
Omgrachtingen in de middeleeuwen

Jan Timmers

Een bebouwd terrein omgeven door een gracht doet ons in eerste instantie
denken aan kastelen. In het zandgebied van Noord-Brabant is dat nu
eenmaal de meest vertrouwde vorm. Naast kastelen zijn er echter nog
andere gebouwen die door een gracht worden of werden omgeven. Veel van
die grachten zijn inmiddels verdwenen. vaak is ook de oorspronkelijke
bebouwing verdwenen of minstens veranderd. In Gemert is alleen het
huidige kasteel een omgracht gebouw. De omgrachting en ook het gebouw
zijn in de loop der eeuwen diverse malen gewijzigd. De laatste keer was
nog deze eeuw, toen het huidige Ridderplein vergroot werd ten koste van
het oorspronkelijke verloop van de buitengracht van het kasteel.r omgrachte
terreinen waren in het verleden eshter niet zo zeldzaam als tegenwoordig.
Iedereen die de publicaties van de heemkundekring over de Middeleeuwen
kent weet dat er binnen de huidige bebouwde kom in die periode meerdere
terreinen bestonden die met een gracht waren omgeven.
Het Hooghuis en de Latijnse school

Al voordat het huidige kasteel werd gebouwd bevonden zich in het dorp
minirnaal drie omgrachte terreinen. De meest tot de verbeelding sprekende
is ongetwijf'eld het Hooghuis. Dit verblijf van de adellijke familie Van
Gemert was een zogenaamd mottekasteel, een gebouw op een kunstmatige
heuvel (een motte). Direct bij het Hooghuis bevond zich de neerhof, een bij
het kasteel behorende hoeve. Het geheel werd omgeven door een grachten-
stelsel in de vorm van een acht. In de archieven komen we het Hooghuis
o.a. als volgt tegen: ".....dat hues van Ghemert ... boven der valbruggen
op den bergh...". Het Hooghuis raakt na de machtsovername van de Duitse
Orde in Gemert in verval en bestaat als zodanig aan het eind van de
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vijftiende eeuw niet meer. Een restant van het Hooghuis complex wordt na

verloop van enige tijd eigenclom van minnaressen van opeenvolgende

Commandeurs van Gemert] De w,ning heeft dan ongetwijfeld nog het

nodige aarvJien en het gebouw heeft din (nog steeds) een omgrachting.

Immersinl5ST,alsditgebouwworcltaangekochtdoorHendrikvan
Ruysschenberg ten behoeve- van de door hem gestichte Latrjnse school,

wordt de omgrachting-r.rr.rd. op de kadasterkaart van 1832 treffen we de

omgrachting nog ,,i"d, aan. Niar alle waarsch-rjntijt!9iO is deze pas

gedempt bij gelegeJeid van de nieuwbouw van de Latijnse school rond

1890.'z

De Middeleeuwse kaPel

Een tweede omgrachting uit de Middeleeuwen kennen we van een oorkonde

uit 1326, waarin Died;ik van Gemert zijn rechten in Gemert omschrijft'

Een citaat: ,,Vorts so hebbe.n wi Dyddeiiic vernoemt ve_rteghen op dien

kirchove van dien grave dat zal ziin acht viet Wt in alzullctr manieren' dat

wionseghebodeyatnotnsenghedinghendaeropdoenmoghen-endebehoude-
tiic onrui rechtingh.en in dii'capelie kennen ons die heren gheliker wiis dat

inse ouder erule onse vorvaeren ghehadt hehben" '

ln 1326 bestaat er kennelijk in Gernert al gedurende minstens drie genera-

ties een kapel, org"r"n door een gracht vin acht voet breed, waarbinnen

zich het kerkhof bevoncl .n *uu, cle Diederikken hun rechtszittingen

organiseerden. AI in 12./0 bestaat de kapel en krijgt dan binnen de parochie

Bakel een bijzondere status. De bouw dateert wellicht uit de eerste helft van

Oe ae.tienOJeeuw.. Na de h.uw van de huidige kerk van St Jan de Doper

in de periode 1440-1450 worclt cle kapel niet meer gebruikt. Nog lange tijd

komt het terrein in cle Geme.t,. ,.h"p.nprotocollen voor onder de naam

,,die alcle kercke". Al in de vijftiende eeuw is er een herberg in gevestigd'

