
DE GEMERTSE PEEL VA]'l 1434 tot 1871

p ? decenber 1434 kocht Dirk van Betgenhusen, landkom-
mandeur van Alde-BÍezenn de veel onstreden Genertse
PeeI. Tientallen jaren achtereen was het bezit van deze

Peelgronden de Gemertsen betwist door de gezamenlijke rrgebu-

renrt van Helmond, Bakel, Beek, Áarle en Rixtel. Deze laatsten
hadden aI setlert neer dan een eeurr' het vruchtgebruik van de

zogenaande Bakelse Peel. 0p 19 oktober 1434 kkran de Raad van
Brabant te Brussel biieen om recht te spreken in het proces
over wat toen heette rrhet kijfveldrr. De Raad van Brabant ken-
cle het eigentlonsrecht aan geen iler strijdende partiien toet
maar aan ile Hertog van Brabant zelf. Tr.'ee maanden later werd
het Kijfveltl alefinitief rrGenertse Peelr'. Filips de Goedet de

Ilertog van Brabant,, verkoopt dit gebied dan aan de Duits 0r-
dens ridder Dirk van Betgenhusen ( landkornmandeur van Alde-
Biezen en Heer van Gemert) 6n aan rrdengenen die (Dirk) ge-
lieven sal desen coop net hen deilachtig te naecken....rr
Welnu. het ziin tle inhroners van Gernert t alie aan deze koop
cleelachtig worden gemaakt. Het Kijfveld rrrerd door de landkom-
nandeur van Alile*Biezen in erfpacht uitgegeven aan zijn on-
alerdanen van Gemert. De ingezetenen van Genert verwierven zich
daarnede het recht in de Peel turftesteken, heide te maaien
en aldaar rnet hun beesten te weiden. Zoals nen uit verschil-
lende outle oorkonden kan opnaken..hadden de Gemertenaren zich
al veel vroeger dat recht toegeëigend, naar nu was het dan

officieel geworden (1).

In het korunantler i je-archief bevinden zich nog vele aktent
waarmede cle Gernerise PeeI aan de inwoners wertl verpacht (2).
De oudste akte van 1516 en de jongste van 1788 ziin in nage-
noeg dezelfde bewoordingen gesteld. Telkens wordt claarin ge-
sah"eatett over de gronden bekend onder tle naan van rrde PeeI
en tle nieuwe haaxdrr. In stukken van tle 19de eeuw wordt de

nieu$e haard ook wel rrnieuwe heitlerr geheten. Naast het topo-
nien rrnieuwe haart r is uit oude Genertse oorkonden ook bekend
rrden aude haart t (3). Deze rroude heiderr was gelegentinnen de

vr i .i e-heer l!fthe i dsgrenzen van Genert op Milschotr in tegen-
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stelling tot rrde Peel en de nieuhre HaardÍ die was gelegen
buiten de heerli jkhe idsgrens van Gemert. Ook na de áanUóop
van 1434 bleef ilat zo. l{ant Ín de verkoopakte werd door de
Hertog van Brabant uitdrukkelijk bepaald: rrbehoudelijck ons
laarop (het Kijfveld), alle bedrijf van heertijckhedenÍ,m.a.w.
de Gemertse Peel was en bleef Brabantse peeirr. De schutter
van de cemertse PGÏl-6:orn-tenaar die toezicht hielil op hetjuist gebruik, noest daarom door de schout van peelland, eentrBrabantse officierrt worden beërtigd. Bovenrlien noest j aarlijks
de rentmeester van de Hertog van Brabant te Den Bosch een
erfcijns van rrSO oude conincx grote tornoysen worden betaald.

Hoe groot was nu eigenlijk ttde Peel en de nieuwe haard[ ? Fn
waar lag precies de grens met de Vrije en Soevereinè Heer lijk-
heid Gemert ?

