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GElt4ERT -DORP
t1e oude Brabaï'!tse gêhuchtefl en dorpen ontstotldetl op
de grenzen van hoger en lager gel-êgeh gronden, welke
respek{ievelijk geschikt warefl voor akkerbouw ett veeteelt.
Zulk een grenslijn tusseb hoger eh lager gelegen
grondet werd ook gevorrnd door de thans door de oude dorpsTett oosten vafi deze hoofdkorn slingerende hoofdstràat.
straat trvêrheffenrr zich de voormalige akkergrotrdeh van de
vatl de hoofdKieboorn-Berglaren en Mo1êttakker: Iíestelijk
straat gingeh de graasgronden geleidelijk over ih de natte
beemden van rrhet broekrr ett rtde kampetttr, die zich uitstrekten tot de Snelle Loop en de Aa. De tlaam lrschoorswinke l rr ,
vroeger geschrêven als rrGootswitrkelrr (goors=gras), evenals
de naarn rrKampenrl hèrinneren nog aan dê oudê bestemnióg vaïl
deze gebieden. Uit de oudste Gemertse schepenprotokollen
bl!ftt clat reeds vó6r 15OO trSchoorswi nkel I in vele particuliere perselen was opgedeeld. Het gebied tl6g Ka'rnpenrt rnoet
van oorsprong een zogenaamd llgerneênlt grondgebied van de
ingezetenen van Gemert zijn geweest. Een gedeelte van deze
woeste gronden in dê Kanpen Ínoet reeds vóór 14OO zijn uitgegeven aan de oude domeingoedereÍr van de vroegere Heren
var: Gemert 1). De naam rrkarnpenrr ontteeïtd daaraan ziin naamz
Itaangegraven stukken grondll gelegen in het zich tot de Aa
uitstrekkende gemene-grond- gebied.
Gemert was van oudsher eet't tnVri je en soevereine Heerlijkheidt!, welker soevereittiteitsrechter1 t'o+' 1364- 7366 gedeetd
werdet'r door etrerzijds het oud-adel1ijk geslacht vatl Gêmert
(ae oieaerikken van Gemert) etl atlderzijds de Duitse Orde,
die in 1366 alle heerl i jkhe i dsrecht err overGemert verwierf.
Volgerls uitkomst dêr laatste otrderzoekingen (2) lag het
zn'aartepunt der bezittingefl van de llVan Genertslr in de oude dorpskêrtl van Gemert, terwijl metr het zwaarteputrt van

de bezittingen der Duitse Orde in rneer zuidelijke richting
moet zoeken (naar Bakel toe); (zie tekening) (3)Het zogenaande tlHoogtruisll der Heren van Gemert zou gelegen
moeten zijn geweest op of liever gezegd orntrent de voorma_
lige Latijnse School (thans in gebruik als gemeêntearchief
van Gemert). Tevens is de veron derst e I I i flg gerechtvaardigd
dat het geslacht Van Gemert de stichter is geweest van de
Will ibrord-kapel, welke in het jaar 1437 verhevên werd tot
dê parochiekerk van Gernert (4). De ouderdorn van deze kapel
kl imt op t ot v6'or 72ZO .
Tegenover het trHooghuistt der Diederikken was gelegen het
zogenaarnde Hofgoet, wier aangrenzende landerijen zich.uit_
strekterl binnen een gebied begrensd door Kerkstraat _ Rui_
schênbergstraat-Rips-Jezuitenlaan.
Ook een groot gedeelte
van de Molenakker behoorde tot deze hoeve. Tot onstreeks
18OO is men het huis staande op de plaats waar ttrans notaris Verspeek woont, het Hofgoet bli.iven noemen.
VESÍÍGING VAN DE DUTTSE ORDE IN GEMERt.KERN ROND 14OO.
Nadat de commandeur van Gemert in 7366 de vollêdiqe soeve_
reiniteit
over Gemert verwc'rven had, wilale hij zídn na_
tuurlijk rnêer centraal in zijn heerlilkheid vestigen.De meest
cetttraal gelegen plêats was in de ohrniddellijke nabijheid
van het Hooghuis der vroegere Heren van Gernert en de kort
daarbij gelegeí llri11 ibrord-kapel.
Toetr itr 1391 begonnen werd met de bouw van het kasteel der

