
tik 

Oude schets van de bebouwing aan het Binderseind, aan de 
zijde van Schoorswinkel. Tekening van landmeter Peter van 

Oldenzee (1703). 

Dorpssamenleving, omgangsvormen, 
sociaal of asociaal 

Het dorpsleven, of het nu om de 	oorlogen) werd het dorpsbestuur van~ 

dagelijkse sleur of extreem span-

nende tijden ging, licht duidelijk uit 

de schepenprotocollen op. Zo waren 

de Gemertenaren gedurende het jaar 

1512 zeer beducht dat ze het voorrecht 

"in vrijheid te zitten en geen oorlog te 

ondervinden" zouden verliezen. Dat 

privilege was verleend door de paus, 

door de hertog van Brabant, door de 

hertog van Gelre en meer goede heren 

Maar na de slag bij Woerden (hét 

wapenfeit van de Brabants-Gelrese 

uit Venlo of het land van Gelre ont-

boden. Daarom werd in het dorp geld 

ingezameld om daarmee op voorhand 

de tegenpartij milder te stemmen. 

Ruim vijftig jaar later werd een oud-

Gemertenaar, Gerardt Fabri, benoemd 

tot pensionaris van den platten lan-

den der Meierij van Den Bosch, en 

hij kwam speciaal naar Gemert terug 

om daar aan schepenen, gezworenen 

en het merendeel der nageburen te 

beloven het dorp niet tot contributie 
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of mede-onderhoud der voorschreven 

Meierij te dwingen, maar het paeys-

selick en in vrede in haar privileges te 

laten. 3 ' Ja, ja, pais en vree, al millen-

nia begeerd, maar zo zelden een feit. 

Ach, er zwierven vaak allerlei soldaten-

bendes door deze regio. Fransen en 

Hannoverianen, Spaanse soldaten en 

Crauwaten (Kroaten), Hessen, Staatse 

troepen, Lorrainen. Die sfeer van drei-

ging en onzekerheid die de gemid-

delde dorpsbewoner destijds voelde, 

moeten we niet onderschatten! Je 

sliep er slecht van, zeker wanneer de 

ruiters in tijden van oorlog de veren 

uit je bed haalden en meenamen! 32  

Misschien dat hier de reden te vin- 

den is van het feit dat opmerkelijk 

veel Gemertenaren een roer, musket, 

pistool, snaphaan of ander schietijzer 

in huis hadden. 

Sombere tijden waren ook de jaren 

na de Vrede van Münster. De tot dan 

toe onomstreden positie van Gemert 

als commanderij van de Duitse 

Orde, niet horend bij het hertogdom 

Brabant en nu, na de beëindiging 

van de Tachtigjarige Oorlog in 1648, 

niet horend bij het generaliteitsland 

Brabant, wankelde. De Hoogmogende 

Heren van de Staten-Generaal in Den 

Haag dachten anders over de status 

van de vrije heerlijkheid Gemert en 

Staatse troepen waren vaak verdacht 

nabij en trokken soms zelfs Gemert 

binnen. Het ging de heren in Den 

Haag niet alleen om de wereldlijke 

macht, maar ook om de vestiging 

van het protestantse geloof. En dr 

wilde de Gemertse bevolking niet 

aan. Predikanten dreigden van gesa-

boteerde preekstoelen te vallen of 

werden in hun preek overstemd door 

heftig klokgelui. Daar stond tegenover 

dat de katholieke eredienst slechts 

gehouden kon worden in een schuur~ 

Schuurkerk. 

kerk net over de Gemertse grens, op 

Boekels grondgebied, tussen Esdonk 

en de Mutshoek. De beroering ging 

niet aan de schepenbank voorbij. 

Cornelis Berckers, van de gereformeer -

de religie zijnde, werd blijkbaar zo 
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gepest dat hij op eigen verzoek door 

de schout van Gemert van zijn sche-

penfunctie ontheven werd. De schout 

van Peelland evenwel stelde hem 

onmiddellijk weer aan, maar Cornelis 

weigerde nog naar de vergaderingen 

te komen. Geraert Denis, ook schepen, 

maar van de Roomse religie, diende 

te verklaren "niet te paaps te zijn". En 

Aert Geraerts, eveneens schepen van 

de Roomse religie, diende verschei-

dene malen een verzoekschrift in bij 

de commandeur om alsjeblieft geen 

schepen meer te hoeven zijn. Vorster 

Mattijs Joris tenslotte koos uitdruk-

kelijk partij en verklaarde voortaan 

alleen te gehoorzamen aan de manda- 

ten en bevelen van de Hoogmogende 

Heren in Den Haag. 33  
Maar ach, alles went. In 1709 kocht 

Jacobus Hanewinckel, predikant der 

gereformeerde religie, een huis aan 

het Binderseind, bij de brug. Aan de 

koopprijs te zien ging het om een 

mooi pand: 1500 gulden was véél voor 

een huis zonder landerijen. Niemand 

deed moeilijk. De dominee betaalde 

1000 gulden â contant, de rest zou hij 

in twee termijnen aflossen. 
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Een paar jaar na het soevereiniteits-

conflict trof de schepenen weer andere 

rampspoed. Commandeur Virmundt 

bepaalde in 1673 dat de schepenen 

die als getuige optraden bij het pas-

seren van een akte, eigenhandig hun 

naam onder die akte dienden te schrij-

ven. Helaas was niet elke schepen de 

schrijfkunst machtig. Leonardt Peters 

bedacht een geniale oplossing. Hij 

schafte zich een stempeltje aan met 

zijn naam! LINDERT PETERS, staat er 

nadien pontificaal onder veel akten. 35  

De schepenen waren natuurlijk ook 

maar mensen en kwetsbaar. Goert van 

Cuijck trad in 1573 in zijn hoedanig-

heid als schepen op als getuige bij de 

overdracht van een huis, maar kon dat 

een week of wat later niet in de sche-

penbank bevestigen omdat hij inmid-

dels aan de pest was overleden. Het 

huis van Goert zal, na de begrafenis, 

wel zijn geschrobd, het equivalent van 

ons ontsmetten. Die schrobbers ver-

dienden vanwege hun risicovolle baan 

een hoop geld ;  er zijn akten waarin 

de nabestaanden geld moesten lenen 

omdat zij anders de scrobbers niet kon-

den betalen... 36  

Een ander aspect van het dagelijks 

leven komt naar voren in de regelma-

tige vermeldingen dat iemand zijn alde 

Pestdokter. Zouden pestschrobbers ook beschermende kleding 
hebben gehad? 

