
geving'Beverdiik'. Door de woningbouw

in het Gemertse Molenbroek was de

aloude zandpad van die naam, die tot
diep in de laren zestig'binnendoor'van

de Haageiik naar het Sint tunnis-

kapelleke in de Dee[ leidde, in tweeen

gehakt en onderbroken. De verwarren-

de situatie was ontstaan dat twee ver

van elkaar gelegen uiteinden dezelfde

straatnaam droegen, terwijl daartusse-

nin een gat van een hele woonwijk

gaapte. De gemeentelilke straatnamen-

commissie bezon zich op een advies.

De historische naam Beverdiik, die al

wordt aangetroffen in l4de eeuwse oor-

konden, moest behouden bliiven.

Simpelweg kiezen voor Beverdijk-Noord

en Beverdijk-Zuid leek niemand een

elegante oplossing. De vraag was dus,

waar de oude naam moest blijven en

waar een nieuwe moest komen.

Geschiedkundige argumenten pleitten

voor handhaving van de naam Beverdiik

Beverdiik in de Deel lag vroeger name-

liik de geliiknamige Hoeve Ter Beverdiik.

Die hoeve was een leengoed van de

Duitse Orde, dat bestond uit huysinge

metter hofstat, een mudsaets lant ende drie

boenre eussels. Voor de oudst bekende

leenman van de'Cuede terBeverdifte' gaan

we terug naar I 383, naar zekere Lucas

Meeuwszoon van Beek, die in archief-

stukken optreedt als schout, zeg maar

burgemeester van Gemert. I

Voor Beverdiik-Zuid diende zich de

mogelilkheid aan om een bijzonder en

bijna vergeten element uit de middel-

eeuwse dorpsstructuur van Gemert, te

weten een watermolen, in een straat-

naam vast te leggen. Het was bekend

Yogelvluchtopname 11960):Yan midden-boven komt de Rips

lnoq) aanstromen.Yan linksboven komt de Beverdijkpad

llangs drie korenmiitenl. Onder loopt de Haag naar
Kruiseind-Haageij k. Rechts Nieuwstraat-Molenstraat.
Rechtsboven, nog juist zichtbaar, de tibune op het vroegere

GYY-tenein. Centraal'het object' van dit artikel: De locatie

van de vroegere watermolen.
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,,De Lusthof' aan de'Deelse kant' van de Beverdijh (1955\. Gesloopt rond lg7 5 .Yoor ddn van de huisjes Frans'de Strik' van de

Kerhhof , de laatste dorpsomroeper van Gemert (/oto M.Bos).

dat in het achterland van de hoek

Haageilk-Molenstraat,'ergens' in de

buurt van de plaats waar de Beverdiik(-

Zuid) en het vroegere riviertie de Rips

elkaar raakten, tot omstreeks 1600 een

watermolen stond.

Invoering straatnaam
Watermolen
Op l8 augustus 1983 besloot de

gemeenteraad van Gemert overeenkom-

stig het door de straatnamencommissie

uitgebrachte advies, de naam

'!y'atermolen" toe te kennen aan het

straatje dat van de apotheek aan de

Haageiik binnendoor zou gaan leiden

naar de Wllem de Haasstraat. De naam

Beverdiik bleef alleen aan de Deel voort-

bestaan.

De auteur van dit artikel, lid van de

gemeentelilke straatnamencommissie

en ook de aangever van de hier bespro-

ken nieuwe straatnaamgeving, beloofde

werk te maken van een reconstructie

van de watermolen en ziin omgeving. Hii

had er geen flauw idee van hoeveelwerk

hem dat nog zou kosten.
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Beverdijk l2-l4 rond 1980 ln 1983 werden de adressen

gewiizigd inWatermolen l2-l 4. Rechts de achtergevels van

panden aan deYondellaan. Onder 6dn van deze gevels is een

oude fundering aangetroffen. Yan het watermolengebouw?

ll oto G emee n te arch i ef G e me r t-B akel)

Moeiliikheden bii de recon-
structie van het watermolen-
complex
Na twee jaar kon de belofte met een

voorlopige reconstructie van het watermo-

lencomplex worden ingelost. Medio

1985 werd in Gemerts Heem die recon-

structie vervat in een artikel onder de

kop 'Vatermolen en Beverdijk - achter-

gronden van een nieuwe en een oude

straatnaam".2

Het reconstrueren was niet van een

leien dakje gegaan. Een directe bron

waarin alle belendingen van de water-

molen werden genoemd bleek in geen

enkel archief beschikbaar. Bil de recon-

structie moest derhalve worden uitge-

gaan van informatie over de watermolen

die de belendingen allemaal tesamen

zouden opleveren. Een tiental oorkon-

den uit het Commanderije-Archief en

een vijftigtalakten uit Gemerts

Rechterliik tuchief, konden daartoe wor-

den biieen gesprokkeld. Het betrof

archivalia uit de periode van 1326 tot
1730.

De inhoud van deze archiefstukken ver-

oorzaakte menigmaal meer verwarring

dan dat zij duideliikheid schiep. Groot

struikelblok bleek vaak het erf van Huis

en hof Ter Watermolen, oudtilds ook wel

genoemd het Goed of de Hoeve Ter

Watermolen. In de ene akte lagdatGoed

aan de Haageiik, in een andere aan het

Kruiseind, in weer anderen aan de

Molenstraat of zelfs aan de Deel. En

dan waren er nog huizingen met namen

als Domhof, Itterman en Waterbeemd,

die allemaal 'ergens' gelegen waren in de

directe omgeving van de watermolen of
de Molenwiel. Datzelfde gold ook voor
percelen als de Vloed, de Vloedakker en

de Roesp-akker. Om nog maar te zwij-

gen van stenen en aarden bruggen, van

sluizen, diiken, waterlaten, tochtgraven,

brede graven en nieuwe graven.
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Venvarring veroorzaakte zelfs het topo-
niem Beverdiik omdat er aanvankeliik

toch vanuit werd gegaan dat dat topo-
niem van oudsher ook aan de Haageijk

thuis kon horen. Dat bleek in de middel-

eeuwen nog niet het geval. De Beverdijk

hield komende van de Deel ergens inhet
Molenbroek (bii de Watermolen?)

gewoon op.

Als enig vaste gegeven bleef uiteindeliik

over het trac6 van het riviertie de Rips,

waarbij hier de aantekening past, dat de

Rips tot medio l6de eeuw consequent

geschreven en aangeduid werd als

Ruesp of Roesp.3

Er kwam pas schot in de reconstructie

met de aanname dat er misschien wel

twee verschillende huizingen of hoven

waren geweest die Ter Watermolen leidden

en als zodanig ook werden aangeduid.

Vanuit de Haageiik 6n vanuit de

Molenstraat? Die theorie bleek te klop-
pen. In de Molenstraat lag een huis en

hof, meestal aangeduid als' de Water-

beemd neven den ltterman' , dat in sommige

akten ook werd aangeduid als 'GoedTer

Watermolen'.4 Dat erf moest niet vereen-

zelvigd worden met het aan de andere

kant van de Rips gelegen 'Coed ter

Watermolen' dat heel consequent werd

aangeduid als Huis en Hoeve (later annex

Brouw huis)'Ter Watermolen' . Deze laatste

bijzonder omvangrijke'erfenis' strekte

zich in de l5de eeuw uit van de

Haageiik, waar het de hele oostkant van

die straat en nog een groot deel van het

Kruiseind besloeg, tot in het achterland

aan percelen in de Deel (aan de ene

kant) en aan de Beverdijk en het zoge-

heten Groot Molenbroek aan de andere

kant.

Uiteindeliik kwam dan de (voorlopige)

reconstructie uit de bus die met relatief

grote zekerheid de locatie aanwees,

waar tot omstreeks 1600 de watermolen

van Gemert stond. Een sleutelrol in die

reconstructie speelde het perceel van

de Commanderile-Bar (nu: Watermolen-

Bar!). Al in de middeleeuwen was dit
perceel, dat luisterde naar de naam

'Domhof , bebouwd. Voor de reconstruc-

tie vooral van belang was, dat v66r 1600

de Domhof in haar achtertuin grensde

aan... de Molenwiel!

