
VAlt| GEI4ERT NAAR HELI4OND: EEN }'lEG UIT VERGETELHEID

door Ad 0tten

Voor de Genertenaar van de twintigste eeuw leiden er slechts
twee wegen naar Helmond. Het zijn al.lebei onwegen. Dè ène via
Beek eo Donly'Aarle-Rixtel tle ander via Bakel. Maar.... er ís
nog een derde weg naal Helnond. En dat is een hele oude en
van origine zelfs rechtstreekse verbinding die vanaf Boekent/
IkoÍnstraat via de buurtschappen Grotel en Scheepstal naar de
aloude hoofdstad van het Kwartier Peelland voert. De onver-
harde landweg in het verlengde van de l(romstraat is bij de
bewoners van laatstgenoemde straat nog altijd bekend als de
Helrnontl,se Pad. Afgaande op het advies van de geÍneentelijke
straatnanencommiss ie ziet het er bovendien naar uit dat deze
naaÍngeving binnenkort zal worden toegevoegd aan Ge$erts r

straatnanenbestand. De bedoelde weg begint ten zuiden van de
op de Ri jksÍnonumentenl i ist geplaatste Árrnehoeve in een heel
oud cultuurgêbied waaraan jannergenoeg ti.idens de ruilverka-
vel ingswerkzaamheden door het egaliseren van de bolle akkers
veel schade is toegebracht. Verder naar het zuiden gaat de
weg door een eiksflaan met links en rechts loofhoutbosschages
eigendom van Staatsbosbeheer. In 66n daarvan komen op een o-
pen plek nog .iaqrliiks orchideeën tot btoei, een ander draagt
al sinds de midtleleqr*en de naan van rrKwaaie Morteln met zich
nee. De Helmondse Pad verder volAend bêreikt nen langs oude
hakhoutwallen de gehuchten Tere iken/tti lschot en lwdenop Ga'o-
tel onder de gemeente Bakel.
De lle lnonrl,se Pad op Generts grondgebied is tevens de grens,
en dat al neer dan zes eeuwen, tussen de ïToegêre allodiaLe
goederen van de Duitse Ridderorde op Milschot en haar erf,-
pachtgoederen op Tereiken. De Armehoevê in de I(ronstraat is
van oorsprong een leengoed van de Orde. Het in middeleeuwse
oorkonden als trvilla Ten Broeckerr aangeduide donein rr'erd in
1454 aan de Kerk van Gemert geschonken. De landerijen, niêt
de hoeve zeIf, zíirr nog altijd kerkbezit. De boerderi.jen op
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Milschot voortgekonen uit de allodiale Ordensgoederen bleventot in deze eeur+r in het bezit van de eig€naar van het l{6tee I
van Gemert.

Het r+as niet alleen in Genert maar met nane ook in het gebiedtussen de bebouwde koÍnmen van Bakel/Deurne, Uefrorra, Aarle_Rixtet en cemert dat de Duitse orde veel uJJii i"e"" hart. Ge_noemd kunnen worden hoeven- en landerijen op C"oi.t, Dierclonk,Dsp, Molenhof, Aarles Broek. Een .u.iri..riiit- -belang 
ha. deOrde. voorts in de kapel en.buurts"t"p ,rarr"O"ouh.huis en zijbezat ook de Datronaatsrechten over dà p"r""frl." Bakel, Deur_ne en Vlierden. Van een aantal goedereir kan met grote natevan zekerheid gezegd worden alat de Duitse Orde ze gestÍcht enontgonnen zal hebben. Het is daarom dan ook dat de lrreg vanGemert naar Helao nd behalye verbindingsweg ;;:;." ale gsDerdeplaatsen aandacht verdient als il6 lei.rr.àa"" van de ouclstebezittingen van de Duitse Riclilerorile in deze contreien. Eer_der werd in Gemerts Heên al eens de 

