
DI VRIJE NEUTRALE GRONDI.|EERLIJKllEID GEi4ERT

STAD ? STADSRECHTEN ? HISTORISCHE STADSKERN ?

e aandacht, die het bovenstaand onderwerp in de ver-
schillende publiciteitsríedia heeft gekregen, schijnt
nogal wai; misverstanden te het'ben veroorzaakt en ik

dacht, dat het goed \^ras het publiek in een niet al te uit-
gebreid artikel kennis te laten nemen van wat er rru eigen-
Iijk aan de hand is rond Gemert, dat al-s historische stads-
kern - wi.i prijzen er ons gelukkig mee - is aangewezen op
grond van de algemene maatregel van bestuur d-d- 26 novêm-
ber 1973, als uitvloeisel van de Financiele Verhoudings-
wet 1960.

Reeds in de tachtiger jaren van de vorige eeuw bestond er
een wet, regelende de financiË1e verhouding tussen het riJk
de Nederlandse Staat, en de verschillende Nederlandse ge-
neenten. Het ligt hier niet op rni jn weg de lezer een expo-
s6 te geven over de ontwikkeling van deze elkaar opvolgen-
de wettelijke regelingen, doch het is goed vast te stellen'
dat de meest recente wettelijke regeling op dit gebied is
verankerd in de z.g. Financië1e Verhoudingswet 1960.

Aangezien elke geneente een eigen problenatiek heeft, zijn
als uitvloeisel van deze wet z.g. verfijningsregelingen
vastgesteld, die aan de financiëte gevolgen van die eigen
problematiek tegernoet komen. Zo bestaan regelingen voor
bi jzonder bevolkingsverloop, voor bevolkingsagglomeraties,
voor gerreenten doorsneden door een grote rivierr voor ont-
wikkelingsgebieden, voor probleeragebieden' voor gemeenten
met een verouderd rioleringsstelsel, voor nonumenten' voor
rnijngeneenten en.. .voor historische stadskernen.
Deze laatste verfijningsregeling wordt door de staatssecre-
tarissen van financiën en binnenlandse zaken als volgt
toegelicht:
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rfDen historische stadskern brengt, wanneer zij van bete-rlkenende onvang is, voor de geneente, binnen welker grond-rrgebied zij is gelegen, in yerschillende sectoren van derrgemeentehuishouding een aanzienli jke verzwarirg van las-rlten mee. Voorzover de zwaardere lasten louter verbandIthouden net de restauratie van nonument.n, GË-d" verfij-rrning algernene uitkering nronumenten, welke deze gemeentenItop dit pun t. tegemoet kont. Dr zijn echter ook andere sec-rrtoren, Í'aar lastenverzwaring optreedt. T;;;;G;-T;;;rrheL onderhoud van straten en rioleringen, veelal ook vanlrgrachten en walbeschoeiingen, verkeersyoorzieningen e.d.lrDeze lastenverzwaring houdt neer algeneen verband met derrstructuur van de historische stadskern, die enige eeuwenItgeleden als stedelijke kern is ontstaan en sedertdien quarrstr:uctuur niet noenenswaard is gewijzigal, ook al zou de
'rbetreffende gemeente in sornrnige gevallen als geheel thansllniet neer aIs stad kunnen worden aangemerkt. Den derge-
tf li.jke kern kenmerkt zict, door een compacte veelal door
rrnatuurlijke of kunsttnatige grenzen ornsloten bebouwing netrlrelatief veel oude tot zeer oude qebouwen.met nauwe stra-trten en steegjes en vaak met relatief veel watergangen.
Tot zover de t oel i cht in g.

In de nota van tlelichting stelde de minister voorts de
normen vast, waaraan de gemeenten, die op toepassing van
deze verfijningsregeling meende aanspraak te kunnen maken,
moesten voldoen n.l. het als stad v6órkomen op twee van de
hierna genoemde kaarten, waarvan de datêringen twee eeuwen
uiteenlopen:
1. een kaart van P. Kaerius uit 1602
2. een kaart van P. Kaerius uit 1617
3. een kaart van H. Hondius uit 1631
4. een kaart van C.J. Visscher uit 1650
5. een kaart van F. de Wit uit 1675
6. een kaart van N. Visscher uit c 1690
/. een kaart van T. Majer lit 7742
B. een kaart van E. Maaskamp uit 1816
9. een kaart van lt.C. van Baarsel uit 1833

Onder dit Íals stad voorkonenr op twee van deze kaarten
rnoest worden verstaan, dat de gemeente geografisch/norfo-
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logisch, d.w.z. aardríjkskundig naar plaats en vorngeving
a1s stad moest zijn aangemerkt aL of niet via een z.g. le_gende .1.Ír.2. een lijst van verklaringen van de teketrs op
de betreffende t an.ikaart .