brief niet meer kon vinden. Door versu-

menijsse (verzuim) was dan het schrifte-

lijk bewijs van een koop of lening die 

men in sijnre bewaernijsse had meegekre-

gen, verdorven. Tja, als je niet kunt lezen 

en schrijven en je hebt geen mooie 

ordnermap... Het tegenovergestelde 

was 66k mogelijk. Nicolaes Adams van 

Strijbosch toonde in 1673 een brief 

aan de schepenen, waarin zijn voorou-

ders het recht werd gegeven om turf te 

steken. Die brief was gedateerd op St. 

Servaesavond 1481, en dus bijna twee-

honderd jaar oud !37 
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Verrassend modern is de afspraak uit 

1505 dat "degene die de weg te slecht 

vindt of beter wil hebben, het gereed~ 

schap op die gemeijnt kan gaan halen om 

daarmee de weg te repareren". 38  

En al even modern komt de bepaling 

over dat van een zojuist aangekochte 

schaapskooi geen woning gemaakt 

mocht worden. 39  

Precies een half millennium voor de 

gemeentelijke herindeling beloofden 

de twee zonen van Jan Alarts dat ze 

Jacop, misdadiger, niet meer lastig 

zouden vallen aangaande de misdaad 

door hem gepleegd, mits hij in Bakel 

of Milheeze ging wonen! !° 

Soms vertrok de dader zelf(s) maar 

vast naar het buitenland: 

"Thonis, de zoon van Jan Vrancken, 

en Vranck, zijn broer, als broers 

van de overleden Andries, hebben 

door de passie van Ons Heeren Jesu 

Christi aan Goerdt die Becker ver -

geven de doodslag en het ongeval 

dat hij Andries heeft aangedaan. De 

broers begeren aan alle heren waar 

Goert komen mag, te water of te 

land, dat zij hem ongemolesteerd 

en ongehinderd aan zijn lijve en 

goed laten, want ze hebben hem de 

doodslag vergeven. Als Goerdt weer 

in het land komt wonen, wordt nog 

wel een pont groot van hem verwacht 

voor de kinderen van de overle-

dene."4 ' 

Pijnlijk was de dood van Jan Goortsen. 

Midden in de onderhandelingen om te 

komen tot pacificatie met de weduwe 

van Anthonis Sijmons, die door toe-

doen van Jan het leven had gelaten, 

overleed de dader zelf, in de kerker 

onder de Ridderzaal in het donjon van 

het kasteel. 42  

Opvallend veel inwoners van Gemert 

hadden een bijenstal en waren dus 

imker. Dat woord is overigens afgeleid 

van "ymen", de naam waarmee de 

bijen van destijds door het leven en 

de Gemertse dreven zoemden. Men 

rekende in 'stokken' bijen. 

Uiteraard waren er in 1500 al bouwvak-

kers, ook al werd een huis toen nog 

niet gebouwd maar "getimmerd". Een 

voorwaarde van zo'n timmering tus-

sen Jan Henrijcks en Heymerick Jan 

Tymmermans maakt een en ander dui-

delijk: 

'Be laatste belooft voor de eer -

ste een huis te timmeren van vijf 

gebonden groot. Het hout wordt 

door Jan geleverd en Heymerick zal 

het huis opleveren rondom op zijn 

stock, met de utcameren tot de lat- 
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ten toe en tot de deuren toe, en 

Heymerick zal nog maken vijf ribben 

vooruitgebonden met drie cruysven-

steren met het bijbehorende glas en 

een sijeldeur met twee gelaesgue-

ten. Jan zal het timmerhout moeten 

doen zagen in de lengte, Heymerick 

in de breedte. Lengte: 60 voet met 

een overspronck en een topbalk. 

Heymken en zijn knecht krijgen de 

kost zolang het werk duurt, en 5 

peter na oplevering. „41 

Het bouwsel dat uiteindelijk tot stand 

kwam, kon zonder problemen mee~ 

genomen worden naar elders. Marie 

Willems, weduwe van Jan Jansen, 

verkocht in 1706 haar huis in de 

Pandelaar, zonder de ondergrond, 

zodat het huis daarheen kon worden 

gebracht "waarheen de koper het zal 

believen." 

Een andere beroepsgroep was niet zo 

vaak thuis. Het betreft de huurling, de 

beroepssoldaat. Ook Gemertenaren 

verdienden op die manier de kost. Je 

'hoort' in de schepenakten niet veel 

van ze, behalve wanneer hun vrouw 

nog in Gemert woonde. Een vaak 

voorkomend probleem was namelijk 

dat manlief de soldij niet kon of wilde 

doorsturen naar huis. Elske Sluijters 

moest er in 1675 van alles aan doen 

om aan geld voor haar en haar kind 

te komen, omdat haar man, Marcelis 

Cox, in dienst van de heer keurvorst 

van Brandenburg (het latere Pruisen), 

uitsluitend brieven, maar geen geld 

stuurde. Gelukkig stemde hij in één 

van die brieven in met het in bele-

ning uitgeven van hun stuk teulland op 

Esdonk. 44  

Waren er in dat oude Gemert eigenlijk 

winkels? Jazeker. De bakkers hadden 

allemaal wel een schapje of venster-

bank waar de dorpelingen zonder een 

eigen broodoven hun broden konden 

uitzoeken. 

