
PEPEHKOEK VAN EEN AKKER UIT 1550

AD OTTEN

AIs pastoor Gautius in 1?OB de onroerende eigendoÍmen van de
kerk opnieuw inventariseert naakt hij onder meer gewag van
rrden Cronnenackerrt op de oudestraat, gelegen tussen de straat
en rtde Dribbelheytn. Het perceel beslaat êen oppervlakte van
twee loopensaats en vierenr€er.tig roeden; het is vrijgesteld
van alle dorpslasten en als bijzonderheid vermeld Gautius tlat
het desbetreffende perceel van oudsher trden Pepercoecken-
acker rr wordt genoemd (r). uet is eennaam die behalve de !'r'aag
uaaraan die naan wel ontlêend nag zijn, ook de vraag op roept
ItHoe oud is peperkoek?ir
F,ên antwoord op de.laatste waag valt globaal uit encyclope-
dische werken wel te destilleren. Peperkoek is oorepnonkelijk
een soort koek, uit meel rnet honing, sujiker of stroopr ge-
mengd gebakken, waardoor rrgestotenrr peper is gedaan. Later
zijn ook wel andere zoete kru i tlkoeken zo genoend.
De Zuidnederlandse rederiicer en geschiedschr i jver Marcus van
Veernewijck (1518-1569) schrijft medio zestiende eeuw: rrVan

Peper-Coecken te backenrseer virtueus ende goetrheeft Ghendt
(=Gent) den nannerr. Peperkoek blijkt dus al heel oud.
De specerij peper, afkoÍtsti8 uit zuidwest-India werd..reeds
zeer vroeg naar Europa verhandeld via PerzÍè en Árabie. Á1
voor de Christelijke iaartelling kenden G'ieken en Roneinen
het gebruik daaxvan. In de niddeleeuren waren met narne Genua
en VenetiË belangrijke inportcentra. Het produkt was echter
zeer kostbaar (peperduur!). Na de ontdekking van de zeeweg
naar IndiË dreven de Portugezen enige tijd zeer lucratieve
handel in peper, totdat die rond 16OO door de Nederlanders
werd overgenonen.

Maar voordat ale Nederlanders zelf in de peperhantlel deelden'
had Genert aL zíjn Peperkoekênakker. . .
Bij toeval kwan ik achter de herkomst van dit rnooie toponien.
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fn het jaar 155O liet zekere hralter Marselis voor de Gemert-
se sehepenbank een testanent naken en hij beschikte onder
meer dat zes jaar lang aan de pastoor van Gemert een som van
twaalf stuivers zou lÍorden geschonken rrvur pêpercoeck ende
een can wiinsrr. Verder liet hij vast leggen dat zowel de pe-
perkoek als de wijn betaald noest worden net Kerstnis rrals
nen ten heyliche sacramente geetrr. En... als borg en onder-
pand voor deze wilsbeschikking gold een akker aan de Oude-
straat.....

OTÍN:

(1) Nerkarchief St. Jansr Onthoo{ding (gedep. in Gemeèntearcbief van
_ Genert) - Legerboeck uit ae kercËe izoe, r"if.-áÀ. 

----
(2) Rijkrarchief 

- 
rê-Bosch, Rechteilijk arcfrief Cemeri 

-_ 
Regtster 1O5(ongefolieerd), aktê opgeoaatrt tussen 28.6.1SSO en ZJ.à.1SSO.
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