Gemert kwam inderdaad als zodanig voor op de landkaarl vanMajer uit 7747, doctr aanvankelijk kwam merr riiet verder dan
alleen die kaart. Toen later echter bleek, dair ook andere
gemeenten slechts op 6én kaart voorkwamen,doch via de toe_levering van a.ndere kaarten eveneens in aannerking kwarnenvoor de uitkering, gring ook Gemert op zoek en zie daarlde oud-gemeentesecretari s J.A.L.M. van den Broek vond eenkaartje van Joost d'Hondt (Judocus Hondius), daterende uit
163O, uitgegeven te Anrsterdanr bi,j J.CJoppenburg, zonder
legende evenriel , waarop Gemert êveneenri als stad werd aan_geduid.
l{ie denkt, dat daarmee de protrlenen van de baan waren ver_gist zich, want ondanks deze geweldiOe vondst werd de au_tenticiteit I-an dit kaart je door de behandelende st.aat s_secrêtaris iri iwijfel getrokken. Het geneeni:ebestuur werdte verstaan qeqeven, dat het gebruik maakte van een kaart,die een copie zou zijn van een kaart_ van pe.trus Kaerius
uit 16 17, waarop Gemert niet als stad was aangemêrkt.
Het I ijkt me !,oed hier even sti t te staan bij het feit, clat
men het in vroeger eeuvren niet zo nauw am met 't auteurs_recht bi.i het maken ván kaarten. Het ruas gebruikeli.jk dat
kaartenmakerS in veel geval1en gebruik maakterr van ,t erkvan anderen. Een auteurswet was er natuurli.jk niet. Het
kwam regelnatig voor. dat kaarten werden gecopieerd en datkoperplaten, waarin kaarten gegraveerd stonden, werden ver_kocht. De koperplaten kon.len deels worden geradeerd en ook
worden aangevul d of gewi.jzigat.
fnteressant is het te zien, hoe het oorspronkelijk doorJudocus Hondius gegraveerde en door Johannes Cloppenburgin 163O uitgegevetr kaartie, u.aaraan Gerert nu zijn succeste danken heeft, later d,w.z. in j,69O en in 1697 opnieuw
werd uitgegeven. Er is echter een duidelijk _ zíj het on_belaogrijk .. verschil met dat van 1630 te onderkennen,
want de in 16g0 door Grrglielmo de Jonge uitgegeven editie



staat in de atlas 'featro Belgico op naam van Gregorio Leti'
Er zijn op het |tdoor Leti getekênde kaartjert in de Noord-
zee en in de Zuiderzee verschillende zeilscheepjes te zien'
Ze zi jt getekend irr de geest zoals rneir dat deed op de 17e
eeuwse wandtegels. De cartouche, d.\t.2. de omliisting'
rn'aarin het opschrift rrHollandia" voorkomt' is gehandhaafd.
Opmerkeli.jk is echter op deze uitgave de in vêtte kapita-
Ier! gedrukLe tekst: TTPARTE SECONDO Libro I Jrt. Deze tekst
moet in de ftaliaanse uitgave op de vooraf gemaakte kaart-
jes afzonderlijk zijn gedrukt' uant de tekst verschilt van
plaats op de kaartjes in de verschillende exemplaren van
deze Lêti-editie. Sonmige kaartjes vertonen de tekst op de

rand, andere binnen de rand op het kaartje zelf' over de
plaatsaanduidingen in het zuidelijk deel van de Nederlanden
heen.