Bakkersvensterbank. Hier stalde de bakker zijn broden uit. 
Foto genomen in Luik, door Toon Grassens. 
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De beenhouwer was trots op zijn win-

kelbank waarop de resultaten van de 

meest recente slachting nog lagen 

te dampen, en bij Mechteld de leger 

was textiel te koop. Haar winkelinven-

tans in 1691: achttien paar slaapla-

kens, eenentwintig pelle tafellakens, 

zevenentwintig pelle servetten en 

negen paar oorfluwijnen (kussenslo-

pen). Verder was er tweeënzeventig 

pond teen (tin) op voorraad en had 

Mechteld ook nog wat andere win~ 

kelwaren in de aanbieding. Totale 

waarde: 210 gulden. Pelle? Dat is met 

figuren doorwerkt linnengoed. 

Mechteld ondervond wel geduchte 

concurrentie van Adriana Hornkens, 

en ja, eerlijk is eerlijk, Adriana had ook 

meer keus: katoen en calevninck, Vlaams 

linnen en greijn, neteldoek en Brugse 

strijpen, gestreepte krep en sargij de 

bois, Engelse stoffen en pover soldaet, 

garen, lint en band ! 45  

Jan van Berlo en zijn vrouw Maria van 

Caldenbach dreven een soort krui-

denierswinkel, Gimn'zerse Negossie ten 

voeten uit. Je kon er medio 18e  eeuw 

terecht voor ham, spek, reuzel, gerookt 

vlees, boter, Franse wijn, Moezelwijn, 

Rijnse wijn, bier, jenever, olie, bran -

dewijn, anijs, koffiebonen, thee, rijst, 

broodsuiker, pruimen, stijfsel, zeep, 

peper, foelie, nootmuskaat, kaneel, 

amandelen, rozijnen, lakmoes, garen, 

kandijsuiker en touw. Verder waren er 

schoenmakers en kleermakers, koper-

slagers en zadelmakers, naaisters en 

brouwers, en bij Steven Willems in de 

verwerie mocht men tegen een kleine 

vergoeding vast wel uit de kuipen en 

de verfketel een eigen potje met verf 

vullen, en wie weet vonden Casper 

Driessen en zijn zoon Jan het ook wel 

leuk als je bij hén, in hun jeneversto-

kerij een potje kwam vullen. 

Een rij kswegenregeling was er vroeger 

natuurlijk niet, maar de afspraak dat 

er over bepaalde wegen tussen Bamis 

(1 oktober) en maart gevaeren, dus met 

grote karren, paard en wagen gereden 

mocht worden, en de rest van het jaar 

slechts een kruiwagen was toegestaan, 

lijkt toch wel op de overheidsbemoeie 

nis van anno nu. 46  

Normen en waarden werden niet 

alleen door de overheid bewaakt, ook 

de inwoners zelf stelden hun eisen. 

Boeyken Wautghers bijvoorbeeld gaf 

in samenspraak met zijn vrouw Lisbet 

toestemming aan de buurman om een 

weg te gebruiken nabij de brug bij het 

Gasthuis in de Haageik, onder voor- 
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waarde dat deze de belendende her-

bergen aan die weg niet bezocht, geen 

doet zou werpen noch enig ander spel 

doen, en ook niet zou drinken of gelag 

houden. 47  

Aan de woordkeuze in een akte van 

28 januari 1585 merk je dat het dorp 

geschokt én verbaasd was over het feit 

dat Jaspar, zoon van Aerts Jans, nog 

een jonggezelleken, 15 jaar, een jammer-

lijke en onnozele neerslach aan de per~ 

soon van Henrick Jaspars had gedaan, 

God hebbe zijn ziel. 

St. Janskerk. 

lik 

1p
let  

De religieuze beleving, de vroom-

heid en de betrokkenheid bij de kerk 

vormen een vast gegeven in de oude 

geschriften. Zo werd in 1517 een 

jaarrente van 17½ stuivers, eigenlijk 

geschonken aan de kerk om te bidden 

voor de zielen van Dirck van Gerwen 

en zijn vrouw Beatrijs, aangewend 

voor het herstel van het corpus, het 

grote kruisbeeld in de kerk. Dit overi-

gens met instemming van de kinderen 

van het echtpaar. 48  Heer Mathijs van 

Sittert liet 28 Carolusgulden na aan 

de Heilige Geest, waarvan dan elk jaar 

op 1 juni twaalf arme lieden mochten 

eten en bier drinken, en nog een stui-

ver toe kregen. Wel moesten zij in ruil 

de mis horen, voor de ziel van heer 

Mathijs bidden, en na het eten zijn 

graf bezoeken. 

De koper van het huis genoemd de 

Steewech (in de huidige Nieuwstraat), 

nam automatisch ook de verplich- 

ting op zich om elke dag een arme 

van een maaltijd te voorzien, en met 

Allerheiligen 5 ellen goed wollen 

laken en 3 ellen vlaslaken, een paar 

nieuwe schoenen en twee kwarten 

wijn te schenken .
41  Bij een stuk land 

op Milschot hoorde de verplichting 

om elk jaar 15 stuivers aan de Heilige 

Geest te schenken "tot het haringhspij- 
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zen"." Lijske Thijs droeg haar man 

Luijcas van den Diepbeeck op haar 

sterfbed op om blootsvoets een bede-

vaart naar St. Ariaens te ondernemen. 

En daarna ook nog naar Handel, 

naar Gerwen, naar Cranenborch, naar 

Steensel en naar Breugel! 5 ' Géén 

mededeling over een paar stevige 

stappers. Barbara, de weduwe van 

Gerart Valcx, kranck van lichaam, 

regelde in 1578 in haar testament dat 

er voor de beelden van St. Anna en St. 

Lucia kleding zou worden gemaakt (!), 

en ze wilde in de kerk, voor het Onze 

Lieve Vrouwe-altaar begraven worden 

en - gelukkig maar - toegedekt wor -

den met een zerksteen. 

Verder wemelt het natuurlijk van akten 

die handelen over schenkingen aan de 

kerk. 

"Op de 17e december 1549 heeft 

de eerzame joufrouwe, de weduwe 

van Hanrick Beckers, nog gaande 

en staande en met haar volle ver~ 

stand, indachtig de woorden van de 

profeet IJsays (bereijt u huijs, want 

ghij moet sterven) haar testament 

gemaakt. 

Joufrouwe Haijwich, de vrouw van 

de schout, krijgt haar beste rok. 

