
HANDELSE KAPELHOEVEN

Peter Lathouwers

Waarschijnlijk zal de Ilandelse kapel in haar beginjaren, omstreeks de l3e
eeuw, door de Duitse Orde als haar privé-kapel onderhouden zijn. Om het
voortbestaan van kapel en bediening ook voor de toekomst te verzekeÍen
dienden er echter iakomstenbronnen gecreilerd te woÍden die minder aftan_
kelijk waren van de Duitse Orde, en die kwamen er.
De oudst bekende geschrwen bron die de Handelse Mariadevotie vermeldt,
is een charter uit 1368, dat de schenking van Everardt van Haenle be_
schrijft. Deze schenlÍ 'een pont jaeÍgeldts'l aan de Gemertse commandeur
met de opdracht dit "voirsegde pont te wend.en ende keren in eeren en
ohbaer Onser Vrouwen te Haenle".
In 1404 draagt Diric Herter "die men heit Voederarnt" een erfelijke rente,
gelïJrgd op een stuk land, over aan de kapel. Dergelijke schenkingen van
erfcijnsen in baar geld, malders rogge of anderzins-komen nadien veelvul_
dig voor.
gpggtet! ,tï de vele tundaties (stichtingen van missen) en giften gaf dat aan
de Handelse kapel een gezonde financiêre basis. Al in l59dschreèf Albertus
StÍijbos, pastooÍ van Gemert, in zijn register dat de Handelse kapel rijker
was dan de Gemertse kerk.r
In de loop der eeuwen zouden deze inkomsten in meer of mindeÍe mate
blïven toenemen waardoor de kapel regelmatig kon worden vergroot.
Vanaf de tweede helft van de 15e eeuw wird eei continue bediening door
:en r9ct9r_ moSelijk en konden periodes van rampspoed worden gekeerá.
Tot de inkrcmsten van de kapel behoorde ook de-opbrengst van een viertal
hoeven die de kapel tljdens haar bestaan in eigendom ierwierf, namelijk
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"Het ZwrÍt Cruijs", De "Virmuntse Hoeve", "De Duitse Meester" en "het
Hoefke aan de Verrehei".

Hoeve "Het Zwart Crulis"

Deze boerderij, die eens de rector van de kapel tot woning diende, geeft
ook gezien de ligging de indruk de oudste hoeve van de vier te zijn.
De hoeve stond vlakb! het huidige priesterkoor van de I{andelse kerk, op
de plaats waar nu het reliëf van de "Bruiloft van CanaZin" staat, vooraan in
het processiepark. Tot ca. 1907 was het processiepark voornamelijk land-
bouwgrond die behoorde bij boerderij "het Zwart Cruijs". Op die grond
stond ook het "Heilig" of "Wonderbare Putje".

F.agmenten kadasterkaa* 1832. Links de bebouwde kom van Handel.
A: Hoeve het ZwaÍt Cruijs; B: Virmundtse Hoeve; C: de Duijtse Meester.
Rechts de VerÍe-Heide aan de Boekelse weg me-t het HoeÍke.

HANDEL
aNNO 1832
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De Handelse kapel en omgeving, omstreeks 1850, potloodtekening door Br. Columbanus
BeÍevoets, Veghel 1903 Gapel Handel). Achter de bomen, rechts, hoeve "Het Zwart
Cruijs". Op de gevel staat het zwarte kruis op een wit ovaalvormig veld.

De boerderij had aan een van de buitengevels een zwart kruis op een wit
ovaal vlak wat duidt op een Duitse Orde-oorsprong. Mogelijk is deze
boerderij door de Duitse Orde aan de kapel geschonken, waardoor het
zwarte kruis op de boerderij rnin of meer te vergelijken is met de gekleurde
vensters van andere kasteelboerderijen zoals we die her en der nog tegenko_
men, bijvoorbeeld in Gemert aan de Hoef.
Volgens ooggetuigen eind vorige eeuw, had de boerderij zeer dikke muren
en grote kelders.

