ttHuis Bloemendaal"

of "Oude Clu[istt

Peter Lathouwers
Dit jaar gedenken de Broeders Penitenten te Handel dat ze 25 jaar geleden
Huize Padua verlieten en de voormalige pastorie naast de Handelse kapel
betrokken. Na 253 jaar van afuezigheid keerde de "congregatie van de
Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisië" weer terug in haar
bakermat, Handel. De woning kreeg de naam "Nieuw Bloemendaal", een
herinnering aan het eerste huis dat door de Broeders in Handel werd
gebouwd.

Kluizenaar - koster
Toen op 11 november 1720 broeder Hogardus verhofstad, kluizenaar en
koster van de Handelse kapel, overleed moest rector Bartolomeus Luijten
uitzien naar een opvolger.l
rn t722 kwam Luijten in contact met drie Derde ordelingen uit Zeelst,
Daniël vervest (de Brouwer), Peter Teurlings en peter Moescops. Aangezien Daniël de Brouwer wel mogelijkheden zag in het bedevaartsoord
Handel, kwam men spoedig tot een akkoord. op I januari 1723 sloot hij
met Rector Luijten een contract waarmee de bediening van de kapel weer
enige tijd verzekerd was. De drie betrokken de oude "kluis" van Hogardus
verhofstad in de "Haenencamp" (achter de kerk, ter hoogte van het kerkhof
en openluchttheater).

volgens contract zorgden ze voor de bediening van de missen, opleiding
vanjongens tot misdienaar, voor hosties, het schoonhouden van de kapel en
het versieren van de altaren met bloemen. Daarvoor genoten ze
f 20,- pet
jaar en eten en drinken van de rector op de dagen datze voor de kapel
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werkÍen.
Daarnaast hield men zich ook bezig met het ontginnen van grond. Om een
gezonde economische basis voor de instandhouding van de "kluis" te
creëren, begonnen ze omstreeks 1725 ook met het geven van onderwijs aan
kinderen; niet alleen kinderen uit de omgeving maar ook uit de Staatse
gebieden. Ongetwijfeld zullen ze ook een aantal activiteiten van Hogardus
Verhofstad voortgezet hebben zoals de vervaardiging van ex-voto's (wijgeschenken).2

De tweede kluis: Bloemendaal
Voor alle activiteiten die de broeders ontplooiden, bood het inmiddels
bouwvallig geworden huisje in de Haenencamp te weinig ruimte , zodat
Daniël de Brouwer uitzag naar een grotere behuizing. Daartoe kocht hij in
1732 in het gebied Strijbos "een stuck land en heyde om daar op eigen
grond te kunnen timmeren, soo voor broeders als voor scholieren". Het zou
echter nog tot 1734 duren voordat Egidius Franciscus Colen, pÍlstoor van
Nuenen en Gerwen en later deken van het dekenaat Helmond, de eerste
steen kon leggen van het huis "Bloemendaal".
Bloemendaal \ryas een woning "bestaende in een ordinaire huijsinge tot thien
voeten hoogte boven de grondt aende seijt mueren opgehaelt, en met stroo
slegtelijk gedekt". Het stond met de korte gevel naar de 'straat' gericht.
Behalve de woning was er ook een brouw- en ftaarsen)-washuis gebouwd.
Al vrij gauw nadat men de nieuwe woning had betrokken, groeide ook de
communiteit. In de periode "Bloemendaal" doen achtereenvolgens Hubertus
van den Boom (* Valkenswaard 1715), Bartholomeus Offermans (x Maastricht 1719), Adrianus de Rooij (* Tilburg 1722), Franciscus Bastiaans (*
Breda ?) en Joannes Naelden (* Breda, 1709) hun intrede.3
Vanuit Bloemendaal bleven de broeders de kapel bedienen. Daarnaast
werden er allerlei economische activiteiten bedreven om de communiteit
overeind te houden.
Een in het oog springende activiteit was de ftost)school voor kinderen uit
de omgeving en van aanzienlijke families uit de Staatse gebieden. De armen
werden voor niets onderwezen, de gegoeden betaalden een vergoeding.
51

Dit schilderij geeft de situatie weer van Handel omstreeks 1740. Links het huis

"Bloemendael" en in het midden de Handelse kapel met waarschijnlijk ertegenover de
boerderlj die er nu nog staat. Tussen de bomen zien we een rij (kost)schooliinderen o.l.v.
een broeder op weg naar de kapel. (Broeders penitenten Handel - Foto piet Kuppens)

