UIT IIET MEMORIEBOEKVAN IIENRICUS
DEEL 2
VANGEMERI
oftewel: Hoe vang je een haas
Martien Verbruggen
"lk heb mijn selve in de kost bestelt bij den Eerw' Heer
Àái.àtóbn.rers jaerlijxvoor hondert guldens dico 100'-

maert 1767'
.- en bii den selve gàen woonen den eersten
int bijweesn." àJÈ..ioonák.,,uoot tijne kost betaelt
l
/óE'
februar
29
glds
den
en van sijn neef 100
iiii -iinË suster kom! woonen den 29 febr 1768'
il"iiLaen mijne suster christina weduwe.Joannis
Verhofstadivoor mijnÏost betaelt tot den eersten SeptemiiiO, iij"ae hei jaerlijx kostlelt honderd gulde ergo
betaelt int jaer en dagh als boven Z5U'-'-'

ïiïóïl,i
t*

Memorieboek
Met deze aantekening pakken we het relaas over het
dus dat Henrizien
We
tà. fl""ii."t t"n Cetíért "og eén keer op'(l)
tzostiízijnzuster ëhristina in de kost gaatJort
joínnis vertrbtsiadt op 28 juli1767 is overleden' Deze
;;;i;k.;i"sln het Memorieboek ii niei alleen interessant omdal

ffi;;;ë;;teÉin
;;à;il;; ;;

het boek is.bepaald' maar ook omdat
iot
'un
krijgt, namelijk die van
het hier voor het eerst een nieuwe bestemming
kasboek.
ware "thuisbankier" avant
iT""il*, van Gemert ontpopt zich als eenb'v'
zijn jaarlijkse.kostgeld
iá rËiirJ. e.ii í" uitguu""ltuït noteen hij
1791 minof meer stiptaanzijnzusteÍ
tot

fiË-Ëï;?,;;tfÀttfi"
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betaald heeft. Maar ook de onkosten die hij moet maken om er gladjes
geschoren bij
lopen: "Joannes Hertog_hs allas van Hout treËft mi;
_te
beginnente scheeren mer Aprit 17 67 den6 April." Tussen 176g en 1793
betaalt hij iederjaar kort na 1 april keurig hefjaarlijkse scheerloon van
3 gulden.
Aan de inkomsten-kant noteert Henricus van Gemert nauwgezet de
pachtgelden van onroerend goed en de rente van uitstaande sóhulden.
Uit deze bijschrijvingen blijkt dat hij aardig bemiddeld was en dat hij
zijn geld en goederen als een echte econooir wist te beheren. Het zou
hier te ver voeren en de lezer wellicht ook minder boeien als we deze
financiële administratie helemaal op de voet zouden volgen. Volstaan
we met te vermelden dat het doorgaans bedragen betràft in de orde
van grootte van enkele honderden guldens, met als uitschieter een
bedrag van 600 guldens, op 30 april 1769 uitgeleend aan zijn aangetrouwde neef Servaas Peregrini Verhofstadt. Het betreft i.ou*á.rs
bijna. steeds familieleden die hij uit de brand helpt. Het rentepercentage is onveranderlijk 3 procent, maar soms verleènt hii ook reïteloze
leningen. Het zou interessant zijn om aan de hand van àe gegevens na
te gaan over hoeveel onroerende goederen en contanten ónáe Henri_
cus van Gemert beschikte. Toch was hij bepaald niet gierig, want in
179_1. scheld-t hij grote sommen geld aan-zijnfamilieledén tólit. En
at
op 6juni 1764 stort hij samen metJosinavan den Biechelaer een bedrag
uan T.247. guldens in een fundatie die beheerd wordt door zijn ooà
Martinus van Gemert en uit de opbrengsten waarvan een vrijda"gse mis
moet worden gelezen.

