Jo van den Elzen-van Berlo deed vroeger 
‘in bloemen’!



G E M E r t S  H E E M    19   2017/1

taojs gekòmme kríg ik d'n déksel óp m'n neus

Ik mós wír trug, ha ècht gín keus

Want ik waor m'ne slùttel vergaëte èn ok m'n tas

Ik vuulde me 'n stoom íkkel, ùrste klas

't Waor daojdelek te zien, in de loocht hóng ’n 

skoewr2

Már ik mós trug óp de fiets, ha gín aander 

vervoewr

Kwamp aojtaajndelek wír taojs as 'n verzoope 

kat

Mí al die pèch haa 'k 't híllemol gehad

Februari 2013 

(met dank aan Piet Vos voor de omspelling in 

Nieuw Gemertse Spelling [NGS])

Ik waor amper ovver de hélft, ik méén dèè 'k wa 

kríg

Haël zuutjes liejp m'nen áchterbaand líg

Dus wír pèch, 't lejkt maër óp getrejter

Ik ha gín keus, te voewt mós ik wejter

No 'n half uujr looëpe, kwamp ik án baj óns Mien

Már de deur waor óp slòt, ze waor nérgend te 

zien

No ’n hòrtje1 waachte óp 'n bènkske áchter 't 

haojs

Kwamp ze mí d'r bodskappe taojs

Gezélleg gebuurt èn 'n pár tasse kòffie gehad

Héb ik zolaang de fiets van m'n zeuster gevat

Èn dín wír óp haojs in, vól goeje moewd

Want fietse gí haël wa vlugger as te voewt

Noten 
 1.  hòrtje: tijdje, poosje.
 2.  skoewr: onweersbui.

Terug naar 1940: links Jo 
van Berlo, rechts haar zus 
Mimi, op ’t Meulepèdje 
achterlangs de afgebrande 
molen de Peperbus in de 
Molenstraat (nu: St. Anna-
straat). Op de achtergrond 
ligt nu Teutonenhof.
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t i n e k e  M o l s  

Kasteel 
‘k Stond hier als kind te zingen 

Op ’t podium nog wel 

Ook leerde ik hier schaatsen 

en dronk er chocomel 

Hier was ik jonge tiener 

in de soos speciaal voor ons 

Hier kuste ik die jongen 

Speelde op de gazons 

Hier gaf ik eens mijn ja-woord 

en beklom er de Donjon 

Ik zweefde naar de hemel  

in ‘n grote luchtballon 

Ik voerde hier de eendjes 

met dochter en met zoon 

Ik rookte er een jointje 

Dat was toen heel gewoon…  

Ik interviewde paters 

schreef over het prieel 

Ik struinde door de zolders  

bezag het Landjuweel 

Hier ligt mijn zoon te slapen, 

al maanden, antikraak 

Hier maakte ik veel foto’s 

ter lering en vermaeck 

En ‘’t kastael blie dromen… 

in d’aauwe binnengracht…”  

Komt er nog een bestemming?  

Ik huiver en ik wacht…  

(uit de bundel “Vers Verzonnen – vrolijke versjes van Tineke Mols”, april 2016)
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A d  O t t e n  e n  r u u d  W i l d e k a m p

ZEER GEHEIM (1962): Atoombommen 
over Middenpeelweg

Tot voor kort werd het officieel noch

 bevestigd noch ontkend. 

“Atoombommen op Volkel? Wie zegt 

dat?” Oud-premier Dries van Agt 

maakte nog niet zo lang geleden dui-

delijk dat hij er niet langer doekjes 

om wilde winden. “Natuurlijk liggen er 

A-bommen op Volkel!” 

Ook voormalig luchtmachtgeneraal Steve Netto 

schrijft daarover onomwonden in 2010 in het 

boek “Jachtvliegers in de Koude Oorlog. Flirten 

met de dood?”.  

Hierbij afgedrukt gaat een knipsel van een uit 

1962 daterend Zeer Geheim Memo inzake het 

verplaatsen van Squadron 312 van  ‘Volkel’ naar 

Vliegbasis De Peel na de afkondiging van ‘Uur 

r’. Mocht Vliegbasis Volkel worden aangevallen/

uitgeschakeld dan wordt ‘De Peel’ voor genoemd 

squadron de uitwijkhaven, waarnaartoe dan 

direct het A-bommen-vervoer door de lucht of 

over de weg zal plaatsvinden…  

Met ingang van 15 september 1962 is de Mid-

denpeelweg, mede met defensiegeld gefinan-

cierd, door de daartoe 

bevoegde militaire auto-

riteit in ons land ‘geschikt 

bevonden’ voor het trans-

port dat Vliegbasis De Peel 

in staat moet stellen, om 

van daaruit met A-bommen 

te opereren… Positief 

oordeelde de dienst BABOV 

(=Bureau Aanleg Beheer 

Collage van zorgwekkende 
teksten uit authentiek docu-
ment ‘Zeer Geheim’ (1962 
met een referte aan een 
instructie d.d. 10.11.1961) 
aangaande het ‘warplan’ voor 
Vliegbasis De Peel, waarnaar-
toe de A-bommen worden 
getransporteerd in geval van 
oorlog…
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Foto boven: Ingang van de voormalige Vliegbasis De Peel met 
een museale aankleding van ‘grondgebonden verdediging’ be-
staande uit onder meer patriot- en hawkraketten (foto 2010).