De Franse uitgave zoals die in 7697 verscheen vertoont met
die van 1690 vergeleken, wêér een verschil- De uitgever
heeft de bestaande cartouch weggehaald en veryangen door
een Hermes-figuur met in zi jn linkerhand een staf, waarmee
hij wijst naar een uit het water opkomende groep mensen'
die een vorstin (zou het de Hollandse stedenmaagd ziin ?)
geschenken aanbiedt. Een, in rorneins legertenu gestoken
soldaat. met speer en gepluinrde heln, staai als een soort
1i jfwacht actrt.er de vorstin. Tussen dit tafereel staat te
Iezen : ItLÀ HOLLÁNDE 1697r'.

Boven vermeldde ik reeds, dat kaarten werden gecopieerd en
koperplaten werden verkocht' doch de onderlinge familiere-
laties tussen de kaartenrnakers speelden in het geheel toch
ook een belangri jke rol . Prof.Dr.Ir.C.Koeman schriift hier-
over in zijn Atfantes Neerlandici deel II op pag.1J6. Hij
verneldt daar over Judocus Hondius, dat hij in 7J8l huwde
met Coletta van den Keere, zuster van de welbekende Peter
van den Keere, in ons artikel al eerder aangeduis net Pe-
trus Xaerius. Enkele iaren voordien was diens zuster Jaco-
mina weer gehuwd net Pieter van den Berghe, die als Petrus
Montanus in de kaartenmakerswerel d bekend staat. Petrus
Kaerius schijnt" - naar Koênran vertelt - nauw Ínet ziin beide
zwaqers te hebben samengewerkt.

Terug naar de problemen rond de bewijsvoering onntrent de
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autenticiteit van het kaartje van Judocus Hondius. Vele u_ren werden besteed aan het onderzoek van de beide kaartenvan Hondius en Kaerius uit .respektievelijk 7630 en 7617.Met name de droogmakerijen in de beide HolI anden, hel alof niet besl,aan van verschi llende riviertjes, wêteringenen sloten en last but not least de kustlijn van de Zuider_zee en dê Waddenzee kwamen uitgebreid letterlijk ên figuur_lijk onder de loupe.
Na nauwkeurige vergelijking kcnden tussen de beide in hetgeding zijnde kaarten irr elk geval deri ien belangrijke ver_schillen worden aangegeven, waardoor aan deskundigen konwordên duidelijk gemaakt, dat de kaart van Judocus Hondiusin elk gewal geen copie kon zijn van clie van peter Kaerjus.overluigd van de argumênten van het gêheenl.ebestuur kondentwee deskurdigen daarom 'n verklaring omtreïrt de oorspron_kelijkheid van de kaari; van Judocus Hondius afgeven. Voordeze argumenteÍr zijn d€ raad van geneentetlnanliën als ad_viseur van de staatssecretaris van financiË 6n tensloti:eook de staatssecretari s zelf gezwicht. ïn GeÍ,êrt kon nentevreden zi.jn.
$at zi jrr rru de gevolge. van het besluit var, de staatsse_cretaris de gemeente Gemert deze u jtkerins, toch te geven ?Op de eerste plaats is ctit de definit:ieve uitkering vaneen bedrag per ha op grcnd van het besluit van 1973. Datwi1 zeggen een nabetal in-q van 2,g mi t.joen gulden en ver_volgens nog eeil jaarli jksê r_ritkerinq, waarvan de hocgteI igt tussen de 4 en 5 .t.on.

Heeft dit besluít tot uitkering nu ook t-ot gevolg, dat Ge_mert nu ineens stadsrechten krijgt o1 r,11.6,, wordt in dehistorische betekerris val'i het ,ooo"a. Ik persoonlijk ben vannening van niet_, doch ik wil dit rrneerr,r rvel even toelich_ten.
De steden in West-Europa ontstonden vocr het overgrotedeel in de dertiende en veer.tienale eeuw. Als Genert stadzou zi jn geweestr of mogelijk later geworden, dan zour hetdit ook hebben moeten zijn in L.v. -t572 

