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P a u l  Ve r h e e s

Jan van Gemert,
honderdste geboortejaar van een kunstenaar

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Gemertse kunstenaar Jan van Gemert 

werd geboren. Daarom prijken op de omslagen van de vier kwartaalnummers van 

Gemerts Heem in 2021 werken van deze veelzijdige kunstenaar. In het volgende 

nummer van Gemerts Heem is er uitgebreid aandacht voor Jan van Gemert.

Johannes Albertus van Gemert werd geboren op 

3 juni 1921. Hij was schilder, graficus, beeldhou-

wer, glazenier en keramist. 

Zijn werk is te zien in de openbare ruimte in veel 

gemeenten in Noord-Brabant, van Wanroij tot 

Breda. Veel werk is ook in particulier bezit. Een 

van zijn werken aan de openbare weg is De Pira-

mide, een beeld van drie kinderen die samen een 

piramide vormen. Het staat bij appartementen-

complex Mariënburg aan De Stroom in Gemert. 

Op de Berglaren zijn 

ook de reliëfs boven 

voordeuren van wo-

ningen en de Bremer-

stadmuzikanten tegen 

de gevel van Kindcen-

trum Berglaren door 

Van Gemert vervaar-

digd. 

Ook buiten zijn ge-

boortedorp is zijn werk 

wijdverbreid. Hij droeg 

zijn vakkennis ook over 

aan anderen, onder 

De koning leeft
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meer aan Sociale Academie Den Elzent in Eindho-

ven en aan het Gemerts Atelier, waarvan hij vijftig 

jaar geleden medeoprichter was. Hij overleed op 

11 september 1991.

Hart in de lente
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In 1996 werd na de sloop van het voormalige 

fabriekspand van Raymakers in de Ruijschen-

berghstraat een archeologisch onderzoek 

J a n  T i m m e r s

De bakermat van Gemert
Een biografie van de domeinhof tot 1500

Het ontstaan van Gemert dorp is te danken aan de adellijke familie 

Van Gemert, die het initiatief nam om langs een oude doorgaande route in de elfde 

eeuw een domein te stichten en nadien verder te ontwikkelen. 

De grondsporen uit de periode 1050-1150. 1 geel dekzand, 2 eerste gracht, 3 palen houten gebouw, 4 spo-
ren bok, 5 langwerpige kuilen, 6 hoofdburcht, 7 voorburcht, 8 palen eerste brug, 9 restant dam, 10 sporen 
gebouwen voorburcht, 11 schoorsteen textielfabriek Raymakers, 12 latere waterputten, 13 grens opgravings-
putten. (naar Thelen 2001, correctie Denkkamer)

uitgevoerd, omdat daar het oudste kasteel van 

Gemert werd verwacht. De resultaten waren 

boven verwachting. Niet alleen het oude kasteel 
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werd gevonden, maar ook een nog oudere voor-

ganger uit de elfde eeuw. Die oude gebouwen 

vormden de kern van een omheinde domeinhof. 

Buiten die hof lagen de bijbehorende akkers en 

landerijen. In dit artikel gaan we in op de lotge-

vallen van de centrale hof tijdens de middeleeu-

wen en de gevolgen ervan voor de ruimtelijke 

ordening in de oude dorpskern.

Een aanzienlijke woning uit de 11de eeuw
De oudste sporen op het terrein, waar later 

het inmiddels gesloten politiebureau werd 

gebouwd, dateren uit de steentijd en ijzertijd, 

terwijl ook enkele scherven uit de vroege mid-

deleeuwen afkomstig zijn. 

Sporen van continue bewoning zijn er vanaf om-

streeks 1050. In die tijd werd binnen een gracht 

een houten zaalgebouw neergezet. Het lijkt erop 

dat het gebouw samenhangt met ontginning in 

die periode, maar het kan niet worden uitgeslo-

ten dat het een voortzetting was van eerdere 

bewoning. Onder archeologen ontstond een dis-

Reconstructie van het houten zaalgebouw uit de periode 1050-1150 op het kasteelterrein van de Heren van 
Gemert. (Tekening Jelus Matser 2001)
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te ‘eilanden’ met een brug en dam daartussen. 

