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l{iro van Heugten

ok al werd de neutraliteit van de vriie riiksheerliikheid Geurert nog eens op 4 ianuari 1553 door Filips II
bevestigd (1) en volgden er in o.a. 1603' 7627, 7622
en 1628 heftige protesten als ze in berichten bij de Meierij
van ! s-Hertogànbàsch (hertog6om Brabant ) werd gerekend (2)
en gebood Parma in 1585 bii herhaling Genert geen oorlogs'
lasten op te leggen (3)t toch trok nen zich daarvaa net zo'
nin iets aan als tijdens de Gelderse Oorlogen (4).
Uit de door nij geraadpleegde literatuur blijkt dat Gemeri
tenrninste heel wat keren het slachtoffer werd van plunderen'
de legerbenden. Met daarnaast nog andere rampspoed als dl
pest in 1565 (1568) en 1636 en nisoogsten hebben die van Ge'
mert er wel van gerveten. Ofschoon de hele streek veel te lij'
den had van deze oorlog is het nerkwaardigt dat het offici'
eel neutrale Crenert meer keren zwaar te lijden had dan b.v
Bakel (1586, 1599, 1625) of Deurne (1599, 1631).
In het kort had Gernert tijdens de Tachtigjarige 0orlog va:
legerbenden te lijden in de hier volgende iaren:
1588. (1589) - In de herfst van 1588 kwan de beruchte Maartel
Schenck van llydeggen - na de overgave van Bonnr eind septen
ber - net zijn Staatse legerbende naar GÍelnert. Zeer waar'
schijnlijk kwan hij speciaal naar hier, ondat hem het plun'
cleren e.d. in het Rijnlandr waar hij de ziide had gekoze
van de afvallige aartsbisschop Truchsess van Keulen, moeilij
gemaakt was door vooral de Duitse Orde. Het is tenninste op
vallend dat behalve van Venr ay het niet bekend is dat zíi
troepen hier nog meer geplunderd hebben. Dat zou overigen
weinig hebben opgeleverd, rvant de jaren daarvoor hadden Ie
gerbenden van vooral Filip van Hohenlohe hier ook al huisge
houden,, o.a. 1586 Bakel, 1587 Helmondr Stiphoutr Rixtel e
Lieshout. Daar ze de Gemertse lerk niet langs de schijnbaa

enige ingang aan de zuidzijile binnen konden, ondat daar vanuit het kasteel op hen geschoten werd, Éraken ze aan
de
noordzijde een gat in de muur en beroofden en vernielden het
gebouw (5). Ook zouden ze het volgend jaar weer in Gernert
hebben huisgehouden (6), naar daarvoor vonrl ik verder geen
aanh'ijzingen. Mogelijk is het een verwarring rnet Hernert, dat
in datzelfde jaar door de Spaanse toepen vai Karel vaÍr Mans_
feld ingenonen werd (Z).
15ïL-g
- In 1591 of 1593 zouden opnieuw muitende leger.(
benden in Gemert hebben geroofrl (g). U;gefijk was dat de rui_
terij van Don Anbrosio Landriano, diê i; h;t najaar van 1S9J
via Budel, Leende, Heeze, Geldrop, Mierlo, Helrnond en waar_
schijnlijk Gemert naar Grave trok net ongelreu" 2OOO
paarden
om daar rte haelen het geschut van Zyne Málesteytr. D. ,."_
teringen waren zeer aanzienlijk en werden- in een smaldeling
over de kwartierdorpen van peellard verdeeld, waarbij dà
buurgemeenten Bakel S11 guldens en Erp 623 guldens moesten

bijctragen (9).
1599

- Volgens Van Heurn, Van der Aa e.a. (1O) wercl Gemert
in septenber van dat jaax door een thoopr Spaans voetvolk en
ruiters geplunderd. Deze legerbende vaÍI wel SOOO nan werrl
bekend als de Inuiters van Ilatnont r en bestond. volgens de een
uit rMontêniersr (waarschijnlijk Montenegrijnen) en volgens
de ander uit leren uit het garnizoen van Herentalu, orrde"
aanvoering van Don Louis de Velasco (tt). Ze deed daarna nog
een groot aantal dorpen neer in onze omgeving aan zoals Ba_
kel, Deurne, Geldrop, Heeze en Soneren -en láter in deceÍnber
nog Aaxle-Rixtel en Beek; bij Helmond ra.erd bovendien flink
gevochten en kasteel Croij werd rnogelijk gedeeltelijk ver_

woest .