De Domhof aan de Molenwiel
Het perceelvan de (voormalige)

Commanderije-Bar ligt van oudsher in

een bocht van de Molenstraat, inge-

klemd tussen het riviertje De Rips en

een steeg, die vanaf de straat langs het

perceel voerde naar een bruggetie over

de Rips en daar uitkwam op de

Beverdijk.
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De voormalige Commanderije-Bar, sinds herfst 1997 Caf1-Zaal DeWatermolen. Vdrjr 1800 stond dit perceel behend als'De
Domhof . ttfoto Gemeentearchief Gemert-Bakel, 1992)

Het is niet moeiliik om dit qua situering

en vorm opvallende perceel terug te vin-

den op het oudste kadasterplan (1832).

De vorm is daar identiek aan het hierbo-

ven beschrevene. Als eigenaar staat dan

te boek "Erven Martinus van Gemert".'

Gaan we verder terug in de tijd en raad-

plegen we de Cemertse voorloper van

het kadaster, te weten het Landboek

van Gemert - aangelegd in 1709 en bii-
gehouden tot plusminus 1810 - dan vin-

den we dit perceel terug onder de naam

Den Domhof. ln 1709 is het perceel,

met een oppervlakte van 39 roeden (:

ongeveer I 3 are) op naam gesteld van

Hendrik van den Bogaert. In de loop van

de l8de eeuw komt den Domhof in han-

den van Regina van der Cruyssen en

daarna (door vererving) in handen van

Martinus van Gemert die was gehuwd

met Helena van der Cruyssen.6

De oppervlakte in 1709 valt zo'n 1 5 A

20"/"lager uit dan ten tijde van de invoe-

ring van het kadaster. Dit verschil kan

mogeliik worden toegeschreven aan de

in het begin van de l8de eeuw daar ter
plaatse nog veel bredere Rips op de

plaats van de vroegere (geleidelijk ver-
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zande) Molenwiel... We zal het zeggen?

De Domhof wordt in verschillende l Tde

eeuwse akten teruggevonden, maar

voor ons onderzoek wordt de Domhof

pas interessant in de 16de eeuw

Interessant met name omdat in die tiid

de watermolen nog in bedrilf was.

Op 4 maart l5l7 wordt ten overstaan

van de Gemertse schepenbank'huys en

hof den Domhof verkocht aan zekere Jan

Claessen. De situering van dit onroe-

rend goed luidt dan: 'gelegen bii den water'

molen langs beneven die Royspe (d.i. de Rips)

met een sijde, den wegh die men veert ende

gheet ter watermolen met een eqnde, ende den

molenwiel met den anderen eynde'.7

Bovenstaand citaat leidt tot de conclu-

sie dat de Molenwiel - waarop de water-

molen in een ver verleden het

(Rips)water spuide - gelegen moet heb-

ben achter het perceel van tot voor kort

de Commanderile-Bar voorheen de

Domhof.

Uit dit citaat volgt ook, dat men komen-

de van de Nieuwstraat in de Molen-

straat, indertiid bii den Domhof ([ees:

Watermolen-Bar vh Commanderiie-Ba0

Linfts van de Commanderije-Bar stroomde vroeger De Rips. Rechts van het pand liep tot in de ja,ren 70 een pad naar de

sniirailp.iitinonderd jaar geleden begon daai'den wegh die men gheet ende veert terWatermolen' lFoto:Ton Scheepers, 1985)
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moest afslaan naar de Watermolen toe.

Want dat was'.'den wegh die men veert ende

gheet ter watermolen' .

In het verlengde van de voorgaande

conclusies ligt: dat een eindweegs in
de steeg (tussen de Commanderiie.
Bar en pand.Kuppens), bv. ter hoog.
te van de plaats van het woegere
bruggetie over de Rips, de watermo-
len gestaan moet hebben. Dat was de

belangriikste constatering van de voor-

lopige reconstructie in 1985.

Hoe zat het met de waterwer-
ken?
Wjseliik werd er bij die voorlopige

reconstructie een slag om de arm

gehouden. Een watermolen had om zich

heen nogal wat waterwerken, die in de

destilds voorhanden archiefbronnen

ook genoemd werden, maar die zich

met weinig zekerheid lieten lokaliseren.

Diverse bronnen geven aan dat er in

Gemert door bedijking en door het gra-

ven van een grachtenstelsel een water-

bekken was gerealiseerd, waardoor de

watermolen voor zover mogelilk ook in

tiiden van droogte kon rekenen op vol-

doende water.

In zowel middeleeuwse oorkonden als-

ook nog in 1 8de eeuwse schepenakten,

duikt in de directe omgeving van het

vroegere watermolencomplex, regelma-

tig de om een verklaring vragende naam

op, van "de Vleyt" of "de Moedt". Dat

daarmee het bediikte en omgrachte

'spaarbekken' van de watermolen

bedoeld moet ziin, ligt voor de hand.

De Moed (inclusief de Moedakker) kon

exact worden gelokaliseerd als een ter-

rein van ruim 3 hectare, dat zich

stroomopwaarts aan weersziiden van de

Rips uitstrekte, vanaf de brug over het

rivierlle die de Molenstraat middels de

genoemde steeg verbond met de

Beverdijk.8 Op dit terrein, dat in het ver-

leden (evenals de watermolen) eigen-

dom was van de Duitse Orde, moet het

water voor een spaarbekken zijn

geschut. Dat leed geen twijfel. Maar een

spaarbekken van 3 hectare dat leek toch

wel erg fors.

Bejaarden die met het gebied van ouds-

her vertrouwd waren leken een oplos-

sing aan te reiken voor de lokatie van

het spaarbekken binnen de grenzen van

De Moed. Zij herinnerden zich de steeg,

die achter de boerderij van Ifuppens

afboog naar het Molenbroek, als een

'dijft't Zou die dijk, die tevens diende als

de scheiding tussen voormalig kasteel-

bezit en particuliere erven, niet een res-

tant kunnen zijn van het sedert eeuwen
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verdwenen waterbekken van de water-

molen? Dat perceel, tussen de steeg en

de Rips, liep bii elke flinke regenbui

onder water, wisl iedereen te vertellen. De

reconstructie leek rond. Het deel van de

Vloed dat zich aan de overkant van de

Rips uitstrekte tot aan de Beverdijk zou

dan gediend kunnen hebben als reser-

vebekken. De opgraving in de zomer van

1998 zou aantonen dat de in l9B5

onderscheiden delen van Moed en

Moedakker precies omgewisseld moeten

worden.

Naar de plaats van voorzieningen als

dijkoverlaten, sluizen en/of beddingen

die overtollig water rechtstreeks konden

afvoeren van deVloed, zonder het

molenrad te passeren, werd in 1985 nog

alleen maar gegist. Ook daaromtrent

zou de opgraving aanwiizingen leveren

die met nieuw opgespoorde gegevens

uit de archieven konden worden onder-

bouwd en een plaats gegeven.

Op weg naar een gedetailleer-
der reconstructie
Met de voorlopige reconstructie van

1985 kon op diverse plaatsen belang-

stelling worden gewekt voor de locatie.

Lang niet alles was bewezen maar van

belang was, dat nieuwe gegevens

omtrent de watermolen nu meteen kon-

den worden getoetst en/of ingepast in

een almaar gedetailleerder wordende

Het gebied van het vroeqere watermolencompla op het kadasterplan l8?2. lTer oridntatie zijn enige straat- en veldnamen inge-
voegd.l
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Reconstructie van de watermolen en zijn omgeving rond 1500

versie van die reconstructie. Vanaf 1985

werd ook uitgezien naar een mogelijk-

heid om met een heuse opgraving naar

restanten van het watermolen-complex

te zoeken in Gemerts bodemarchief.