Jenneke, haar dochter, ontvangt 

haar grauwe bouven, haar dochter 

Belijke haar zwarte tabberd (met 

roewaensen gevoedert) en een platte 

houten koffer en haar beste man-

tel. Margriet Roeloffs zal hebben 

de rok die de weduwe dagelijks 

draagt, haar nicht Aleijt de oude 

koetsbedde, met hoofdpeluw en 

oorkussens en een paar slaapla~ 

kens, en de dagelijkse tabberd en 

een oude mantel. Hanske die leger 

krijgt de beste tenen schotels, Jutta 

in die Aldekerck twee nachtdoe-

ken, Dierckske, haar nicht op de 

Haseldonk krijgt haar beste tabberd 

en een koralen paternoster. Verder 

begeert de weduwe, dat zolang 

Margriet in het huis blijft wonen, 

de meubels in d'n herd en onder de 

trap blijven staan, en wat overblijft 

na de dood van de weduwe is voor 

Margriet, om spek, vlees en brand-

stof van te kopen. Het Onze Lieve 

Vrouwe-altaar achter de preekstoel 

krijgt 2 gulden." 

Bedevaartsoord Handel stond in de 

16e eeuw al op de kaart als een plaats 

waar schenkingen aan de kapel rente 

in het hiernamaals zouden kunnen 

opleveren. De bedienaar van de kapel, 

Henrick van den Nuwenhuijse, lag in 

1573 doodziek op bed, maar wist nog 

wel op te sommen wat de kapel in zijn 

pagina 32 gh 2006/4 



tijd, tussen 1542 en 1551, aan giften 

had ontvangen: héél wat malders en 

vaten en zelfs mudden rogge! 12 

Het land recht achter de kapel, het 

huidige processiepark, werd in 1735 

door de Duitse Orde aan een particu-

lier verkocht. Nicolaes Aerts van Hout 

was de nieuwe eigenaar. 

Kapel van Handel.  

Bij de verdeling van de nalatenschap 

van vader en moeder werd het ouder-

lijk bezit eerst - na "tussenspreken" 

van goede, wijze mannen - in zo gelijk 

mogelijke kavels (clochten) verdeeld, 
bijvoorbeeld 1 het huis, 2 de schuur 

en het grootste deel van het land, 3 de 
uitstaande renten en wat eikenbomen, 
en 4 de vier veldjes die nog ergens in 

Beek en Donk lagen. Daarna bepaalde 
de worp van het lot wie welk kavel kreeg. 

Ontstond er vervolgens toch nog ruzie 

dan konden de wijze mannen als min-

delijcke peijsmakers nogmaals hun goede 

diensten verlenen. Zeker als er voor~ 

en nakinderen waren, was het maar te 

hopen dat de ouders bij het aangaan 

van het (tweede) huwelijk hadden 

vastgelegd dat de kinderen uit het eer -

ste én uit het tweede huwelijk eene kijn-

der zullen wesen, dus gelijkelijk zouden 

delen bij de toekomstige erfdeling. 

Tegen sommige bepalingen in een 

laatste wil kon geen vredesstichter 

op. Henrixke, de dochter van Jan van 

Gemert, werd in het testament van 

haar vader onterfd omdat zij hem heeft 

veracht, versmaet ende in sijnen noot niet eens 

een schotel melcx heeft  willen uitreijcken. 53  

Nog een graadje erger was de discus-

sie die op 6 september 1606 tussen 

Lijntgen en haar man Wilbort Jans 
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ontstond. Lijntgen lag nota bene 

op haar sterfbed, beloofde aan haar 

neven en nichten al haar goederen 

te Mierlo, maar daar was Wilbort het 

absoluut niet mee eens! Er ontstond 

een enorme ruzie met veel verwijten 

en wie welke geldbedragen bij hun 

trouwen had ingebracht, en veel wel-

les-nietes over en weer. Het zegt mis-

schien niet alleen iets over het huwe-

lijk van die twee, het onderstreept ook 

nog eens de aloude volkswijsheid: 

geld is lelijk. 14 

Ach ja, en als er geen testament is 

gemaakt en tante ligt op het bed waar 

ze nooit meer van op zal staan, dan 

zit er altijd wel wat volk rond het bed 

om te vragen: "Moije (tante), als ghij dit 

ewich maeckt, wat sullen uwe vrienden dan 

hebben?" Waarop tante, wel stervende 

maar niet gek, vrij vertaald zegt: "Van 

mij niets, ik ben hen toch veel meer 

schuldig dan dat ik ze ooit zou kunnen 

geven." Ik mag die tante wel... 

Iets over de onzekerheid van het 

bestaan komt naar voren als Lambert 

Noeijen en zijn vrouw Marij in 1546 

hun testament opmaken. Marij ligt 
dan in haar kijnderbedde (kraambed), en 

één van de eerste bepalingen in het 

testament begint met de opmerking: 

"Als het kind blijft leven." En dat was 

lang niet altijd het geval. Arnoldus, de 

zoon van wijlen rentmeester Cox kreeg 

op 3 mei 1718, 's avonds tussen 8 en 

9 uur, van zijn moeder het tochtrecht 

in de goederen van zijn ouders. Drie 

dagen later, op 6 mei, overleed even-

wel Arnoldus zelf, 's avonds tussen 10 
en 11 uur. 

Iets minder bestaansonzekerheid biedt 

de aanwezigheid van een goede dokter 

in het dorp. Gemert heeft het lange 

Een chirurgijn en zijn patiënt. 
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tijd zonder moeten doen, alhoewel er 

af en toe wel een chirurgijn in Gemert 

woonde, zoals meester Aerdt de With, 

die in zijn testament in 1629 liet opne-

men dat zijn chirurgijnsgereedschap 

door neef Michiel zou worden geërfd. 

In 1664 vestigde zich in Gemert 

de heer Marcelis Carolus van der 

Sluijsden van Heusden, doctor in de 

medicijnen. Hij kocht op 12 febru-

ari van dat jaar een huis aan het 

Binderseind. Het eerste spreekuur kon 

beginnen! 