Henricus va.n
blijf1 zijn financiële administratie bijhouden tot
Qem-e1t
vlak voor zijn dood in 1793.
Overigens heeft de manier waarop hij de verschillende rubrieken heeft
ingedeeld het boek er niet oveizichteliiker op gemaakt. ffij Uigó;
namelijk telkens een aantal pagina's verder; dê réden daarvair is iiet
pg"ihj.! te raden: hij wilde natuuriijk ruimte vrijhouden voor latere
bijschrijvingen.
De na hem komende bezitters van het boek hebben de tussenliggende
lege pagina's op een later tijdstip alsnog gebruikt voor allerlei dóélein_
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Een pagina uit het Memorieboek van Henricus van Gemert.
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den. waardoor de chronologische volgorde flink verstoord is.
111

zrln dood

g!!! het boek als eerste over in handen van zijn

thristina, ryaa1 hij de laatste

zus

jaar in de kost is geweest. Zij"zet in
hoofdzaak de financiële administiatie voort, maar nóteert ook fàmiliale bijzonderheden, zoals in 1793 vlak na de dood van haar broer
Henricus het or_erlijden van_haar zoon Albert (5g) en het jaar daarop
van haar zoon Hendricus (51). In t8[l 6y".116i zij zetf op iO juti
en i'n
991 1qde1e hand staat genoreerd dar eveneeïs in 1g02 trvee van haar
kle-inkinder_en overlijden: op 1 mei overlijdt Joannes Hendricus Ver_
(17) en op 25 november Gertóda Hendricus Verhofstadt
!f^f:tq{t
(20)- Met al deze sterfgevallen is het geen wonder dat deze
tak van de
familie Verhofstadt is uitgestorven.
25

Maar laten we de lotgevallen van het boek vervolgen. Na de dood van
Christinavan Gemert kwam het boek waarschi jnlij-k in handen van haar
schoondochte_r Ida Scheepers die na het overliiden van haar man
Henricus Verhofstadt in Gemert een kruideniersiaak dreef. Van haar
zijn vermoedelijk de notities rond de jaren 1g7g_1g21aangaande de
levering van grote hoeveelheden cicËorei aan ene W. van l_ent te
G.emert.en-raapko.eken aan H. van den Boogaart eveneens te Gemert.
Zij ove1lijrlt !p ,6 januari 1827 te Kleine Bóget ("Klene"Ureugeij in
het land van Luik.
De volgende bezitter van het boek is haar dochter Joanna Verhofstadt,
die getrouwd is met Laurentius van de Valkenburg. Daaimee verhuist

het boek uit Gemert en komr uiteindelijk bij hïn dàchter Ida van
Valkenburg terecht, die trouwt met Johánnei van de Biggelaàr uii
Grave. Tenslotte belandt het via hun ongetrouwd gebleven dochter
9ato bij de parers Capucijnen in Velp.
Zodat we nu een overzicht kunneó maken van de opeenvolgende
bezitters van het eens zo beloftevol begonnen Memorieïoek.
Enig voorbehord. is- g.eboden tetr aanàen van de datuÀs, omdat het
boek n iet.noodzakelijkerwijs bij het overlijden is overgegaan naar de
volgende bezitter.

Ch
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1. Henricus van Gemert
2. Christina van Gemert
3. lda Scheepers
4. Joanna verhofstadt
5. Ida van Valkenburg
6. Cato van de Biggelaar
7. Paters Capucijnen

-2-r7 53 - 22-6-1793 (2)
22-6-1793 - 10-7-1802
10-7-1802- 6-2-1,827
6-2-L8n - 26-2-1868
26-2-1868 - .....

27

Opvallend is dat het boek telkens in andere families terecht komt
dóordat het steeds langs vrouwelijke lijn werd doorgegeven. Het boek
verliest niet alleen zijn band met Gemert, de opgetekende gebeurtenissen worden ook steeds meer uiteenlopend van inhoud. Zo schrijft
Laurens van Valkenburg:
"1816 den 2 Augustus heb ik met de schuyt over het hooygras van Berchem naar Megen gezeyld vergeselschapt
van.... (volgen een aantal namen).
Gedaan tot gedagtennis" (3)
En wat te denken van:
"In hetjaar 1844 op driekoningen dag wouw ik op staan om
de lamp aan gaan te stooken viel ik in een kuip water zoo
nat dat ik alles moes verschoonen ik hep mijn scheenen zoo
gestooten dat ik het zavens nog voelden en eens met het
Niewe Jaar dat ik mijn zuster het Niewe Jaar af wouw
winnen hep ik wel 3 uuren op de bedplank gezeten."