Jan Timmers onderhield alsinds jaar en

dag goede contacten met de ROB

(Rijksdienst voor Oudheidkundig

Bodemonderzoek). Na de succesvolle

opgraving van het Hooghuis van de

Heren van Gemert in 1996 - ook uitge-

voerd aan de hand van uit archieven

'gedestilleerde' reconstructies - wist Jan

het ROB nu te interesseren voor de

locatie van Gemerts middeleeuwse

watermolen.

Ook het onderzoek in archieven ging

door en dat ondervond een stevige
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steun in de rug door het door Simon

van Wetten ter hand genomen proiect

om de schepenprotokollen uit Gemerts

Rechterliik Archief - met o.m. alle trans-

portakten van huizen en grond van 1473

tot l8l0 - systematisch toegankeliik te

maken op personen en op toponiemen
(plaatsnamen). Een proiect van jaren

dat met betrekking tot de watermolen

een aantal nieuwe details opleverde (en

ook nog zal g66n opleveren).

Het Gemeentebestuur van Gemert, dat

het oog had laten vallen op deze 'hoek

in de Molenstraat'als nieuwe woning-

bouwlokatie, zegde toe om bij een nieu-

we invulling van het onderhavige gebied

een archeologische opgraving daaraan

vooraf te laten gaan...

In de zomer van 1998 startte de opgra-

ving. Spannend! Vooral ook voor de

auteur van dit artikel. Want in hoeverre

zou de door hem in 1985 voorgestelde

reconstructie kloppen? Het was boven-

dien de vraag wat je in de grond nog

kunt verwachten van een watermolen

die al rond 1600 buiten bedriif moet ziin

gesteld?

In het hiernavolgende staat alles op een

rijtje wat we van het watermolencom-

plex intussen allemaal te weten zijn

gekomen. Nieuwe informatie uit archie-

ven kon nu bovendien worden getoetst

aan de resultaten van de opgraving.

Ter oricintering brengen we daarbij voor-

af de nieuwe en gecorrigeerde recon-

structie in beeld. De meest opvallende

wiiziging ten opzichte van die van 1985

is de plaats van het spaarbekken van de

Watermolen (dat om de Rips-as gespie-

geld moest worden). Het laagst gelegen

perceel aan de zuidkant van de Rips

moet zijn ontstaan door een l9de

eeuwse zandwinning, zo toonde de

opgraving aan (zie het verslag van Theo

de long). Behalve deze in het oog sprin-

gende correctie, ziln verder een hele-

boel details een plaats gegeven kunnen

worden, waarvan een tiental iaren gele-

den nog vrijwel niets met zekerheid

gezegd kon worden.

In afzonderliike hoofdstukjes wordt hier-

na het Gemertse watermolencomplex

uit de archieven opnieuw blootgelegd.

Te beginnen met de watermolen zelf.

De oudste gegevens van de
watermolen
Op 24 iuni 1326 stelt Heer Diederik van

Gemert de zogeheten Paelbrieve op om

'alle twiste ende calangie'met de

Commandeur van Gemert te voorko-

men.e leders rechten over de

(twee)Heerliikheid Gemert worden nader
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omschreven. Veel aandacht kriigt de

watermolen. Het onderstreept het eco-

nomisch belang van de molen en laat

tegelijk uitkomen hoezeer die de ruimte-

lijke structuur van het omringende

gebied bepaalde.

Heer Diederik van Gemert, eigenaar van

de watermolen, mocht 'dat water houden

hoghe of nedel naargelang het de molen

het meest van nut was. Hij had het

recht om 'die sluse op(en te) doen, ende dat

water laten te gaend en Diederik was ook

gerechtigd tot aanleg van diiken 'alsoa

hoghe, alsoe breet ende alsoe verre alse men tot

noch ghedaen heft' . En bij een onvoorziene

'wade brake'(: diikdoorbraak) mocht hii

ter reparatie gebruikmaken van alle

bruikbare grond uit de directe omge-

ving. Uit dit alles kan men opmaken dat

boven de watermolen een flink water-

bekken lag.

De Paelbrief belicht ook een detail van

de molensluis. Die bestond kennelijk uit

twee watergangen. In de ene draaide het

waterrad, terwiilhet andere - aangeduid

als'wintgat'- gediend moet hebben om

het water te lossen.

Wetenswaardig is het verder dat de

Commandeur van de Duitse Orde een

biidrage leverde in het onderhoud van

zowel de watermolen als de dijken van

de Vloed, waarmee onmiskenbaar het

De'Kndsheidoptocht' trekt voorbij pand-Kuppens in de Molenstraat (1939). De hier vanouds brede Molenstraat en de aan beide

zijden van de straat merhwaardige rooilijn wijst op hoge ouderdom... (foto: Gemeentearchiel Cemert-Bahel)
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waterbekken is bedoeld. Het liikt erop

alsof Diederik van Gemert in ruil voor de

onderhoudsbildrage van de comman-

deur, afstand doet van het visrecht op

de wateren van de molen ten gunste

van het Duitse Orde(ns)huis. Want er

staat geschreven: Vafi dier visscherien van

der molen daer heb wi Dqdderic op vertege tots

huus behoef.

ln 1363 laaien de twisten tussen de

beide machthebbers in Gemert zo hoog

op dat er in de tweeheerlijkheid sprake

is van orlogh ende brandschatting. De

Hertog van Brabant wordt als scheids-

rechter te hulp geroepen en Diederik

van Gemert wordt dan veroordeeld tot

het betalen van een forse schadever-

goeding. Zo f.ors dat hii zich genood-

zaakt ziet, ziin watermolen en zijn wind-

molen met alle molenrechten in Gemert

te verkopen. Op I april 1364 wordt zo

de Duitse Orde eigenaar van beide

molens 'mit allen hoeren toebehoerten ende

qereescappen (met) den wint ende dat waeter

binnen den dorpe ende binnen der heerlicheit

van Ghemert daer moelen mede gaen

moegen' .to Dat laatste betekende dat nie-

mand buiten de Duitse Orde nog

gerechtigd was tot het bouwen van een

molen in Gemert. Alle onderdanen van

Diederik van Gemert werden bovendien

verplicht om op de van eigenaar verwis-

selde molens (en alleen op die molens)

al hun koren of anderszins te laten

malen.

De verpachting van de water-
molen
Een aantal pachtcontracten uit de eer-

ste helft van de zestiende eeuw ziin

bewaard gebleven.rr Hieruit valt af te

leiden dat het gebruikeliik was de water-

molen samen met de windmolen en nog

een rosmolen te verpachten, meestal

aan 66n persoon, maar ook wel aan een

maatschap. Als voorbeeld moge dienen

het pachtcontract dat werd opgemaakt

op allerzielendag 1507, waarbii de

molens van Gemert voor de eerstvol-

gende zes1aar, te rekenen vanaf de eerste

zondag na dertiendag (: Driekoningen) in

1 508, werden verPacht aan Efferet

Simons en Henryck Jan Slaets. De ver-

pachting was conform (kenneliik)

gebruikeliike' moellenrechten', maar daar-

enboven moesten een aantal nader

gespecificee rde' puincten' in acht worden

genomen.

De pachters moesten de commandeur

elk jaar 46 mud rogge, 3 Pont Peper en

3 pont gember in natura leveren, terwiil

het koren ten behoeve van de comman-

deur gratis gemalen moest worden, ter-

wiil zii ook net zoveel raapzaad'moesten

slaen als miinheer had te slaen'.t2
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De commandeur beloofde de molens

voor wat betreft het buitenwerk te

onderhouden'soe dat behoert'. De mole-

naars waren wel verplicht daarbii' den

tymmerman altoes (te) helpen' . Met het bin-

nenwerk bemoeide de Duitse Orde zich

minder. Gesteld werd dat d6t de molen-

pachter in goede staat moest houden.

Wel werd voorgeschreven welke hout-

soort gebruikt moest worden voor

bepaalde onderdelen. Zo staat er

geschreven dat hij moest gebruiken

'mqspelboemen hout tot kammen ende tot

staeffven' . Alle molengereedschappen

hoorden kenneliik bij de molens want

uitdrukkelilk werd ook vermeld dat de

molenaars na verstrijking van de pacht-

termijn 'het reescap (als\ ijsseren hantboemen,

btlllen, ende in die watermoelen die pan ende

laqen met meer ander dingen daertoe behoe-

rende' de commandeur weer ter hand

hadden te stellen 'alsoe goet als sij se

ontfangen hadden'.