Een onwettig kind kon op voorhand 

meer obstakels op de levensweg ver-

wachten dan een kind uit een wettig 

huwelijk. Dat bleek al uit het eerder 

genoemde recht van bastardije, maar 

wanneer zo'n kind, eenmaal volwas-

sen, zelf wél een huwelijk wilde aan-

gaan, dan kon dat de nodige moeilijk-

heden opleveren. Jan, de natuurlijke 

zoon van een priester (de eerwaarde 

heer Hanrick van Nuwenhuijs), moest 

eerst vernemen dat zijn aanstaande 

Lenartke, dochter van Jan van Zeeland, 

pas tot het jawoord was gekomen na 

het raadplegen van vrinclenraedt, en 

de bisschop van Luik diende eerst 

toestemming aan heer Hanrick te 

verlenen om zijn zoon als huwelijksge-

schenk en dan nog als pure aalmoes 

en om Godswil, 100 gulden te mogen 

geven. 16 

In het huwelijk treden kostte trouwens 

vroeger ook al geld. Kapelaan Claes 

Michiels beurde in 1555 een halve 

daalder voor het trouwen van Melchior 

van Beeck en Heijlke Moeij en. 57  

Als de vermoedelijke vader van een 

'onecht' kind niet wilde toegeven 

dat hij de verwekker was, dan kon de 

moeder onder ede en met opgestoken 

(opgestreckte) vingers verklaren "geen 

vader te kennen tot haar kind, dan 

n. . alleen 	naam mag u zelf 

invullen). De op deze wijze verworven 

eretitel 'pa' ging gepaard met de ver -

plichting een deel van de kosten van 

kraam, onderhoud en opvoeding te 

betalen. En als de vader tijdens het 

opgroeien van zijn natuurlijke spruit 

haar of hem eens iets toe wilde stop-

pen, dan werd er veelal en haastig 

bij gezegd: "uit pure aalmoes", zodat de 

nakomeling er verder geen rechten aan 

kon ontlenen. 

Zelfs de dieren leer je door de noti-

ties der schepenen beter kennen. Van 

de twee paarden die Hansken van de 

Wielen in april 1568 in het Beekse 
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Broek ophaalde, was er één rood-bruin 	Ruzies en processen over het vegen 

met een wit sters ken voor het hoofd, 5 	van sloten, over het wel of niet mogen 

jaar oud, de ander een rootscin'tmel met 

een wit bleske op het hoofd, zijnde 

een oud paard. Gerit Jan Aerts van 

Schuiji had in de stal van zijn huis in 

de Haag naast een bruin ruinpaard 

een bloedrode koe, een rode koe met 

druipende coil, een rode koe met een coli 

voorhoofd en een gesproetelde koe. 

Kalveren werden niet opgefokt of vet-

gemest, maar "opgevoed". En wat zou 

u zeggen van een wit ruijnperdt, een 

bonte blaerkoe en een zwart geruggelt 

vnaelke op uw gazonnetje? 

Runderen. Tekening Paulus Potter en foto 5vW.  

houden van hoenderen, over de kwa-

liteit van een bed, hele verhande-

lingen over wie wat over een ander 

gezegd zou hebben (of zelfs over het 

hele dorp: Jan van Nouwenhuijs had 

beweerd dat Gemert wel cleijn Boemeil 

leek; een verwijzing naar de geuzen 

en het protestantisme) 58 , de medede-

ling dat begin oktober 1712 door een 

ongeluck van den wint vier bomen in het 

dorp waren omgewaaid, de vaststel~ 

ling dat men er vroeger een ander 

dagritme op nahield, 's morgens véél 

vroeger aan het werk ging en 's avonds 

ook veel eerder de bedstee opzocht 

(de schepenen passeerden soms al 

akten om zes uur in de ochtend), de 
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aanwezigheid van een aantal Broeders 

en Zusters van de Vergadering des 

Derden Regels van den Heiligen vader 

Franciscus binnen Gemert, de activi-

teiten van de Lieve Vrouwe Broeders, 

het bestaan van een Arme-Wezen-

fundatie én van het Benificie van de 

Elfurenmis, de ouders van Jacobus 

Craijevelt die hun zoon vergaven dat 

hij hun vensters had stukgeslagen, 

dat hij zijn moeder een blauwe arm 

had bezorgd en zijn vader had uit-

gescholden voor weerwolf, en dat 

hij hen had bedreigd - hij zou hen 

de hals breken, de bibliotheek van 

Rooms priester Albertus Verschout, 

met veel theologische werken maar 

ook met het boek getiteld "De verstan-

dighen Hovenier", de enorme biblio-

theek van nota bene een timmerman, 

Antoon van Gemert, met boeken 

over meetkunde en de Latijnse taal, 

architectuur en de planeten, cijfer- en 

liedekensboekjes, de catechismus én 

"de konst der minnen", de kleerkast 

van drossaard Gerard Donckers, met 

vijftien paar manchetten, zeven netel-

doeken dassen, negen slaapmutsen, 

een rood-laken "carnate" mantel met 

gouden galonnen, een zwartgestreepte 

nachtrok, een hoed, twee pruiken, drie 

paar schoenen en een paar muilen, de 

leden van de familie Verhofstadt die al 

hun eigendommen merkten met hun 

initialen ("vier tinnen lepels gemerkt 

U.H. en vier dito lepels gemerkt J.F., 

vijf manshemden gemerkt G.V.H.", enz. 

enz.) 59 , de verkoop van 254 lopense 

(ruim 42 ha.) gemeentegrond - in 

1793 - om aan geld te komen om een 

kerktoren te bouwen (wat uiteindelijk 

nog wel even zou duren), kortom al 

dat o zo menselijk doen en laten en 

hebben, completeren het beeld van 

de Brabantse dorpssamenleving van 

weleer. 
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Reconstructie 

De namen van huizen en hoeven en 

herbergen helpen ons om, gesteund 

door een creatieve combine tussen 

onze fantasie en onze kennis van het 

huidige stratenplan, door de zande-

rige, bij regen modderige straten van 

Tracé Oudestraat-Pandelaar. 

