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In oude oorkonden en andere archief-
stukken komen met regelmaat namen 
voor van boerenhoeven. Nagenoeg alle 
hoeven en boerderijen kregen een naam 
toebedeeld. Het was een duidelijke 
manier om aan te geven over welke 
hoeve men het eigenlijk had. Een 
plaatsaanduiding met straatnaam en 
huisnummer bestond immers niet. De 
namen van de hoeven werden vaak ont-
leend aan de naam van het gebied (het 
toponiem) waarin de hoeve lag. In deze 
bijdrage aan Gemerts Heem is het niet 
de bedoeling om nader in te gaan op de 
naamgeving, maar om een overzicht te 
geven van de plaatsen waar de middel-
eeuwse hoeven in Gemert precies 
gezocht moeten worden. We beperken 
ons dus tot de hoeven en boerderijen 
die vóór het jaar 1500 in een archiefstuk 
zijn vermeld. Andere oude hoeven en 
boerderijen blijven buiten beschouwing. 
Omdat hoeven vaak genoemd zijn naar 
het toponiem waar ze liggen geeft dat 
wel een globale aanduiding aan van de 
plaats waar gezocht moet worden, maar 
de exacte locatie is daarmee nog niet 

bekend. In geen enkel archiefstuk vin-
den we die locatie precies aangegeven. 
Soms komen wel zogenaamde belen-
denden voor. Dat zijn percelen grond, 
wegen of waterlopen, die de begrenzing 
vormen van een hoeve. Ook dat soort 
informatie is nog onvoldoende om een 
hoeve precies te localiseren. Een over-
tuigend bewijs voor de locatie van een 
middeleeuwse hoeve is moeilijk te leve-
ren. In feite moet de geschiedenis van 
elke hoeve afzonderlijk worden bestu-
deerd. Voor sommige hoeven is die 
geschiedenis in voldoende mate 
bekend, zodat we de locatie kennen. 
Met name geldt dit voor de hoeven die 
eigendom waren van de Duitse Orde. 
Omdat de Duitse Orde eigenaar bleef 
tot in de Franse Tijd vinden we in het 
Kommanderijarchief veel directe gege-
vens over deze hoeven. Het gaat hier 
om de hoeven Handel, Milschot, 
Nieuwenhuizen en Vogelsanck. Iets 
soortgelijks is het geval bij het goed Ten 
Broek (de latere Armenhoeve), die 
eigendom was van de kerk van Gemert, 
en de hoeve Hazeldonk, die eigendom 
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was van de Latijnse School. 

Soms is de naam van de hoeve bewaard 
gebleven tot in onze tijd. Dat is bijvoor-
beeld het geval bij de hoeve Ter Ynde 
(was in de volksmond Teringen Hoef) en 
de hoeve Ten Hogen Aarle. We denken 
dan de exacte plaats te kennen, maar 
moeten er toch rekening mee houden 

dat de plaats waar het hoofdgebouw 
stond in de loop van de eeuwen ver-
plaatst kan zijn.
In de meeste gevallen lukt het localise-
ren alleen als diverse gegevens uit ver-
schillende archiefstukken met elkaar 
gecombineerd worden. En lang niet 
altijd levert dat een exacte plaats op, 
maar alleen een sterk vermoeden.
In de loop van de jaren is door verschil-
lende personen binnen de heemkunde-
kring onderzoek gedaan naar de plaat-
sen van de middeleeuwse hoeven. De 
resultaten kom je op verschillende 
plaatsen in Gemerts Heem en in boe-
ken, uitgegeven door de heemkunde-
kring tegen. Maar niet alles wat op dit 
moment bekend is, is gepubliceerd. Het 
leek daarom zinvol om de stand van 
zaken op te maken en een overzicht te 
geven van wat nu bekend is over de 
locatie van middeleeuwse hoeven in 
Gemert. De resultaten zijn samengevat 
in drie tabellen. De eerste tabel bevat 
de middeleeuwse hoeven, waarvan we 
op dit moment denken de exacte locatie 
aan te kunnen geven. Over de hoeven in 
de tweede tabel zijn we al wat minder 
zeker. Daarvan kunnen we alleen maar 
een waarschijnlijke plaats aangeven. 
Over de hoeven in de derde tabel weten 
we het minst. Daarvan durven we niet 
meer dan een globale plaatsaanduiding 
te geven.