Dat de molenaars voorts aansprakelilk

werden gesteld voor aan de molens

aangebrachte schade bij' versumenisse

dess mollers ofte hunre dqenresse'ligt eigen-

Iiik wel voor de hand. Voor alle zeker-

heid eiste de commandeur ten slotte

dat de pachters een aantal personen

bereid vond om voor hen borg te staan.

De molenaars hadden ook rechten: Zij

kregen het huis (met de koolhof) bii de

windmolen ter bewoning, alsmede een

'koeweitje' in het Molenbroek.

De commandeur wilde kennelijk ook dat

zryn molenpachter neties gekleed ging,

want elk jaar kreeg hli:'2t lz elle lakens tot

enen tabbert'.t2

De Vloed: In de winter een
waterbassin van 2t/z d3t/zhec-
tare!
Wanneer in 1409 de Commandeur van

Gemert'het Groot Molenbroek' ver-

pacht dan doet hij dat met uitzondering

van twee bunder geheten "de Vleyt" of

"de Vloed", want zo wordt geschreven:

die behoren tot de watermolen. Hierop

schutte de molenaar dus het water ten

behoeve van de watermolen. Men kan

zich afuragen of dit hele perceel (circa

2llz hectare) in het verleden onder water

stond.r3In 1985 werd aan een dergeliike

oppervlakte nog ernstig getwiifeld, maar

bij nadere beschouwing, moeten we er

vanuit gaan dat dat zeker in het voor de

molenaar drukke winterseizoen toch het
gevalgeweest zalziin. Want behalve bin-

nen de bedijkte en omgrachte Vloed,

dat organiek tot de watermolen behoor-

de en in een punt ('de Vloedfuik') toeliep

op de sluis van de molen, werd in het

winterseizoen ook daarbuiten nog water

geschut. Ten aanzien van het schutten
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van water buitendiiks, werden in de

pachtakten wel voorwaarden gesteld die

strikt moesten worden nageleefd. We

citeren: 'dat die moller geen water maq scut'

ten aan de watermolen op Miins Heeren

weyde, geheyten dat Molenbroeck, oft opt

ander velde, nae halff meert oft voer Bamqs

sonder consent Miins Heeren' (Bamys is de

feestdag van de heilige Bamis oP

l oktober!).ra

Voor het schutten van water op buiten-

diiks land zal als eerste perceel in aan-

merking ziin gekomen de tegenover de

Vloed, aan de andere kant van de RiPs

gelegen Vloedakker, die aan de Duitse

Orde toebehoorde maar meestal werd

verpacht. Wellicht uit voorzorg en om

moeilijkheden met de buren ten gevolge

van wateroverlast te voorkomen zien we

daarom ook de molenaar zelf wel optre-

den als pachter van de Moedakker'r5 Zo

was in 141 5 zekere Henrick die Moller

de pachter van de Vloedakker. Curieus is

het gegeven dat deze persoon de bii-

naam had van Vloeyman... Onmiddelliik

vraag je je dan af of deze molenpachter

zijn bilnaam dankte aan het feit dat hii

zich met name in de uitgebreidheid van

het spaarbekken onderscheidde van de

molenpachters voor hem? Of was hil de

persoon die in opdracht van de Duitse

Orde de taak had (ook) het waterpeil te

controleren en te regelen?

Het onderhoud van diiken en
grachten
Het onderhoud van het diiklichaam

rond de Vloed moet elk iaar een flinke

klus zijn geweest. Het lilkt misschien

vreemd maar toch drukte dit onderhoud

niet zozeer op de molenaar maar meer

op diens buren. Hiervoor is een histori-

sche verklaring. De molenrechten waren

zogeheten heerliike rechten (dat ziin:

rechten van de heer!). In de Paelbrief

van 1326 zagen we dat Heer Diederik

van Ghemert het water zo hoog mocht

opsparen alsdat het ziin watermolen het

meest ten profiite was. Dat dat een buur

tot (ernstig) nadeel kon ziin, daar hoef-

de hij zich niet al te veel aan gelegen te

laten liggen. Daarom was het in het

belang van de buren zelf om tenminste

te participeren in het onderhoud van

het diiklichaam. In ieders belang is dit

op zeker moment in een onderhouds'

plicht vastgelegd.

In het voorafgaande is al gewezen op de

biidrage die de commandeur van de

Duitse Orde in deze als nabuur van de

watermolen leverde in 1326. Toen ver-

volgens de Duitse Orde in 1364 eigenaar

werd kreeg de Orde, eigenaar tevens

van bijna alle belendingen van het

watermolencomplex, het gehele onder-

houd op de schouders. Een deel daar-

van wist zii vervolgens af te wentelen op

pagina l4 gh 199814



andermans schouders bi1 het in
(erf)pacht geven van belendende hoe-

ven en landerijen.

Een mooivoorbeeld daarvan is de uit-
gifte in 1407 van de HoeveTerWatermolen

met het Cleijn Molenbroeft en de Rijtacher

door Commandeur lan Clot. De Hoeve

Ter Watermolen grensde met haar lande-

rijen aan de Rips, de Molenwiel, de

watermolen, de sluis en de Vloed. De

erfpachter, zekere Gheryt Scheynken,

kriigt daarbii een deelin het onderhoud

van het watermolencomplex. Het is niet

zozeer het diiklichaam zelf dat hem

daarbil in ziln maag wordt gesplitst maar

de afwateringsgracht De Rijt, die vanaf

de sluis van de watermolen, dwars door
ziin landerijen loopt, achterlangs

Haageiik-Kruiseind richting Pandelaar.

Ten aanzien van deze Rilt wordt vastge-

legd dat: 'dien waterganc vanden sluse neder

tot Heynen auedens erve toe (d.i. vooraan

in de Deel) dat sal Gheryt ende sijn naeco-

melinge, alsoe rumen ende graven dat dat

water sijnen ghanc gaen mach'.t6

De gelegenheid wordt benut om er op te
wijzen dat de Hoeve Ter Watermolen
geen enkel recht toekomt om met de

sluis het water van de Vloed 'op of af'te
laten gaan. De oorkonde maakt duidelilk
dat de Duitse Orde bepaalt hoe hoog

het waterpeil mag zijn en dat zii meer

dan alleen maar een oogle in het zeil

houdt wanneer er timmerages en repa-

raties plaatsvinden aan sluis, diiken of
diikoverlaten.

Behalve de Rijt valt de Hoeve Ter

Watermolen ook ten deel het onder-

houd van 'ene grave van sesch voet wijt bene-

ven dieYloet ende dat Molenbroec' , alsmede

'dat oevel (:overlaat?). Met de 'grave' zal

de daarlangs gelegen Beverdiik ziln

opgeworpen, terwiil in die diik een over-

laat naar de Riit kan ziin aangebracht.

Met de opgraving wordt duideliik dat
(misschien later?)ook aan de andere

kant (richting Molenstraat) tenminste

een lossluis of een dijkoverlaat moet

ziin geweest die aansloot op een in

archiefstukken genoemde' tochtgraat' naar

de Rips' , die door de eigenaar van huis en

hof 'den ltterman aan de Molenstraat' ,

moest worden onderhouden.3 I

Hoe het ook zi1, bij afkalvingvan de dij-

ken en/of overlaten, zo mag uit de oor-

kondetekst van 1407 geconcludeerd

worden, werd ook de Duitse Orde zelf

aangesproken. Duideliik wordt daarbij

niet wie nu eigenliik w5t moest doen. Er

staat geschreven:'dat die Heeren den dyec

wederom (sullen) doen maken' en'dat Gheryt,

soe die eerde te wenich hadde, die eerde nemen

op des Ordens erve daer hij dien wal of diec

mede houden mach.'