Foto onder: De deels op Gemert-Bakels 
grondgebied gelegen start- en landings-
baan van De Peel is nu buiten gebruik.  



Onderhoud Vliegvelden) ook ten aanzien van het 

taxiën of slepen over deze weg van vliegtuigen 

van Volkel naar De Peel. Dat zou nu niet meer 

lukken door dikke bomen en rotondes. 

 tot een daadwerkelijk transport over de weg 

van vliegtuigen, noch die van A-bommen naar 

het vliegveld bij De rips is het nooit gekomen. 

Wel zijn op Vliegbasis Volkel de met A-bommen 

uit te rusten thunderstreaks daartoe aldoor in 

staat van paraatheid gehouden. Dat wil zeggen: 

binnen vijf minuten klaar voor vertrek! 

Deze ‘toestand’ werd werkelijkheid nadat Josef 

Luns, onze minister van Buitenlandse Zaken, op 

6 mei 1959 de overeenkomst tekende met de 

Verenigde Staten ‘op het gebied van samenwer-

king bij het gebruik van atoomenergie voor de 

wederzijdse verdediging’. De handtekening van 

Luns maakte de komst van tactische kernwapens 

naar Nederland mogelijk ook al bleven die onder 

beheer van de Amerikaanse strijdkrachten. Inzet 

alleen op presidentieel bevel. Vervolgens krijgt 

op 1 juli 1960 het 311 Squadron op Volkel, als 

eerste niet-Amerikaanse  squadron, een nucle-

aire taak. Exact vijftien maanden later gevolgd 

In de eerste helft van de jaren zestig van de vorige eeuw was het de Thunderstreak die kon worden uitgerust 
met een A-bom. In 1965 kwam daarvoor in de plaats de Starfighter en nog later de F16. Het filmteam van de 
Gemertse Mysteries (Lokale Omroep Centraal) liet zich uitgebreid informeren ‘op’ Volkel, maar pal onder de 
F16 ging alles verloren…

Een echte nuclear bomb en een dummy. Een gene-
raal (die met 4 sterren is Roger Bradley) houdt bij 
een ‘exercise’ er een oogje op.
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door het 312 Squadron. In 1965 worden de 

thunderstreaks vervangen door Starfighters en 

nog later door F-16’s. 

In 1993 wordt de (reserve)luchtmachtbasis 

De Peel als vliegveld buiten gebruik gesteld. 
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Vanwege het einde van de koude oorlog zijn in 

diezelfde tijd de in voormalig West-Duitsland 

gelegerde luchtmachteenheden opgeheven en 

naar Nederland teruggehaald. In 2012 wordt 

het voor tweederde onder de gemeente Venray 

en een derde onder de gemeente Gemert-Bakel 

gelegen voormalige Luchtmachtbasis tot een ka-

zerne van de Landmacht, de Luitenant-generaal 

Bestkazerne, genoemd naar Petrus Wilhelmus 

Best, die in de meidagen van 1940 comman-

dant was van de Nederlandse luchtverdediging. 

Vanaf 2012 is in de kazerne het ‘Defensie 

Grondgebonden Luchtverdedigingscommando’ 

van de Koninklijke Landmacht gevestigd, terwijl 

vanaf 2013 de hier geboden faciliteiten ook 

worden gebruikt door de Echocompagnie van 

het 30 Natresbataljon. Volgens Wikipedia zijn er 

momenteel 850 mensen werkzaam.  

De ‘zaak’ van het in geval van oorlog geaccor-

deerde A-transport over ‘onze’ Middenpeelweg 

zou nú niet méér zijn, dan een ‘omstandigheid’ 

uit de geschiedenis van de Koude Oorlog. Maar-

rr aan de andere kant van de oceaan hebben we 

intussen een nieuwe en nogal eigenmachtig en 

ondoordacht twitterende ‘grote roerganger’ die 

oknog alles beter weet… 

Werkgroep Gemeentepolitiek plaatste in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw aan alle invalswegen 
van Gemert deze borden. Maarrr… Gemert atoom-
vrije zone? Het kon in vijf minuten veranderen!

Bronnen 
-  R.H.Wildekamp e.a., Gestaag Gespannen 50 jaar Vliegbasis Volkel, uitg. Koninklijke Luchtmacht ’s-Gravenhage 2000, 

p.105 e.v.; (Bibl. Heemkamer P301). 
-  Steve Netto c.s., Jachtvliegers in de Koude Oorlog. Flirten met de dood? Puur menselijke verhalen uit een apart we-

reldje, Martin Leeuwis Publications, 2010.
- Wikipedia: Zie ‘Luitenant-generaal Bestkazerne’.
- foto’s: https://nl.wikipedia.org/wiki/B61-kernwapen; https://www.globalsecurity.org/wmd/systems/b61.htm      
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J a n  t i m m e r s

Michiel van Gemert alias 
‘Bos-met-het-mes’, een correctie

In het vorige nummer van Gemerts 

Heem stond een artikel over de 

Bossche goudsmid en graveur Michiel 

van Gemert, alias ‘Bos met het mes’. 

Het artikel sloot af met een kort over-

zicht van zijn Gemertse voorouders en 

een bijbehorend schema.