Kommer en kwel alom. De laatste eigenares, Cato van de Biggelaar
plakt tenslotte alle nog lege bladzijden vol met bidprentjes van overleden familieleden.
Toch mogen we dezelalerebezitters dankbaar zijn voor het feit dat ze
het boek zijn blijven gebruiken als een soort van familieboek, niet
alleen omdat het daardoor bewaard is gebleven, maar vooral omdat
het geheel van alle notities - hoe uiteenlopend van aard ook - een
"petite histoire" oplevert die ons een blik gunt in anderhalve eeuw
familiegeschiedenis die zeer de moeite waard is.
Tot besluit van dit verhaal willen we nog even terugkeren naar Henri-
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cus van Gemert, die het boek een nieuw leven heeft ingeblazen. Dat
hij vanvele markten thuis was moge blijken uit onderstaande recepten,

onmiskenbaar in zijn handschrift neergepend.
Allereerst een recept dat in deze tijd van het jaar goed van pas kan
komen,
"Recept om te maaken gurgelwater voor een quade keel.
Neemt een thee coppje vol loopent water
een dito copje vol rijnsche of moesel wijn
een copje vol asijn
eenen lepel vol honinch
eenen lepel vol mostaart
en twee lepellen vol witte suycker
en dit onder een vermengelt en warm gemaakt
ende daar mede dan gegurgelt. Ex patre Brouwers"
Genoeg om een paard mee onderuit te kÍijgen. Over paarden gesproken, hier nog een recept met een luchtje:
"Om perde te doen eeten en groyen neemt ontrent 12 pont
suerdeegh out ontrent L2 daegen en mengelt dat onder den
dranckt soo veel als dat gij eer ontrent L0 a L2 daege met
toekomt.
Om peerden vlijtig en allert te maeke geeft u,peerde des
smorgens haver vermengelt met duyvelsdrek* en smeert
wat duyvelsdrek aent gebidt in den mont en sij sulle seer
allert sijn
de achter hunvolgende perde als denwint hun toeweyt sulle
traeg worden."

Dat laatste verbaast me niets. Tenslotte nog eentje vooÍ degenen die
nog niet weten wat ze met kerstmis op tafel zullen zetten.
"Om patrijssen te vangen, neemt voor 3 stuyver Baccalaer
bortiens en die klijn tot een pulvis ( = poeder, M.V.) gestooten en neemt soo veel swaerte tarwe bloem, als den
pulvis van den baccalaer en mengelt die onder malkander
met beste wijn, en maekt daer van pillekens gelijck kleyne
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e€rte en stroyt die alwaer gij weet dat de patriissen kome
-slaepen, soo kont gij se dagtrs daer aen opà"p.i.
(Jm haesen te vangen neemt het wateivan
een moeder
beest alse loops is, en wijdt daer in eene korst Lroot, en
sleypt daer mede over de-gront daer nae toe ai*àer gii de
haese wilt hebben, en op làetse daer mede onàe.
àoo.
gat van een muer waer binne eene klep gemaekt is
van ""n
leir
die van selver toe gaet als de haes daer á is."

Hoe jeaan dat moederbeest komtvermeldt het recept helaas
niet. Hoe
dan ook. smakelijk eten!
En zo zijn we van een deftige studentenclub te kuven uiteindelijk
terecht g.ekomen bij regelrechte stroperij achter Oe Àuur in
Gemert.
Jrc uanslt glona mundl...

Noten:
1A-d Otten, De studentenvereniging van Gemert te Leuven
anno 172g, Gemerts
Heem 1989, nr. 3/4.
Ad Otten, Uit het Memorieboek van Henricus van Gemert (171.1-1793),
Gemerts
Heem Í990, nr . 712.
2 Datum van de eerste aantekening van zijn hand.
3 In de "Kronijk van Heeze" door Hendrik G. van Moorsel
lezen we bij het jaar
1816: "Dit is het beroemde 4attejaar, in het welk bij na
geen dag zonde, i"g"n g"_
passeerd is; meest alle Iage landerijen stonden onder wà-ter....,
4 Duivelsdrek is een harssoort uit een schermbloemige plant,
Ferula asatbetida, die
in de farmacie vroeger veel als geneesmiddel werJgÀrui(t.
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