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De Gemertenaren staan vooral in de vergane gloÏie beliend a1s
h.et r/olk dat "hen goed Lustte". De vele kaférs in het Gemerts doïpsbeeld zlin hielvan nog getuigeÊ. Iloewél hier thans

nog nenig "raatje wordt getapt, de brcou'terijen zijn uit Gemeit verdwenen, of hebben hun oorspronkelijke fun-ktie verlore. Iedereen die in Genert enigzins bekend isr weet dat in
aandoet' De
de Deel een boerderij is gelegen, die Lj-nburgs
.lcunnen
U
lÍeLlicht
ingeh'ijden in de Gemertse 6eschiedenis
veitelien dat het hier éón van de vele brouwerijen betreft'
welke voorheen te Gemert gevestigd lraren.
' Het inposante gebouwerkornplelis dateert volgens aangebrachte nuurankeïs van 1699. De historie van deze brouwerij
is ouder dan hetgeen de muuranl<ers aangeven. Dit is dan ook
de reden waaroro deze beschïijving zijn aanvang neent in 168J'
Erfscheiding tussen d.e .{indêren van Aert ae Brulm (1):
Dezè akte is opgenaakt op 2 septenber 168Ji lnet is tot op
neáen ae oudste datum, waai dê brouwerij verneld staat, die
uit d.e ges ehiedsvórsing bekend ' is. h deze erfscheldjng
uord.t Jan Aerts de Bruyn het volgende toebedeeld:
t'huysinge afuaer hij is woonende in de Dele, de schuere o.r"t d; straete , het oude brouwhu'ys, noudthuys, perdtstallen ende hoff, groot 4 lopense en J6 roede met de ene syde
de condividenten, dander syde de steghe met het ene e1'rrdt

de straet tot op WilJ-en Stayackers ' rnet een last daeruyt
gê]dende uyt de schuere 2rZJ a.h. Clooster van Soeter:beeck"'
Wanneer we verder bladeren in de schepenprotocollen komen we
in 1688 de brouwerii lleer tegen, nl..in de erfscheiding van
Jan Aerts de Bruyn en Maria Willerns (2). In deze erfschei-ding
krijgt hun dochter Elisabeth Jan Aerts de BÏuI,'n het hieÏna volgende toebedeeld:
hopvelt net d''
"het oude huys, den perdtstalle, moudthuys,
pfaetse naer tret opstaet in de Dele gelegen, J lcpensaete
àn 4 roede, rrret ls. Joan Willer, Stayackers' ls. Cê steghe
rnet le. cïe Straete tot op Wil}em Stayackers tLyts chietende " '
Uit deze clter:ing btijkt o.a. dat het eeír oud huis g'jlíeest
noet zi.in. Verder bli;!:t hieruit dat hler:1n geen brouwhui s

- 16 rÍordt vemoend r dit werd nameliik toebedeeld aan Marj-eke Jan
Aerts de 3ru1nr. Zij kreeg nanelijk het niêu'^'e brouwhuys
staend.e achteï het oude huys in de Dele net de este daerinle
staende sonder het brouwgetouw, dit te . ruJmen voor ?inxten
( Pl-nxten is
een afkorting van Pinksteren). Wanneer we verder
lezen zien we dat Alegonda Jan Aerts de 3ru1zl het oude brouwhuys
doch des selfs te ruymen voor Pinxten.
Wiflen Daniëls van den Sroek koopt in 1698 de brouwerij van Godefridus Cauwenberg afs nan van Èlisabeth ae-Bruyn(l).

krijgt,

In deze akte staat nameliik te Lezen, dat Godefridus
Caui4renbeïg a1s nan ende nomboir' van Elisabeth de Bruyn in
gerechte rnanieren heeft opgedraegen gevest en gecedeert a1
hun goederen in de Deel- gelegen, wel-ke Elisabeth had vercregen bij de erfscheiding van haer vader Jan Aerts de Bru1m.
Wi1lem Daniêls van den Broek, out-president, doet in 1738 afstand van zijn tochtrecht uit:
stookhuysinge, s chuer ende rnout"seker huysinghe, brouw en
rt
aengelagh groot J lopense en
en
huyske, hoff, bongaert
van zj-in kinderen Arnoldus
Deelr',
behoeven
ten
4 roede in de
Johanla van den Broekt
man
van
Driesse van den Eyndên als
Catharina.
v€n den Broek,
man
varl
Gljsbert van Maanen als
(4).
Broet
Joanna
den
van
lfiilem van dên Broek en
De vernoemden Arnoldus Dïiesse van den Elmden en Gijsbert
vaÍI Maanen waren schepenen te Geraert, de veïnoemde Wil-l-en
van den Broek ïaras derde neester van de Latijnse School en vervangend sekïetaris; zri verkopen nog op dezelfde dag hun
goederen, verkregen bij het afgaan van het tochtïêcht van
Wllfem Daniëls van den Broek aan hi;l zwager en broer Jan van den
Broek, een bekende brouwer ln die dagen ie Semert (5).
In 1745 vêïkopen diezeffde erfgenamen van Willem Daniëls
van den Broek aan hun rnedeêrfgenaan Jan van den Broekr 2
brouwketels, cuypen, vaten, iten 2 geneverketels en veïders
wat bij de brouwerij behoort, elck in gebruyk is bij den
(6).
"op"r
Bi.j de erfscheiding van Jan Wi11eÍ0 van den Broek en Hendrj"ne