Gemert anno 1500 of 1650 of 1780 

te kunnen wandelen. We herinneren 

ons dat de meeste huijsin gen van hout 

en leem en vakwerk waren, dat een 

gemeentelijke reinigingsdienst nog 

geregeld diende te worden, dat het 

dorp absoluut niet dichtbebouwd was 

en dat de huizen voornamelijk waren 

gegroepeerd langs die lange, slin-

gerende straat (Binderseind, Markt, 

Kerkstraat, Nieuwstraat, Haageik, 

Kruiseind, Pandelaar) en wat zijwe-

gen (Heuvel, Molenstraat, Haag en 

Deel). Verder bestond Gemert uit een 

hele serie gehuchten en buurtschap-

pen, waarvan er twee, de Mortel en 

Handel, uitgroeiden tot echte kernen. 

We slenteren op ons gemak wat rond 

en zien hoeve de Hazeldonk, hoeve 

de Wij nboem, een hoeve zonder 

naam, maar vlak bij de kerk (1514), 

en hoeve het Hofgoed (de huidige 

notariswoning op de hoek van de 

Ruijsschenbergstraat, in maart 1714 

gekocht door de beroemde Gemertse 

orgelbouwer Mathijs Verhofstadt, 

waarbij dat Hofgoed als één van de 

vier vrije hoeven van Gemert werd 

omschreven, en ook als een "heer-

lijke, moderne huisinge, met twee 

doorgaande zolderingen en Engelse 

ramen, vier royale boven- en drie 
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dito benedenkamers, een kelderka-

mer, een grote zomer- en een kleine 

winterkeuken, schuur, stalling, twee 

hoven en daaraan vast gelegen boe~ 

renwoning"). We passeren het huis 

genaamd het huis van Lanckvelt 

ook wel het Sleutje genoemd, en 

zien dan al ten Scepershoef in de 

Deel, de hoeve aan de Deelse boem, 

de hoeve ten Beverdijck, hoeve te 

Wauwe (op de Doonheide), hoeve 

ter Weijden, de Voortse hoeve, het 

huis op de Lui jttenhoef, hoeve dell 

Morteli (!) in de Mortel in de Smacht 
(1519), hoeve de Hoegen Aerle (vanaf 
1594 de Nieuwe hoeve ten Hogen 

Aerlen), en in de nabijheid daarvan 

hoeve den Kievitsbraeke en hoeve 

ter Helderdonck. Terug in Gemert 

wandelen we van de Haageik de 

Molenstraat in en komen dan langs 

hoeve ten Watermolen en de huizen 

geheten den Itterman en de Domhoff 

(beide in de omgeving van de water-

molen), hoeve ten Vogelsanck (bij de 

Hellekensstege en de Sleutelbosch, 

en nota bene het geboortehuis van 

Laurens van den Bleeck, die als 

Laurentius Torrentinus furore maakte 

als de hofdrukker van Cosimo, hertog 

van Florence ) 60 , en wat verderop langs 

een huis met de uitdagende naam 

de Schaepskeutel, op de Lodderdijk. 

Aan de andere kant van Gemert zien 

we de Stovenhoeve op de Heuvel 

(1529), hoeve de Kieboom, hoeve 

Keijsersbosch, hoeve Nouwenhuijs (op 

de grens van Tereiken en Milschot), 

hoeve Tereijcken, hoeve Milschot, 

hoeve ten Haselbosch, de hoeve ter 

IJnden, hoeve Ten Broeck, later de 

Ermerhoeve (Armehoeve), het goed 

ten Groenendael en het Schuijisgoed. 

Een uitstapje naar Handel biedt zicht 

op de Commanderiehoeve, de hoeve 

op Strijbosch en het huis genaamd 

de Oude Cluijs (tegen Padua aan, 

nog net op Gemerts grondgebied). 

Een wijde bocht richting de Mortel 

leidt ons langs de Virmundtse 

hoeve (het huidige Mariahofke in 

Handel), de Roode hoeve met daar-

naast het Schaijckehuijske (op de 

Rooihoefsedijk), het huis de Hemel 

en het huis den Hurck (allebei in de 

Mortel). Een sprong naar het noord-

westen en we zien het Aahuijs (de 

Kokse hoeve), de hoeve op Espdonck 

(de koster die op al die hoeven de 

provenbroden ging ophalen zei van 

die hoeve: "Die lag nogal uuijt ten 

wech"), de Vogelse hoeve en de hoeve 

de Cruijsdonck, beide boerderijen 

ook op Esdonk. Dorstig geworden 
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hebben we de keuze uit herberg de 

Herenerf, herberg die Alde kerck, her-

berg St. Joris aan de Merckt, herberg 

de Wildeman (ook aan de Merckt) en 

herberg de Ceulsche karre (voorheen 

de Gulden Cop) in de Nieuwstraat. 

We bezichtigen nog even het predik-

herenklooster aan het Binderseind 

(later de gereformeerde kerk), en 

meteen ook maar het huis genaamd 

't Moleke, net als "De Moriaen" even-

eens aan het Binderseind (later is 

er ook sprake van "De Moriaen", 

voorzien van schone zolders, aan de 

Pandelaar), en het huis genaamd het 

Brouhuijs (op de Boontuin). Om de 

blaren onder onze voeten op natuur-

lijke wijze door te prikken lopen we 

nog naar het St.-Amandushuis, hui~ 

singe "Het Clooster" op Boekent in 

de Broekstraat, met een nisje waarin 

een beeld van St. Augustinus stond, 

het huis genoemd de Steewech, het 

huis 's-Hertogenbosch, naast 't Wit 

Perdt (in de Kerkstraat tegenover 

thans "Dientje"), huis den Hoet en 

de huisinge genaamd Het Land van 

Belofte (idem), het huis den Rogier 

(waarin de kapelaan van de St. 