In 1416, bil het uitgeven in erfpacht van

de iets verder stroomopwa arts aan de
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Ruespe gelegen Slotelbosch met deLaren,

laat (land)Commandeur Cortenbach als

extra conditie opnemen dat de Duitse

Orde het recht behoudt om er leem te

doen graven en grond te doen steken

voor het onderhoud van de dijken van

de watermolen.lT
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Hoe het ook zil. Dijken en grachten wer-

den eeuwenlang naar behoren onder-

houden. Er ziin althans geen feiten

bekend die daarover twijfels oproepen.

ln 1700, dat is zeker honderd jaar nadat

de watermolen uit bedrijf moet zijn

genomen en wanneer de Duitse Orde
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Oorkonde van Pinhsteravond I 407 waarbij de commandeur van Gemert het huis en hof Ter Watermolen in ert'pacht geeft. De oorkonde

bevat veel bijzonderheden over de belendingen van de watermolen en het onderhoud van de waterwerken (bron, Rijksarchief den Bosch -
Kommanderije Archiet' Cemert) . Transcriptie van deze oorkonde is als aanvulling opgenomen in het oorkondeboek van Cemert, zie

Heemkamer Heemkun de kring.

ffiffiffif"m

pagina 16 qh1998/4



ook de eerder tot de watermolen beho-

rende Vloed al geruime tijd verpacht,

dan wordt dit perceelnader omschre-

ven als zilnde (nog altiid) gelegen'binnen

zijne grachten'.t8

Huis en Hoeve Ter Watermolen
In het voorgaande is al meermalen het

Huis en Hoeve Ter Watermolen ter spra-

ke gekomen. Het wordt in middeleeuwse

archiefstukken ook wel aangeduid als

het Goed Ter Watermolen. re

Sedert Pinxtavond 1407 is dit Goed

inclusief het Cleijn Molenbroek en de

Rijtacfter door de Duitse Orde in erfpacht

uitgegeven en als het ware in particulie-

re handen gekomen. Naast allerhande

voorwaarden met betrekking tot het

onderhoud van diiken en grachten zoals

in het voorgaande besproken werd een

iaarliikse pachtsom in natura overeen-

gekomen van 8 mud rogge, 4 vaten

raapzaad, I 2 el laken, 100 eieren, 6

maten boter, B hoender en 8 voeder

turf. De Hoeve Ter Watermolen was

gelegen tussen Haageiik, de Ruespe, de

Molenwiel, de watermolen, de sluis, de

Vloed, landerijen van respectievelilk de

Haageijk rond 1930. De stootsteen onderaan de gevel van het tweede huis rechts marheert de toegang tot de Beverdijh. De hele

straatv)and aan de rechterftant maakte in de middeleeuwen deel uit van de Hoeve Ter Watermolen .
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Hoeve Ter Beverdiik, het Huis

lankveld2o, en erven aan de Deel en aan

het Kruiseind.

In I 5 I I is het Goed Ter Watermolen in

bezit van een zekere Peter Hogaerts.2l

fussen 1530 en 1534 vindt een verde-

ling plaats onder diens kinderen. Albert

van Santvoert, gehuwd met een dochter

van Peter Hogaerts, krijgt onder meer

een deel aan de Haegeiik. Wanneer ver-

volgens in 1554 een erfdeling wordt
gehouden onder de kinderen van Albert,

dan is het diens schoonzoon Lenart

Gielis van Striibosch die eigenaar wordt

van:'die alde huysinge metten brouwhuys

neven die Roesp ontrent denWatermolen' .22

Deze omschrijving wettigt het te veron-

derstellen dat we hier van doen hebben

met de oude kern van'het GoedTer

Watermolen' . Het feit dat het gesitueerd

werd' aan de Roesp', maakt bovendien

meteen duideliik dat we verkeren op de

hoek Molenstraat-Haageijk. Uit de jaar-

lilkse verplichting tot afdracht bii den

Commandeur op den Huize van Gemert

van'l malder rogge, 1 sester raepsaets, 6

ellen lynnen laekens, 4 hoender, 4 pont boter,

ende 50 eiel is nog duideliik een deel van

de erfpacht uit 1407 van het oorspron-

keliike Goed Ter Watermolen te herken-

nen. Lenart van Strijbosch was met zijn

gezin vermoedelilk al voor 1554 in de

oude huizinge Ter Watermolen woon-

achtig. Ziin in 1553 geboren zoon

Albert, de latere pastoor van Gemert

( I 590- I 624) en de eerste rector van de

Latijnse School (1587-1624), liet zich

aan de universiteit van Leuven inschril-

ven onder de naam van Albertus van

den Watermolen. De man naar wie in

Gemert de Pastoor

Strijboschstraat werd

genoemd, moet in ziin

jonge iaren nogal

gecharmeerd zijn

Pand van Cor Mickers aan de

Haageijh in 1955, thans

fuotheek. Op deze locatie moet

vroeg e r de Hoeve Ter Watermolen
gestaan heb b en. Yo orl angs het

nog juist zichtbare pand rechts

begint de voormalige Beverdijfi
(thans Watermolen). lFoto
Duppen - Gemeentearchief

Gemert-Bahell
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Zicht op de hoekHaageijft-Molenstraat vanuit de

Nieuwstraat in 1939 . Cafd Cambrinus annex Luxor-theater.

Cat'i en bioscoop werden in 1973 gesloopt. ln 1407 stond

hier een wrijt'molenl

geweest van de Gemertse watermolen,

waarop hij zittend in de achtertuin van

het ouderlilk huis, over de Molenwiel

heen, vrij uitzicht had.2? In zijn ieugdja-
ren was de watermolen nog in bedrijf,

op gevorderde leeftiid moet pastoor

Strijbosch echter een einde hebben zien

komen aan het bestaan van de hem zo

dierbare watermolen. Ziin ouderliik huis

blijft echter tot in de lBde eeuw de

naam dragen van 'de Hoef Ten

Watermolen', soms met de toevoeging

'Op de Beverdijck'.2a

Door de steeds verdere opsplitsing van

het oorspronkeliike Goed ter

Watermolen ontstaat vanaf 1600 gelei-

delilk de geheel bebouwde straatwand

aan Haageiik en Kruiseind. De uitmon-

ding van de Beverdijk aan het Haageilk

is ontstaan door de rechten van over-

weg (over de misse (:erf) van de oude

hoeve Ter Watermolen) naar de landerij-

en in het achterland die ook op hun

beurt aan opsplitsingen niet ontkwa-

men.

De wriifmolen
Nog even terug naar 1407. In de oor-

konde waarbij commandeur Clot 'het

Goed Ter Watermolen' in erfpacht uit-
geeft, wordt in de opsomming van de
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belendingen, behalve de watermolen

nog een tweede molen genoemd. Een

intrigerend gegeven dat in dit artikel

uiteraard niet onbesproken kan bliiven.

Deze tweede molen, in de oorkonde

aangeduid als' de Wrijfmolen', v all gemak-

kelijk te lokaliseren. Hil moet gestaan

hebben 'aan de hoge stenen brugge over de

Ruesp' , op de hoek Haageiik-Molenstraat

waar zich nu een parkeerterrein bevindt.

Volg maar de opgegeven belendingen

van Het Goed TerWatermolen in 1407

Komende over de Beverdijk (uit de Deel)

gaan we achtereenvolgens :' neven dat

GroetMolenbroec ende nuen dieYloet ende

beneven dieWatermolen ghelyc als die palen

staen ende alsoe voert beneven den Molenwiel

ende beneven die Ruespe totter straten

toe daer diewriifmolen steet'.

De wrijfmolen is eigendom van de

Duitse Orde maar wordt beschouwd als

staande op grond van het Goed Ter

Watermolen. Dat wil zeggen - en dat

wordt ook beschreven - dat wanneer de

Orde ooit mocht besluiten de wrijfmo-

len op een andere lokatie te bouwen,

dat dan de ondergrond van deze molen

aan het Goed TerWatermolen toekomt.