83



Tot 1709 woonde RectoÍ Cillis, en daarvoor RecloÍ Aldenhuijssen, in het
Íectoraal huis genaamd de 'principaele huijsplaetse',. In genoemd jaar
brandde dit lecJorshuis af, tegelijk met het dak van het nieuw-e priesterkoor
van de kapel. In afuachting van de herbouw van de ÍectoÍswoning nam de
rectoÍ toen zijn intÍek in "Het ZwaÍt Cruijs',.
De boerderij had in de achttiende eeuw ook een brouwerij. Rector Luijten
liet deze echter in 172Í0 overbrengen naar het huis ,,Bloemendaal" 

waar de
Broeders van Daniël de Brouwer (de lateÍe Broeders penitenten van padua)
woonden en weÍkten.
OmstÍeeks 1780 was de nieuwe behuizing voor de Íector, de huidige 'oude
p..tory: aan de Kapelweg, klaar, waarna ,'}Jet ZwaÍt Cruijs" zijn outle
boerderijbestemming weer terugkÍeeg.z

In 1785 komen we de boerderij tegen in het pachtregister van de Handelse
kapel. De weduwe van Joannes Hoevenaars huurde toen de boerderij voor
/115,- per jaar. De huur werd in 1805 voor een vijftal jaÍen veÍlaagd tot
{90r- gmdat men al enkele jaren te kampen had mei misoogsten van
boekweit.
Oms'-eeks 1822 tr:eelrJ- er blijkbaar een tijd aan van algemene armoede,
want RectoÍ van Tulder verlaagt dan de huuÍ tot honderd gulden ,'wegens

den tijd'.
Intussen was de Weduwe Hoevenaars in het huwelijk geneden met Johannes
Mastenbroek, die in het register als de nieuwe huurder staat genoteerd.
Vervolgens worden Leendert Egelmeers (1828) en Josephus Egelmeers (ca
1860) als huurder in geschreven.
In 1899 neemt ene S. van Someren de huur op zich en sluit daartoe zelfs
nog een contract met RectoÍ van de Laarschot in 1906. Voor de prijs van
/150,- huurde hij de gebouwen met erf en de bouw- en weilanden diè voor
het grootste gedeelte teÍ plaatse van het huidige processiepark lagen alsook
een perceel in het gebied Strijbos, genaamd 'de groote platte dries".
Ook heeft hij de verplichting om op eigen kosten jaarlijks zo,n 650 kilo
goed geschud, droog roggedakstro te verdekken op de bóerderij. Ondanks
dit huurcontÍact werd de boerderij in 1908 afgebroken; een bijbehorende
schuur werd verplaatst naaÍ hoeve 'De Duitse Meester,,3
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De I'Virmundtse Iloeverl

Op 16 maart 1684 overleed Ambrosius Baron de Lerod Virmundt, comman-
deur van Gemert (1ó61 - 16g4). Als devoot Mariavereerder liet hij aan dekapel van Handel een hoeve met toebehoren nu, *uu-oo. ais tegenprestatie
elk jaar in de maand maart in de Handelse kapel, voor de zielerust en de
nagedachtenis van de commandeur een mis g""ong.n moesi worden. Nietduidelijk is of de hoeve al bestond of tijdeis hei co.mand"urschup lran
Virmundt pas werd gebouwd. Hoe het oohzij, ae meraeril is tot op de dag
van vandaag de naam "Virmundtse hoeve" blijven dragen.
In 1688 hechtte het kapittel van Alden Biesen haar góedkeuring aan de giftvan Virmundt. De hoeve werd daarmee tegetijk;rtijC vrij gesteld ian
financiêle lasten of tienden. Aangezien dit plaitsvorul i1a"^ fro coÍtman_
deurschap van Hendrik van Wassenaer, woidt ook derË persoon wel eens
als schenker genoemd.
Pas in 1785 vinden we een vermelding van deze boerderij in het pachtre_gister van de ïandelse kaper. Gijsbórtus slaats wordt áÀ ds huurder
qenggmd voor de prijs van /80,- jaarlijks.
De lijst van elkaar opvolgende huurdeis ziet eÍ uit als volgt:

F. van Gerwen lsll _ 1829 I 80,00
Joannis van Gerwen :r8}g - lg76 / g0,00
Willem Joannis van Gerwen lg76 _ lg90 /145,00Willem van Rooij 1890 - 1906 2
P. v.d. Ven :-q/06 _ lglT? ?
A. v. Gerwen - v.d. Ven ?,1,1? - lg30 ?
P. v.d. Vossenberg - de Bruin 1931 _ 196g ?(in 1968 in eigendom verworven door de Familie Van de Vossenberg)

)1 t"t?9 y"aj het onduid^etijk wat de huurprijs is, in 1928 woÍdt nog eentaÍret gexoemd van /30,00 per 
frgctare en fl5,00 voor de behuizingl DeVirmundtse Hoeve omvatte zo'n lLth hectnó eÁ, Uou*_-.n *JiUnO.

