
Beth Kets
en

Genertse rechtbank door de classis van peel- en Kernpenland
ontslagen uit zijn funktie. De predikant had het hier ook
wel naar gemaakt . De koster-schoolmeester van de Neder_
Iands Hervormde Geneente, Hernanus van Ravestein, de enige
die de predikant voor de rechtbank durfcle te clagen, had ór
heel wat moeite voor moeten doen. Verschillende mensen hadhij verzocht, verklaxlngen af te leggen, waaruit het onbe_hoorlijkê gedrag van de predikant moest blijken. Het onbe_hoorlijk gedrag van dominee pannekoek is ook al eerder ge_
signaleerd en onderwerp geweest van een beschouwing (1).
0p twaalf noyember 1?89 legden Renier Rijkers en DonenicusÁrnoldi, op verzoek van HerÍnanus van Ravástein" de hiernavolgende verklaring af (2):
In de maand noveÍnber of decernber 12g2, ronal 1O uur was Do_menicus Arnoldi (van Elderen ) in gezeischap van Ds. panne_
koek. Uit de herberg van p. .tru., G" i err=lr.r, gekomen, liepenze samen in de tussenstraat tot aan de stènen brug naiilde gereforneerde kerk. Daar aangekoÍnen verzocht de predi_kant Reníer Rijkers en DomenicuÀ Árnoldi bij hern een glasbier te koÍnen drinken, hetgeen gebeurde.
Binnengekomen, commandeerde de predikant 66n van de tweeïTouwen, die indertijd in zijn huis woonden, het vuur aan

Dominee Pannekoek

TIS KRII4]',|ENEEL (3)

ominee Winandus B. Pannekoek was predikant van de
Nederlands Hervormde Gemeente in Gemert vaÍ. 1?gz
tot en net 1790. In 1790 werd hij op verzoek van de



te maken. Ze begonnen direct met het karwei, doch lrruchte-
Loos, aangezi.en er te weinig hout aanwezig was om te sto-
ken, wel was er rr'at vers kapsel van een heg, maar dat was
niet aan het branden te krijgen. Nadat de vrouw de kamer
verlaten had, probeerde nu de dominee het vuur aan te lic'ij-
gen, dat on genoemde redenen niet lukte. Oncler een aantal
verwensingen begon de dominee aI vloekend en scheldend het
stooksel te trappen en te schoppen, zodat het weinige vuur
dat er was, door de haard vloog. De predikant nog woeden-
der geworden, ging al vloekend en tierend de kamer uit.
Teruggekomen zei de doninee, dat hij de vrouw langs het
kanaaltje een steek in haar kont hatl gegeven. Met het nes,
dat hij nog in zijn hand had, stak hij verschillende keren
in de tafel. De toenÍnalige kosterr Riddernans n kwam op de
biizondere geruchten toegesneldn juist op het moment r dat
de dominee ctriftig en kwaadaardig begon te spreken over
zijn aanstaande vrouw, mejuffrouw Kooken. Onder de groot-
steste en afschuwe 1i. jkste verwensingen beeldtle hij haar aft
als een monster. onder andere zei hij:

rrsij heeft Godverdoeme drie bultenr een van voor, een
van aèhtere en een aan haar kud, en als ik er rnede
noet trouwen, dan sneij ik liever haar den bast opent
haal er het jong uit en verbrande se te samenrr.

Op achttien januari 179O legden Adriaan en Joannes Hese-
laar, eveneens op verzoek van Hernanus van Ravesteinr de
volgende verklaring at (s) :

Zij hadden sedert de brand van achtentwintig juni 1785 tot
augustus 1786 bij rle predikant ingêwoond. Meerdere malen
hadden zlj gehoord en gezien, dat de pretlikant en zijn lTouw
onenigheid en twist hatlden. De predikant ontzag zijn vrouw
hierbij niêt, meertlere malen is het voorgekornen, dat bij de
l'rouw sloeg met tle handen. Soms gebeurde het zelfs, dat de
predikant met de snaphaan in de hand, zijn lrour.' ontler de
gruwelijkste verra'ensingen dreigde dood te schieten. De pre-
dikantsrrouw vluchtte dan onder ijseli$r hulpgeroep naar bui-
ten. Eens is de predikant midden in tlê nacht opgestaan om
zijn gevluchte ïTouw terug te halen.
Verder verklaarden ze dat de predikant, de g€woonte haC on
ijselijk le vl,oeken, voora.l wanneer hij rrwel bij rlrankrof
beschonkenrl was, hetqeen wel meer gebeurde.
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Zelfs voor de
varr Ravestein
gen (4). (Met
pieËn van de'ze

DE DOMTNEE E.I{

Lieshoutse rechtbank werden door Hernanus
mensen gedaagd on een verklaring af te leg-
dank aan Joep Coppens uit Vlierden, die ko-
akte naar ons opstuurde ).