Bij de verkoop in 1434 werd het Kijfveld aldus onschreven:
- alle den Pedel ende die gemeinten gelijck die strecken van
- de Stegebergs Paal (ten oosten van de hoeve Hoge Áarle),
- staande op dat oort van de lleerlijckheit Gemert, lijndrecht
- op totten Lande van Cuik, langs hêt Land van Cuik tot het
- Land van Herpen (Ravenstein) ende vandaar totten paal bo-
- ven der Capelle boven llanelt (=Handel ) ende vandaar totten
- Paal van Uolfsbosch bij den waterlaat, geheiten aliê Zijp,
- vandaax totten paal opten Momrnenbergh ende alsoo weder aan
- de Stegebergs Paal bij den Hoge Aarle.

Eeuwen en eeur{ren lang is de Gemêrtse Peel op dezelfcle wijze
verpacht en ook gebruikt. Geen r+onder dan ook dat men eèn be-
naning als rrStegebergs Paaltr uit de oorkonde van 1434 ook
nog aantreft op het minuutplan van het kadaster uit 1g32. Derrpaal boven der Capelle tot Hanelttr moet de als rlleerevelt-
paalrr op het minuutplan van het kadaster aangeduide grenspaal
zijn gerveest (+). Oe beide anderen net name genoernde palen,
staande op, en aangevende de grens tussen de Vrije Heerlijk-
heid Gernert en het Brabantse Peelgebied dat de Gemertenaren
in erfpacht hebben, die zijn niet z6 genakkelijk aanwijsbaar.
Ook hier blijkt het minuutplan van het kadaster (Genertrsec-
fíe C/D) d6 bron te zijn die een lpaalplaatsl prijs geeft.
Het is de paal die rn 7434 heet: rrde paal van Wolfsbosch bij
den rgaterlaat geheiten die Zljptt. Wanneer men op de katlaster-
verzamelkaart van Gemert (tstg) een rechte lijn trekt van de
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reeds genoemde Heereveltpaal aan de noordeli (e gemeentegrens
naar de Stegebergs-Paal aan de zuideliike gemeentegrens t dan
kruist deze tijn de eeuwenoude weg naar Oploo (nu geheten de
Rooyenhoefse Dijk) op een wel heel bijzonder punt, namelijk
precies op de plaats waar ook de Peelse Loop die weg kruist.
Dat punt op de kaart is bovendien de plaats waar de kadaster-
sectie C, genaamd rtDe Heiderrren de kadastersectie Dr genaarnd
rrHet Wolfsboschrr bijelkaar konen. lÍanneer men dan op zoek
gaat naar nog m66r zaken die kunnen bevestigen en/of onder-
stêunen ctat dat de plaats is rraan de Zijp bij de Wolfsboschtrt
waar de Heerlijkheid Gemert ophoudt en de Gernertse PeeI be-
gint, en rnen neemt daartoe op66nder sectiebladen de bespro-
ken plek wat nauwkeuriger onder de loupe, dan constateert
men dat genoende plek genarkeerd is Ínet een zwarte oÍncirkel-
tle punt. Een meetpunt van het kadastêr I Een paal! De paal
van 7434? 2 Het lijkt er wel oP' ja.
De oude naam van rrPeelse Looprr zou tlan zdn geweest rrde Ziiprr.
De naaÍn Zijp, leeft trouwens nog altijd voort in de naam van
rrlandgoed áe Sijprt (eigendon van Brabants Landschap) n dat op
de Peelse Loop afwatert.
ÁIle percelen ten oosten van tle lijn Heereveltpaal -(zi5p1-
Stegebergse Paa1, wordenin kadasterleggers van 1832 omschre-
ven als zijnde heide, water of ven! Met uitzondering van ne-
gen kleine pêrceelties rrschaapskooirr ! !

De Genertse Peel, groot ongevêer 26O0 bunders, is inhet jaar
1832 dus nog over zijn gehele oppervlak trwoeste grondrr.