""rd"dra-g;;;.tigd op hetgebied tussen Boekent en Mi lschot/Tereiken it. a. bakermatvan de Duitse Orde in Gemert (1). Die bakermat reikt echtertot ver buiten Gernerts r gemeentegrenzen tot aan Helmond toe!
Als rare in de archieven zoeken naar gegevens over de weg van
*T::1 TT lll'oTd, dan-zien we teiulsaanae in de tijd hetDer:rnB en betekenis van deze weg alnaar toenemen. In fZgJvervaardigde lanftneter Hendrik Verhees een kaart van de Meie_rij van t s-Hertogenbosch. Al is het voor een aeei ,,aunnetiesu,
de weg Gemert-Hermon. staat er op. Tussen Gemert en Helmondvolgt de weg ongeveer de grens tussen Bakel en Aarle_Rixteltot aan de watermolen van Scheepstal aan de S.kef"u Aa. Vandaar leidt de weg naar de stád vla de ÍGewese Ábalije vanBeijnderenrr. Het is in ale tijd van Hendrik ve"t eus dat in dearchivalia ook het toponien rHelnp.d.u We*'i ot- i;*orrdse padn
algeneen in_ gebruik is, niet alleen vooi aanduiding van deweg zelf, als ook voor de percelen ttaarlangs gelegen.
Gedetailleerd kaartmateriaal van v66r lgOO is over het alge_meen schaars. Desalniettemin zijn er voor wat betreft de on_
9."l3Tl_ry veg toch nog wel wat gàgevens tor..r, 

-*ui." 
te haten.Zo,blijkt_uit ptattegronden van -tezitting;; ;;; de Duitseorde op Milschot uit ite tweedê frefft vd-áe i8oe .e.r*,, dathet trac6 van de Helmondse pad touo .*u"i n"t"Jara. was als
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de gemeentegrens varr Ge
vordt doorsneden door d

De watelloop llnks is
Het gebled daaltu s s en
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de fol]r, r.echts
G /,-'mei_ i -Helnronct,

de gemeentegrens van Helmond;
Dê kaart is wermoede_Lijk 16de_eêuws
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nu (2).
Van bijzonderê waarde en eigenlijk de aanleiding voor hetschrijven van dit artikel tàtrefi eur, ,-iet"- kaart uit hetGemeentearchief van cemêrt die dateent van onstreeks 16OO. Op
deze kaart staat de hele weg- Gemért_Iblnmtt op en als zodanigis dit dokunent niet eens bàkend. fn ae inviniaris van hetArchief van de Gemeente Gemert wordt d. k;";;- namelijk orn_schreven. als rTekening van de peelrt (B). Het is allerrninsteen kaaxt_ van de peel, 

lla.r van het gebiecl tussen cemert,Bakel, Helmond en Aarle-Rixtel. Meer "i".i."f 
-rig"nlijk 

hetgrondgebied dat zich l inks en rechts uitstrekt van de wegGemert-Hehnond, zoals die gelegen i" t"";;;-;;;der gerneente_grenzen. Zo zíen rr,e aan de _linkerkant op de kaart aà nuiAigeSnelle Loop, toen nog de Beekse C""ui. S.lr.i.", en aan dêrechterzijde de Bakelse Aa net de waterrnofen van Scheepstal.Twee omvangrilre grondcomplexen zi5" ing;kiÀ""à. n.t zijn aande ene kant de cultuur-
geburen van crroter ." oJï"3'i:Ï:-ï:ït::" ;: ffl#f.:ir":;domein Scheepstal en l{olfsput. De ingetekenáe dorpskonmen,links, rechts, boven u' or,d." "i3" àf..frts-iu. oriêntatie
lTglg.I"": OÍn dê. doorgaande r{reg ie accentueren heeft de te_Kenaar heel bewust wandelaars Íonderwegr ingetekend. OpÍner_kenswaard ziin zeker ook__ de galgen Ip c.il'"ià grondgebiealter hoogte van Milschot, Het uàs -afgemàen 

