
PATRY SIPS

flet ontwerp voor de kaft van Gemerts Heem is dit keer van patry
^^Sips. He,t is speciaal voor dit doel gemaakt en past als gegoten.
De voorstelling is ingegeven door het beeld dat zij heeft ván heem-
kunde als het blootleggen van de wortels van ons bestaan. Daaruit
spreekt ook haar gefascineerdheid door fossielen en oude voorwer-
pen, die voor haar geen levenloze objecten zijn, maar bezield en
daardoor een eigen verhaal vertellen, het verhaal van het leven zelf
in zijn oorsprong en ontwikkeling. Het is dit leven zelf, als een
bezielende oerkracht, waarnaar zij in haar kunst op zoek is. Uitge-
!ruk1 i1 e-en eigen rudimentaire vormentaal in eèn zeer krachlig
handschrift neergezet, uitlopend in een ragfijn lijnenspel, in een
levendige kleurstelling en overwogen compositie. Dezè stijl geeft
aan haar werk een grote intimiteit en intens betrokken uitstràhng, in
voortdurende verwondering over het levenseigene, dat in het á1le-
daagse bestaan achter vanzelfsprekendheid en achteloosheid schuil
gaat.

Patry Sips is geboren in Beek en Donk op 16 mei 1949. Na vele jaren
werkzaam te zijn geweest in de verzorgende sector, die haar iterk
gevormd heeft, ontdekte zij haar creatieve mogelijkheden op het
Gemerts Atelier. Onder de bezielende leiding van Jan van Gémert
vond zij. d,ar. haar weg naar de kunst. Van 1980 tot 1985 doorliep zij
de_Koninklijke Academie voor Kunst en Beeldende vormgeving in
's-Hertogenbosch. In haar kunstzinnige vorming dankt zij veel áan
Jan van Gemert en Johan Claassen. Haar eerite werkèn dragen
daarvan-nog een duidehjk merkteken. Gaandeweg heeft zij éen
persoonlijke stijl ontwikkeld.
Voor haar werk is een groeiende belangstelling. Zij heeft reeds
Agëx_poseerd in Gemert, Beek en Donk, Helmond en laatstelijk in
Eindhoven. Werk van Patry hangt ondermeer in het Macropeáius-
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c_o-llege .te Gemer!_in het gemeentehuis en in het verpleeghuis
"Keizerinnedal" te Helmond. Het is ook opgenomen in de kunituit-
leen van het "Meyhuis" in Helmond.
Zij werkt in het kunstatelier Nazareth, de voormalige lagere school,
een-oud doorleefd gebouw met grote en hoge ruimtin, waarvan een
welhaa,st serene rust uitgaat, een omgeving die tot concentratie en
toewijding uitnodigt.

Het is alleen te hopen dat dit geen verbanning voor de kunst bete-
kent, maar dat daarvan in Gemert eens wat mèer is terug te vinden.
A-an het tweede, eveneens recentewerk, waarvan op het títelblad een
afbeelding prijkt, heeft Patry als onderschrift meegegeven "een
weemde eend in de bijt". Zij heeft daarmee het gevóel-willen uit-
drukten dat zij in veel contacten heeft ervaren, daq'e als iemand die
van buiten komt, toch nooit geheel in de Gemerise gemeenschap
wordt opgenomen. Met haar kunst wil zii een taal spr-eken die niet
onderscheidend, maar gemeenzaam is dóor de uitd'rukking van de
authenticiteit van het bestaan waarin wij allen delen, een tial waar-
van de verstaanbaarheid grenzen overstijgt.

(red. T.T.)
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de verhouding tussen de broeders en hun religieuze en maatschap-
pelijke verhoudingen. Dat hij ook de zakelijke belangen behartigde,
blijkt hieruit, dat hij een groot stuk heide tot ontginning bracht en
zelfs een bierbrouwerij bouwde, die zo goed rendeerde, dat de
brouwers uit de omgeving een tegenactie begonnen. Omdat hij ook
hier alles notarieel had laten vastleggen, hadden de brouwers geen
schijn van kans met hun pÍotesten.