Op deze locatie aan de Nieuwstraat bevond zich in vroeger tij-
den het middeleeuwse 'Goed Steenwech'. 
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In de tabellen is tegelijk aangegeven in 
welk jaar de betreffende hoeve voor het 
eerst vermeld wordt. In dat jaar bestond 
de hoeve in ieder geval al. Dat betekent 
niet dat de hoeve vóór dat jaar nog niet 
bestond. Er zijn in sommige gevallen 
aanwijzingen dat de hoeve ouder is. Dat 
hebben we te danken aan het feit dat 
het in de middeleeuwen gebruikelijk was 
om eigenaars van hoeven te vernoemen 
naar hun bezit. Johan van der 
Vondervoort is overduidelijk genoemd 
naar de hoeve Ter Vondervoort. 
Waarschijnlijk was hij eigenaar van de 
hoeve. Misschien was het een voorou-
der van hem die op Ter Vondervoort 

woonde. Het voorkomen van een derge-
lijke naam is dus ook een bewijs van het 
bestaan van die hoeve. In de tabel is 
daarom ook het eerste jaar vermeld 
waarin personen voorkomen, die ver-
noemd zijn naar een hoeve. In de tabel-
len is dat de Eerste Verwijzing genoemd. 
We weten zeker dat de betreffende 
hoeve in dat jaar al bestond, ook al 
wordt de hoeve zelf niet genoemd. 
Alleen als de vermelding van een derge-
lijke verwijzing naar een hoeve ouder is 
dan de oudste vermelding van de hoeve 
is de verwijzing opgenomen. 
Voor wat betreft de plaatsaanduiding 
van de hoeven wordt steeds sectie en 

Ook de boerderij die tot beginjaren zeventig nog dienst deed als noodkerk St. Jozef had een historie die terug reikt tot de middel-
eeuwen. Het was de aloude Hoeve Vogelzang. De hoeve werd gesloopt voor de bouw van het zwembad. De gebinten van de schuur 
(rechts nog juist zichtbaar) zijn hergebruikt in de schuur van het boerenbondsmuseum aan de Pandelaar.
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nummer gegeven van het kadaster van 
1832 van het perceel of de groep perce-
len, waarop de hoeve stond. Voor de 
duidelijkheid is ook de huidige situatie 
aangegeven middels de nu geldende 
straatnaam. 
Niet alle vermeldingen van hoeven en 
boerderijen zijn in onderstaande tabel-
len opgenomen. Van een tiental vermel-
dingen van hoeven en erven kunnen we 
momenteel ook nog geen globale aan-
duiding geven. De opbrengst is echter 
behoorlijk groot. Van maar liefst 18 mid-
deleeuwse hoeven te Gemert kennen we 
de exacte locatie en van een tiental 
hebben we een waarschijnlijke locatie te 
pakken. Er zijn weinig dorpen in Noord-
Brabant waar al zoveel middeleeuwse 
goederen een plaats hebben gekregen.1

Noot:

Het is erg moeilijk om alle bijdragen in Gemerts 
Heem en daarbuiten te vermelden waarin de loca-
tie van middeleeuwse hoeven aan de orde kwam. 
Dat wordt dan ook achterwege gelaten. Wel willen 
we wijzen op de belangrijke artikelenserie van 
Peter van de Elsen over de goederen van de 
Duitse Orde en zijn studie van het gehucht 
Esdonk. Daarnaast de (vele) artikelen van de hand 
van Ad Otten over o.a. Hazeldonk, Kieboom, 
Hofgoed, Steenweg en Ter Watermolen. De inven-
tarisatie van omgrachte hoeven, de bewerking 
van het landboek (Gemeentearchief Gemert inv. 
nr 414) en het historisch geografisch onderzoek 
van het zuiden van Gemert door de auteur van dit 
artikel leverde verder gegevens op. Tenslotte ver-
dient vermeld te worden het onderzoek van 
Adriaan van Zeeland naar de hoeve De Wouw en 
het puzzelwerk van Wim van de Vossenberg naar 
de locatie van De Vossenberg.

Aan de Lodderdijk ging in de jaren zestig de oude Hoeve De 
Voort in vlammen op.
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