-BVERLEDEN

ïn het najaar van 1977
de naan onthuld d.ie gegeven
-werd
fforden aan de nieuwe school
in lfundel. iileïavett ,, zou zou
de
school-voortaan heten, welke naam ,eae g.tozàn- w;-;p
;;
*";#
het feit dat "IIaveft" de oud.e ,ra., gd*uósi uÀo ,o"t"r,
zljn voor
wat nu Eandel is. Daarom..werd- ook
twiniigtaf
jaren geleden
..àen
in Handel de straatnaan "Haveltweg,' i"g"rro""á.Tièntallen van artikelen of geschriften, veïhalend over
schled.enis van Handel of .haar wonderbare íie.re V"oo*k., de ge_
den.dan ook dat líandel .\zoeger Havelt geheten zou
";;;i_
Wan_
neêï men echter in d.e archieven duikt en onderzoekhebben.
pleegt
--"ot"r
naar
die vroegere,benaming, dan blijkt "Havelti
alreen
te
berusten op foutief lezen.
"r,
Wanneer nen weet dat in de niddeleeuwse
ha.ndsch-rÍften de N en de
V
U vaak precies hetzeffde su""h""o"rrï""a"r.,
9f_de
O.r, ï{èet nen
ook dat het wef eens bijzonder lastig tan zijn
on
in dat oude
schrift HapeJt of HaveLt te onderscheidËn. i"r""O die
niet uit
deze s-treek kont, en onbekend is net het ;";;;;;
van
de
plaats_
naan Handel, zaL maar aL te gemakkelijk
Eavett
lezen,
Havelt of Havelte als naam van dorp of gehucht wel ondat
op neer
plaatsen voor komt. Denk naaï aan Haveite
in
Z_W. Drente of aan
Havelt tussèn Erp en Veghel
Het.verschil in scbrijfr,rijze tussên llaveft
Hanelt kan nog zo
gering geweest zíjn, het neent niet weg aat en
u:-l
flanelt heel ge_
-teJi;f
maldrelijk_ Handel lijkt te.kunnen ontstá"rr,'
de afleiding
van Handel uit Havelt de taalkundigê
onoplosbare
.
problemen stelt. Dit laatste
gegeven á"t"oo"-""fri",
au-""i"r,"chap
dat N en
v nagenoeg identiek geschrevei i""a"" sui .à"iJioirre genoeg
tot
een nader onderzoek naar de intussen aíg"r""r,
ingeburgerde naarn

'rHavelt".
Het heeft weinig zin hierbij aandacht te
bested.en
-àu aan het feit
dat nen telkens ornierrr,r Hávelt porr"""à" áiJ
Handel, ondat het in feite..zo zaL zijn geweest ooa" naam vooï
dat sfechts een
qaar sgfliplers werkelÍjk "Havelt" góf"à"r, hebben, teïwi_jl an_
deren dit klakkeloos ove rnamen,
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Kapel van Handel (Tekening van het iaar 1709)

II.

De kapel boven l{anelt.

A1le vroegere schrijvers wijzen eensgezi-nd naar een oorkonde
til, 1414, uaarin de oudste geschreven vermelding voor kont van
de Handefse kapel. Deze oorkonde, gedateerd. te Brussel I decenber 1434 (1), heeft betrekking op de verkoop van de Genertse
Peel door het Hertogdon Brabant aan Dirk van Betgenhuisen,
landconmandeur van Alde-Biezen.
In deze oorkonde -{an 1414 wordt de begrenzing van het Gemertse
Peelgebied beschreven. Eén der grenspalen zou gestaan noeten
hebben ten noorden van de Handelse kapel, want er staat geschreven van: rrden pael boven der càpellen boven Hane1t". En
het is juist in deze passage rÍaar men tot nu toe altljd Havelt
heeft gelezen in plaats van Hanelt. Ofschoon in vele handschriften uit die tijd weinig veuschil werd gemaakt in schrijfwijze van N of V is dat in deze oorkonde ríel dêgelijk gebeurd..

in deze akte wordt nanelijk konsekwent geschreven rnet
duidelijke "pootjes", in tegenstelling tot de letter U of
V, die veel rondere vornen heeft neegekregen, zoafs hierna in
De N

twee

beeld

is

-

10
gebracht. Vergeu-jk de V

l'-^t"+ lT

*

in

boven met d.e N

in Ilanelt.

boven Hanelt )

Interessant in dit verband is het te wijzen op het feit dat de
tot nu toe oudste bekende veïnelding van de Handelse kapel net
een dertigtal jaren vervroegd kan i,Íorden. In d.e in concept gereed zijnde lnventaris van het archief der Conrnanderije Genert
(z), tonen namelijk een tweetaf regesten vooï van akten gedateeïd op 1 oktober 1404, waarbij de schepenen van Gemert oorkonden dat bepaalde cijnzen, geveètigd op stxkken fand in de
Kanpen, overgedragen ïÍordeïr aan de kapel van O.L.Vrouw te
Handel. Een der schenkers zekeïe Dirk lIerten, had de bijnaam
Vader Arnt.
III, rrHaenlerr. de oudste schri-ifwiize voor Handel.
De oudste gescbreven veïnelding van Handel staat in een oorkonde van 24 jDÍri 1326, waarbij Diederik van Gemert de gïenzen
vaststelt tussen zijn rechtsgebied en dat van de Duitse Orde.
Volgens. de transcriptie vaÍI Martlen v.d.Wijst wordt in d_eze
akte (l) geschreven van: "dien pale te Haenle,'.
In oorkonden uit de 'l4e eeui,r vindt men ook de fanilienaanlvan
Haenfe'r ook wel geschreven als "van IIaneIi'. Zo wordt in een
oorkonde van 1 april 1364, waaïbij Diederik van Gemert zijn
wind- en waterrolen verkoopt aan de Duitse 0rde, een zekere
Everart van I{anef genoemd als.zijnde één der schêpenen uit
het
r'echtsgebied deï Duitse OrOe (+).
I'Onser Vrouwen