of cle omgrachting clan nog b"*t.ut is onduidelijk. In de bronnen ziin et

geen aanwijzingen voor te vlnden, zodat we voorzichtig kunnen concluderen

datdegrachtaanheteindvancleMiddeleeuwenalisverdwenen.Het
terrein is gesitueerO i.g.nu,.' het huidige kerkgebouw' op de hoek Kerk-

straat-Bonengang.
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Reconstructie van Gemert omstreeks 1350. De middeleeuwse dorpskom met het omgrachte
Hooghuis (thans: Ruijschenberghstraat); de omgrachte kapel (tegenover de huidige st. Jans
kerk); de omgraclrte windrnolen (thans De Eendracht); ook de waterwerken bij de
voormalige waterrnolen (tussen Molenstraat en willem de Haasstraat) zijn aangegeven.
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De windmolen

Een derde omgracht terrein binnen cle huidige dorpskom betreft de oude

winclmolen van cle adelliike familie Van Gemert. De oudste vermelding is

van 1364. Of de molen toen al een omgrachting kende is niet met zekerheid

te zeggen, maar is wel waarschijnlijk. De oudste vermelding van een gracht

rond de winclmolen dateert van 1503 bij de erfdeling van de kinderen van

Goort van den Bleek. E6n van cle bezittingen lag aan de huidige St Anna-

straat tussen de brug over de Rips en de windmolen. We lezenl. "-...dat

huys..gelegen aldaer... tlen een eJnde. op den Roespe, dat ander eynde op

den moellengraeff.." n

Op de kadasterkaart van 1832 is nog een groot deel van de oorspronkelijke
omgrachting aanwezig. Uit de vorm van de percelen lijkt een gesloten

omgrachting niet moeilijk te reconstrueren. Het omgrachte terrein zelf lag

ter hoogte van de huiclige Eenctracht, langs de St-Annastraat - Molenak-

kerstraat, wat toen, komencle van de Lodderdijk richting Gemert-dorp, de

clcrorgaande route lijkt te zijn geweest. Want alleen via het omgrachte

terrei, van de winclmolen kon immers de voormalige Molenstraat (nu ook

St Annastraat) op deze doorgaande weg uitkomen.

Opvallen<l Op de kactasterkaart is een zeer langgerekt smal perceel, lopend

van de molengracht naar cle toen nog bestaande Rips. Het is zeet grted

mogelijk dat clat perceel een, toen al gedempte, oorspronkelijke waterver-

trinOing vormcle tussen molengracht en Rips. Op een of andere manier zal

imrneri voorzien moeten zijn in een toevoersloot om het waterpeil in de

gracht op hoogte te houden.5

De hoeve Hazeldonk

Niet alleen binnen het dorpscentrum, maar ook daarbuiten komen in de

middeleeuwen Omgrachte terreinen voor. Het meest bekende en het best

geclocumenteercle terrein hetreft cle oorspronkelijke hoeve Hazeldonk. De

oudste vermelding van de hoeve dateert van 1383. Echter al in een oorkon-

de van 1326 komt voor de persoon Engelbrecht van Hazeldonk, zodat we

gevoeglijk mogen aannemen clat de hoeve toen al bestond. In de archiefstuk
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Reconstructie naar het kadaster van 1832. Het gebogen perceel rond de windmolen was in
1832 nog gracht. De gestippelde delen van de aangrenzendepercelen waren dat vermoedelijk
oorspronkelijk ook. "De Meulestraat" is de tegenwoordige St. Annastraat. (Tekening: P.