Ook stichtte hij een soort middelbare school in het vrije Gemertse
gebied. Veel kinderen van meer gegoede Brabanders uit de Gene-
raliteitslanden, waar het katholiek onderwijs was verboden kwarnen
hier studeren.
Uit dit alles blijkt wel, dat Daniël de Brouwer heel wat in zijn mars
had, hoewel hij tot nu toe werd afgeschilderd als zoon van een arme
herder, die met schapen de hei optrok.
Toen broeder Herman-Jozef van den Berg, de huidige archivaris van
de Congregatie van de Broeders Penitenten, in 1988 bij mij infor-
meerde over meer gegevens van Hoogeloon als geboorteplaats van
Daniël de Brouwer, wist ik weinig meer dan hij zelf. Wel had hij
intussen de professie-akte uit 1698 opgespoord, waarin Daniël de
Brouwer het contract ondertekende met zijn werkelijke naam, Da-
niël Vervest. Daaruit zou kunnen blijken, dat Daniël de Brouwer een
bijnaam was, die aan een beroep was verbonden, zoals dat ook bij
smid, mulder, bakker en slachter veel voorkwam.

Er waren dus twee belangrijke uitgangspunten gevonden om te
achterhalen, wie Daniël de Brouwer werkelijk was en waar hij zijn
jeugd had doorgebracht. Het toeval kwam mij daarbij te hulp, toen
kort na mijn eerste contact met broeder Herman-Jozef, een docto-
raal scriptie verscheen bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, van
Anke van der Zee, getiteld: "Hoogeloon. Een historisch-geografisch
onderzoek naar de nederzettings-ontwikkeling tussen de 12de en de
19e eeuw" (Amsterdam, juni 1988). In deze scriptie wordt o.a. het
grondbezit in Hoogeloon beschreven, dat eigendom was van de abdij
te Tongerlo.
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De handtekening van Daniël de Brouwer.

De wouw van Jacobs de Brouwer was waarschijnlijk ook een Ver-
vest. Haar naam komt viermaal voor en een keer wordt ze iets
moderner "de huysvrouw Jacobs die Brouwer " genoemd. Bijna alle
akkernamen zijn nog te localiseren omdat ik ze rond 1950 met
behulp van de onderwijskrachten van de lagere school reeds op
kadasterkaarten heb vastgelegd. Zo blijkt het eerste perceel, dat
grenst aan het erfvan Dierck die Becker langs het Heuvelse Kerkpad
te liggen en de naam l-angakker te dragen.

In 1743 komt die naam van Becker (Bakker) en Langakker nog eens
terug. Dan woont hier (tegenover de oude kerktoren en langs het
Heuvelse Kerkpad) een Willem Dircks de Becker (de Bakker). Deze
bakkerij staat er nog steeds en is tot 1920 als zodanig in gebruik
gebleven. Waarschijnlijk is dit de oudste woning van Hoogeloon.
Jacobs den Brouwer woonde in 1530 westelijk van de toren in de
boerderij, die daar tot 1930 heeft gestaan (van de familie Willems).
De brouwerij die bij deze boerderij hoorde is tot ongeveer 1670 in
gebruik gebleven. In 1740 woonde hier nog wel een Jacobs (Gerrit),
die nu behalve een boerderij ook een smederij had. Deze smederij
stond er rond 1920 nog. Gerrit Jacobs was tevens Schepene van
Hoogeloon en heeft tientallen handtekeningen geplaatst in akten
van het schepenregister rond 1740.
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De_ ligging van de percelen werd toen nog niet aangegeven met
kadasternummers (pas na 1830), maar met àe naam ván-de akkers
en de eigenaars van de ernaast gelegen grond. Met deze gegevens
komt men heel wat farnilienamen tegen diè ook nu nog in Hàoleloon
bekend zijn. Uiteraard zocht ik eerst naar namen, dié iets te áaken
hadden met een brouwer en met de naam Vervest.
In de oudst vermelde opsomming van goederen tussen 1510 en 1539
was het al direct raak: Hierin werd o.a. een perceel vermeld, dat
noordwaarts aan het erf van Dierck die Beckèr en zuidwaarts aan
eenperceel van Anth. Vervest grensde. Verderwerd een perceel met
de naam Bieracker vermeld, grenzend aan Jacobs Brouwers Wijffs
erve (grenzend aan een perceel van de vrouw van Jacobs den Bróu-
wer).