De oplettende lezer heeft ongetwijfeld gezien 

dat die informatie en ook het schema niet 

geheel overeenkwamen met andere informatie 

in dat artikel. Abusievelijk is een generatie in de 

familielijn Ansems van Gemert daar ‘vergeten’. 

Een correctie is daarom nodig. Onderstaand de 

gecorrigeerde, beknopte informatie over de Ge-

mertse voorouders van de graveur en goudsmid.  

 

Oudst bekende voorouder is thomas (Maes) 

van Gemert We vinden zijn volgende kinderen 

vermeld: 1. Jan Maessoen van Gemert. Gehuwd 

met Yda dochter van Melis van Milheeze, eige-

naar van het goed ter tuynen in Milheeze. Over-

leden voor 1391. Zijn kinderen zijn eigenaar van 

het goed ter Eycken in De Mortel. 

2. Willem Maessoen van Gemert, vermeld in de 

periode 1387-1390 3. Hendrik Maessoen van 

Gemert, overleden voor sept 1411. 

 

Kinderen van Hendrik Maessoen van Gemert 

zijn. A. Jan Hendrik Maessoen van Gemert. 

Overleden voor 1442. Gehuwd met Sophie, 

natuurlijke dochter van Wouter Spiering van 

Gemert uit de familie van de heren van Gemert. 

B. Willem Hendrik Maessoen van Gemert. (Wil-

lem Heynen). Gehuwd met Beel (weduwe in 

1447). Willem bezat inkomsten uit het Hofgoed 

in Gemert en bezat een deel van het goed 

Stakenborg in Deurne. Zoon Hendrik huwde 

Margriet dochter van Hendrik van Nuland. Hij 

schonk een erfpacht aan Onze Lieve Vrouw 

van Handel. C. Ansem Hendrik Maessoen van 

Gemert (Ansem Heynen) 

 

Kinderen van Ansem Henrick Maessoen van 

Gemert zijn (overgeslagen in de vorige versie).

1. Hendrik Ansems van Gemert (Heyn Enskens 

of Heyn Eynssen).  Behalve wettige zoon Hendrik 

had Ansem Heynen drie natuurlijke kinderen: 

Hendrik Ansems van Gemert, vicaris beneficiant 

in St Jans kerk in Den Bosch; Dirk Ansems van 

Gemert, riemmaker in Den Bosch en Liesbeth, 

natuurlijke dochter Ansem Heynen, gehuwd 

met Jan Goossens. De laatste verkoopt in 1483 

namens vrouw en kinderen een huis (de huidige 

Kokse hoeve) in Gemert aan commandeur 

(Matli)Jan van Eynatten. 

 

Hendrik Ansems van Gemert (de wettige zoon 

van Ansem Heynen) had minstens acht kinderen, 

waarvan de meesten in Den Bosch woonden.  

a. Liesbeth Hendrik Ansems van Gemert huwde 

Everard Jan van Vaerlaer en was moeder van 

Michiel van Vaerlaer. b. Ansem Hendrik Ansems 

van Gemert, priester in Den Bosch. c. Heer 

Goossen zoon van Henrick Eynssen, zoon wijlen 

Ansem Maessoen, priester in Den Bosch. d. Ma-

rij Heyn Enskens vermeld vanaf 1461 in Gemert. 
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Noten 
 1.   De aanvullende gegevens over het gezin van goudsmid Michiel van Gemert zijn aangereikt door Dr Lucas van Dijck, 

waarvoor onze dank.  
 2.   Dr. Lucas van Dijck, Het mes van de tuin der Lusten. te vinden op:  http://expert.jeroenboschplaza.com/lucasvan-

dijck/mes-tuin-lusten/  

e. Jan Henrick Ansems, priester. f. Arnt Hendrik 

Ansems. Alleen bekend via zijn zoon Jan, die 

priester en notaris was in Den Bosch. g. Henrick 

Henrick Ansems, gehuwd met Yda. h. Michiel 

Henrick Ansems, koopman in de Vughterstraat in 

Den Bosch. 

 

Michiel Hendrik Ansems huwde met Margriet en 

is overleden vóór 1494. Hun zoon Michiel junior 

was goudsmid en graveur in Den Bosch (alias: 

‘Bos met het mes’). Michiel junior was in 1523 

weduwnaar van Lucia, dochter van Coenrardus 

Luttelmans. Hij hertrouwde met Arnolda. Uit het 

eerste huwelijk zijn bekend Coenrardus, Michael 

en Hillegondis.1 Michiel senior had ook een 

natuurlijke zoon Michiel. 

Een andere correctie betreft het merkteken 

op het lemmet van een mes op een schilderij 

van Jheronimus Bosch. Daarvan werd een foto 

afgedrukt met in het onderschrift de suggestie 

gedaan dat het merkteken gezien kan worden 

als een letter B, maar ook eventueel als een 

onderstreepte letter M, die misschien wel van 

Michiel van Gemert zou kunnen zijn. Het eerste 

blijkt waar te zijn. Het is een letter M, maar he-

laas niet van Michiel van Gemert. 

Lucas van Dijck maakte ons op-

merkzaam op de eigenaar van dit 

merkteken. Het blijkt te zijn van de 

messenmaker Antonius Jonckers 

alias Van den Grave. In 1538 ver-

kopen diens kinderen het ‘logo’ dat 

hij op zijn messen aanbracht. Het 

wordt omschreven als “alsulckenen 

teken wesende een ronde M als 

die voirseyde wijlen Anthonis hoer 

vader wesende als hij leefden een 

mesmaker op te messen die hij 

maecten als voir zijn teeken pleech 

te stellen ende slaen, ende daer 

mede hij zijn messen tekenden”.2 

Beperkt familieschema met daarin 
een aantal in de tekst genoemde 
personen.  