te Haenl-et
In een tot nu toe onbekend gebleven oorkonde, gedateerd op 7
februari 1368 (5), duikt d.e hierboven veruelde Everart van
Hanel opnieuw op. In deze akte word.t zíjn naam gespefd als
Everardt van Haenle, terwijl op dê rugzijde van het perkament
geschreven staat Everd van Ilaenele I
Behalve deze verschillende schrijfwijzen in één akte, bevat de
oorkonde nog iets dat voor de geschiedenis van Handef bijzonder
interessant is. Mlddels deze ooïkonde nanelijk schenkt de reeds
genoende Everart van Haenle een bepaalde som gelds (te weten .l
pond pex jaar) aan de commandeur van Gemert mêt als doef dat

-

in oiïbaer onseï vrouÍíen te
HaenleÍ. De oudste geschreven vermel-ding van O.L.Vroulr van
Handel wordt hiernee dus gesteld op het jaar 1J68.
"te

wenden ende keren

in

11 eeren end.e

tot l{aldel.
Wanneer nen alle tot ní toe gebezigde (en gevonden) schrijfwiJ'
zen vooï de plaatsnaan IIandeI op een rijtje zet, met tussen haakjes het jaartal van gebïuik, dan nordt daarnee een duidelijk
beeld gegeven van de wi-jze waarop men uiteindelijk tot"Ilandel is

V.

Van Haenfe

gekonên.
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Na ond-erzoek kont mèn dus tot de conclusie dat tot + 1400 de
vorrnen 'rHaenle" oÍ "Hanel" gebruiLt weïden, Lerwiil il de loop
yai'. r1e 15e ee,*i deze voïm lanêzaam overgaat (via Har'elt ?)in
I'Haendel". Deze laatste schrijfwijze 1s sedert 1500 de enig gebruikte tot de 18e eeuwr wanneeï dê vorn rrllandelrr gaat overheerserl.

of Eanel ?
Binnen het kader van dit artikel over de plaatsnaam Handel is
het zinvol evên stil te staan bij datgene wat er betreffende de
plaatsnaan Hande1 zoal aan rrerklarlngen is te berde gebracht.
Voorop dlent echter gesteld te worden dat het verklaren van
plaatsnanen vaak een bijzonder rnoeiJ.ijke aangelegenheid is en
waar nen zicb in het vêï]eden t'el eens a1 te genakkelijk van af

VT-

Wat bedekent }Iaenle

rnaakte.

lt

een interessant artikeltje
(6). Hij twlifelde daarbij aan een

1954 schreef Dr.lI.H.Knippenberg

over de pl.aatsnaan ganaef

_

12 _

segevên d.oor trb.Witt ibrord Hoevenaars Ord..
::11:""r."."Ilaring,
-rraem.
\r-n 1ó92), waar deze schreef: de spelling rHaveltr Ooei
vernoeden dat de betekenis van d.e tr""i :-s
teneer
"Eaneveld",
daar achter de kapel van Handel eên bos lag, -genaana
,,ïlanekarap
.
Krdppenberg vord het naken van Eavelt tói -Eanevero
al
gete
waagd. Zou Haandel niet eerder verklaarbaar zijn als ,,hagên_Io
een onheinde nederzetting
bos? suggeróerdè hij, á.."1i1
lii hetg"1
een vergelijking nakend met
l,inburgse íÉaanrade,,.
Nu met zekerheid gêsteld kan worden dat de
vorm ,,Eavelt'r voor
Handel in feite nooit heeft bestaan, komt de
iwijfel van deze
schïijver in een helder licht te staan. Zijn suggestie
heinde nederzetting bij een bos, is er sleóhts EEn uit van: om_
andeïe nogelj. jke verkfaringen.
""S ""1.
Hel rrroordenboek der Noord_ en Zuidned.er:landse plaatsnamen (Z)
sch.ijft over Harrdel het rravolgende:
Harldêl (bij Genert ) heeft als oudere vorrnen Haenle, Eaner
en
is dus een zogenaan'de "ro'r-rraam verbonden met haan. Maar is
dit misschien een ver:korting van (ie persoonsnaan IÍagano ?

zal het zeggen?
die de plaatsnaarn iíandel w:il verklaren heeft voorlopig
kgY:^
uit vele nogelijkheden. Zowel rhaan" afs
:oC
'fo" zili
kennelljk voor neerdeïe uitieg vatbaar.
De ninst ver gezochte verklaring is n.i.
'rornheind.e plaats,,.
Wj.e

Degene

Ad Otten.
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