Zolangdat echter niet het geval is

behoudt de Orde het volledige gebruiks-

recht van de grond waarop de wrilfmo-

len staat, alsmede 'het recht van leder

te setten', waarmee gedoeld wordt op

het plaatsen van ladders om het dak

van de wriifmolen te dekken, 6n het

recht van uitgang, dat werd omschreven

als'af ende aen te vaeren des die Molen

behoeft'.25

De lezer vraagt zich intussen natuurli,k

af Wat is nu precies een wrijfmolen?'Uit

de allesbehalve geringe Nederlandse

molenliteratuur wordt dat niet 66n-

twee-drie duidelijk. Woordenboeken en

encyclopediedn wiizen weliswaar in de

richting van een papier-, vlas-, vol- of

oliemolen, maar de term wrijfmolen

bliikt daar nergens expliciet voor

gebruikt.26

Wat we wel weten yan lnze wrijfmolen is

dat de aandrijfkracht niet geleverd werd

door water of wind, maar door paarden-

kracht en dat we dus van doen hebben

met een rosmolen. Uit het feit dat tot
dusver in geen enkel ander archiefstuk

'de wrijfmolen van 1407' is opgedoken

en op die locatie ook nooit sprake is

van een rosmolen kunnen we er gevoeg-

liik vanuit gaan dat de wrijfmolen in de

loop van de vijftiende eeuw al moet zijn

verhuisd. Omstreeks 1500 is in het

Gemertse in elk geval sprake van een

rosmolen bij de Hoeve Vogelsank (thans

Zwembad-Fitland).27

De wrijfmolen zou een (ros)oliemolen
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geweest kunnen zijn. In het voorafgaan-

de hebben we immers gezien dat de

molenpachters voor de commandeur

ook olie moesten slaan (of laten slaan).

Maar ten aanzien van de functie van de

wrijfmolen is er nog een andere moge-

liikheid. In Gemert woonde in het begin

van de l5de eeuw namelijk ene Jan den

Volre, die in l42l 'zaken'deed met fan

Vloeyman (uit de Molenstraat!).28 Te

oordelen naar de naam van Jan die Volre

was deze persoon 'voller'van beroep.

Vollen is een bewerking van wollen stof-

fen, waarbij deze in natte toestand dus-

danig worden bekneed en bewreven dat

er vervilting optreedt. De voller maakt

daarbij gebruik van een volmolen. De

wrijfmolen zou dus ook een volmolen

geweest kunnen zijn?

De textielbewerking'vollen' moet in

Gemert in elk geval al vroeg hebben

PandKuppens in 1993. Ergens op

deze locatie stond rond 1500 het

huis en hot''Den ltterman.

plaatsgevonden. Uit de 15de en l6de

eeuw ziin tot dusver vier ingezetenen

bekend die de ambachtsnaam'de

Volder' dragen.2e

De Waterbeemd en de Itterman
In de Molenstraat juist voorbij de

besproken afslag naar de watermolen,

komen rond 1500 een tweetal toponie-

men voor die allebei ontleend moeten

zijn aan 'veel water'. We doelen op 'De

Waterbeemd'(met huis en hof) en'De

Itterman'(met huis en hof). Deze perce-

len grijpen in elkaar, worden vaak in 66n

adem genoemd, en worden in allerhan-

de akten telkens gesitueerd als zijnde

gelegen bij of aan de Watermolen.

Tegeliik met de Molenstraat wordt als

belending genoemd de Molensteeg, die we

hiervoor hebben leren kennen als'den

weg die men geet ende veert terWatermolen' .
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Het kan niet anders of het betreft hier

de ondergrond van de panden die de

Gemertenaar tot vandaag heeft gekend

als de respectievelijke panden van boer-

derij-Kuppens en Garage Obers. Ook de

oppervlakte, voor de Waterbeemd en de

Itterman samen 6rlz lopense (dat is ruim

I hectare),30 stemt ongeveer overeen

met de kadastrale gegevens van de

iongste tiid.

De naam Itterman intrigeert om meer-

dere redenen. Want ltterman is dat niet

hetzelfde als Vloeiman? Zou die naam

dan toch iets te maken hebben met de

taak die de bewoner van dit pand had?

Een taak hem opgedragen door de

Duitse Orde als een soort van dijkgraaf

en sluiswachter? We zal het zeggen?

Opmerkenswaard in dit verband is het

gegeven dat enige decennia nadat de

watermolen buiten gebruik werd

gesteld, de eigenaar van het perceel 'De

Waterbeemt metten Itterman' de plicht

heeft om: 'de tochtgraeff neven het erf open te

houden om het water uit de molengracht af te

laten lopen naar de Rips'.31 Moeiman nog

steeds dus?

De ordonnantie van keizer
Karel uit I545
ln 1544 bouwde de Duitse Orde in

Gemert een tweede windmolen. Dat is

de standaardmolen 'Het Zoutvat', die

tot in 191 7 in gebruik bleef en die stond

op de Molenakker op de kop van de hui-

dige Mrmundtstraat. Met het oog op

deze nieuwe molen werd een nieuw

pachtcontract afgesloten met Dierck

Hanrick Diercx die Molder en Zoon. De

beide windmolens werden met een ros-

molen en onze watermolen voor een

periode van 6 jaar verpacht.32 De pacht-

som voor de Gemertse molens in het

begin van de zestiende eeuw nog

schommelend rond de 45 mud rogge

per iaar, bliikt verhoogd tot 62 mud

rogge. De extra conditie dat a[[e koren

voor de commandeur gratis gemalen

moest worden was gehandhaafd. De

levering van peper en gember was

omgezet in de levering van "kruiden" ter

waarde van 6 rijnsguldens. Verder bliikt

in het pachtcontract voor de jaren

1544-l 550 nergens dat er ten aanzien

van de watermolen veranderingen op til

waren. Voor alle watermolens in de regio

was dat een jaar later echter wel het

geval! Op l0 april 1545 kondigde Keizer

Karel V een ordonnantie af 'Nopens de

rivieren de Dommel en de Aa in de Meierij van

's-Hertogenbosch' .33

Karel stelde hiermee op verzoek van

vele gedrfden rond watermolens, paal

en perk aan de grote schade die telken-

jare werd toegebracht aan landerilen,

beemden en broeklanden door toedoen
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van de molenaars van de watermolens.

Bijna allemaal lieten zii,'tot heuren singu-

lieren profijte omvele ende lange te frunnen

malen' , het water in spaarbekkens zo

hoog stijgen zonder zich daarbij a1 te

veelgelegen te laten liggen van de scha-

de die dat de naburen toebracht. Daar

moest een eind aan komen.

Alle molens in het stroomgebied van Aa

en Dommel, voor zover gelegen in de

Meierij, werden door een commissie van

deskundigen onderzocht ten einde 'onre-

delijcfte schade ende bederfenisse in toecomende

tiiden te preserveren ende verhueden' . De

molens kregen allemaal eenvaste pegel

(waterpeil) waarboven men het water

voortaan niet mocht laten stiigen. Dat

peil was voor elke watermolen afzonder-

lijk, voorafgaand aan de afkondiging van

de ordonnantie vastgesteld, en lag

afhankelilk van omgevingsfactoren tus-

sen de lt lz d 3 voet (40 tot 90 cm)

boven 'de waterplate'voor de sluis van de

watermolen, gemeten bii de laagste

waterstand (medio augustus).

Het gevolg van de ordonnantie van

Keizer Karel was, dat biina alle watermo-

lens de dijkoverlaten van hun spaarbek-

kens aanmerkelijk moesten verlagen wil-

den zil niet het risico lopen tegen een

flinke boete op te lopen.

Gemert viel niet onder de Meieril van 's-

Hertogenbosch, maar de Commandeur

van de Duitse Orde, zal zich toch wel

een en ander van deze algemene maat-

regel van bestuur hebben aangetrokken.