À.t""if. dat nenga,Ig::. aan_ de geneentêgrens plaatsie om r'leboefterr af t6schrikken. Daaxvoor dienden gaigen natuurfijk"niet alleen. In
.9: Igop der tijden zijn er i.n-Geiert oor. rreJi ,ai opgena.rgen tI{ie daar het tfijnerr van wil weten noet er àe artikerenreeksvan Peter van den Elsen maar eens op naslaan (4).
Bij de af$ikkeling van een crininele zaak in lb7g speeldeook de weg Genert-Helnond nee zoals uit het hiernavolgendezal blijke-n. Op 26 januari lSZg verscheer, .,oo"- de Gemertseschepenbank zekere Livinus, de zoon van Lucas van Gassel uitHelmontl, om zich te verzoenen met de fami.lie van rr,ijlen JoostJanszoon van de Zande uit Gernert. f,ierren van G sel- hacl zo_
:1.^ï^_ u:^::hepenprotokotlen werd opeut"k.rrà-irich nisgaenln eenen nanslag ende nederslag ae., á.r, persoon val wijlenJoosten Jansz van de Zander. Nat oucl g.ti,rit--ro"ut Lieven
1an G31sef een zogenaamde voetval aloen tot n.t.f, f,i; ,oustdaar 30 zielemissen voor de overledene f"i""-opL"S.n en eên
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wassen kaars van een pond offeren. In geld en in natura hadhij de weduwe van het slachtoffer schad;Ioos te stellen envoorts - voor ons onderwerp van bijzontler belang _ gold atsspeciale voorwaarde dat hij zich nooit of te ninner zou mogenvertonen rrop of ontrent der straaten (in Genert) ,urrcor.Àd.
van Scheepstel of Binaleren aff....rr (b).
Kennelijk was in 1SZ8 de situatie zo, dat er nienand op hetidee kwam om via Bakel of Áarle-Rixtel van llelnond naar Ge-nert te gaan. En was naar é6n weg: Rechtstreeks!
Met de bovênstaande conclusie zou het artikel kunnen worden
afgesloten ware het niet dat ik in een oorkonde uit 12gg al
een vermelding tegen ls*an van de Helmonrl Ueg .op Grotel. Een
vermelding die hier toch alleszins op zijn plaats mag rr.orden
verondersteld. Het betreft een oorkonde uit mei 12gg waarbij
de abt van Echternach de begrenzing van tle tiendan van Gnotel
belis'achtigt. In de tekst is spreke van de nvia que venit dê
Ilelmont publica stratan, waaruit ik niets anders kan opmakenals rrde openbare weg die van Helmond komtr'. (6)
Waarom deze akte trouwens in het Kornrnantterlje-Archief is ver_zeild is niet helemaal duidelijk, maar zoals hiervoor al ge_
sch.reven: de belangen van de Duitse Orde in deze contreien
waren groot.

NOTE{:

(1) Àd OttêÍt, cebied tursen BoêkeDt en Milschoti De bakermat van ate Duitse
- Orde te Cehe.t? Generts Heen nr. 58, 19?S.(2) Riiksarchief | €-tlertos€nbosch -- fo,rri,arrà." i;u Árchief ce|lert Inrr. nr.. 62?,_, kaarten van Milschot àn Nieuwenhuize.(J, tnvehtaris cebeentearchief cerDert p. 132/13J.(4, Peter van alen Elsent Tie Kr irmrenee_I, o.n. in-Gemerts Ileem 19g4, nr. 2 enGeDêrts HeeD 1995. nr. 2.(5) Ád Otten, Voetval van Lieven Lucas van Gaeêel, Helmonds HeeÍitsoniek

{rg. _1e?9, nr. 2i Rijksarch. I6_Bosch _;;;;; ;;;ó";:', _n_ r.n.,"""o.N.B. De hier veroetde Lieveo-Lu"r" 
"u" o"uu.i 

-i" 
ïuiu.ir;r,f i;t 

""r,iïï#:A* *i""H",ff ï, rrie ars HermonÀ-i*àiiiiuu"r,iiau. i,,
(6) E.P.M. Canps, Oorkondeboek van Noord_Brabant tot 1A12, p. sJ4_SBS.
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