A n e t t e  d e  L a n g e

Puntneuzen en kersenpitten
koken in de late middeleeuwen

Tijdens een kruidenproeverij en 

twee evenementen tijdens het Open 

Monumentenweekend zijn er in Gemert 

middeleeuwse gerechten geserveerd. In 

een vorig Gemerts Heem is een recept 

voor Duitse erwten gepubliceerd..

Hoe weten we nu wat onze voorouders aten? 

Er zijn diverse kookboeken bekend. Ook 

verschijnen er  publicaties met bewerkingen 

voor de moderne kok. Zo werd in september 

2016 het boek “Puntneuzen en kersenpitten; 

verhalen en recepten uit de keuken van Jeroen 

Bosch” gepresenteerd. Met de recepten moet 

een middeleeuws buffet op tafel gezet kunnen 

worden. Zijn de auteurs erin geslaagd om de late 

middeleeuwen en vroege 16e eeuw toegankelijk 

te maken? En zijn de recepten geschikt om zelf 

Foto’s van Jo van Es bij gelegenheid van Open Monumentendag Gemert, 9 september 2016.
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een middeleeuwse maaltijd te bereiden? Het 

gaat in het boek onder meer over appelsoorten, 

wijn, bier, vis, messenmakers en de humeuren-

leer (gezondheidsleer). Het zijn korte, maar zeer 

informatieve teksten. In meestal slechts één 

bladzijde kan de lezer kennismaken met diverse 

aspecten van culinaire geschiedenis.

“Puntneuzen en kersenpitten” telt zesendertig 

recepten, waarvan er vijftien volgens de bron-

vermelding in de tijd van Jeroen Bosch zijn ge-

publiceerd. Zes recepten zijn ouder. De meeste 

bereidingswijzen zijn voor een moderne hobby-

kok goed uitvoerbaar. tien recepten vragen een 

wat avontuurlijke instelling. Dit kan zijn omdat 

de hoeveelheden van de ingrediënten niet exact 

worden aangegeven of niet bij iedere super-

markt te vinden zullen zijn. Ook zal niet iedereen 

zich direct willen wagen aan een gerecht met de 

longen, nieren en milt van een pas geslacht var-

ken of het zelf maken van worsten in gewassen 

varkensdarmen. toch blijven er genoeg goede 

en vrij eenvoudig te bereiden gerechten over. En 

wie weet komen de minder toegankelijke recep-

ten nog ooit op tafel als men de smaak van de 

middeleeuwen eenmaal te pakken heeft... Hier is 

er vast één:

Gevulde eieren ‘Ghecloven Nonnen’
“Jeroen Bosch schilderde opmerkelijk veel nonnen in combinatie met eieren. Wat zou dat beteke-

nen? (…)”

Nodig
8 eieren, 2 draadjes saffraan, ¼ + ¼ theelepel kaneelpoeder, ½ theelepel gemberpoeder, 

½ theelepel versgemalen peper, 2 flinke saliebladeren, handje peterselieblad, ½ geraspte, 

niet al te zure appel en rietsuiker

Bereiding
Kook per persoon 1 tot 2 eieren hard. Laat ze schrikken en afkoelen. 

Pel de eieren en snijd ze overlangs doormidden. Haal de dooiers er uit en doe ze in een kom. 

Prak de dooiers fijn met een vork en voeg saffraan, ¼ theelepel kaneel, gember en peper toe – 

plus een snuf zout ook al staat dat niet in het oorspronkelijke recept. 

Doe dan de fijngesnipperde salie en peterselie erbij en de geraspte appel. 

roer dit alles goed dooreen, zodat er een smeuïge, spicy massa ontstaat. 

Vul de eiwitten met het mengsel, bak ze in boter, leg ze op een schaal en strooi er beetje suiker 

en kaneel over.”



S i m o n  v a n  W e t t e n

Jonker op vrijersvoeten anno 1645
Noem het roddel, noem het collectieve 

verontwaardiging, er wordt momenteel 

hoe dan ook op de kerk- én de molen-

weg met rode koontjes gesproken over 

jonker Jan van Gerwen, die normaliter 

op de Beekse Donk woont, maar nu 

domicilie heeft gekozen in het huis 

van Gemertenaar Jan de Louw. Het is 

publiekelijk bekend - iedereen praat er 

immers over - dat de jonker en Maijke, 

de vrouw van zijn gastheer, al zeven of 

acht jaar het bed delen. 

'Zolang converseren zij al vleselijk.’ 

En dat is vreselijk. Vreselijk interessant vooral. 

Je zou er haast voor ter molen gaan ook al heb 

je er niets te zoeken. Even fijn schande spreken. 

U gelooft het niet? Goed, dan zullen wij vier 

betrouwbare getuigen aan het woord laten. 

De eerste is Jacob Anthonis, een dorpsgenoot 

van jonker Jan van Gerwen. Hij vertelt dat hij 

verscheidene malen op kerckweghen ende 

muelenweghen en trouwens op nog veel meer 

plaatsen heeft horen zeggen dat er publiekelijk 

gezegd wordt dat de jonker oneerlijk en vleselijk 

met Maijke verkeert. 