Duitse Orde (5), en toeÍ eeh 5O-tal jaren nadien begollneyr
werd net de bouw van de rrieuwe kerk aan de noordzijde van
het kasteel, toen kreeg Genert het dorpsgezicht dat tot op
de dag vatr vandaag is bewaard geblevetr. Niet alleen het
gêbouweÍconplex varr kasteel er kerk bleef bewaara,rnaar óók
het achterl arrd.
Het gezicht op Gemert vanuit het westen biedt een dorpsge_
zicht, dat in struktuur. en aanleg teruggaat tot in rte Mid_
deleeurÍeí I Er zijn verschillende redenen aanwijsbaar .waar_
om de oorspronkelilke dorpskern wé1 naar het oosten er.t niet
naar het westen uitdi jcle. Het dïÉEe 1 ongrachte tasteetï'J
het daartoe behorerlde cc\mple:r van lanen en lahderijeh is
zeer zeker é6n aer belangrijkste oorzaken daarvah.
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Reconstructie van de (twee-)Heerlijkhêid Gemert, zoals die rond 1jro geweest noet
zijn.
Het thans neest in hei oog springende gebouwencomplex van Genrertsi dorpskern, t.w.

kas_

teel

en kerk, dateert van rO tot jOO jaar later.0p deze tekening zijn de belangrijkste
eigendomnen van resp. Diederik van Gemeri en Duitse Orde u"ng"g"i"n,
ot"o:"r'^: 1.het Nooshuis 2.her Hofsoei J.wit[err_raper 4.uiarermoler
fliiil.li"!"1
,l?",
5.
!írndflo.len 6.Kieboon
7.Êspdonk 8.de lJouw aan de Doonheide 9.den Hoge Aarle.
!9Ii9 D,ritse orde: 10.Ten Eroek 11.Íen Boêr 1z.G"oenlnaaar 13.Ter Einden
*+PI991
l4.scherpenberg 1r.Hazelbó4 t6.Mirschot 17.Nieu$,enhuis 18,Groter 19.Tereikên
20.Hande].
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De oude kom van Genert b r ilkt dus in oorsprong te zijn ontstaan er, gegroeid uit uat rnen zou kunnen noenen een identieke tweel ing ! zoals
in de tekening schematisch is weergegeven.

Het omgrachte rrHooghuisrr van Di ederik,
werd door de bouw van
het trdeede kasteel in
Gemert-kern gedeg radeerd tot een rrslotjelr. Samen met de geboura'en efl l ande ri jetr
vah het Hofgoet bl eef
het echter vooral sn og
een struktuurbepalend
el eneï1t voor de dorpsA-\ A AÈ
AÀ
uitbourd van Gemert.
Vooral echter hêt kasteel van de Duitse Orde met de daartoe behorende landerijen moet gezien worden als de voornaarnste sta-in-de-weg voor êet] dorpsuitleg (voor zover er
behoefte aatl bestaar heeft ) in westelijke richting.
Sedert omstreèks 14OO eeh begin is gemaakt met de bouw van
het kasteel, is de zeleL van de conmandeur van Gêmert
steeds naar verder uitgebouwd. Zo dat-eren het poortgebouw
eh de tuiteflgracht uit de periode kort na 1600. De Meierij
etr ook Gemert werde ih die tijden
bijzonder otrveilig genaakt door rohdtrekkende en plunderehdê legerbehden. Ook
Gemert werd door deze al of niet nuiteflde troepen bezocht.
In 1588, !593 en 1603. Het kasteel werd daarom beter beveiligdi
rnen verLegde de Rips, parallel
daaraan werd de
buitetrgracht gegraveh en een Íieuur poortgeboul, gebouwd
(atlrro t6O7). In Schoorswinkel noest eefl particulier
zelfs
een huis afbreken omdat het de veiligheid en êen goede verdedigitrg vah het kasteel ih de ra'e g stond (6).
De verdere ohtwikkeling van Gemert-kern.