Enkele leerlingen zouden later van zich doen spreken in Brabant zoals
Anton J.L. Borret, gouverneur van Brabant 1842-1956 en Mr. Jan van
Hooff, 1755-1816, een bekend Eindhovenaar uit de patriottenbeweging.
verder leefde de communiteit van de opbrengsten uit de land- en tuinbouw,
uit hun winkel waar de de wassen ex-voto's, kaarsen en bedevaartboekjes
werden verkocht en voorts van hun 'model' brouwerij.
De onderneming was succesvol, wat echter niet zonder gevolgen zou
blijven. Doordat het aantal broeders zich uitbreidde, een st etge leefivijze
werd gevolgd en een monachaal habijt werd gedragen, leek het geheel
steeds meer op een regulier convent. En de vestiging van een convenr op
Gemerts grondgebied was op grond van het soevereiniteitsverdrag van 1662
tussen de Duitse Orde en de Staten van Holland uitgesloten.
Daarom lieten de broeders ten overstaan van Drost en schepenen van
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Gemert een testament opstellen waarin ze zich betitelden als een profane
broederschap, levend in gemeenschap van goederen.
Het succes van de onderneming had ondertussen ook de afgunst van de
Gemertse neringdoenden, vooral van de brouwers, gewekt.
Wrijvingen bleven niet uit. Op 7 februari L74l schreven president en
schepenen van de Heerlijkheid Gemert aan de landcommandeur, Kardinaal
van Schónborn, dat de 'Cluijs' @loemendael) op Handel in strijd was met
het verdrag van 1662. Men vond dat de landcommandeur hiertegen moe,st
optreden, "met de spoedighste en efFrcaeste middelen, al was het met den
stercken arm".

Hoewel de landcommandeur het verzoek van het dorpsbestuur afirees,
beseften Daniël de Brouwer en de zijnen dat het verblijf in Handel weinig
mogelijtàeden meer kon bieden. Binnen Gemert zou de broederschap zich
nauwelijks meer kunnen uitbreiden en dat pastte niet binnen de
toekomstplannen van een ondernemend persoon als Daniël de Brouwer.
Handel verlaten was de enige optie.
Al op 28 januari t74L kreeg de broederschap toestemming van Carel
Philips, keurvorst van de Pfaltz-Neuburg en Heer van Ravenstein om zich
in Boekel, binnen de heerlijkheid Ravenstein, te mogen vestigen, mits zij
niet tot last zouden zijn van zijn schatkamer, noch van zijn onderdanen.
Daarop kochten de broeders van de gemeente Boekel een stuk heidegrond,
waarop het "Huis Padua" werd gebouwd, gelegen tegen de grenssloot (de
Landweer) met de Heerlijkheid Gemert, op nog geen kilometer afstand van
hun huis Bloemendaal. De brouwketels en kaarsenmakersgereedschap
werden vanuit Bloemendaal overgebracht naar hun nieuwe behuizing waar
ze hun activiteiten voortzetten w.o. het geven van onderwijs en de
bediening van de Handelse kapel, dit laatste tot 1833.4
Ondertussen bleef "Bloemendaal", ook al hield de kluis er op te bestaan,
eigendom van de Broederschap. Het huis werd in huur gegeven. De laatst
bekende huurder was Jan Claassen van den Broek.
Met de roerige tijden tijdens de inval der Fransen, eind 18e eeuw,
verarmde de broederschap en was men genoopt Bloemendaal met landerijen
te verkopen. De verkoop bestond uit: "Huijs en angelog, genaamt de Oude
Cluijs, groot 2 loopensen en 7 roeden breet aan beijde de zijden, 4 roeden
en 8 voeten decimaal en veertien gemeene voeten van de voormuur der
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Het "Huis Padua", dat

n

L742 door de Broeders penitenten werd betrolften.

huijsinge van de oude cluijs op strubos; het kleijn huijsken en aangelog,
groot omtrent 2 loopensen en een halv; een stuck land genaamt den
Hoogenakker, groot 4 loopensen en 48 roeden (ergens in het gebied
strijbos); een stuk nieuw land groot 6 loopensen; een heijveld genaamd den
Domphooren, groot 8 loopensen, grenzend aan den Heereveld',.
Het geheel werd bij een openbare verkoop op 28 januari r79j gekocht door
Jan van den Broek, de huurder dus, voor l3l5 gulden.
Later ging Bloemendaal, in de volksmond beter bekend als de oude cluijs,
in eigendom over aan Nicolaas Hoevenaars, die het aanvankelijk huurde van
Jan Huibert van den Broek.
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Kadaster 1832, Gemert sectie B Handel nrs. 307-308 eigenaar Jan Huibert van den Broek,
voormalig huis van de Broeders Penitenten, Bloemendaal, thans Past. Castelijnsstraat 33.