Horen zeggen dat er gezegd wordt... Is dat een 

solide en bonafide getuigenis of niet? Nee, dan 

Wilbert Jans uit Beek. Ook hij verklaart onder 

ede dat op de kerk- en molenwegen van Beek, 

Gemert, Helmond, Aarle én andere omliggende 

plaatsen de gemeijne fame wordt verspreid dat 

de jonker en Maijke het al een jaar of acht met 

elkaar doen. En let op, gemeijn is hier niet de 

aanduiding voor gemene roddel, maar voor een 

algemeen geuite bewering. Dus dan moet het 

wel waar zijn.  

U bent nog niet overtuigd? Luister dan naar Cor-

stiaen Jacobs, óók uit Beek. Hij beweert name-

lijk precies hetzelfde als zijn voorganger en voegt 

er nog fijntjes aan toe dat de hele gemeijnte van 

mening is dat Jan de Louw stelselmatig in zijn 
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Foto’s in dit artikel van Jo van Es uit de fotoreportage van de middeleeuwse markt in Nieuwstraat-Haageijk, 9 
september 2016.

eigen huis door zijn vrouw wordt bedrogen. En 

pas nogmaals op, want de hele gemeijnte, dat is 

het hele dorp. Of misschien wel dorpen. De hele 

streek. 

Kan kloppen, want de volgende getuige komt uit 

Lieshout. Het is Jenneke, de weduwe van Gordt 

Jans. Ook zij heeft het over de kerk- en molen-

wegen en het gespreksonderwerp onder dege-

nen die op die wegen dezelfde kant op moeten. 

Of elkaar tegenkomen, want dit is een thema om 

bij stil te staan. Ja, ook Jenneke vertelt hetzelfde 

Bron
Aartsbisschoppelijk archief te Mechelen, Archief van de officialiteit, nr. 1428. (Dit archief is vorig jaar geïnventariseerd, 
daarin is het nummer aldus omschreven: Verklaringen voor Schepenbank van Gemert [bisdom ’s-Hertogenbosch] betref-
fende jonker Jan Van Geerwen, beschuldigd van ontucht met Mayken N.,vrouw van Jan De Louwe. 1645. 1 stuk). - Met 
dank aan Johan Otten. 

verhaal. En ook zij heeft een saillant detail voor 

u en mij in petto. 

'Die Maijke onderhoudt haar huishoudinge of 

menagie alsof zij en jonker Van Gerwen echtelie-

den zouden zijn.’ 

Ziet u wel. U gelooft het nu ook, net als de rest 

van de Meierij. En hier eindigen de getuigenver-

horen. Wat jammer is, want ik had zo graag Ma-

ijke, de jonker en zeker ook Jan de Louw aan het 

woord gelaten. Maar dat zit er nu even niet in. 



S i m o n  v a n  W e t t e n

Er staat een huis aan een gracht 
in oud-Amsterdam

Het pand Singel 36, Amsterdam. U 

zult wellicht denken: “Daar heb je die 

Van Wetten weer, met z’n Amsterdam”, 

maar er is wel degelijk een Gemertse 

connectie. Onze beroemde zeeheld, 

Jan van Amstel, woonde als kapitein 

ter zee, als hij niet ter zee was, in dit 

huis, samen met zijn echtgenote Anna 

Boxhoorn. 

Heel toepasselijk heeft het echtpaar het huis 

“Zeevrugt” genoemd. De Singel heette destijds 

de rouaanse Kaai en het huis is er nog. Het 

staat tegenover de Lutherse kerk, in de hoofd-

stad beter bekend als “De Brijpot”, met het 

kenmerkende, ronde dak. Honderd procent 

zekerheid hebben we niet, de “Zeevrugt” is in 

1763 zo grondig gerestaureerd dat je misschien 

beter kunt spreken van een herbouw, maar het 

schip in het bovenlicht van de voordeur is wel 

frapperend. Met zijn eerste vrouw, Cornelia 

Schaegen, woonde onze zeeheld eerder op de 

Herengracht, één gracht verderop in de beroem-

de grachtengordel. De precieze locatie van dát 

huis is helaas (nog) niet bekend.

Op de bijgaande afbeeldingen ziet u het schip 

boven de voordeur en het schilderij van Jan van 

Amstel en Anna van Boxhoorn uit het Museum 
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Singel 36 met het schip boven de voordeur en de 
handtekeningen van Jan van Amstel en Anna van 
Boxhoorn uit het testament van 1668.
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Boymans van Beuningen, alsook de laatste paar 

regels van het testament van de echtelieden, dat 

zij beiden nog ondertekenen met vaste hand. Er 

staat: “... binnen de voorschreven stede Amster-

dam ten huijse van de testateuren, staande op 

de rouaanse Kaij, ter presentie van Jan Jaaster 

en regienus Stapel, mijn klerken hierover ge-

staen end toe versocht.” Het testament is op 18 

april 1668 opgetekend.