Janskerk woonde), het Hoog Stenen 

Huis in de Kerkstraat, het huis "daar 

de Vaick uijthangt" (tegenover de kerk 

en de kerkboge, de poort naar het 

kerkhof), nog een huis de Valck op 

de Boontuijn, een huis met stalling 

genaamd den Pellicaen (ook tegen-

over de kerk, de huidige Ridderhof), 

het Boterhuis (naast de kerk), her -

berg de Roode Leeuw en het huis 

genaamd de Fonteijne, nabij de 

Steenen brugge in de Haageik, huize 

d'n Hubert in het Schoolstraatje (nu 

de Ruij schenbergstraat), in 1714 

door pastoor Gautius gekocht met 

de afspraak dat er een priester op 

dit goed moest blijven wonen om 

"de onwetenden in de Mortel en op 

Esdonk te catechiseren en op zater-

dag na de middag de kinderkens 

van de Duitse school alhier", het 

Cappellaenshuijske (aan het begin 

van de huidige Kapelaanstraat) met 

daar vlakbij het Armerhuijs, huis "De 

Engel aan de Sterre" op het Stereind, 

het huis de Sterre aan het Schilt, huize 

"De Spilkorf", "In de Drie Swaenen" in 

de Haageik, huisinge De Hoepert in 

de Deel, een huisinge genaamd den 

Nieuwenschans (in de Pandelaar), 

het huis In die Drie Smeij hamers 

in de straat, het huis De Keijser, de 

Magdalenakapel, de kapel van Handel, 

het Heilig Huiske in de Deel, met 

daar tegenover een huis genaamd den 
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Gijsenman, de Ellenboge in de Hage 

- je zal er maar achter wonen - en de 

Arcke van Noë, 66k in de Haag, en 

natuurlijk de Latijnse school. In 1598 

ontstond er commotie over de afwa-

tering van de gracht om de school. 

Ooit had die gracht kunnen afwate-

ren op het vlakbij stromende riviertje 

de Rips, en de oud-eigenaar Frans 

Schenckels verklaarde dat het water in 

de kelder van het huis, nu de school, 

nooit hoger stond dan omtrent een 

hand hoog. Je kon er met je klompen 

aan gemakkelijk in lopen. De getuigen 

die werden opgeroepen, gaven een 

prachtig beeld van de omgeving van 

de school: bij de bocht van de gracht 

stond een perenboom, de slootkant 

was begroeid met gras, brem en 

dorenstruiken, er stond een geknotte 

elsenboom, de kinderen speelden er 

en zetten molekens in de gracht, in 

het nabij gelegen Bonenberchsvelt 

werden schapen gehoed en d'n 

Hubert, het andere stuk grond bij 

de gracht, was "in teulinge" bij Peter 

Gelaesmaekers. 6 ' 

Ook over wat wij de buitengracht van 

het kasteel noemen, maar wat in die 

tijd werd gezien als een sloot, kan 

men zich een beeld vormen dankzij 

een ruzie over wie nu "de aarde met 

lover" uit het water diende te halen. 

Er stonden, volgens de getuigen in die 

kwestie, her en der elzen midden in de 

gracht, en bij het vegen werd de witte 

aarde weggevoerd en de zwarte aarde 

werd gestort "op het eind naast het 

kerkhof- . 61  

Het uitbaggeren van de kasteelgracht gebeurt nog steeds. 
Bootje van de paters. (Foto: 5vW) 
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1 	" 

Aangevuld met de vaste punten van de 

dorpsplattegrond, zoals de kerk, het 

kasteel, het Gasthuijs in de Haageik, 

de windmolens (één van die molens 

werd al in 1657 aangeduid als de 

oude oliemolen, één was de stenen, 

de andere de houten molen), de ros~ 

molen (waar blijkbaar een flink hek 

omheen stond en die ooit is verplaatst 

van vooraan in de Molenstraat naar 

de Sleutelbos) 63  en de watermolen, 

wordt de informatie rijker en lijkt 

de virtuele wandeling in het Gemert 

van weleer niet meer zo onmoge-

lijk. De omgeving van het laatstge- 

noemde bouwwerk werd nauwkeurig 

omschreven, met "s Heerenvloet" (het 

stuwmeerje stroomopwaarts van de 

watermolen), de Rijt (een loopje dat 

parallel aan Kruiseind en Pandelaar 

liep), de Rips en een 'geer' (een soort 

brugje) uitschietende op de sluis. 64  

Kastanjebomen, dorenheggen of 

zelfs een krijseldoorenhegge (een heg 

van kruisbessenstruiken), een wijn-

gaarde, een beelenboevn aan de oever 

van de Rips in de Haag met nog een 

wilg daarbij, twee appelbomen bij de 

put en één vlak bij de achterdeur, het 

Vlierehecxke op de Molenakker, de eerste 

uitstekende kelderribbe naast de bin-

nendeur van het oud huis, een den- 

nenboom twee voet westwaarts daar -

van, een pad dat vanaf de Pantelaerse 

'boem' richting Boekel leidt ("de paeij 

die daar door den camp geet tot 

Bockel wart"), de houtwas rondom het 

Maria Magdalenahuiske, de Geborde 

Eijk (waarschijnlijk een soort opprik-

boom voor mededelingen) ergens op 

de Heuvel, waar iets verderop richting 

Beek ook een schutskooi voor het 

vee stond, dit soort mededelingen 

in duizendvoud helpen allemaal om 

een beeld van het Gemert van weleer 

voor ogen te krijgen. Die 'boem' in de 

Pandelaar was net als de Deelse boem 

(aan het heilig huiske, het kapelletje) 

of de Heuvelse boem of de Voortse 

boem (op de Lodderdijk) een hekwerk, 

Draaihekje bij een "boem". Detail van tekening Valentijn 
Klotz, gemaakt op 30 of 31 december 1675. 
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Voor de kerk stond een apart klokken-

huis, en aan de overzijde van de straat 

begon de Molensteeg, de huidige 

bedoeld om het loslopende vee buiten 

de dorpskom te houden. Zo'n hek was 

voor het algemeen gemak vaak voor-

zien van een voetgangers-draaihekje. Bonengang. 

Er waren twee bruggen in Gemert. De 

Steenen brugge over de Rips in de 

Haageik was een hoge, bolle brug. De 

buurtbewoners in de nabijheid van 

deze brug hadden een regeling getrof -

fen om over elkanders erf water te 

mogen halen uit de Rips. De Rips die 

binnen de dorpsgrenzen 6 voet (1.80 

m.) breed diende te blijven. De tweede 

brug (waarschijnlijk ook van steen) 

overspande de Beek - door de meeste 

Gemertenaren 66k de Rips genoemd 

- tussen Merckt en Binderseind. 