De naburen van de watermolen hier,

worstelden ('luctor et emergo') immers

met hetzelfde euvel. Of durft er iemand

veronderstellen dat hier een 'vloei- ofte

itterman' de complete waterhuishou-

dingsproblematiek al onder contr6le

had? Dat de Gemertenaren ook bene-

den de watermolen in het verleden

regelmatig werden geconfronteerd met

hoog water, daarvan geeft onder meer

blilk de veel gebruikte plaatsaanduiding

'bij die hoge steenen brugge aen de

Haegeijck'.34 Waarom zou die anders zo

hoog moeten zijn geweest?

Het verdwiinen van de water.
molen
Tot nog toe ziin geen archivalia aange-

troffen die iets zeggen over het stil-

leggen van de watermolen en evenmin

stukken die klip en klaar duidelijk maken

waarom de watermolen uit Gemerts

straatbeeld is verdwenen. De ordonnan-

tie van Keizer Karel is indirect wellicht

van invloed geweest. In Peelland lagen

in het stroomgebied van de Aa op rivier-

tles en beken in het begin van de l6de

eeuw nog tien watermolens. Rond 1600

zijn er dat in elk geval twee minder.
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Watermolens in het stroomgebied van de Aa in Peelland rond
I 500.

Inmiddels ziin ze met uitzondering van

de helft van het watermolengebouw van

Deurne allemaal verdwenen.35

Behalve de ordonnantie van Keizer Karel

hebben wellicht ook de door diens zoon

Philips Ilondersteunde plannen tot het

bevaarbaar maken van de Aa tussen

Helmond en's-Hertogenbosch, een rol
gespeeld bii de opheffing van watermo-

lens in de l6de en l Tde eeuw. AI in

I 550 verzochten de stadsregenten van

Den Bosch en Helmond aan de koning

van Hispanie om de Aa tussen beide

steden bevaarbaar te maken. Op 27

november 1573 kreeg Helmond'617

octroij'het recht om dienaangaande de

nodige stappen te ondernemen. In het
woelige begin van de Tachtiglarige

Oorlog konden die plannen niet tot uit-
voering komen. Maar de gedurende het

TWaalfjarig Bestand (1609-162 1 ) verder

uitgewerkte plannen zijn uiteindelilk wel

degeliik uitgevoerd. ln 1627 werd de Aa

verklaard te ziin: 'navigabel om met plettrten

te varen' .36 E6n der grootste obstakels

vormde het watertekort in tiiden van

droogte en het waren met name de

watermolens die iuist dan op zowelde

hoofdstroom als op zijrivierties veel

water ophielden. In dit verband is het

wel aardig op te merken dat in de eerste

helft van de l Tde eeuw in Den Bosch

plannen ontstonden om in het verleng-

de van de bevaarbare Aa een scheep-

vaartverbinding te realiseren tussen Den

Bosch en Luik, Gemert werd genoemd

als 66n der plaatsen die wel bereid zou

zlin'mede gelden te geven tot incoop van

watermolens etc.'.37

Hierna volgen een paar gegevens uit de

laatste decennia van het bestaan van de

watermolen, gevolgd door enige feiten

uit de decennia daarna.

In I 581 vindt een nog verdere opdeling

plaats van de Hoeve Ter Watermolen

aan de Haageilk. De watermolen wordt

verscheidene malen genoemd als belen-
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ding. Zo is bij de opdeling onder meer

sprake van een stuk land aan de water-

molen dat 'uitschietende is met eenen

geer (: spits toelopend) opter

sluissen'.38 Alles wijst erop dat molen en

sluis dan (tenminste) nog in een herken-

bare staat verkeren. Uit de jaren tachtig

van de 16de eeuw ontbreken vervolgens

voor een viertal jaren de schepenproto-

kollen3e en het is opvallend dat daarna

eigenlijk geen gegevens meer over de

watermolen worden aangetroffen of

althans zijn gevonden. Wanneer in het

begin van de I 7de eeuw de ingezetenen

van Gemert protesteren tegen het feit

dat zij gedwongen worden op de molens

van de Duitse Orde te laten malen, komt

de watermolen nergens ter sprake. Dat

althans kunnen we concluderen uit het

uitgebreide artikel dat Simon van

Wetten schreef over de molendwang in

Gemert.ao Zelfs in getui-

genissen die teruggri jpen

op de situatie van 1580

en nog langer geleden,

wordt nergens met een

woord gerept over de

watermolen. Er is maar

66n conclusie mogelilk.

Rond 1600 is de water-

Dat ooh'den ltterman' een schone

toeftomst wachte...

molen van Gemert aleen hele tijd bui-

ten gebruik.

Watermolen met toekomst
Toponiemen als De Vloed en de Hoeve

Ter Watermolen hielden nog tot in de

l8de eeuw de herinnering aan de water-

molen levendig. Toen deze namen

steeds minder werden gebruikt en uit-
eindelijk zelfs vergeten raakten bleef

alleen de van tiid tot tiid terugkerende

wateroverlast. Bij een flinke regenbui

trad in de Molenstraat ter hoogte van

het Caf6 van Pieter Penninx (de latere

Commanderiie-Bar) de Rips regelmatig

buiten haar oevers. Menig oudere

Gemertenaar zal 't beamen: 'Bai'n flingke

raegembddj ston baj Pietere dik z1n tiejn tot

twdntich sdntiemaeter wdtter in't kafeet' Een

molenbassin met diiken en met ene

vloeiman heeft men eeuwen achtereen
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node moeten missen. Pas sedert de

omleiding van het Ripswater via de

Molenbroekse Loop en het dempen van

de Haageiik-Rips is men in de

Molenstraat van wateroverlast verder

verschoond gebleven.

Na biina 400 jaar kwam de Watermolen

in Gemert terug als straatnaam. Vanaf de

Haageiik kun je in dit straatie naar bene-
den lopen tot je bent beland op de

plaats van de vroegere Molenwiel. De

weg vervolgend naar de \Mllem de

Haasstraat klim je de Molenwielweer uit.
Het is een gekke gewaarwording: Van een

reconstructie op papier naar de realiteit!

De Commanderije-Bar werd onlangs

omgedoopt in Watermolen-Bar. In de

zomer van 1998 legden archeologen de

molenwiel droog, de sluis (?)werd aan-

geboord, de Vloed aangewezen, en zelfs

een waterschoep opgegraven.

Dat ook de nieuwbouw die gepleegd

gaat worden op en om de plaats van het
vroegere watermolencomplex moge

voortborduren op een ruimtelilke struc-
tuur die teruggaat tot de middeleeuwen.

Voor het attenderen op bronnen, aan-

reiken van illustraties en het checken

van de inhoud van dit artikel: Met dank
aan Jan Timmers, Theo de Jong, Jan

Hagen, Wro van Heugten, Simon van

Wetten, en het (hele) Gemeentearchief.
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NOTEN:

I . P vd Elsen, Goederen van de Duitse Orde (3), Gemerts Heem (GH) 1980, p. 123; A. Otten en P vd
Elsen, Schouten en burgemeesters van Gemert l79l -1979, CH 1979, p.98- 103.

2. A. Otten, Watermolen en Beverdiik, GH 1985, p.42-55.
3. A. Otten, De Rips en de Beek, GH 1980, p.109-l 19.

4. RA Den Bosch - Rechterliik Archief Gemert R I 05 schepenakte d.d. 19-4-1550 betreft dat goetTer

Watermoelen daer lan vanden Nuwenhuysen ende Heglwich sijne huqsvrouwe innen bestorven sijn, gelegen lanx

neven den ltterman, beneven Grietften Theeuwens erff, voert op die Moelenstraet weder lanx die moelen wederom

opten breden graet' aenden ltterman... etc.

5. Het perceel heeft in de kadastrale registers van 1832 de nummers K559 (hof) en K560 t/m 562 (huis

waarin 3 woningen). Martinus van Gemert was een belangriik man in Cemert. Hij was aannemer en

onder ziln leiding werd o.m. tussen 1735 en 1745 het kasteel verbouwd. Hii was schepen van 176[
tot 1773 en een tijdlang ook president-schepen. Ziln 'Erven' bezaten meerdere huizen in Gemert.