0p het einde van de 18de eeuw is er in archiefstukken sprakè
vàn het feit tlat tle turf in de Gemertse Peel zowat op is (5).
De geneentenaren van Gemert bliften er dan bovendien helenaal
niet meer zo happig op te ziin om rrde PeeI en de nieuwe haar-
derr opnieuw voor een periode van 12 jaar in pacht te nernen.
Hierbij tlient opgenerkt te wordenr dat de gemeentenaxen van
Genert ook binnen de heer I i jkheitlsgrenzen r dus veel dichter
bij huis, toên nog over voltloende woeste gronden konden be-
schikken (6 ).
Van kort voor de FYanse tijd, dateren de eerste, zij het va-
ge plannen, on r{'oeste Pedelgrontlen in cultuur te brengen.Dit
wordt althans ter sprake gebracht in een schrijven van dros-
saard Meijer aan de landcomrnandeur tl.d' 11 juni 1793 (Z).Uet
is echtcr niet eens aekêr' of net die vroeste Pedelgronden ook
indeldaarl rrde Peel en ale nieuwe ha.aid is bedos'ld (8).
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Zoals de kadasterleggers van 1g32 overduicleliJk aantonen, zoude eerste tientallen jaxen van ontginning in àe Gernertse peel
nog g€en sprake z ijn.
Na de lYanse tijd, toen rte Vrije Heertijkheid Genert, evenalsde General iteitslanden was opgegaan in het Konitrkrijk derNederlanden. en toen cle Duitsó O.d" *.s opgeheven, toen be_.
schouwale de geneente Gemert zich al.s e i geËar. van ,,de pec,l
en de nieuwe haard[. Wanneel echter in het niclden van de 19_de eeuw de geneente íiener t enkele percelen verkoopt dan eistde staat der Nederlanden het eigenàonsrecht van de peel voorzich op, omdat de staat en niet de geÍneente in de rechten vande opgeheven Duitse Orde getreden záu zijn (g).
Nadat de gemeente Genert en de Staat der Nederlanden enigejaren hebben geprocedeerd over het eigendomsrecht van ale Ge_mertse Peel en de nieuwe heide, werd àr door de Ontvanger derRegistratie en Doneinen te Helmond een regeling voorgesteld,dÍe in de openbare raadsvergader ing van Zà.fO.ïgzf te Gemertwerd besproken en aangenonen.
Door de Staat wordt zonder aanspraak op enige vergoeding be_rult in de vervreemdingen die dàor de !.n."it. Genert van rn
gedeelte der Peel el heidegronden tot áan toe zijn geschied.En.het onvervreend gedeelte ter grootte van 1 1ZOO ha zal inh.et openbaar bij gedeelten uor.derr verkocht. De gemeente zal5/6 en de Staat 1/6 genieten ,ran de verkoo;p"ij.. Het een en
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ander werd besloten, zoals werd geschreven in de p.otokolten
der gemeenter aadsvergader ing., rrter beëindiging der geschillen
en ter bevordering van de ontginning der voorsclreven heide-
grontlen waarvan geen der par tijen tot ilusver bevoegd was zich
als enig en algeheel eigenàar te gedragen.rt
Áls opmerking moet hier aangetekend worden dat het kadaster
al in 1832 het grondgebied van rrde (Gemertse) peel en nieuwe
Haardrr verdeelde tussen de doneinen en de geneente Gernert. Zo
viel toen 2/3 van het grondgebied, t.w. f?SO na. de domeinen
ten deel, terwijl ongeveer 825 ha. op naam van de gemeente
werd geschreven. Hoe men tot die verdeelsleutel is gekomen
is mij (tot nu toe) onbekend (ïó'F.

Het totale oppervlak van het in 7434 gekochte Kijfveld d4t
tot in de 19de eeuw bekend stond onder de naam flde peel en
de nieuwe Haardrr bedroeg bijna 26OO bunders, dat is bijna de
helft van het grondgebied der gemeente Gemert (11).
In al het voorgaande is naar mijn mening afdoende aangetoond,
dat de Gemertse Peel in 1871 nog altijd rrr+'oestrt was.

......rren ik kan het dan niet helpentr dat Drs.H.M.Brokken in
Brabantia 1980/1 schrijft: dat rnet name heer Otten, de inwo-
ners van Gernert wiismaakt dat de ontginning van de Gemertse
Peel iets van de laatste 1OO jaar zou zíjn......

Ad Otten

!Í0TEN !