Het tweede eiland, wellicht een voorburcht, is 

maar voor een klein deel opgegraven.

Al aan het eind van de elfde eeuw wordt Snel-

lardus van Gemert genoemd in een oorkonde 

tussen meerdere adellijke personen uit de wijde 

omgeving van Gemert. Snellardus mag be-

schouwd worden als bewoner van het vorstelijk 

onderkomen, waarvan een representatief zaal-

gebouw of een eerste kerkgebouw onderdeel 

uitmaakte.

cussie over de aard van het oudste gebouw. Het 

zou een representatief zaalgebouw kunnen zijn, 

zoals in die periode vaker door adellijke families 

werden gebouwd. Maar mogelijk betrof het een 

houten kerkgebouw. Wat het ook zij, het was in 

ieder geval een gebouw dat veel groter en aan-

zienlijker leek dan een gewone boerderij. Daar 

komt nog bij dat naast dit omgrachte terrein 

nog een ander terrein met houten gebouwen 

lag. Al bij de eerste aanleg is er sprake van een 

meerledige aanleg van minstens twee omgrach-

Reconstructietekening van een ovale ontginning met bewoning in Best-Aarle in de tweede helft van de elfde 
eeuw. De ontginning en twee bijbehorende erven zijn omheind en voorzien van een poort. (Tekening Mikko Kriek)
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erop dat het de allereerste ontginning is ter 

plaatse. Bij de ontginning heeft men dan nog 

geen “last” van al aanwezige ontginningen en 

perceelgrenzen. Het aanleggen van een om-

heining en wal is een behoorlijk karwei en men 

zal de wal niet langer willen maken dan nodig 

is. Bij een ronde vorm is de verhouding tussen 

oppervlakte en omtrek optimaal. De lengte 

van de wal is dan het kortst. Bij ontginningen in 

een verder nog woest gebied wordt daarom bij 

voorkeur een wal aangelegd met een ronde of 

ovale vorm. Er hoeft dan alleen rekening gehou-

den te worden met de natuurlijke gesteldheid 

van het terrein. Onderzoek naar ontginningen 

toonde aan dat ronde of ovale vormen uit de 

De aanleg van de domeinhof
De omgeving van de burchtaanleg is archeo-

logisch niet onderzocht. Toch is daar wel wat 

over te zeggen. Er is een aantal ontginningen 

uit de elfde en twaalfde eeuw in het oostelijk 

deel van Texandrië bekend. Onder Texandrië 

kan grotendeels het huidige Noord-Brabant 

worden verstaan. Die oude ontginningen heb-

ben als overeenkomst dat ze soms helemaal, 

soms deels zijn omgeven door een omheining. 

Die omheining bestond uit een aarden wal met 

daarop dichte begroeiing. 

De vorm van die omheiningen is in het alge-

meen rond of ovaal. Deze perceelvorm wijst 

De ontginning Handel was omheind met een begroeide aarden wal. Hier op de foto een nog bestaand deel van 
die wal. 
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Een reconstructie van de domeinhof van de heren van Gemert omstreeks 1350. Grijs van boven naar beneden is 
de doorgaande weg Haageijk-Nieuwstraat-Kerkstraat. De groene lijn geeft de omheining, al dan niet in de vorm 
van een aarden wal aan. Het riviertje de Rips (blauw) loopt dwars door de domeinhof. Het toenmalige tracé van 
de Rips is niet exact bekend. Mogelijk stroomde het deels door de grachten. De Beek stroomde oorspronkelijk 
nog vanuit het zuiden langs de doorgaande weg en daarna naar het westen, waar nu de buitengracht van het 
kasteel ligt tussen de kerk en het kasteel. 