v.d. Elsen)

ken zijn tot op dit moment geen vermeldingen van de gracht gevonden. Op
de kadasterkaart van 1832 staat deze echter wel aangegeven. In eerdere
artikelen in Gemerts Heem werd zelfs beschreven dat de hoeve een dubbele
omgrachting kende. Rond 1930 fungeerde het grachtenstelsel als eerste
gemeentelijke vuilnisstortplaats. De laatste resten van het grachtenstelsel
van de Hazeldonk zijn pas vlak na de Tweede Wereldoorlog gedempt.6 Bij
graafwerkzaamheden ten behoeve van de ruilverkaveling werd de oude
omgrachting aangesneden, waarbij veel aardewerk te voorschijn kwam. De
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,ryf
Plattegrond en reconstructie van de hoeve Hazeldonk, zoals Ad otten die samenstelde aan de

hand van beschrijvingen van Marinus de Wit (zie noot 6)'

oudste scherven clateren uit de l4-cle eeuw, waarmee t'eitelijk wordt aange-

toond dat de gracht toen al bestoncl. Verder is opmerkelijk dat van de hoeve

een 15-cle eeuws bestek bewaard is gebleven.? Het terrein ligt in een bocht

van een zandpad, zijstraat van de huidige Hazeldonklaan. -Het 
terrein is

onbebouwd en redelijk ongestgord en is daarmee een goede kandidaat voor

een archeologisch monument.

De hoeve Ten Hogen Aarle

oostelijk van cle weg van De Mclrtel naar Bakel lag, nog juist binnen de ge-

meente Gemert, het goed Ten Hogen Aarle. De hoeve wordt voor het eerst

vermeld in 1366 .n ii 66n van de oudste bezittingen van de adellijke familie

Van Gemert. Omstreeks 1440 wordt Goyart Peter van Lankveld, man van

Jenneke, dgchter van Ggyart van Gemert eigenaar.8 De hoeve blijft daarna

lang eigendom van de jonkers Van Lankveld.

tn een oorkonde uit 1434 betreffende grenspalen van Gemert staat de

volgencle tekst: "...totten ouclen pael voer Hogen Aerle bij die vonder"'"'
De omgrachting van Ten Hogen Aarle omgaf kennelijk het gehele erf, zodat

een vonder vclor de hoeve nodig was om op het erf te komen'
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Fragment van de kadasterkaart anno 1832 van de Hogen Aarle. In het midden de hoeve
binnen een rechthoekige orngrachting. Daarbuiten nog L-vormige delen van een
buitengracht. Verder naar het oosten eveneens nog een L-vormige gracht.

op de kadasterkaart van 1832 is nog een belangrijk deel van de omgrach-
ting'van de hoeve Ten Hogen Aarle zichtbaar. Het betreft hier heel duide-
Iijk een dubbele omgrachting. De binnengracht omsloot toen nog het gehele
erf. Het aanzien en de status van Ten Hogen Aarle moet dan ook erg groot
zijn geweest. Dat blijkt dus niet alleen uit het gegeven dat de hoeve eeu-
wenlang het eigendom was van lokale adellijke families.
Iets oostelijk van dit terrein treft'en we bovendien nog een stuk gracht aan.
De betekenis daarvan is onbekend. Misschien is het een restant van een
voorganger van Ten Hogen Aarle, zoals dat in 1832 nog bestond.e Mis-
sghien ook bestonclen er in elkaars onmiddellijke nabijheid twee omgrachte
terreinen. In 1587 is sprake van zowel het oucle huis op Den Hogenaerle als
het nieuwe huis aldaar, respectievelijk in bezit van Jonker Goort van
Lankvelt de oude en Goort van Lankvelt de jonge.l0
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't Slorje ig de Deel. Op de voorgnrnd is de gracht duidelijk afgebeeld. (Tekening van A.C

Brock, 1825)

Het Slotje

Buiten het oorspronkelijke dorpscentrum, maar tegenwoordig binnen de

bebouwde kom in de wijk Molenbroek ligt het terrein waarop vroeger Het

Slotje stond. Alleen cle straatnaam Het Slotje herinnert er nog aan. In de

oudste archietstukken komt cle naam als zodanig nergens voor. De oudste

vermeldingen van de naam dateren uit het eind van de l7-de eeuw. Het

Slotje was toen al omgeven door een gracht. We lezen: teullant aen den

Beverdijk met een einde uitschiatende op Slootians graft.ll Hoe oud Het

Slotje is, kan helaas niet worden aangegeven. Mogelijk is de hoeve een

vroege afsplitsing van het goed Ter Watermolen, dat zich oorspronkelijk
uitstrekte vanaf de Molenstraat tot aan de Deel. Het goed Ter Watermolen

wordt voor het eerst vermeld in 1407. Een afsplitsing van het goed Ten

Beverdijk (oudste vermelding 1383) behoort ook tot de mogelijkheden.
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Fragment van de kadasterkaart anno 1832 van de omgeving van 't slotje. Van de gracht

resteert dan trog eetl U-vonnig deel (kruislings gearceerd)'