1) R-A-'s Bosch, KoEEanderÍJ-Árchlef der Dulisê Orite te GeDêrt Inv.19 (verder ean8eduiddet KÁDoc) - nrÊ.1?,20i oorkondênboek van Cenêrt, 
"r 

ti. n"".r""à"rri"B cenert, 1974,
. tranÊcrlptlês d.d.5.1,141r en 19.10.1414.

2) KADoc n.s.775 ên 76?.
,l KÁmG nr.655t 1dêD Oorkond€nboêk van cêaelt, tr:ánscr. d,d. 14.1O.1421.4l !e ltêerevêltpae] stEat aan dê qrens Eêt aoêket, tvs. E6êBt oostêltjkê punt vÈn p€r_celen dÍe rond r0oo b€kend zrJn ondsr d€ naad i'erentoe,, 1.,i-,;Ë".ó,,eia"."1. uii-archlêfBtukkên (KADoG nr.?02) blÍjkt dar h6t fierênbos (r"iij 

"re."a., eas van de Duir_sê 0rd6, r.a.Í, aéén deel uitnaakte van wat de seneentÈ i"'"irir"r.,t had. A1s eniaenos 1n aan'êrkÍn8 korendê arênspaar van "oe peer 
"r 

ri*"" g""iá" dte kan vordoênaan b€ÊchrlJvtna "paar boven der capelle tot Eande|, ,o.t a.i-à" Eêerevêrtpaar wor.ren

5) Kinoc n.,??5, b'rêf van p.c.Ecr€v1ssê
6) RlDoc nr.7o4r ndat Ekêrenbroek, dat oude cênundê s.a.i,, oorkondênboêk vsn cenêrt,trênsc!. d.d. ,1 luIl 1d21.
?) KADoG nr.?82
8) "pedsl"-of-.,'peêl"- rordt ook aêbrurkt_als zêtfst,tuv. i.p.v. alE naao/topónler voorêen durdleriik efsebakenil sebled alÊ ,'Dê peel en ri""r. nlr"á".-3t; de rnvêniari'atlê
^, :y h"j xoEÀanderlJ€ Archlef zlJn hrerBee no6.r ""t ro"t"i *.i,.r, rr,./\rJsn8 HoetrEakêr€, Eet Soudên dorp, 1976, btz.l5 e.v.lolxde.st€ssberase paBl zat to"r, 

"iát """Á"rea "í1i-rárr./rn d€ toop rr€r tlJaten zÍJn er eê1 ,at grenscorr:êcttêÊ aerêe€t. rn 1B5O: 565g ha



GEhfiERTS

DIÀhE@T
Zoveer reacties ars op mijn laatste artikel over ons arredialêct heb ik nog nooit gehacll Mijn hartetijke' aank aan al
l:i.:1.-l:l"tolif"l, mondàling or Ëcrrirteii5i- Jeageerden. ZDegrnt deze rubriek aan haar bedoelingen te beantwoorden. fnag dan we1 de schrijver zijn, ,a* ,,àr, u ,oei iut komen I
1) De meeste reacties kwarnen binnen op nr.3 van het vorigartikel. Eerst uilde ik echter een typiefoui co"rtge"en. Hewoord trsnufrr moêt ziin rsnufchaortr. zá- rret rt het van wirreVos gehoord. Diverse Ínensen dachten dat nsnuft iets te rnakeh"d.Tg1 rrsnuif'r: fijngeÍnalen, zeer prikketenJ" t"U*, aiu ,ueertijds veel gebruikte on op te snuiven (Van Dalergste dr.1961rp.185o). rrsnuffer = gew. snuiven van tabak (iáem).l,laxinus de l{it was de eerste die me opmerkzaarn maatte op de,ze Ínogelijkheid. Ook Jan van Gernert, àuO_Oorpsgenoot , was de,ze mening toegedaan. Hi j wees ook op ale uiióutting: [ha,
zaat _te snufferr ( hij gebruikte snuif).- verder: rirn snufd66srlVan de heer J.J.v.d.Broek te Boekel, kreeg ik een brief: Ilciteer:
rToen ik_zes jaar was, was- er hier nog een tabakskerverij vatJac.v.d.Broek (de grootvader van de i"a" g"ru""t"secretar ilvan Gernert). Hier werd ook snuif 

"."r.o"t i. ïii 
--is 

tijngenalertabak die rnen via de neus opsnoof. l{anneer er ienand eersnuifje narn, dan presenteerde hij de aniler ook met de woor_den rrook rn snufkel. (......) ,..ï ik aat t iu.--,,rre,rske snuflbetekent dat de neus een snufje kreegr.