De nummers: 1 Het hoofdeiland met de plaats van het houten zaalgebouw en ook de plaats waar circa 1250 
het Hooghuis werd gebouwd. 2 De voorhof met bedrijfsgebouwen. 3 Omgrachte plaats waar nu de Latijnse 
School staat. 4 Het Hofgoed, gebouwd circa 1330 tegelijk met de brug ernaartoe. 5 De watermolen aan De Rips, 
gebouwd in 1210. 6 Prieeleik, de plaats waar recht gesproken werd.
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Het tracé van De Haag met in het verlengde 

ervan de Jezuïetenlaan en de Ridder Rutgerlaan 

heeft de vorm van een hoefijzer. De ‘platte kant’ 

ervan wordt gevormd door de doorgaande weg 

Kerkstraat-Nieuwstraat-Haageijk. De plaats 

waar het oudste gebouw van Gemert stond, ligt 

daar middenin. Het stratenpatroon is overge-

bleven uit de paden en wegen die langs de om-

heinde domeinhof ontstonden. Reconstructies 

van de bezitsverhoudingen in dit gebied wijzen 

uit dat rond 1400 het gehele omheinde gebied 

eigendom was van de familie Van Gemert. Ove-

rigens was ze ook eigenaar van het gebied aan 

de oostkant van de doorgaande weg, de latere 

Molenakker. Tenslotte is het veelzeggend dat 

een groot deel van de domeinhof in de 14de 

eeuw en later de naam De Vorst droeg. Die 

naam is ontstaan uit het woord ‘foreest’, dat de 

betekenis heeft van bos. De naam wijst erop dat 

binnen de omheining aanvankelijk bos aanwe-

zig was. Gedurende de late middeleeuwen is 

dat bos verdwenen net zoals dat ook elders 

gebeurde.

Op basis van het tracé van de rondgaande 

wegen Haag, Jezuïetenlaan-Ridder Rutgerlaan 

in combinatie met oude perceelgrenzen en 

historische bezitsverhoudingen is een recon-

structie van de domeinhof van de heren van 

Gemert gemaakt. Een omheining al dan niet in 

de vorm van een aarden wal met daar middenin 

het burchtcomplex. De zuidelijke grens is het 

meest onzeker. Aangenomen is dat die grens lag 

tussen de Sint-Janskerk en het huidige kasteel.

 

Die aanname is gebaseerd op de meest waar-

elfde of twaalfde eeuw (de hoge middeleeuwen) 

dateren. Als een dergelijke ontginning wordt 

aangelegd langs een bestaande doorgaande 

weg, dan gaat de weg deels als begrenzing 

functioneren en ontstaat er een afgeplat ovaal 

terrein, een hoefijzervormige plattegrond dus. 

Dat is wat we in Gemert aantreffen. Kerkstraat-

Nieuwstraat-Haageijk is deel van een voorhisto-

rische route. Langs die route werd een terrein 

ingericht, waarvan het elfde-eeuwse gebouw uit 

de opgraving het middelpunt was.

De agrarische bedrijfsvoering in de hoge middel-

eeuwen bestond voor een belangrijk deel uit het 

houden van varkens in eiken en beukenbossen. 

Op de hogere delen van het landschap waren 

die bossen er nog veelvuldig. De varkens kon-

den er voedsel zoeken, vooral eikels. Juist om ze 

vrij te kunnen laten rondlopen werd het terrein 

omheind met een begroeide wal. In oostelijk 

Brabant is bij een aantal van die oude ontgin-

ningen de omheining in de vorm van een aarden 

wal bewaard gebleven. Dat is bijvoorbeeld het 

geval rond Moorsel in Lierop en bij Slabroek in 

Uden-Nistelrode. Het terrein rondom het bezoe-

kerscentrum Maashorst op Slabroek is nog voor 

de helft omgeven door een wal, deels zelfs door 

een dubbele wal. Ook het dorpscentrum van 

Handel was in de middeleeuwen de kern van 

een omheind landgoed.