Misschien is zelti Het Slotje cle 6pvolger van het hootdgebouw van het

goed Ter Beverdijk.
circa 1650 is Jonker Robert cle Bever eigenaar van Het Slotje. Baron

Philips van Leetdael schrijft erover in zijn Beschrijving der Meyerij: Item

,ogi i, tot Gemert seekere woonplaets met graechten omgraven, ghe.coomen

vai Goddart vu.n Lanckvelt ende met siine dochter Maria ten houwelijck

gebracht aan. Jottcktr Robert de. Bever, Heere' van Milhese'

bp 
""n 

kaart van onze regio van Willibrordus van der Burght (naar de kaart

van Bleau) staat Het Slotje vermelcl als het Huis Lancvelt'l2 Daarnaast is

van Gelnert alleen nog htt kasteel op dezeltde kaart afgebeeld. Dat het

gebouw toen de noclige uitstraling had blijkt daar afdoende uit.
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Op de kadasterkaart van 1832 is Het Slotje nog
een omgrachting. Dat de gracht oorspronkelijk
zeer waarschijnlijk.

voor een deel voorzien van
het gehele erf omvatte is

De (vervallen) hoeve Wijnboorn. Foto van een schilderij van Andr6 Beekers (ca. 1940)

Hoeve De Wijnboom

Niet ver ten noorden van de hoeve Hazeldonk lag aan de huidige Wrjn-
boomlaan de hoeve Wijnboom. Al in 1377 wordt deze hoeve genoernd. Bij
het kadaster van 1832 wordt niet expliciet een gracht om deze hoeve
vermeld. De vorm van het perceel is echter zodanig, dat de perceelsgrens
zeker een zichtbare scheiding was in de vorm van een gracht of sloot. De
waarschijnlijkheid dat we hier ook te maken hebben met een oorspronkelijk
omgracht terrein is groot. Archeologisch onderzoek, bijvoorbeeld in de
vorm van grondboringen kunnen hierover meer uitsluitsel geven.
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Nog meer omgrachte terreinen ?

of er naast de al genoemden nog meer terreinen in Gemert bestonden, die
door grachten omgeven werden is moeilijk te ze1gen. Bij de hoeve WUn-
boom is de argumentatie al niet zo sterk. Bij andere terreinen is de argu-
mentatie op dit moment nog minder. Het blijft bij wat onduidelijke aanwij-
zingen in archiefstukken, die op de aanwezigheid van grachten kunnen
wijzen. In een oorkonde van 1326lezen we bUv. "...dien pale te Haenle
op den grave steet.." Waarschijnlijk wordt hier een grenspaal bedoeld ter
hoogte van de (gegraven) Landmeerse loop, maar een paal bij een omgrach-
ting van de hoeve Handel is niet uitgesloten.
In een archiefstuk handelend over de Paashoef lezen we: ".. den buyten-
graef beneven dat heytvelt..."." Of we hieruit mogen afleiden dat de
Paashoef oorspronkelijk een dubbele gracht had, waarvan de buitenste in
het genoemde citaat wordt bedoeld, is nog maar de vraag. Desalniettemin is
dit een aardige aanwijzing.
De voormalige bewoner van de Armenhoeve beweert dat die hoeve vroeger
een omgrachting had. Een deel ervan bestaat nu nog in de vorm van een
stuk brede sloot. Op de kadasterkaart van 1832 vinden we echter geen
gracht vermeld. Wel treffen we daar een zeer lang, smal perceel aan,
lopend vanaf het erf van de Armenhoeve bijna tot aan de Leygraaf, een
natuurlijke beek. of dit een restant is van een vroegere aanvoersloot voor
een gracht rond de Armenhoeve blijft voorlopig onduidelijk.