-22-



of deze interpretatie nu op losse sch.roêven komt te staaÍr,
ondat ze berust op een typefout, durf ik vooralsnog niet aan
te nenen. Tot mijn verrassing }c'eeg ik naaelijk nèg een ver-
sie van hetzelfde rijrnpje van ilelr .D. Scheepers-van Kessel,
die het weer geleerd had van haar vader, Ties van Kessel, en
die op zijn beurt waarschijnlijk van zijn vader. Ter verge-
lijking geef ik de twee versies hieronder naast elkaar:
Versie Willêm Vos

T6nke taen
Bénke baen
Kniejke vèt
Baojkske dik

Meuntje ddr me de pap in stikt
Neuske snufchaort
I(nip ftr drm bollaort

Versie Mevr. D. Scheepers

TÍnke taen
Btnke traen
Nieke Nik
Baojkske dik
Kinneke waogebaort

N0ske sniijvaort
Nip f0r drm bollaort

(n.b. rrbollaerttt was een type- (n.b. de vader van Mevr.
fout. Moet I'bollaortrrzijn) Scheepers tikte net de
(n.b. rrt6nkentr heb ik veran- rrl rSkkeltr van de wijs-
tlerd in rr16tr["rr. Ik getoof dat vinger tegen het hoofal
ik teveel ben afgegaan op de van het kind)
spetr-ling van mijn inforrnant )
(n.b. ffir = vtr' net assirnilatie
na -p)
Zoals u ziet heeft de versie van Merr.Scheepers een regel o-
ver het kinneke, waar die van willeÍn Vos iets zegt over het
rrrneuntjerr. De uitspraak trsn'djvaortrr doet ne denken aan snui-
ver(d): iemand die snuift (zie boven !).
Overigens heeft Mevr. Scheepers voor een nieuw probleen ge-
zorgd: r'at betekent |twaogebaortrr ? Mag ik weer een beroep op
u doen ?

2) Van de heer J.Jacobs uit Handel ontving ik een reactie o-
ver nr.16 in het vorige nunner: trannaziiirrr. Hij heeft rrem-

bouchurerr opgezocht in het l{oordenboek of Diksienaer van
It Mestreechs door Dr.Endepols. In het Maastrichts is het
rrambesjuurrr of rranbesjurerr in de nornale betekenis. rrAnbe-

sjure hêbbenrt betekent ook: blaasvermogen hebben en rrde ann-

besjure is kepotrr betekent dat iemand kortadenig wordt.
Mijn vatler naakte me overigens ook attent op de meer algeme-
ne betekenis tlie tle uitrlrukking: Ithaj h6 rn goej ammaziiSr "
ook in het Gemerts heeft.

-)7-



3) Mijn vr ouw kende nog hêt volgende riinpie dat bij het "ká-
tserr gebruikt werd. Ze wist niet of het volledig was.

ttKátsenbal
Ik hep ow al
Van draen haant
In dt aander haant
Van klapperdeklap
VaÍr voetjeschestap
Van rommeldebon
Kaerd ow már onrl

4) Van mijn moeder kreeg ik volgende rrsinterklaasr i jmpj err dat
outlers gebruikten oÍn hun kinderen te plagen: rrsinterekl6s
kon w61 rs tn iaor 8wersl8n lrl
rrsintereklds ztn pèrtje
Hé rne kêje p86t
Ge moet I r rnár gowt r4r bidtle
Anders gt-g-rt áAAt (2-72-1979)

5) Ook rloor mijn rnoeder in rnijn herinnering teruggeroepen:

Itsintereklds boksePeeP
Rèèjt rne kluppel in mrn kreeprr (lc'eefpbed) (2-72-79?9)