Wi}lens van Ilout (dochter van Wiflem -Ansems van Hout, presidentschepen te Gemert) ín 176a, verandert de brouwerii weeï van
eisenaar (7).
Den Eerwaarden i{eer Joannes van dep Broek, pastoor tot
Ileegh en Ancem van den Broek krijgen uit de erfschej-ding het

}:*,'tr,rt
"N
rí;J r,-ti.

m\
i@

Hier boven een tekening van
de brouweïij zoals e haar j_n d.e
zomer aantroffen. De nuurankerg
aan de voorzijde geven het jaar
1699 aan, mogelijk is het ln dat
jaar opnieuw opgebouwd.

Eier Iinks, het inouthuis.
Dit is gelegen achter d.e boerderij" Het is in slechte staat, de
eigenaar kon me vertellen dat hij
van plan is het nouthuis op
te
knappen, misschien dat het dan nog
lang voor onze nzaten ber.raard kan

-

18

-

volgende toebedeeld:
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hier in dê Dèel, belend net ééí. ziide den weg' de andere zijde de weduwe Joseph Verstegen (tO).
Verd-er is Àndries toebedeeld: Een perceel soo wei a1s teulland
zijnde het aengelag van voors. huis, g:coot circa agt lopense
en 25 roede, xnet 1 zijde de waterlaet en 1 zijde de wed. Joseph Verstegen, een last hieruit tê gelden aan de pastorij
zeà vaten rogge reductie ad 10 stuivers het vat, verdeï 5
l-opense net een last van een half vat ïogge aan de O.L.Vïouwê Capel]e van Handel, een teullaÊd genaamd. de Donk J lopense en 25 roed.e, een teultand in de Elding 12 lopense' een
teulland 2 lopense en een teulland genaamd de Wind 19 lopense en 6 roede.
Of Andries van Hout hier ooit heeft gewoond lijkt onwaarschijnlijk, daar. kÍe in 1810 And:ries van Ilout a1s pachter tegenkómen- van dó "Hoeve llantlel " (11). Van deze hoeve bleef
frii IÍaarschljnlljk pachteï tot 1a31i ín dlt jaar,worden de

goéd"""t verkocht aan de grondei"genaar van Riemsdljk (12,).
Nadat de goedeïen van de domeinen verkocht waren aan van
Riensdijk, kÍorden deze opnleuw verpacht i a1s pachter van de
hoeve ]landel konen !Íe thans een zekere Cornelis Jansse van
der Aa tegen. Andries Driesse van Hout is verhuisd naar een
andere hóeve van de grondelgenaar van Riernsdijk en wel naa:r
de rtVoortse ]Ioeve".
fn dltzelfde iaar 18JJ verkoopt And.rles Driessen van Hout
landbouwer, ïÍonende te Gemert, handeland afs man en de nonboiï van Geertruy Joannes Janssen aan en ten behoeve van Jan

van den Eyndenr S3mon van den Elmden en Antonet van den EJmden, particulíeren en wonende te Gemert:
"Ten lste, een huis, stal en s chuur met verders getinnerde,
hof en aangelag gelegen 1n de Dêel, sektie K op den kadaster gequaoteerd. Nr. 161 , 162, 161, 164, 16r, 166 groot te
Iast roet .ft,-- iaarLíiks aan de pastorie.
Ten 2de, weifand en bouwland sektie K geq. nï- 143, , 144 e^
'145, groot vol-gens het kadaster J bunder en 4 roeaen (1J)."
Vet:der verkocht Andries van Hout de goederen aangekomen in
de erfscheiding van Joannes Janssen, net nog tl4'ee peÏce1en
i-n de

Kampen.

Ontrênt de juiste lokaliseï1ng van de brouwerij stàat
hier êen gedeeltê van sektíe K van het kadasterplan afgedÏukt.
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Kadas terplan
sektie K - l8r2

Zoals de brouwerij op dit kaartje staat afgebeeld, vind en lÍe
àe' heden ten d.age nog ongeveer terug. Rond de nunmers K1 62,
K161, K164, K1 65 vinden we thans een heg, reeds in 1768 is
sprake van ene hegge. Het mrnner K1 6J verwijst naar de brouwerij, uelke een eeur4r geleden is afgebroken. Het voorste gedeelte is blijven staan het zogenaande rtstookhuiskerr. Het mouthuis h"ggende aan het perseel K1 65ris waarschijnlijk het oud.ste
gerleelte van het gebouwenkonpleks. Volgens nijn zegsnan Willern
Melis zou dit gebouw vroegex veel hoger geweest noeten zijn,
wegens de bouwvalligheid is het nouthuis voor een gedeelte ingekort. IIet huis en d.e stal (perdstallen ?) zijn volgens aangebxachte rnuurankers gebouwd in 1699, in dit jaar was Willern
Daniëls van den Sroek de eigenaar, wellicht ook de opdrachtgever. De sektie mrnmers K268 en K26! behoren thans ook nog tot
de broui{erij, ze dïagen nog dezelfde naan, "Voor rt l{uis, of

de

deur'. Het
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