Tot hoelang men verpricht is gebleven om dakstio t" t*"..o i, niet bekend.ruo wiN vroegeÍ een algemeen gebruikt materiaal voor dakbedekking. Ofdit stro voor de boerderij zelf besóhikbaar moest 4n ofleteu"lO _o"rt
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,tj;frrH"iff.ca. 1960, bewoond door de familie p. v.d. Vossenberg_de Bruin aan

woÍden ten behoeve van andere hujzen van de kapel, wordt niet vermeld.In november 1886 verwoestte ..1 grTg d";;;'*il ;;,ËË, maar spoedisdaarna zou ze toch weeÍ aan her MaÍiahofk., 
-"n 

#nieï';#; het oorspron_ketijke gebouw ook srond. w.,rden herbouwà 
"íË;ffi;# 

werd geleverddoor Lambertus verhoeván 
"i! vechel.^l;;;ËïïJ#il eersr met hervoorhuis enigszins in de richting^van Gemert ; ;;;';i;Ii,", bij de weg(Onze Lieve vrouwesrraat). in 1186 werd a.-u"*o"rï Jri,ï"rc., ,".gg._

tt::ï1,r" het.voorhuis gerichr naar de kapet. 
"--'evrrJ no! v

regetlk met de kapel, de Dastorie en boerderij ,,de Duitse Meester,, werdde."virmundtse hoeve' in lbzl van 
"r.",rir.ïli.r,,ï;;,"ï 

"
Behalve het boerderijgedeelte was. er ook 

""n 
fogarna* an café ten behoevevan de vete bedevaarrsgangers die naar il;i"ilil;,'lln t aoitie ai"
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waarschijnlïk sramt uit de tijd van de bouw van de boeÍderij. Jaarlijks biedt
deze voormalige bo€rdedj nog steeds onderdak aan tientallen (Valkens-
waardse) processiegangas.'

Hoeve "Den Du[itsen Meester"

Tegenwoordig liggen boerderij en gebied "de Duitse Meester,' buiten de
Handelse komgrenzen, achter het sportpark "d'n Eikenwal", aan de Ossen-
kapelweg.
Deze situatie bestaat echter nog maaÍ sinds 1934, toen eÍ een nieuwe
boerderij aan de Ossenkapelweg gebouwd werd. Deze boerderij moest een
oude boerderij vervangen die tot genoemd jaar op de plaats stond van het
huidige gemeenschapshuis "de Bron", aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Deze oude boerderij "Den Duijtsen Meester", was een boerder! van het
'kortgeveltype', de voordeur was naaÍ de straat gericht.
Afgaande op de naam zal ook deze boerderij naar alle waarschijnlijkheid
zijn gebouwd door de Duitse Orde. Van Bertram Wessel van Loë tot
Wissen, commandeur van Gemert van 1691 tot ljl2, is in ieder geval
bekend dat hij een hoeve schonk aan de Handelse kapel en mogelijk was dat
de hier bedoelde "Duitse Meester".5
De Duitse Meester komen we niet eerder tegen dan 1785 in het pachtregis_
ter van de kapel. Als eerste huurster wordt genoemd de weduwe van
Willem van den Bergh. Yanaf 1792 is haar zoon Hendrik de huurder; de
pachtpÍijs bedraagt dan /80,-.
Hendrik Strijbos volgt in 1823. Aangezien hij een stuk grond moest prijs-
geven vooÍ de bouw van de 'nieuwe' Handelse openbare lagere school werd
zijn huur in 1828 verlaagd tot Í16,-. Strijbos bleef de hoeve gedurende 49
jaar bewerken.
Ym 1872 tot 1880 werd Ambrosius Swinkels voor de jaarlijkse prijs van
fI45,- de nieuwe bewoner; het areaal landbouwgrond werd uitgebreid met
een aantal percelen.
Als in 1880 Joannes Peter van den Elzen op de hoeve komt, wordt de huuÍ
wederom verhoogd, het dak is dan ook van nieuw stro voorzien.
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De Duijtse Meester 1934. De bewoner heeft Íeeds de boerderij veÍlaten, die op het punt
staat om gesloopt te worden.