ot $AA. Van diejaren berusten rekeningen in het gemeentearchief d,ie spre_ken over 't rtdorp van Gemert[. ÍteÀr .en ar,der stuk spreekt
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o-r,er de lÍdorpskommerll, niet te verwarren met de trdorpskorn-
rnenrt, die op last van de advocaat-fiscaal in het kader van
de bezetting door de staatse traepen' tussen 1648 en 1662,
in het jaar 1650 in besilag werden genomen ên na vênuit de
kerk te zijn overgebracf.t naar het kasteel werden geopend.
Deze rrdorpskommentr zijn de opt,ergplaatsen geweest van het
dorps- en hee.l ijkheidsarchief, waarvan nu nog deler' aan-
wezig zijrt in het gemeentearchief.
Bovendien mist Genert \toorzover kan worden nagegaan elke
aanwijzing. die zou kunnen wijzen op een ooÍkonde, waarbij
stadsrechten zijn verleend' orn dan nog maar te zwijgen 'l'an
de oorkonde zelf. Maar ook noet nen zich af].tragen, waar
zich dan de stadswallen bevonden, die zonder neer inhelent
zijn aan een stad in de historisch.e zin van het woord-
Van ouds is er in Gernert splalre van een langgerekte woon-
eenheid, Cie loopi van Heuvel, Stereind, Binderseind, via
Markt en (Kerk)Straat naar de (Nieur,')Straat en via Haageik
Kruiseind en Pandelaar overgaat in de Kokseíli jk. Bovendien
zal mert bij het nalopen van de opt,ouw van de onderscheiden
echtê oude steden, zoals Ansterdan, Haarlemt 's-HeÍt,ogen-
bosch, Breda, Bergen op Zoom e.a. een ontwikkeling zíen
vanuit een centraal punt met nin of meer concentrische cir
kefs van nieuvrt:re bebouwing daar onheen. De verdedigttaar-
treid van eer.i langgereki:e neclerzetlilg' zoals Gemert, 1i jkt
nij vooralsnog dan ook tn ondoenlijke c'pgave, zeker als nen
bedenkt, dat die langgerektheid bijna 2á à 3 kr, onvat. De

rneeste steden zijn irnmers min of meer rond.Wat verder ont-
breekt is b.v. een eigen muntrecht. Hier tegenover staan
echt-er (le rechl:en van bann(tlen, van l.et houCen van lt'eek-
en jaarmarkten en natuurlijk het poortersrecht' waarvoor
moesi worder betaald als men zich netterwoon in Gemert
r^'i1de vestigen. Ik heL' persoonlijk neer der indruk dat deze
rechten ontstonden a1s gevolg van de ex-territorialiteit
dan uit anderen hoofde b.v. als gevolg van verleende of
vermeende stadsïechten. De door de Duitse Orde beheerst0
(.,nclave binnen de Meierij van 's-Hertogenbosch, va,ar ÍíeÏ]
forneel niet zomaer naar binnen mocht, was feitelijk toch
door eenieder en zeker door grotere gl'oeper, zoals b.v.
krijgsvolk gem,:ikkel i jk te betreden. Hoe vaak niet werden
sauvegardes verleend om de ongewenste militaire bezoekers
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buiten de deur te houden of on plunderingen te voorkomen ?Zij imrners waren het. die de Gemertse g"ia.r,ran"p slechtsaandeden, om ze uit te Ëchudden en dan weêr 1;e vertrekken-
De vraag ri.jst in het verband san dit artikel wel, waarommen Gernert dan toch op twee karten heeft aa.ngeduid alsstad. Zou de beantwoording van deze vraag niet ook moetenworden gezocht in het bestaan van de exlerritorialiteit,d.w.z. het feit, dat Gemert buiten het staatsgebied van deNederlanden vi e1 ?
Het zaL de meeste kaartenmakers orrbekend zijn geweest, datGernert een soevereine grondheerlijkheid was, doch ik ver_noed, dat zii' die het wé1 r*isterr, geprobeerd hebben dezeexterritoriatiteit gestalte te geven i., f,et vignet van eenl'urbs comnunis minorisrr eer) gewone tfeine staa. Ik dacht,dat we ons gelukkig rnochten prijzen een 16e eeuwse kaarten-maker te hebben gehad, die eerr gemeentebestuur uit de 2Oeeeuw o wetend ilr de kaart heeft gespeeld en dat allee alis een felicit-atie vaa rd -

Gemert, J1 augustus 1979. L.C.J.M. Rouppe van dêr Voort
gemeen t e arch i vari s
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