Omgrachte terreinen, Moated Sites, Begraven Hofsteden

In Gemert treffen we in de Midcleleeuwen minstens 7 omgrachte terreinen
aan. Gemert is wat dat betreft echter niet uniek. Van de ons omliggende
dorpen kennen we uit publikaties ook omgrachte terreinen. Van de gracht
om de Esper hoeve te Bakel is heden ten dage zelfs nog een deel intact. Het
verschijnsel als zodanig is echter niet zo goed bekend. De reden ervan is
dat er erg weinig systematisch onderzoek is gedaan naar omgrachte terrei-
nen in Brabant. Het enige overzicht is niet volledig en geeft een wat
vertekend beeld. De conclusie was dat de terreinen in Noord-Brabant zich
concentreerden rond een viertal plaatsen, nl. oosterhout, Vught-Middelro-
de, St-Oedenrode en Helmond. Voor Gemert wordt geen omgracht terrein
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vermeld.r4 Ook niet voor Hilvarenbeek, terwijl Bas Aarts in een overzicht
van rJeze gemeente op een totaal van 8 omwaterde huizingen kwamrs.

Er bestaan verder enige publikaties van algemene aard, die het verschijnsel
'omgracht terrein' nader omschrijven en proberen te klassificeren. Begrip-
pen zoals Moated Site en Begraven Hofstad doen hun intrede. Diverse
auteurs hebben deze begrippen nader omschreven, vaak toegespitst op
situaties en regio's, die door de betreffende auteurs waren onderzocht. De
cmschrijving van een Moated Site of Begraven Hofstad is steeds een

complex, omgeven door een sloot die breder is dan noodzakelijk voor de
waterhuishouding van het perceel. Aftrankelijk van de auteur worden
daaraan nog andere criteria toegevoegd. Bijvoorbeeld dat het complex een

stenen woning moet hebben of dat een Moated Site bewoond moet zijn door
(lokale) adel of dat de breedte van de gracht toch minimaal 5 meter breed

moet zijn, etc. Allen zijn het wel met elkaar eens over het onderscheid
tussen Moated Sites en kastelen, die toch ook vaak een gracht hebben. De
gracht om een kasteel heeft altiid een functie in de verdediging. Bij een

Moated Site is dat niet het geval. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bij
veel Moated Sites de omgrachting, ook oorspronkelijk, de woning niet
volledig omsloot. De gracht heeft hoofdzakelijk als functie om het geheel

meer aanzien en status te geven.r6 Het zoeken naar een strakke definitie van
een begrip als Moated Site of Begraven Hofstad lijkt niet echt te lukken.
Hoe de gracht en de woning van een omgracht terrein er precies uitzien is
kennelijk erg streekgebonden. Wel is het steeds zo dat de gracht louter een

functie had om het aanzien en de status van het geheel op te vijzelen.lT
Alleen de welgesteltlen konden zich iets dergelijks veroorloven. Dat hoeft
niet alleen lokale adel te zijn. In de vijftiende eeuw bezat Hendrik Dirk
Becker, voorzover bekend niet direkt behorend tot een adellijke familie,
zowel cle hoeve Hazeldonk als de omgrachte Alde Kercke in Gemert.
Genoemde Hendrik Becker gaf opdracht om het gebouw op de Hazeldonk te
vernieuwen of uit te breiden. Uit het bestek blijkt het niet te gaan om een

stenen gebouw, maar waarschiinlijk om een huis in vakwerkbouw, zoals
toen gebruikelijk (met uitzondering van kerken en kastelen). Voor oostelijk
Noord-Brabant lijkt de hoeve Hazeldonk een fraai voorbeeld te zijn van een

omgracht terrein. Er is veel gelijkenis met het goed Ter Weer, gelegen in
Dinther, dat bovendien voor een deel archeologisch is onderzocht.rs Over-
eenkomst met Ten Hogen Aarle en Het Slotje lijkt eveneens groot. Wellicht
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tekent zich hier een regionaal type moated site af. Een relatief grote hoeve,
die met name vanwege de gracht een aanzienlijke status heeft.