BETH KETS (5)

Állereerst legde hri llern de
Fost een verklaring af, die
reeds beschreven is in: rrDe

Geschiedenis van het Lagêr
Ontlerwi js te Gemert" (6).
Verder getuigde ItIi lIen ' dat
hij op zondag 1 februari 1789
bij Wjnandus Pannekoek en zijn
rrouw op bezoek is geweest.
In tle predikantswoning had-
den ze sanen een glas gene-
ver gedronken en de naaltijd
genuttigd. Van daar waren
Willem de Fost en Winandus
Pannekoek naar herbergier
Brox op de Heuvel gegaan. Nadat ze daar enige glazen gene-
ver en oud-bruin bier hadden gedronken, hadden ze de vis-
netten uit het water gehaald, die ze aan het Beekse Broek
hadden uitgezet.
Nadat zê deze visnetten naar Cornelis Beelsnans tradden ge-
bracht, waxen zê opnieuw naar de herberg Segaan. Enige
tijtl hadden ze daar nog doorgebracht tesamen. Toen de pre-
tlikant dronken werd, werd hii door l{illen de Fost naar huis
gebracht. Bii het huis val schoolneestêr Ravestein gekomen t
blêef de predikant onder het raam stil staan en begon te
schelden en te vloeken. De aloninee zêi onder anderê: rrdat

Beth, tlochter van schoolmeester Ravestein, eene stinkende
hoer was, nog erger dar Beth Kets. Dat Beth van Ravestein
hem verleid had, dat hii rzor net haar geleefd hadr doch dat
hij zijn zaad op aarde had gestortrr. De predikant onderbrak
deze preek met allerlei ondeugende onnette en vieze woor-
den.

Op twintig april 1789 werd de eerste @mertse iaarnarkt
gehoutlen. Op die dag was ltrillern de Fost, evenals predikant
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Pannekoek, op bezoek bij zijn moedert de weduwe de Fost. Zo-
als tot voor korte tdd in Gernert nog vaak gebeurde t zaten ze
alaar r in tle deuropening naar het passerende volk te kiiken.
oncler die passanten bevond zich ook Beth Ketsr alie door de

pretlikant naar binnen werd geroepen. De pretlikant wierp rreen

pi.t3e tud"ouftir (een muntstuk?) op tafel en verzocht wirlem
dê Fost on koffie te zetten. Willen weigerde orn koffie te
zetten voor een hoer, die haar vader 6n man zo ongelukkig
hatl genaakt, en hii beval Beth het huis uit te gaan. Beth
was hierover zo ontstelal, dat ze tegen de predikant begon
te vloeken en te scheldenrral zeijkende en kitsenderr op ile
haartl. Dit was voor Willêm de Fost aanleiding ze bij haaraxm
te pakken en buiten te zetten. De predikant hierover onte-
rrt.à.n, volgtle Beth tot in de herberg van Gerard Blankerts'
Uit nieuwsgier ighe itl was Willen ale predikant gevolgd om te
zien wat ei gebeuren zou. Ili j zag dat tle predikant en Beth
Kets rhalkantleren om den hals vielen en elkaÍIderen kus-
tenrr. VoI verbazing stond het marktvolk, dat in de herberg
aaÍrwezig was, toe te zien, zich afvragend, wat dat voor een
heer waÀ. De pretlikant had bijna de gehele dag samen met
Beth Kets in ate herberg doorgebracht. De predikant had tlie
dag zelfs nog gevochten net Nol Kobe.
r s-Avontls on negen uurt na de rnaaltijd genuttigd te heb-
ben, toen ging tle pretlikant naar buiten' iets later gêvolgd
tloor Beth Kets. Het nieuwsgierige volk, tlat in de herberg
aanwezig wasr kon het niet nalatenr rron boven door de gla-
zenff te kijken. Daardoor zagen zerreen spelrr te schandelijk
on voor tle rechtbank te vertellen. Ook andere nieuwsgier-
igenn diegenen tlie op de hoek van het huis en achter de heg

riorá"n, tonden van het schanilelijke spel getuigen. Nadat
het spei beeiniligtl was' keerde Beth Kets als eerste in de

herbeig terug, iets later gevolgd door de pretlikant ' Beide
deden, alsof er niets was gebeurd en bleven tot iets over
tienen in de herberg. Op dat tiialstip verliet de predikant
de herberg' en werd íets tater gevolgd door Beth Kets. De

aanwezige gasten kontlen nog iuist zien, dat Beth bii de

pretlikant binnen ging. Stiekun waren Willern de Fost en an-
dere herberggasten naar het huis van de predikart gegaan.
Daax zagen en hoortlen ze, dat de predikaat en Beth met el-
kander Àprakent onder het Senot van een kop koffie, over d6
rrliefhebberijrr. Zo vroeg cle predikant aa-n Beth rrof zii die
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nooye meyd wel kende in de Oranjeboom in de Ga'aeff........r1
Hierop kon Beth bevestigend antwoorden. De predikant zeit
dat hij binnen veertien dagen naár haar toe wou gaan. Beth
zei, dat ze dan met hen mee wilde gaan.

