
Contacten 

In vergelijking met de hedendaagse 

snelheid van het leven ging in de peri-

ode van de Gemertse schepenbank 

alles met een slakkengang. De mobi-

liteit was beperkt en er is tussen 1470 

en 1810 op het gebied van vervoermid-

delen ook helemaal geen revolutionai-

re verandering te melden. Toch waren 

er wel degelijk contacten met andere 

streken. Uiteraard waren er vooral 

allerlei uitwisselingen met de inwo-

ners van de andere dorpen en steden 

in Zuidoost Brabant. Een voorbeeld? 

Een man uit Budel, glascremer van zijn 

stijl (glashandelaar van beroep) werd 

aldaar bestolen. Toen een marskramer 

uit Sint Anthonis de gestolen waar 

in Gemert te koop aanbood, werd hij 

onmiddellijk gearresteerd. De regio-

nale tam-tam werkte blijkbaar goed ! 7° 

Dat ondervond ook de "alhier gede-

tineerde jood" Alexander Benjamin. 

Vanuit Sambeek kwam de beschuldi-

ging dat deze persoon in dat dorp aan 

de Maas de predikant Buijs en diens 

huishoudster had bestolen. Het feit 

dat Gemertse jongens hadden gezien 

dat Benjamin iets in de gracht achter 

de Commanderie - het kasteel - had 

gegooid dat, eenmaal opgevist, een 

breekijzer bleek te zijn, was voldoende 

om te overwegen de verdachte aan 

een scherp examen en torture te onder-

werpen. Echter, zonder pijn of banden 

van ijzer was Alexander Benjamin, 68 

jaar, geboortig van Frankfurt, maar 

zonder woonplaats, bereid te beken-

nen dat hij de diefstal had gepleegd. 

In het eerste weerclshuijs van Beek waar 

hij had overnacht, trof men de porse-

leinen kopjes met rode bloemen aan 

die bij predikant Buijs waren gestolen. 

De straf viel mee. Alexander werd voor 

eeuwig uit Gemert verbannen. Gezien 

zijn zwervend bestaan zal hij deze straf 

vast niet onbillijk hebben gevonden: je 

bent een wandelende jood of je bent 

het niet. 7 ' 

Ook plaatsnamen van-verder-weg 

duiken, de ene met regelmaat, de 

andere slechts een enkele keer, in de 

Gemertse schepenprotocollen op. Een 

buitengewone opsomming: 

Achel, Aken, Alem, Alphen a/d Maas, 

Amersfoort, Amsterdam, Antwerpen, 

Appeltern, Arnhem, Assent, Baak, 

Baugé (in Noord-Frankrijk), Batenburg, 

Berg in het land van Gulik, Bergen op 

Zoom, Beverwijk, Blaarthem, Bologna, 

Bondhuis (in Friesland), Brandenburg, 

Breda, Bree, Broekhuizen, Bruchsal 

(bij Mannheim), Bruinisse, Brussel, 
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Bussum, Coimschate (vlak bij 

Deventer), Delft, Den Haag, Deventer, 

Diepenbeek, Dieren, Diest, Düsseldorf, 

Dussen, Dordtrecht, Drunen, Druten, 

Echternach, Emmerich, Geldermalsen, 

Geldern, Gerdingen, Goch, Goeree-

Overflakee, Groesbeek, Gruitrode, 

Haarlem, Hamburg, Hamont, Haren, 

Hasselt, Heeg (in Friesland), Heel, 

Heemstede, Helden, Hemert, Hernen, 

Hertefeld, Hilversum, Hommersum 

(vlak bij Goch), Hoogstraten, 

Huizingen, Horst, Ilpendam, Jutphaas, 

Kalkar, Kampen, Keerbergen, Keulen, 

Keuttekoven (in Belgisch Limburg), 

Kleef, Klingen (in Vlaanderen), 

Leiden, Leiderdam, Leuven, Lier, 

Lisse, Lith, Loenhout, Lommel, Loon, 

Lottum, Luik, Maasbommel, Maaseik, 

Maastricht, Macharen, Maren, 

Mechelen, Meerhout, Middelburg, 

Mook, Münsterbilzen, Nieuwkerke, 

Nijmegen, Nuland, Olburgen, Olst, 

Oosterend, Opdam, Ordingen, Orthen, 

Oudekerk, Oudorp, Papenhoven, 

Parijs illustratie: tekst hieronder in 

grijs kadertje, Peer, Posen, Puiflijk 

(in het land van Maas en Waal), 

Retie, Roermond, Rome, Rossum, 

Rotterdam, Sassenheim, Schiedam, 

Siertorp, Sint-Pietersvoeren, Sint-

Truiden, Sittard, Slangenburg, 

Terhorst, Tiel, Tilburg, Tongerloo, 

Turnhout, Udem, Utrecht, Velp, Venlo, 

Venraij (dichtbij maar toch 'over' 

de Peel), Voorburg, Vught (een col-

lega-commanderie binnen de Ballije 

Alden Biessen), Waalwijk, Waspik, 

Wateringen in Holland, Warenborg, 

Weert, Well, Wenen, Westvoorne, 

Weszaandam (Westzaan?), Wezel, 

Wijck (bij Utrecht), Wij lre (in het 

land van Kleef), Xanten, Zaandam, 

Zaltbommel, Zoetendaal en Zwolle. 

Net  als Johan Posters, ritmeester van 
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Zijne Koninklijke Majesteit van Groot-

Britannië, die in 1690 een bezoek aan 

Gemert bracht, hadden personen uit 

alle zojuist genoemde plaatsen een 

band met Gemert of een reden om 

een bezoek te brengen aan de aloude 

Commanderie. Ter illustratie nemen 

we Luik als voorbeeld. Die stad was 

in de vroege periode van de schepen-

protocollen nu eenmaal 'ons' bisdom, 

maar ook de stad waar maar liefst 

drie Gemertenaren het tot pastoor-

commandeur of grootpastoor van St. 

Andries en Gangulphe schopten, zoals 

de zeer eerwaarde heer Guilhelmus 

Cox, zoon van de Gemertse schout 
Cox. 72  Hij was, na nog een tijd de pas-

toor van Ordingen (nabij St. Truiden) 

te zijn geweest, de opvolger van zijn 

dorpsgenoot Johan Coolen (geboren 

in 1669) en de voorganger van nâg 

een dorpsgenoot, namelijk Petrus 

Franciscus Theunissen. 

In dit torentje, gebouwd tegen de wand van de citadel van 
Luik, hadden de uit Gevaert afkomstige  groot-pastoors hun 
werkkamer. (Foto: Toon Grassens) 
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