Het ontstaan vatt de dorpen in deze streken rnoet meh zich
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voorstelLen al.s een fusie van diverse zelfstandige enti_
teiten,
gehuchten of heerdgangen, waarbij voorat de kerk
een centralizerende rol speelde. Ook voor Gernert lijkt de_
ze stelling geheel naar waarheid te worden ingermld. Gemert
ontwikkeLde zich tot een zogeïtaarnd rtlintdorp[
omdat noch
ten westeÍr noch ten oosten van kasteel en kerk (in ae konr)
zich gehuchten bevohden die voor een fusie in aanmerking
ktramert,
In het Aardrijkskundig Woordebboek voor. Noordbrabant van
1832 wordt Genert nog yoorg€steld als rn dorpskern met
menigte gehuchterl.Ook pandelaai, HeuveL en Deel (a1len een
ge_
lêgerl irl het verlengdê vaïi de lintvormige dorpskern, Langs
de hoofdstraat) wordeh ddr nog gerekend ánder ae gehuchten.
Dêze gebuchten die men kan beschouwen als zijnde rninstens
even oud als de dorpskern , bezitteh dan hog Z/) van het to_
taal aantal ihwoners der geméerte.
In het begin var de vorige eeuw groeiden dê gehuchten Heu_
vel . Pandelaar en Deel aatl de lintvormige dorpskom vast.En
wat1r1eer metl de minuutplans van het kadaster uit 1g32 be_
ziet, dah bli.jkt dat metr darl reeds taar uitwegen zoêkt
uit te kuttilêtt breider. Deze uitwegen zocht men in Gemertom
ifl eerste instaïltie achter vrij- of halfvrij staahde
Loodrecht op |tde Gemertse straotl kreeg Gemert toer.thuizen.
de be_
bourrrde steegjes als Bonel1gang, Weversstraat, Krengelhoek,
Frunte Gatrg en de bebourittg langs de padeh naar de Heuvel_
se of Goorswittkelse pad.Toetr rnen ook daar volgebouwC raak_
te, bLeek vervolgerls de Kapelaanstraat een uitweg.
Reeds voor 18!O kwam de toename der bevolking van Genert
tot stilstahd et,t nàm zelfs in geriíge nate af. Bijna 70 ja_
rêÍ 1ater. rond 1920, bereikte meÍ pas
een inwonertal
yan 5OOO. dát men ook in lBiO al bitrnenweer
bereik achtte.
De uittreidiíger1 van fia 1g2O heeft men gezocht in de kale
ei1 voor bebouwitrg meest geschiktê gronden op de zogeheten:
Molehakker. Door de hogere ligging eh de landiger onder_
grohdt was het bouwetr aah de oostzijde van de dorpsstraat
aenziei1lijk goedkoper dan het bouweÍr aan de lager gelegen
r,restkant, terwfrl de grond daar bovendieh veel waardevoller
was voor het agrarische bedrijf.
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Tot op de dag van vandaag is de westkant van Gemert onaangeroerd gebleven, want na de bebouwing van de Molenakker
breidde Gemert zich vervolgens uit over Berglaren en Oliekelder in oostelijke richting
efl daarna itt het Molerrbroek
Etding
in
richting.
en de
noordelijke
De netringen zijn
nog altijd verdeeld over de vraag of de
westkaht van Gêmêrt-dorp (Schoorsr^'i rrke 1 en Bloemert ) otaarlgetast mag of moet blijven.
Ad Otterl
NOTHÍ:

(1) In 15e en l6e eeuvse CeEertse sche!ênprotokotl€D treft Eên helhaaldelijk vêlnel-dinAen aaD ven eigetdooEen van de óudè laathoevên vED niêdêlik van ceEelt, ,relkê
eigendoÍÍlen gelegen varen tn "tte Canpet!',.
(e) Zie lrerïoor het ln dit nuEne! I'ar celoerts EeeE Aepubliceerde artikel: ,,Eet Eooshuis val1 Diederik va! Cenelt'r.
(J) le voornaanste bronnen voor ateze leconstrarctie ralen:
Ád otten, Cebied iuÊsen 3oêkent en Milschot, d.ê bakeraat va! de Duitse Ordê iÍ
Cel]êrt, ceÉelts Eêen 19?i, nr.58.
td. , ne Eelen van ite f,iebooro, ceÀêrts EêeE 1974, t3.r6.
id.
, Eêt hooghuie vê.n Dieilerik vaÈ cênêrt, C.rei.tu Sá",
hs.21,p.6.1 e.v.
ÏÍartien r'-. d,t{'iJst, tehoptê Ceschieilenis van CeEert,,,ti,te. 197 D19,
2.
oorkondenboek va4 ceEelt, uits. Eêeskurd€kri"g
(Á.".
ó"r.rï
oorrorre. o.a. 1r
juli 1421).
"."
(4)
inscri!tle op de krok daÈerênd u.!t 12?o wíjst in die rlchrins, r0aar
Il:r_-:11::i.9"
oox velschr-rlencê rechten diê de adêttijkê fàoitiê va! ceÀert bêzàt o.b.i. áe
Cêaertse Vilbêrt-kapet (tiêndrechten, b;noeDingsrecht r.""t"" ..r. j
G) k' 1t91 kreee ae Dultsê orde "versunnins" het kE6têê1 te bou!,en (oorkond€ d.d. 12
oktobê! 1191, zie 0o!:,ondenboêk van Cêo;!t)
(6) Rijksarchief is-Eertogenbosch, Echelenprotokollên ceEert Rl 1 2.
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