1603 - Volgens Haraeus (12) verliet in het voorjaax vaÍr 1603
een troep van 6OO Staatse ruiters, waaronder een afdeling
van__pr ins Maurits, Nijnegen en Grave voor een strooptocht
in
de Kenpen,Toen Antonius Schets baron varr Grobbendonk, Ieger_
bevelhebber van t s-Hertogenbosch, dat hoorde trok hij met
2OO ruiters en 4O voetknechten de stad uit en ging op 7 ápril
in Gernert in een hinderlaag liggen, omrtat hij wist dat ze
daarheen zouden trekken. De voetknechtur, ,o..tun dat leger,
zodra het i.n zijn geheel in het alorp zou zijn aangekomen, -om_
singelen, waarna de ruiters het in een snólle beweging met
hun zwaarden moesten overvallen. Het voetvolk viel evÀnwel
al aan toen een voorhoede van 2b ruiters het nidden van het
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wisten naar hun onderdelen, die nog in het vrije veld waren,
te ontkonen. Toen Antonius Schets zag dat zijn plan mislukt
was gaf hij zijn ruiterij bevel de vijand in zijn gelederer
aan te tasten en hem alsnog uiteen te slaan. Haraeus mêldt
dat er 55 neteen vielen, waaronder de vaandeldrager vart prins
Maurits, twee luitenants, evenveel vaandrigs en 113 soldater
werden gevangen genomen en verder nog 16O paaxden uerder
buitgernaakt. Volgens een andere bron (13) sneuvelden 3C
Staatse ruiters en twee man uit t s-Hertogenbosch. De baxor
van Grobbendonk zou over deze overwinning zo verheugd zijr
geweest, dat hij de buitgemaakte wapens van dê officieren er
de trompetten, met het wapenschild van prins Maurits, ale
overr{inningstrofee in een kamer van zijn huis ophing en vervolgens een I pragtige maaltydr gaf.

- Dat jaar gingen volgens de ene versie op 23 augustue
en volgens een andere op I september Hessische soldaten vaÍ
het garnizoen van Kalkar I comende op D(ecutier te Gemert
baldadig tê werk (14). Dat garnizoen was in feite een bende
van 25OO nan onder aanvoering van Kare1 Rabenhaupt, die zicl
in 16zlo in Kalkar nestelde en daar vijf jaar bleef (15). Nadat ze Gemert in 1641 al hadden aangespnoken voor belastingen (16) en neí daar twee jaar later kennelijk nog niet betaald had werden volgens een kroniek t tlriendartigh Manner
van Gemert *reedelijck omgebracht op St. Anthonisbroekr (1?).
Waar rlie plek heeft gelegen is onbekend. Daarna heeft Gemerl
naar het zich laat aanzien weer trouw de belast ingen betaald.
Behalve deze grotendeels uit literatuur bekende akties hebben er ongetwijfeld nog talrijke roverijen, plunderingen er
afpersingen meer plaatsgevonden, welke bet werk was var
rondzwervende lêgerbenden. Daarover is vooral in de gemeen.
terekeningen in de archieven wellicht meer te vinden.
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Zopaar een ooperkinA!

Ís hêt de le-zer ook opgevallen, dat rbendelelder|r nabe.haupt
z(, ongevee! hêtzêlfdê oóst à1s r l egerbeveLhêbber I van órottenaont ,l
traar hijn gevoel waren tËtae rherËnr Cf u""á.i"ia"i--ói
iegertever_
hebber, Daa! niet de één dit en d.ê ande! dat !
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