6. Gemeentearchief Gemert (GAC) I 407- I 794, invnr. 4l 4. Het Landboek is een legger aangelegd ten
behoeve van de verponding en waarin de eigenaren en de oppervlaktematen der percelen zijn gere-
gistreerd. Den Domhof is geregistreerd als nr. I 155. Als eigenaars staan achtereenvolgens te boek:
Regina van der Cruyssen, ......

7. RA Den Bosch - Gemert R 100 dd 4.3.1517 (vgl. ook schepenakten van 3.7 .15]2; 22.1 .1577 en

7.12.1535.
8. Moed en Vloedakker zijn in de kadastrale registers van 1832 terug te vinden als resp. de percelen

K557 en K558. Ze staan op naam van de Domeinen, die zich indertijd de vroegere eigendommen
van de Duitse Orde hebben toegedigend.

9. RA Den Bosch - fuchief vd Kommanderije vd Duitse Orde te Gemert (KADOG) lnvnr.8; transcriptie vd
oorkonde van 24 juni 1326 bevindt zich ook in het oorkondenboek van Gemert (uitg.

Heemkundekring Gemert)
I 0. RA Den Bosch - KADOG invnr. I 0 (Zie ook: Oorkondenboek van Cemert oorkonde dd I april I 364;

Vgl. A. Otten, De vestiging van de Duitse Orde in Gemert I 200- I 500, 1987 , p.7?-77).

ll. RADenBosch-GemertR99f.l55-158; Hetbetrefthierpachtaktenuit 1502, 1505,1507,l5ll en

1513. De pachters waren Henrick die Moller lv66r 1502\; lan Robiin (1102-1104, 1506, 1507); lan
van Diepenbeeck tot Erp (l 505); Efferet Symons en Henrick Ian Slaets (1r08- l5l0); Andryes die
Moller, zn van Heer lan Snyers (prieste0 (l5l I - l5l2); Dirk Henricks die Moller (1513-....); Rl05
bevat nog een pachtakte dd l0-5-1r44, pachters: Diercken Hanrick Diercks die Molder en diens
zoon Bartholomeus.

12. RADen Bosch - Gemert R99 f.156 (2-ll-15071
13. Zie ook noot 8; N.B. Een (middeleeuwse) oude bunder is groter dan een hectare. De Vloed is in de

kadastrale registers van I 832 geregistreerd als K5 57, opp. 2,462 ha; Vgl. P vd Elsen, Goederen van
de Duitse Orde II, GH 1980, p.88 'Vloed binnen de grachten" meet l3 lopense (: 2,17 ha)

14. Zie noten I I en l2
15. RADenBosch-KADOCInvnr.686,Regestnr.l74;Biihetkadasterinl832geregistreerdalsK558

(0,7 42 ha).
16. RA Den Bosch - KADOG Invnr.685, Regestnr.l29 (oorkonde dd l4-5-1407)
17. RADen Bosch - KADOC Invnr.602E, Regestnr.lT5 (oorkonde dd l-8-1416)
18. Peter van den Elsen vermeldt in 66n van ziin afleveringen "Goederen van de Duitse Orde" dat De

Vloed veelal gepacht werd door de eigenaar van de Sleutelbos of van het Slotie (Huis Lankveld) (GH

1981, p. I l5 n.48)
19. Gewezen is op de verwarrende omstandigheid dat soms ook een 'Goed' in de Molenstraat onder die

naam werd aangeduid.
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20. Het Huis tankveld (later bekend als Het Slotje) dateert vermoedeliik uit de tweede helft van de l5de
eeuw V66r I 500 stierf in elk geval al een Ionker Goyart van tankvelt in siinen huyse in die
Deelstraet...

21. RADen Bosch -GemertRgg f.l2l aktedd. 25-6-15ll
22. RA Den Bosch - Gemert Rl06 f. 127 (21-12-1554); In Rl06 werd omstreeks I lan I 547 in de proto-

kollen'ingevoegd'een akte gedateerd 10-6-1534 waarbil Hogaert Peter Hogaerts'alle siin recht in
alsulken huys hoef schuer brouhuys ende erf gelegen ontrent den Watermoelen'verkocht aan ziln
zwager Albert Maes Aerts van Santvoert.

23. H. Bots e.a., Noordbrabantse studenten I 550- 1750, Biidr. tot de Geschiedenis vh Zuiden van
Nederland dl. XLry 1979, Tilburg, p.756. Albertus van den Watermolen, geboortig van Gemert I 5-8-
I 553, promoveerde l2-2- I 577 te Leuven tot A.L. (Artium Llcentiatum) als 90e van 147 kandidaten.
Hii werd in hetzelfde laar priester gewijd en trad een iaar later in 1578 te Siersdorf in bii de Duitse
Orde. Hii stierf 20-8- I 624.

24. Ygl. Simon van wetten, Gemertse Schepenprotokollen - Transscripties RI 13? f .l2l akte 539 dd 29-
l2-1618; akte 895 dd ll-7-1623; en: RA Den Bosch - Gemert Rl26 dd 2-6-1706 'teullandt aen den
Beverdijck, genaempt in de hoeff den Watermolen'; Gemert Rl29 f.8l 'het huys de hoeff Ten
Watermolen'.

25. Zie noot 16.

26. Geraadpleegd o.m. Jan Stroop, Molenaarstermen en molengeschiedenis, 1977; Woordenboek der
Nederlandse Taal; Gidsen vh Nederlands Openluchtmuseum;

27. Gemeentearchief Gemert 1407-1794 invnr.404; Vgl. oorkondenboek van cemert, uitg.
Heemkundekring Gemert, transscriptie oorkonde dd 4-9-Ij60.

28. RA Den Bosch - KADOG regestnr.190; invnr.726. "fan den Volre koopt )O-?-1421 een erfpacht van I
malder rogge van fan Vloyman".

29. WillemdieVolder(in: GemertRl00dd26-2-1115)enNoeydieVolder(in:GemertRl06f. 150v(Anno
15551

Simon van Wetten, Gemertse Schepenprotokollen Transscripties Gemert R I 02 akten 589 en 608 uit
1530 betr. huis en hof te Gemert in die Molenstraet (B lopense) beneven o.m. die Molensteeg. Vgl.
RADen Bosch - Gemert Rl l4 f40 dd.7l-7-1628 "huys ende hoffgenoempt denwaterbempt met-
ten erffuen daeraen gelegen geheten den ltterman met siinen rechten ende toebehoerten ontrent
sevendalff lopensaets beneven erff der weduwe fans Lenerts ter ene sijde ende des Heeren erff aen
dander siide totten hoel van den grave opgaende tot den wal des Heeren streckende metten eenen
eynde opde Rupse ende metten anderen eynde op de stege aenden Domhoff."
RA Den Bosch - Gemert Rl l4 f40 dd. 3l-3-1628
Peter van den Elsen, Historische benadering van de Gemertse Molens, GH l9g7 (nr.65) en van
dezelfde auteur: Molenaars te Gemert (GH nr.66)

33. Streekarchief RegioEindhoven-Bibl.nr.9211425 (UitgavevdOrdonnantievanKeizerCarel (...) l0
April 1545)
RA Den Bosch - Gemert Rl07 f .26v-27 dd. l2- 1- I 560; idem f .l6iv-166v
Wim enWirovan Heugten, Molens in Peelland, 1982, p.l4-18.
Ad Otten, Gemerts' Scheepvaartbelangen, GH 1982, p. l0-20.
Jac Heeren, Scheepvaartverbinding tussen Luik en 's-Bosch, Taxandria 1936, p.144-14g.
RA Den Bosch - Gemert Rl l0 f.l83v-184v dd. 5-l-l 58t.
RA Den Bosch - Gemert Rl l0 f.277v vermeldt 'hier ontbreken seeckere prothukollen eensdeels bii
den secretarius Hoirnkens gescreven ende anderssins noch niet aengebracht'Het betreft de jaren
I 585 tm I 588.

40. Simon van Wetten, Molendwang in Gemert? GH 1996 p.80-94. (Eerste protest dateert uit 1603; de
geschillen werden beslecht in I 614)

71.
)2.

74.
35.
36.
)t.
78.
39.
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