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door Ad Otten

'p 31 decenber 1625 maakte zekere Valentijn Klotz de
hier bov-enstaande prent trl. É""-,r"i""" "áÍ.n.ï."r"nt
$i=Fg van De Markt in Gemert. fn het midclen staat
de Gere_
forneerde Kerk van Genert, de b."g o;;;-á;
iip.
ur,
,".0."
naar achteren huizen aan het BinclerJei"O. nu"frt,
de
buiten_
gracht van hêt kasteel.
ge_
li"\:- 1"" r,.t r.à"t;"-i.ond
bouwd als kapel van het hedikherenkir;r#i
'lt..t 1640
H..bu.g
JrDe Wildemanrr (thans
--;o.
'wfïdeman
Rabobank). o"""
aan de
Markt'rwerd al eerder eeschreven in Gernerts
ieei
nr.os(fSZO).
Dít artikel wil alle àanclacht vestigen op-.urr'lo"t
wel. sail_
lant detail van de afbeekting hierbàve", ' l,.i--"iit ."gbor
terst links. De eerste aanbiit .o.pt lr.rro.au"u op, d ui_
dat rnen
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hier van doen heeft

met het uithangbord van een herberg die
gestaan moet bebben op de plaats van het huidige Hotel rle
Keizer. Bij ninutieus onderzoek blijkt echter tlat het nauwelijks afgebeelde pand links op de voorgrond het pand geweest
noet zijn dat stond op de plaats lÍaar nu het gemeentehuis
staat.
De tekeningen van Valentijn Klotz - hij naakte er verschillendê van Gemert, Veghel e.a. - blijken steeds tekeningen
nauwkeurig in afbeelaling en gemaakt in overeenstenming met
de werkel!|ce situatie.Het is vooral daaron alat het afgebeel-

de uithangbord bezwaarlilr van een voorgangêr val rrDe KeÍzerrr
kán zijn. Imrers, de afbeelding van Klotz geeft slechts 66n
pand te zien tussen de waterloop De Rips en de KapelaaÍr-

straat, terwijl genaakte reconstructies aantonen, dat ilit
straatwandje reeds vanaf tenminste de zeventiende eeuw, tot
in tle zestiger jaren van deze eeuw, drie gevels teltle (2).
De maker van de prent uit 1675 moet dus gestaan hebben op
een punt van Íraar hij slechts 66n gevel k6n zien. Vanuit alle punten, die daarvoor in aanmerking konen, blijkt ook tle
voorgevel van het pard op de plaats van Hotel De Keizerrniet

zichtbaar geweest te zijn.

Dat komt ondat in de gevelwand van het Ridderplein ter hoogte van de Markt tyee lmikken zítte^. De ene zit tussen het
pand-l{oolder ing en het geneentehuis en de andere tussen het
geneentehuis en De Keizer. Deze }nikken in de zogenaamde
rooilijn kan nen ook constateren op het ninuutplan van het
ka<laster uit 1A32. Daar in de Crêmêrtse schepenprotokollen
geen akten zijn gevonden, waaruit zou kunnen bliÍren, dat sedert 1675 rrhet gemene marktveldrr qua afinetingen verandertle,
moet men aannenen dat tlie rooilijn tot de invoering van het
katlaster bleef zoals die was.
Wanneer nen zieh in 16?5 begaf van de kerk, Iopênale langs de
huizenrij, naar de markt, dan kreeg nen pas zicht op neer
dan 66n gevel (in de straatïantl tussen Rips en Kapelaanstraat), wanneer men g€konen wês ter hoogte van het huidige
geneentehuis. Zo gauw er ook maar iets in beeld komt van de
voorgevel van het pand ilat nu rrDe Keizertt heet, dan ziet men
ook <le tlr ie gevels in de daar tegenover liggende straatwanal.
Dit valt gemakkelijk af te lezen uit de gereconstrueerale

platteerond (3).
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komen we tot de
dat het-"t."a.*"p
uithangborcl op de
prent van 16?b moet ziin,conclusie
van het panal
a.t
--- --v.ru
de plaats
van het huidige geneeniehuis. I