Jan van Amstel in het kort:

Geboren in  Gemert in 1618, rond z'n 14e 

vertrokken naar Schijndel (zijn ouders erfden 

een Schijndelse brouwerij). Vervolgens verhuist 

Jan naar Amsterdam - zijn grootmoeder Anneke 

van Helmont was gelieerd aan de beroemde 

Amsterdamse koopmansfamilie Bicker - en 

brengt het in 1653 tot luitenant te water en 

in 1654 zelfs tot commandeur. In 1659 strijdt 

Jan als 'capiteyn te water’ met zijn schip “De 

Provinciën” om de vrije doorvaart van de Sont. 

In 1661 huwt de oud-Gemertenaar met Cornelia 

Schaegen uit Alkmaar. Het paar gaat wonen op 

de Amsterdamse Herengracht. Jan vecht mee 

met het schip “De Vrijheit” in de tweede Engelse 

Oorlog (1665-1667)en maakt met het schip 

“tydtverdryf” de beroemde tocht naar Chatham 

mee. tussen de bedrijven door is hij weduwnaar 

geworden en hertrouwt in 1667, met Anna. Een 

jaar later raakt Jan zwaargewond tijdens een 

campagne tegen zeerovers en in 1669 keert hij 

terug naar Schijndel. De verwondingen komt 

hij evenwel niet te boven en Jan van Amstel 

overlijdt op 29 september 1669. Joost van den 

Vondel maakt zijn grafschrift.

Schilderij met de in een admiraalspak gestoken Jan van Amstel en zijn echtgenote Anna van Boxhoorn 
(Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam).
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Drie jaar geleden presenteerde Simon van Wet-

ten een bundel van zeven kostelijke tesbuukskes 

onder de titel ‘tussen hoogmis en herberg’. 

In december j.l. bracht hij ‘tussen herberg en 

hoogmis’ uit. De cirkel is rond.  In totaal bijna 

duizend waargebeurde verhalen van eeuwen her, 

maar dan opnieuw naverteld aan de hand van 

authentieke archiefbronnen. De tweede uitgave 

is in een andere vorm gegoten. Geen bundel 

tesbuukskes, maar een lijvig en toch handzaam 

boekwerk van maar liefst 276 bladzijden gevat 

in een soepele uit 1675 daterende omslagprent 

van de omgrachte hoofdburcht van ‘ons’ kasteel. 

Het centrum van de macht in Gemert. Vierhon-

derdvijfentwintig verhalende gebeurtenissen, die 

hebben plaatsgevonden tussen 1220 en 1814. 

tijdsbeelden: allemaal met een treffende ‘kop’ 

van het gebeurde en een jaartal. En mocht je het 

ongeloofwaardig vinden: achterin bevindt zich 

een duidelijk register met een directe verwijzing 

naar een authentieke bron, te raadplegen in 

archief en/of heemkamer. 

Even proeven van de inhoud: ‘1753 Vlees uit de 

gevangenis’. Waar mag dat over gaan? ‘Vlees’ 

blijkt de bijnaam van thijs roijackers, veekoop-

man uit Gemert die in Deurne in de gevangenis 

terechtkwam nadat hij daar een hond die hem in 

een herberg aanviel, met een mes heeft doodge-

stoken. Zijn vrienden uit Gemert gaan naar Deur-

ne, drinken zich in Bakel moed in, en weten thijs 

uit de gevangenis te bevrijden. ‘Onze’ koopman 

‘Vlees’ heeft zich daarna voor zijn handel wijselijk 

nooit meer in Deurne laten zien…

En wat gaat er schuil achter ‘1754 Kleren maken 

de man’?  Gemeentesecretaris Godefroij Cox is 

gestorven en zijn weduwe blijkt maar moeilijk 

afstand te kunnen doen van de kleding in de 

‘kleerkasten’ van haar man, die per testament 

aan een familielid zijn toegewezen. Het is ook 

niet niks wat wijlen ‘de sik’ allemaal thuis in 

de kast heeft hangen. Een hele lijst waaronder 

maar liefst achtendertig stropdassen, zeven 

gestreepte en zeven flanellen borstrokjes, zijden 

kousen, hoeden met gouden galons, enz. enz. 

Meester Arnold Cox, een hoog in aanzien staand 

familielid, nota bene rentmeester van de prins 

van Oranje in Diest, bemiddelt in de kwestie en 

weet de weduwe te overreden toch maar afstand 

te doen van de stropdassen en de hele reute-

meteut. 

Nog eentje: in het verhaal ‘1696 tegen overspel 

en bordeel houden’ wordt een regel geciteerd die 

zegt “als een vrij manspersoon andermans wijf 

beslaapt, zo zal hij voor de eerste reis 50 goud-

gulden en 14 dagen op water en brood gecon-

demneerd worden”. Bij de tweede ‘reis’ loopt dat 

op naar “100 goudgulden en 10 jaar verbanning 

uit Gemert...”.      

Het boek heeft zo nog 422 verhalen meer. 