De predikant beabeigt het Lindereind.
De predikant voelde waarschijnlijk ook wêl aan r dat tloor
zijn gedrag, ile kans met de tlag groter werd, dat hii ziin
positie in Genert zou verliezen. Op achttien april 1789t
na enkele potten bier gedronken te hebben in de herberg

van Blankaaxts, werd het de predikant teveel. Zorond trr'aalf
uur ! s-middags, rtreigde de predikant: rrdat als hij uit Ge-
mêrt weg Íroest als predikant, hij het hele Lindereijnd te
Gemert, in brand zoude steekenn en dat er dan geen leven-
dige ziel op het clooster zal blijven Of afkoonenrt.
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De predikant lig'ijet een pak slaag.

Op acht maart 1?9O verklaartle Willem Maessen voor de Ge-
mertse rechtbarkr op verzoek van predikant Pannekoekr het
volgende (?): 0p zestien decernber 1789 had l{illem Maessen
gezien, dat de predikant op de grond lag varl de Gerefor-
meerde Kerk. Willem zag de predikant daar liggenr bloedend
en met een bleek gezicht, de kleren zwaar gehavend enbe-
vuild. Willem dacht zelfs, dat tte predikant dood was. Ter-
wijl lfillen dit dacht, ln^'amen l{illem de Fost en Gerrit van
Ravestein opdagen. Gerrit val Ravestein zei tegen Willem
Maessen: rua, ik heb het gedaan, en dat wil ik er zonog
wel twêe doenrr. Írillem Maessen was zo geschrokken r dat hij
direct daarop ate kerk uitging en vanaf de poort van het
klooster bleef staan kijken. Van daaruit zag hij, dat lÍil-
len de Fost en Gerrit van Ravêstein, de predikant ieder met
een hand vasthieltlen en hem heên en weer trokken. Onder
dit gebeuren hoorde hij Willem de Fost têgen de pretlikant
zeggen: ItIIier gij, gij weerligtte kloosterhondrr. Waarop
Gerrit van Ravêstein zei! trKon hier, bliksemse schelmrr " A1

trekkende, waren ze tot de voordeur van de predikart ge-
konen. In een ogenblik van onoplettendheid van Gerrit en
willem wist de predikant zich los te rukken. Willen Maes-
sen zag nog juist dat de predikant door het hofpoortje de
predikantswoning in vluchtte. Het incident liepdan ook al-
dus Willem Maessen ttgslukkigtt net een sisser af.

Winaldus Paníekoek ontslaaen.

Het hatl nog heel wat voeten in de aarde, voordat Palnekoek
als predikant van Gemert werd ontslagen. Uit de archiefstuk-
ken blijkt dat nog verschillende personen, buiten de hier ge-
noende getuigen door de rechtbank gehoord rverden (8). Jarn-
mergenoeg konden niet alle akten teruggevonden worden.

Het ontslag kon niet uitblijvên, op twíntig april 179O werd
Winandus Pannekoek door de Classis van Peel- en Kempenland
uit zi.in funktie van predikant te Gemert ontslagen. Panne-
koek wertl wel tot th'intig mei doorbetaald, deze wachttijtl
kon hij dan gebruiken om elders te solliciteren. Niet lang
daarna schijnt Pannekoek predikant van Anersfoort geworden
te zijn. Johanna .foocker', zijn lrouw, schijnt Ínet de predi-
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kant niet nee verhuisd
ze op vijf entwint ig rne i F^', " 

' . I n valkenswaard verzoch
te kosten t" ,,u.gi"aà" iíï: """ de LandkomÍnandeur de geÍnaak.
Hoe het de familie panne
rs, rs niet bêkentt. 

"rl::1, 
in .het verdere re

van de sruier opsetild u::"-ht': a"t tt u"-i""-ilÏï;;'ï:ï:
net te zeggen, 

.6;-';;"^T :old:"' Hier kunnen we volstaar
ar. p".artlit 'rJ;".r:ïr- 

,11-- ltt iu"' 179o hinandus parnekoerr,íerd opgeyolgd door Martjn Coenen.

Peter van den Elsen
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