IIIN STNT JORIS,I
lat er precies is afeebeeld_op het
uithangbord is niet te
zien. l{anneer nen echier. in a.' a".r,il#ïffi
on wat meer
te achterhalen van de .,r"as aa.r- oe i;il";.#ï;
het geneen_
s,,"i.e.,-Iïr..iur"" op. Het
Joris
in
fel gevecht gewikkeid net
een afzichteliike araarr,jj
Op de plaats van het gêmeêntehuis
stond nanelijk
--qÍe-rJn een herberg
ole-de naan had van: rrfn sint Joris,r.
fn 1549 is er in een Bossche schepenakte
aI sprake van een
huis st. Joris gelesen i, cere"i-aií-áïoi"li""ïnl.
Reg€lnatig treft nen de naan van
nertse schepenprotokollen. rn al alit huis ook aan in ale Ge_
rtie g.;;ii";-l:;r
dan sxra_
HERBERG

lltïliljïij;rj"ï;| ll*.,i.r,.,r
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ke van een herberg annex brouwerij geheten:

rrln Sint Joris

aan de Mercktrr.
Dat de Herberg St. Joris inderdaaal het th'eêde pand is vanaf
de hoek Kapelaarstraat-Ridtlerplein blilrt o.a. uit een aantal
schepenakten van het jaar 1699 (5).
Op 16 decenber 1699 vindt een erfscheitling plaats van de eigendonmen van wijlen Joannes van der Lee, gemeentesecretar ig
van C.emert. Hij was o.a. êigenaar van een groot huis aan de
Markt. Dit grote huis noêt het pand geweest zijn op cle plaats
van het huidige Hotel de Keizer. Dat grote huis wa.s narnelijk
gelegen, tussen aan de ene kant een klein huiske aan rrtle Capelaenstêegrr en aan de andêre kant rrdê huisinge geneendelijk
genaampt In Sint Joris gelegen op de Mercktrr.
SÍnt Joris en het draaksteken.
ffiikel
is het toch zeker ook ingaan
op Sint Joris zelf. Als
teressant om wat tlieper in te
patroonheiligê is hij in Genert bovendien geen onbekende. In
de kerk hatl het St.Jcris gilile tot in de vorige eeuw een eigen
altaar. Sint Joris wordt ook wel genoemd als medepatroon vaÍr
de Duits Ordensridtlers. Het zouden volgens overleveringen
in ieder geval de kruisvaarders geweest zijn die de verering
van St. Joris uit het oosten naar Europa hebben gebracht.
ZeIfs onze Cermaanse voorouders kenden al een figuur als St.
Joris, nanelijk Siegfried diê ale tbaak versloeg en in wiens
bloed de heltl zich waste. Zoals hiervoor gêschreven, verbreitlde zich pas in de tijd van de lcuistochten, vanuit Byzantium, tle legende van Sint Joris, tlie de ilraak versloeg en
een meisje dat aan hen zou wortlen geoffertl bevrijdde van een
afschuwelijkê dood. Sintls de dertiende eeuw ontr{ikkelde zich
zor+rel in West-als Midden-Europa een ware cultus rond tle persoon van St.Joris. De strijd met de draak btijkt ook dan pas
te zijn ingevoegd in rrhet heilige levenrr van Joris. Vanaf de
veertiende eeuw ontbreekt die invoeging in geen enkele be-

schrijving,
Ál in 138O werd te Utrecht het spel vao Sint Joris net de
draak opgevoercl. Afbeeldingen van Pieter Breughel de outle en
Pieter vander Heyden (Peter Merica 16O1) laten zien, dat ook
in de Zuidelijke Nederlanalen rrHet spel met de draakrr veelvuldig werd opgevoeril (0). fn vele pladtsen weril bii schuttêrijfeesten tle draak in processie meegevoerd naar de markt
waar het gevecht zou plaats vinalen. Als rrdraakstekersrr moesten natuurlila de leden van de St. Jor isbroederschap opd-raven.
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Draak, detaíl uit ,,Kermi[,, uan píeter
Btueghel de Oude.

Zouden de leden van het Gemertse St. Jorisgiltte
Ín het verre
verleden ook de draak bestornd hebben?
Hoe het ook zii' het is naar nijn iilee
kijf .at sint
Joris, eeuwenlang op ale Crenertsê iarkt debuiten
.,oo.l"Ëfaig.
dr..k_
steker heeft rfuitgehangenrr
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