Detail van schilderij met gezicht op Gemert: de Bonengang 
(toen de Molensteeg). 
(Overgenomen uit Martien van de Wijst: Beknopte geschie-
denis van Gemert.) 

Een oude route naar Erp in de 16e 

eeuw zien we opdoemen wanneer 

allen die tot den Zeris gerecht zijn, een 

optreck van de vijsserijen gunden aan 

Dierck Boerten, zodat die een weg 

kon gebruiken tot aan de gemeijnt 

van Erp, "anders dan de cloeft van Jan 

Vogels, die was uitgescheijden." Wat wil 

zeggen dat de plek om te vissen werd 

verplaatst om Dierck ter wille te zijn. 

En dat Jan Vogels met zijn kloeft = zijn 

deel van het buurtschap, niet aan de 

geste meedeed. 65  
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Esdonk werd in vogelvlucht uitgete-

kend, toen Theodorus Borret, rent-

meester dezer Commanderie, daar een 

boerenhuis kocht. Het levert ons een 

precieze beschrijving op van dennen-

bosjes en bijliggende leemkuilen, een 

heideveld waarin nu' elzen staan, een 

visvijver, de dijk, groesveldjes en stuk-

jes akkerland, een beemd achter het 

huis, en natuurlijk de kapel. 66  

De oudste vermelding van een van 

de wegkapelletjes, onze keskes, aan de 

Lodderdijk, dateert - althans voor wat 

betreft de protocollen - van 9 februari 

1763: "... een nieuwveld aan het kasje 

neven de Handelsen dijck." 

Voer voor de archeologen: een akker 

daer dat huijs tot Ghemert op steet, bij 

Gherets Veraa.67  En als je je afvraagt of 

daar het Hooghuis van de heren van 

Gemert of het kasteel van de Duitse 

Orde mee bedoeld is, kun je uitvissen 

waar die Gheret Veraa woonde. Die 

bleek een huis in de Haag te bezit-

ten en dan weet je dat het om het 

Hooghuis ging. 68  

Nog nauwkeuriger reconstrueren is 

via de protocollen 66k nog mogelijk. 

Bij elke transportakte wordt namelijk 

de belending van huis of stuk grond 

vermeld. Met de klok mee, aan de 

linkerzijkant te beginnen, dan ach-

ter, dan de rechterzijde en tenslotte 

de voorzijde. Omdat de oppervlakte 

van de (onder)grond eveneens wordt 

genoemd, is het met stevig puzzelwerk 

en doorzettingsvermogen mogelijk de 

opeenvolgende huizen of percelen in 

een straat min of meer te herleiden! 

Gelukkig zijn heel veel oude namen en 

toponiemen in Gemert bewaard geble-

ven. Niettemin zijn er 66k veel verdwe-

nen. Een kleine impressie: 

de Boontuijn (het gebied in de vork 

van Binderseind en Kapelaanstraat), 

de Cnuijt (in de Mortel), de Faber 

(achter de Armenhoeve), Fellenoerde 

(ten noorden van het Kruiseind), 

de Goedencoop (in de Wind), de 

Heeretonne (op de Molenakker), de 

Hell (vooraan op het Molenbroek), 

De Krengelhoek, destijds een stukje van het toponiem 
Fellenoord. (Foto: 5vW) 
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het Hemelrijk (in de Mortel), de 

Hoerenpat (op de Mortelse Peij, 

lees het als Hoornpad, een pad 

voor de koeien), de Lasaruscamp, 

het Lindereijndt (Binderseind), d'n 

Leerwiel (in Goorswinkel), het Loo 

(in de Mortel), de Mussenbergh (in 

de Mortel), de Peerdtshemel (in de 

Pandelaar), de Polhoeck (nabij de 

Snelle Loop), de Posthoeve (op de 

Stroom), het Raepcoeck, de Rulle, 

de Riethoff (in de Pandelaar), Sint 

Nicolaesstock (aan de Oudestraat), 

de Verloren Kost, de Visscher (in 

de Pandelaar), de Vlaes (in de 

Mortel), de Vloeijendijck (de huidige 

Virmundtstraat), de Vondervoort 

(in de buurt van de Stinkert in de 

Broekstraat), de Voortboom (op de 

Lodderdijk), de Wachtendonck (toen 

nog op de Wind, links van de weg naar 

Boekel). De Lodderdijk is niet verdwe-

nen, noch als naam, noch als weg. Een 

leuke theorie over hoe deze weg tus-

sen Gemert en Handel aan haar naam 

is gekomen? Joest Aert Schenerts dien 

men noemt Joest die Lodder, woonde 

in 1552 in een huis en hof bij de 

Dijckstraet. En dertig jaar later staat er 

in de oude geschriften: het huis waarin 

Joost de Lodder bestorven is, aan de 

Lodderdijk. 69  

Mr. Gijsbert van Manen, molenmeester 

alhier, en Hendrick Scheij, molenaar 

van Bakel, hebben zich op verzoek 

van Peter Penninx en Peregrinus 

Verhofstadt, de oude en de nieuwe 

molenaar op de houten en stenen 

molens alhier, naar die molens bege-

ven om via oculaire inspectie te taxe-

ren de molenstenen en zeilen der 

genoemde molens. Van de houten 

molen zijn twee stenen en van de ste-

nen molen de loopersteen gemeten. 

Samen zijn ze 281i2 duim dik, iedere 

duim 11 gulden, maakt 313 gl. + 10 st. 

De liggersteen van de stenen molen is 

3 duim min een 6e kwartier dik, tegen 

5 gulden per duim, de steen is name-

lijk versleten, maakt 14 gl. + 3 st. De 

vier zeilen van de houten molen zijn 

getaxeerd op 30 gl. en de vier zeilen 

van de stenen molen op 22 gl. Alles 

bijeen: 379 gl. + 13 st. 
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