‘tussen herberg en hoogmis’ biedt evenzovele 

inkijkjes in het leven van alle dag met de normen 

en waarden van toen, hoe de overheid optrad 

bij overtreding, en het biedt menige verras-

sing, en niet in de laatste plaats wat betreft het 

taal- en woordgebruik. Uiteraard wordt je ook 

geïnformeerd – al meteen in het eerste verhaal 

met ‘1220 status aparte’ - over het van oudsher 

onafhankelijke Gemert met eigen wetten, eigen 

regels, eigen gerecht, en met ook buitenlandse 

betrekkingen.…  

Redactie - AO

Tussen herberg en hoogmis - een recensie



Het pand is gebouwd in 1906 als ‘besmettelijk 

ziekenhuis’ met een beeld van de Heilige rochus 

in de topgevel. Officieel heette het ’t rochushuis 

maar in de volksmond kreeg het de naam ‘Pest-

huis’. toen dit pand na de tweede Wereldoorlog 

ook werd bestemd voor bewoning door be-

jaarden kreeg het een nieuwe naam. Want een 

Een greep uit de fotocollectie van het gemeente-

archief. Een prachtig tijdsbeeld uit de zomer van 

1962. Een gasthuisgroep. En meteen ook een 

heleboel vragen. De groep bestaat vermoedelijk 

uit bewoners met hun verzorgers van het toen 

zo geheten Sint-Jozefhuis, rechts op de foto. Nu 

is het de Wereldwinkel op de Elisabethplaats. 

K A P I T T E l s T o K J E s

skon Gasthuisgroep
( r e d . )
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Foto gemeentearchief Gemert-Bakel [GAG 29_119]



een petanquebal. Zo'n bal bestaat altijd 

uit een houten kern beslagen met 

spijkers. Dit weet ik omdat in 

mijn familie een dergelijke 

petanquebal (begin 20e 

eeuw) als trofee wordt 

gebruikt bij onze jaar-

lijkse jeu de boules 

wedstrijd. Deze bal 

is zo te zien identiek 

aan de bal die wordt 

afgebeeld in Gemerts 

Heem.” Coen voegt 

daar nog een internet-

link bij (https://vanfran-

sebodem.nl/2014/04/14/

In het vorige nummer van Gemerts Heem 

(nr 4 jaargang 2016) stond een 

vraag over een houten bal, 

waarvan het hele opper-

vlak beslagen was met 

spijkers. Van Coen 

van Gelder kregen 

we het antwoord. 

Hij schrijft: “Bij mijn 

schoonvader, Henk 

van Stiphout, had 

ik inzage in Gemerts 

Heem. Hierin wordt 

de vraag gesteld 

"kanonskogel of petan-

quebal? Dit is 100% zeker 

K A P I T T E l s T o K J E s

Het is een petanquebal!
( r e d . - J a n  t i m m e r s )
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‘Pesthuis’ danwel ‘rochushuis’ kon geen huis zijn 

om in te wonen. De naam werd Sint-Jozefhuis.  

Na de verhuizing in 1970 van het Gasthuis naar 

Huize ruijschenbergh in de Julianastraat krijgt 

het inmiddels gemeentelijk eigendom geworden 

pand allerhande nieuwe bestemmingen. tijdelijk 

wordt het gebruikt door de gemeentelijke 

sociale dienst, korte tijd vinden de vrijwilligers 

van Weekblad De Streek er een ‘thuis’ en medio 

jaren tachtig vestigt zich er de Wereldwinkel, die 

heel recent te kennen heeft gegeven de winkel-

deur na eenendertig jaar te moeten sluiten. In 

2006, het pand werd toen honderd jaar, onthul-

de de Stichting Gemert Vrijstaat een duurzaam 

beeld van Sint rochus boven in de topgevel…  

De foto van de gasthuisgroep uit 1962 maakt 

duidelijk wat er in amper een halve eeuw al-

lemaal veranderde. Alles. Gewoon alles! Pas 

midden jaren zestig gingen de eerste gasthuis-

zusters ‘uit de kleren’. tot dat moment was 

het moederklooster Nazareth nog helemaal 

ommuurd. Een slotklooster, waar zusters alleen 

met elkaar mochten praten over het werk… De 

jongere generaties Gemertenaren geloven niet 

eens meer dat dit amper vijftig jaar geleden hier 

bij ons, maar ook elders in ons land, toch echt 

het geval was. 

En wie staan er allemaal op deze foto? Zuster 

Antona (uiterst links) is herkend en ook ties 

van der Velden uit de Pandelaar (zittend 2e van 

links). Wie helpt ons aan meer namen?
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boules-et-daube-provencale/). De volgende 

informatie ontlenen we aan die website.

Petanque wordt gespeeld met boules. tot onge-

veer 1900 werd er met houten boules gespeeld. 

Meestal waren ze gemaakt van Buxushout, een 

harde en taaie houtsoort met een behoorlijk 

soortelijk gewicht. Omdat de houten boules aan 

slijtage onderhevig waren werden ze voorzien 

van spijkers. In 1929 werden metalen boules 

ontwikkeld. tot 1959 werd er nog met zowel 

metalen als houten boules gespeeld; na die tijd 

mocht er tijdens petanquetoernooien uitsluitend 

met metalen boules gespeeld worden. Sindsdien 

zijn deze bespijkerde houten boules, de zogehe-

ten boules cloutées, geliefde verzamelobjecten 

geworden.

Herinnering Mobilisatie Gemert 1939

De creativiteit in het Nederlandse leger is, in 

afwachting van de Duitse aanval, dus niet verlo-

ren gegaan. Het kunstwerkje is te bezichtigen in 

de Heemkamer, in de vitrine van de Werkgroep 

tweede Wereldoorlog.  