Oude Cluijs in brand
Op 18 december 1845 brandde "De Oude Cluijs" ofwel Bloemendaal
volledig af. Om 9 uur 's morgens ontstond op stal brand. Nicolaas
Hoevenaars was die dag al vanaf half 8 in de weer met het uitrijden van
mest (uit de potstal) en terwijl hij met zijn derde vracht naar het land was,
ontdekte zijn vrouw vanuit de keuken dat "vier bosschen stroo welke tegen
de muur stonden in volle vlam waren, welke vlam zich verhefte tot tegen
den hooischelft, zodat de schelft reeds vuur had gevat, toen de vrouw de
brandende bossen stroo had buitengeworpen". Het gelukte haar, met behulp
van de meid het vee uit de stal te halen. Binnen een half uur zou het hele
huis met stal volledig in vlam staan.
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Veel meer dan het vee, \ryat kleding en enig meubilair kon er uit het
brandende pand niet gered worden.

De schade be.stond uit:
Het huis annex stal, getaxeerd op
nw,w
12.000 Ned. ponden hooi
288,00
De Meubelen en Kleederen
550,00
2500 Ned. ponden stroo
37,50
29 mudden Boekwijt
224,75
r
40 stenen vlas
120,00
1 mud zomerzaad
-f 6,00
I mud lijnzaad
r 4,00
Aan specie
100,00
1 paar silveren gespen
5,00
"f
1 gouden kruis, knop en slot
1s.00
Totaal
2450,25
De schade was niet verzekerd.
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Ondanks de totale verwoesting van Bloemendaal ofuel Oude Cluijs, bleef
de plek de naam Oude Kluis behouden. Klaas Hoevenaars bouwde een
nieuwe boerderij, nu ter plaatse bekend als Pastoor Castelijnsstraat33,
dichter aan de weg en met de lange gevel parallel aan de straat.

Ook de nieuwe Oude Kluis brandde af
Het noodlot bleef "Bloemendaal" achtervolgen. Uit de peel- en
Kempenbode van 16 september 1909 citeren we het volgende bericht:
Gemen: Maandagavottd omsffeelcs 9 uur ontstottd door onbel<cnde
oorzaak brand in de boerenhofstede "de Oude Kuijs" op Handel,
toebehorende aan de gebroeders Hoevenaars (kinderen van Kaas, PL}
Het wur greep zoo snel orn zich heen, dat de bewoners ternauwernood
den tijd hadden het brandend perceel te verlaten. Een hunner had dien
zelfs niet meer, en bleef als laaste redmi"ddel alleen over, zich in den
Irclder op te sluiten, waaruít hij later, door het forceren van het
l<cldenaarn van buiten kon verlost worden. Al het vee:
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Hannes en Toon Hoevenaars, twee van de drie góroeders die in 1909 ternauwernood aan de
brand wisten te ontkomen. Deze foto die van rond 1920 dateert werd niet in het huis
Bloemendaal gemaalÍ maar in een pand e€n paar deuren verderop (t.w. Pastoor
Castelijnsstraat 41 ). (Collectie P. Lathouwers)

fus mellrl<oeien, een paard, twee vaarzen, twee lulveren, en twee
yarkens, beneevens geheel de verdere inboedel envoorraad is een prooi
der vlarnmen geworden. Assurantie dela gedeeltelijk de schade.
Volgens overlevering was blikseminslag de oorzaak van de brand geweest.

Gedeeltel|k op de oude funderingen werd in 1910 weer een nieuwe
boerderij opgetrokken die door oude mensen nog steeds de "d'aaw klews"
werd genoemd.s
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De in 1910 door de Gebroeders Hoevenaars op de plaats van de afgórande nieuwe Oudo

Kluis, herbouwde hoeve, Pastoor Castelijnsstraat 33.
NOTEN:
t.

2.

3.

4.
5.
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Mogelijk weÍd de 'kosterloze periode' oveÍbrugd door de inzet van de drie
gezellen van Hogardus VerhoÍstad nl. Cornelis Jansen (Zeeland), Aegidius
Vissers (Gemert) en Jan van Dinther (7)
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