+
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De brouwerij moet rond 1670 (waarschijnlijk in 1672 of 1673) ver-
plaatst zijn naar de hoek van de Casterseweg. Ook hier werd het een
boerderij met brouwerij (het gebouw staat er nog). Tegels uit de
schouwvan de boerderij dateren uit de tweede helftvan de 17e eeuw
(1670-1675). Oorzaakvan de verplaatsing is mogelijk een pestepide-
mie, die in 1.671 te Hoogeloon heerste. Mogelijk heeft men angst
gehad voor besmetting van de waterputten, die lagen op een helling
tussen het kerkhof en het riviertje de Panrijt.
De nieuwe boerderij-brouwerij moet zijn betrokken door de vader
en moeder van Daniël Vervest (Daniël de Brouwer). Mogelijk was
zijn moeder een Jacobs van de oude brouwerij langs de toren.
Behalve Daniël zijn er nog twee of meer broers geboren. Een van
zijn broers zal C. Vervest zijn geweest, die in 1127 hoofdman werd
van het St. Jorisgilde. Die eervolle maar dure functie was aan een
brouwer goed toevertrouwd. Verder werd in 1742 een Jan Vervest
vermeld, die tot voogd wordt benoemd van een gezin met jeugdige
kinderen waarvan vader en moeder zijn overleden. Dit was een
verantwoordelijke functie, die hij op een voortreffelijke manier
beheerde.

Nog veel Vervest namen ben ik in oude archieven tegengekomen,
zoals een Pancratius Vervest in 1614 als eigenaar van de I-angakker
achter bakker Willem Dircks. En in 1836 werd een Cornelis Vervest
als koning van het St. Jorisgilde genoemd.
De brouwerij langs de Casterseweg is merkwaardig genoeg later
weer door de familie Jacobs bewoond. Rond 1810 was de brouwerij
nog in gebruik. In het begin van deze eeuw woonde daar nog Peer
Jacobs. De oudste dochter Jo Jacobs is daar gebleven toen ze trouw-
de met Jac. Kolsters. Een zoon van Peer Jacobs, namelijk Driek
Jacobs bouwde een boerderij er naast.

Rond 1960 is de boerderij en brouwerij verkocht. Als laatste bijzon-
derheid vermeld ik nog dat in 198L twee drinkwaterputten werden
gevonden achter de woegere brouwerij bij de toren. Het waren
putten, die voor het onderste gedeelte bestonden uit uitgeholde
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eikestammen met een doorsnede van ruim 100 cm. Deze putten
dateren waarschijnlijk uit een periode van voor 1300. In een der
putten werden nog restenvan een deksel gevonden. Mogelijkwas dit
de brouwerijput.
Met deze gegevens krijgen we een ander beeld over de jeugd van
Daniël Vervest, bijgenaamd Daniël de Brouwer. Het was niet het
arme herderskind, dat niet kon lezen en schrijven, maar een ontwik-
keld, zakelijk ingesteld en inventief persoon. Uit zijn jeugdervarin-
gen en omstandigheden is het verklaarbaar, dat hij een stuk heide
gaat ontginnen, een goed functionerende brouwerij begint en een
kostschool waar kinderen van gegoede ouders uit de generaliteits-
landen katholiek onderwijs kregen.
Mogelijk heeft hij bij dit alles hulp gehad van het thuisfront in
Hoogeloon, maar ik zie hem er voor aan, dat hij dit ook op eigen
kracht met zijn talenten tot stand kon brengen. (1)

Noot:
1. Met toestemming overgenomen uit "De Rosdoek", nr. 54, 1989; tijdschrift van

de heemkundige studiekring "De Acht Zaligheden"
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