Ik tlenk dat ik alit rijm geleerd heb toen ik begon te twij-
felen aan ale heilige rnan. 0f het volledig is weet ik niet
meer. Mijn twijfel Ínoet kenneliik al lToeg gerezen zijn'

6) Dan hier de belooftle uitdrukkingen alie ik nocht ontvangen
van de leden van de Boerinnenbond tiidens hun jaarverga-
dering eind 1979' De talriikl reárcties brachtcn me op hct
idee ze zonder uitleg te publiceren, boewel ik van de

neeste mêên te we+.enwat ze ongeveer betekenen. Het lijkt
ne echter obiektiever als ik de be-tekenis van u hoor' Ver-
Íneldt u ook even ontler rselke omstandigheden tle rritdruk-
kingen en woorden w-^rd,)n gebruikt ?

a) Dê 1s tn r,61 srn-alt
b) Há rk hêèj geskeeto, dan hÉ rk bessems kartne maoke

c) co tr66nt behaaw,> az rn 266;krv6iir:n zonder kont
al) ce b66nt z8 sk6n,

De pestàu: ztn h6nr,e,
Za1le-n-ál1ie rrie k6nne

e) Ge kaant hi.ejr alle kanten aoit behal've tlo Soeie
f) Ge z8-t-rl de h6nne van te b6t lllgge



g) Die laacht nEg nie a1 l0pt rr' tn skeet tlgge de

'niijr rrnh8ch
h) Ik wd-t-rn nàg nie al há-t-ie tn g;aowe kont.
i) mesienpetienne (kl.entoon op Co tweêde en vierde l.etter-

greep )
j) lri de hGpt kàFpe
k"l Soep az: 8llie èn gtn Ewch fèt
1) ltt drn dieje liaande nie 6gge êf teule
m) rt B0ÍÍre grdrvt, rt pooterke al8wt
n) Dtn tnne kan w61 op de t8ffe1 g8n zitte skejte èn drn

andere niig n6ch chtn skeef. taof.e
o) lÍie de zàt traowt un de pàt

Verliest de pàt en hawt de zAt
(of is het misscl:ien rrtrar!tr' Íi

p) 't KiiFlre rnoet tt kuntje rrerk0wpe
q) Ik lnd die vent n8g nle al skeet ie nutsert rnl de kLrrp-

pels chezaocht
r) C,e doei, rn piebét w6ch èn kriet tn skc.itbét teruch
s) 4s che èèrrèmoej h6t, sl6 drow haant uft rt kraojs.

fk ben benieuwd naar uw oplossingen, aan\,-ullingen en verbe-
ter ingen !

?) Van Mevr. Otten*v. Zee land kreeg ik bet volgende rijmpje. Of
er een spelletje bijhoorde is mij r',iet bekend.

HaIIef aen stiejt ie zrnen taejn
Hallef twae tow há-t-ie rr twae
Hallef driej kwan ie teege ons Miej
HaIIef viejr, hê watng ketiejr
Hallef vejf, hè wa rn gekejf
Hallef zes, tow viejt ie tn nés
Hallef zeuven, d8r kan niks fan deuge
Hallef aacht, rlè ha tk w61 gedaacht
Ilallef neege, tow kwan ik rrn tege
Hallef tiejn, tow ha rk im gezien
Hallef 6llef, zaot. íe of de sk6lleft
Ilallef tr.'èèi ef ,t tov' kr";im i e zêè.1 ef

91 Als uitsmijtêr een rijmpje waarvan MarriËtte van Erp heeft
vernonen dat ale pastoor van Gemêrt dit eens gezegd zou
hebbên nadat hij had moeten constateren dat rt onderscheid
tussen het nijn en dijn niet bii al zij:l parochianen in al
zijn f:; jnere schakeringen bekend was:
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tt tnsÍr 6!!nf, èn Ine wis,
die vatte w8r-t- j.e is'
nar ale b8nst aek aojt nlnen hEft
tlè u0rt tdch (wel) te grof .tt

rest moet ik i.r'.m. tle lengte l.alr dit artikel bewaren voor
volgende aflevering.

l.J.t'os jr .
5-2-t!Í79

!L
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