NOTEN:

1 Zie voor het huidige Gemertse kasteel bijv. Bas Aarts, Bouw en verbouw van
het kasteel van de Duitse Orde, in: Ton Thelen (red), Commanderij Gemert,
Beeldend Verleden, Bijdrage tot de geschiedenis van Gemert deel 14.
Gegevens van het Hooghuis zijn ontleend aan: Jan Timmers, Het Hooghuis op
den Hubert, Gemerts Heem 27 1985)4, blz 98-112.

3 Zie bijv. Ad Otten, De vestiging van de Duitse orde in Gemert, 12OO-1500,
Bijdrage tot de geschiedenis van Gemert deel 13, blz 41-50.

4 RANB, Gemert R99 f41v en 42.
5 Peter van den Elsen, Historische benadering van de Gemertse molens,

Gemerts Heem nr 65, winter 76177, blz 7-9
6 Ad Otten, De hoeve Hazeldonk, eigenaars van 1326 tot heden, Gemerts

Heem 21 (1979)1, blz 5-1 1

Marinus de Wit, Wat ik nog weet van de oude hoeve Hazeldonk, Gemerts
heern 21 {.1979],2, blz 50-56

7 Jan Timmers, Een nieuw gebouw op de Hazeldonk in 1446, Gemerts Heem,
29(1987)3, blz 86-95.
ln de Bossche Protocollen treffen we veel aantekeningen aan over Ten Hogen
Aarle. M.b.t. de eigendomsoverdracht zie bijv. BPl44211443 t191v en BP
1443t1444 t102.

9 Uit archeologisch onderzoek bij de hoeve Ter Cuylen in Aarle-Rixtel, wat ook
een omgrachte hoeve was, bleek dat de hoeve in de loop der eeuwen over
relatief korte afstanden werd verplaatst, wellicht ter gelegenheid van nieuw-
bouw (mondelinge mededeling Gina Box). Op Hogenaarle is dit uiteraard ook
mogelilk.

10 Archief Parochie St Jan Gemert, Register Gautius, f43.
11 RANB, Gemert R127 129
12 De naam (het huis Lancvelt) moet niet verward worden met het huis Lankvelt

op Het Ham in Erp. Aan dit laatste huis dankt de familie Van Lankvelt haar
naam. Het Gemertse huis Lankvelt {Het Slotje dus} dankt zijn naam daarente-
gen juist aan de familie Van Lankvelt, die gedurende enige tijd eigenaar was
(naast de hoeve Hogen Aarle en nog meer andere bezittingen te Gemert).

13 RANB, Gemert B'110 f246v
14 Judith Schuyf, Moated Sites in Brabant (Netherlands), Ch6teau Gaillard, Xl,

1 983.
15 Bas Aarts, "Omwaterde huizingen" in Hilvarenbeek en Diessen: zicht op een

nog weinig bekend verschijnsel. Nieuwsbrief Heemkundekring Hilvarenbeek-
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17
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Diessen 1983, nr 5.
F. Verhaeghe, Moated Sites in Flanders:features and significance; C. HoekBegraven hofsteden in het MaasmonOgeOi"j; J. Schuyf, Beyond the castte,Moated Sites in the Netherlands; atteriin Hoekstra, Jansen,.frfo"r.rn truOt,Liber Castellorum, 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen 1gg1.J' van Doesburg, De begraven hofstad op de Geer bij wijk bij Duurstede, in:
Yul E" en Hessing (red), Romeinen, frieien en Franken in het hart vanNederland.
Janssen geeft een goed beerd van de stand van zaken in een overzichtsartikerover kasteren' H'L. Jans.sen, The archeorogy of the medievar castre in thenetherrands. Resurts and prospects tor futiie research in Besteman, Bos &Heidinga (red). Medievar Archeorogy in tn" n"tnerrands, Assen/Maastricht1990, blz. 249-254.
H'L. Ja.nssen, Heeswijk-Dinther, een 'moated site,, in: w.J.H. Verwers,Archeorogische kroniek van Noord-Brabant 1 gg1-1 gg2, uitgave stichtingBrabants Heem.
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