Waar e-mail al niet goed voor is! Ik ontving via 

dat medium een schrijven van een kringloop-

winkel in het oosten van ons land, met de vraag 

of er Gemertse belangstelling was voor een 

beschilderd potje of vaasje. Afgebeeld is een 

liggende soldaat, bezig met schietoefeningen, en 

daarboven staat:

Prachtig potje uit de mobilisatietijd
( r e d .  –  S v W )
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maaltijd heeft het gezelschap hem daarmee ook 

willen belasten maar hij wist er zich onderuit te 

praten omdat hij ergens gelezen had dat die rol 

was weggelegd niet voor de jongste kerkmeester 

maar voor de jongste kapelaan. In zijn tijd als 

kerkmeester heeft Lau vervolgens nooit meer 

een kapelaan als kalfsvanger bij de Armenhoeve 

in de wei gezien. Kapelaan Van Spijk, de latere 

pastoor-deken van Schaijk, eveneens deelnemer 

aan de Herenmaaltijd, moet ook een goede re-

den gehad hebben om niet de wei in te hoeven. 

Hij zou niet de jongste kapelaan zijn geweest, en 

wat de jongste betreft, die zal gemakshalve wel 

gewoon verstek hebben laten gaan… 

Lau Huijbers reageerde op het artikel “Armen-

hoeve ook Herenhoeve” in het vorige Gemerts 

Heem met nog enkele curieuze gebruiken bij de 

jaarlijkse herenmaaltijden waar hij van 1967 tot 

en met de laatste maaltijd in 1976 heeft aange-

zeten. Alle deelnemers werden indertijd voor en 

na de maaltijd gewogen, zo vertelde hij, om de 

hoeveelheid te kunnen bepalen van alle lekkers 

dat er in het lichaam was opgenomen. Exclusief 

de kleine en grote boodschappen. Dat wel! 

Vermeldenswaard vond Lau zeker ook dat de 

jongste kapelaan na de maaltijd – dus met een 

volle maag – in de wei een kalf moest vangen. 

toen hij in 1967 voor het eerst deelnam aan de 

Gepubliceerd in het door hem geredigeerde ‘Kerkklokje’ van 5 juli 1931

 

twintigduizend gulden komt er los! Wat kunnen daar de huishoudens van bekomen! De huishoudens 

die ’t in den laatsten tijd zoo schriel hadden. Intusschen kwamen er op de speening der Armenhoeve 

maar zeven personen uit slechts twee verschillende huishoudens!

twintigduizend gulden. En nòg meer: want dit zijn enkel de herbergspaarpotten. Als er maar geen 

dronkenschap in zit, geen verwatenheid, geen wellust!

Gemertsche wil. Genoegen zonder zonde: plezier zonder bijsmaak: aardigheid zonder verbittering.

En allemaal ’s-morgens naar de kerk. Laat er Onze Lieve Heer ook plezier aan hebben en Onze Lieve 

vrouw, de Zoete Moeder, en uw Engelbewaarder. Plezierige Kermis!

Herenweging vóór en na de maaltijd
( r e d . - A O )

Uit andere tijden: 
Kermiswens van pastoor Poell 
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Wat wel bijna af is:

Themanummer over de molens
Het tweede nummer van Gemerts Heem van 

deze jaargang gaat over de molens in de ge-

meente Gemert-Bakel. Het wordt een dubbeldik 

nummer van 80 pagina’s. Het gaat over de vier 

nog aanwezige molens en over de vele verdwe-

nen molens in onze gemeente. Het boekje komt 

uit ter gelegenheid van de feestelijke opening 

van de gerestaureerde molen De Volksvriend. In 

het weekend van 22 en 23 april 2017 kunt u tij-

dens open dagen zelf het resultaat bewonderen. 

Op dinsdag 29 november 2016 werd een 

belangrijke stap gezet in de restauratie van 

molen De Volksvriend aan de Oudestraat. Bij die 

gelegenheid schreef Paul Verhees op zijn Face-

boekpagina: “De zon gaat weer schijnen voor de 

nog niet zo lang geleden totaal vervallen molen 

De Volksvriend in Gemert. Vandaag zijn de kap 

en de roeden van wieken teruggeplaatst. Ik was 

ruim zes uur in touw om er een fotoreportage 

van te maken. toen ik op weg naar huis nog even 

omkeek zag ik een silhouet zonder details; alsof 

de molen wilde zeggen: ik ben nog niet af.” 

Ik ben nog niet af
( b e e l d v e r h a a l  P a u l  Ve r h e e s  e n  P e t e r  v a n  d e n  E l s e n )
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‘Én naw nog die lílleke skuujr weg’
Natuurlijk, iedereen is enthousiast over die 

prachtig gerestaureerde Volksvriend aan de 

Oudestraat, maar ook iedereen maakt vervol-

gens dezelfde opmerking: ‘én naw nog die lílleke 

skuujr weg’. 

‘Welnu,’, zegt fotograaf Paul Verhees: ‘dè kan 

hèndeg… in Photoshop. Kiek mar.’ 

En zo kan het er dan uitzien. Over die schuur hoeft u dus straks niks meer te zeggen, want het is feest. 

tijd om stil te staan bij wat nu is bereikt: bij de toch wel zeer bijzondere prestatie van Molenstichting 

Gemert-Bakel. 
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Er zijn veel foto’s van de oude Volksvriend. Er is 

echter ook een tekening bewaard gebleven op 

een wand in de molen zelf. Die kwam voor de 

dag bij de restauratie toen het pleisterwerk werd 

opgeknapt.                            (foto's Paul Verhees)
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