In het voorjaar van 1890 weÍd Joannes van den Elzen wandluizen in zUn
bedstee gewaar. Het hinderlijke en bloedzuigende insect bleek zich toen al
oveÍ alle woonruimten veÍspreid te hebben. Bestrijding ervan was gewenst
aangezien de boerderij behalve stalling voor het vee, ook een gunstig
gelegen logement was. In 1891 werden er vooÍ een bedrag van /660,-
voorzieningen getroffen om de plaag tegen te gaan (waarschijnlijk meer
licht en ventilatie).
Na Johanne.s Peter van den Elzen volgden er nog 3 huurders, nl. Johannes
Manders, Martinus Bardoul en Bertje Manders. De laatste huurder hield er
nog steeds een caféJogement en bij hem bleven ook de schoolkinderen over
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Bertje en Hanna Mandeff-Welten, de laatste bewone$ van de oude Duijtse Meester, een
boerderij annex logemenl. met vergunning
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die van ver kwamen zoals van de Verreheide, Esdonk, de peel en de Wolfs_
bos, om er 's middags hun boterhammen of,,streuf' op te eten.

Meer en me€r ÍaalÍe de boerderij door de zich uitbreidende dorpsbebou_
wing ingesloten en de rector van de kapel wilde ook graag een nieuwe
pastorie bouwen waaÍbij de ondergrond van de "Duitse Meester" uitstekend
van pas zou komen.
In 1934 werd "de (oude) Duitse Meester,' gesloopt en in oktober van dat
jaar werd met de bouw van de nieuwe .Duitse Meester,' begonnen. Het
terein werd bij de pastorietuin gevoegd.
In 1957 werd er op een deel van het terrein het wijkgebouw van het Wit_
Gele Kruis gebouwd en in 1971 bouwde men op het resterende deel het
gemeenschapshuis "De Bron".ó

Het rtHoeÍke aan de Verreheii"

Ook van deze hoeve is van vóór 1785 niets bekend. Hendrik van Dooren
wordt als eeÍste huurdeÍ van het boerderijtje genoemd voor de prijs van
/50,00 per jaar.
Achtereenvolgens wordt het boerdeÍijtje gehuurd door:

Joannis Beukings 1806 - 1817 / 50,00
Joannes Hermanus van Dooren lïlj - lB25 / 90,00
Antonius van den Elsen 1825 - lg30
Godeftidus psnn'inks 1830 - t860 /100,00
Peter van den Heuvel 1860 - 1895 /130,00
c. van l{out 1895 - 1917 /154,00
Marinus van den Broek lg|i - 1949 ?,!
Karel van den Broek - Jonkers 1949 - 196g ,1,!

(1968 in eigendom verworven door de Familie Van den Broek)

Ook hier was de hoeveelheid landbouwgrond niet constant, waardoor in de
huurprijs grote veÍschillen op konden treden.
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In 1884 werd het huis verbouwd waardoor de huurprds steeg.
De hoeve aan de Verreheide was belast met een jaarlijksJpacht van circa
tien vaten Íogge ten behoeve van de ',Armen van Gemert',. Dit graan had
een tegenwaarde van /4,00. Al bij aanvang van het register in 17g5 wordt
deze last genoemd, waardoor verondersteld kan wordeit dat de last al van
oudere datum dateert.
Op 12 maart 1855 werd de pacht geheel door Rector de Wit afgelost wat
ook weer een reden was voor een huurverhoging.
Op 5 mei 1900 brandde de boerderij volledig ai. Volgens het bestek van L.
Verhoeven te Veghel weÍd het door Van Reijbroek uii Boekel drie jaar later
herbouwd.?

NOTEN:

1 GA Gemert, KADOG lX 2d 1 en 3 (zie ook Otten, Ad, Geen Vader Arnt in het
Middeleeuwse Handel, in Gemerts Heem, 1990 nr. 1; Elsen, G. van den, Onze
Lieve VÍouw van Handel, in Dietsche WaÍande, ll {tgg9), 1g5 e.v..

2 Elsen, G. van den, Bedevaart naar O.L. VÍouw van Handel, in Dietsche
WaÍande. V (1892), 378 e.v.; ArchieÍ Abdij van Berne. ArchieÍ G. v.d. Elsen,
E28, de inkomsten en lasten der kapel van Handel.

3 Archíef Kapel Handel (AKH): klein pachtregister; Hegister der Capelte van
Handel; veÍzameling aankomsttitels; Register volgenl synode Den Bosch.

4 AÍchieÍ Abdij van Berne, Archief G. v.d. Elsen, E2g, de inkomsten en tasten
der kapel. AKH: erfpachtíegister; RegisteÍ volgens Synode Den Bosch;
Memoriaal; Register Capelle van Handel.

5 Cyrillus en P. Canisius, p. O.L. Vrouw van Handel Hare Geschiedenis...., p
31, Hetmond 1920.

6 AKH: Register Cappele van Handel; RegisteÍ voloens Synode Den Bosch;
Map Verzameling diveíse correspondentie;

7 AKH; Hegister Capelle van Handel; Memoriaal.
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