Er zijn argumenten waarom de bakermat van 

Gemert ook een dergelijke aanleg gekend zal 

hebben. De infrastructuur van Gemert aan de 

westzijde van de doorgaande weg heeft een 

opvallende hoefijzervormige aanleg. 
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schijnlijke vorm, maar ook op het vermoedelijke 

verloop van het riviertje de Beek, dat nu bekend 

is als de Kasteel-Rips. Het gedeelte van de 

Kasteel-Rips ter hoogte van het huidige poort-

gebouw bij het kasteel is pas gegraven toen dit 

poortgebouw werd neergezet 

in het begin van de 17de eeuw. 

Het oude tracé van de Beek 

werd toen in gebruik genomen 

als buitengracht van het kas-

teel, zowel de oostelijke buiten-

gracht onder het Ridderplein 

als het deel tussen kasteel en 

kerk. Helaas is bij de herinrich-

ting van het Ridderplein geen 

archeologisch onderzoek uitge-

voerd, zodat het vermoedelijke, 

oude verloop van de Beek niet 

vaststaat. 

Het Hooghuis van de 
Diederikken
Het hoofdeiland van de do-

meinhof waarop het houten 

zaalgebouw stond, is in de pe-

riode van 1150 tot 1250 niet 

meer intensief gebruikt. Het 

zaalgebouw bestond niet meer. 

Er stond slechts een tweetal 

schuurtjes. De woning van de 

Van Gemerts zal zich hebben 

bevonden op een derde omgracht eiland, de 

plaats waar nu de Latijnse School staat. De 

voorhof bleef in gebruik voor de bedrijfsgebou-

wen. Het domein werd nog verder uitgebreid 

door de aanleg van een watermolen op de Rips 

Mogelijke reconstructies van de 
motteburcht. Boven van Jelus 
Matser, onder van Theo de Jong.
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net buiten de hof. De bouw ervan kon aan de 

hand van het gevonden hout worden gedateerd 

in het jaar 1210. Daarna werd circa 1250 op 

het hoofdeiland een compleet nieuwe burcht 

gebouwd. De gracht werd sterk verbreed en het 

eiland fors opgehoogd, waardoor een motte 

(kunstmatige hoogte) ontstond. Boven op de 

motte werd een bakstenen woontoren ge-

bouwd. Het werd Hooghuis genoemd, vanwege 

de hoge ligging op een motte, maar wellicht ook 

omdat het gebouw zelf hoog was en uit meer 

dan één verdieping bestond. Vanwege de latere 

egalisatie van de motte zijn geen fundamenten 

van het gebouw teruggevonden.

Een belangrijke ontwikkeling was de bouw van 

een eigen kerk door Diederik I van Gemert. In 

1270 werd de kerk ingewijd tegelijk met een in 

dat jaar gegoten luidklok. Ook stelde de familie 

Van Gemert een eigen schepenbank samen, die 

De grondsporen uit de periode 1300-1400. 
1 hoofdburcht, 2 derde fase gracht, 3 beschoeiing, 4 voorburcht, 5 palen brug, 6 aanlegsteiger, 
7 waterput, 8 overloop, 9 waterputten uit 17de en 18de eeuw, 10 schoorsteen textielfabriek Raymakers, 
11 schutting bij brug, 12 kuil van latere waterputten, 13 resten dam. 
De zwarte lijnen geven de grens aan van de opgravingsputten. (naar Thelen 2001, gecorrigeerd).
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de brug bij de Latijnse School, die de toegang 

vormt tot het burchtcomplex. Vanaf 1330 is de 

straat een stuk verlengd langs de gracht tot aan 

het Hofgoed. Tegelijkertijd zullen de bedrijfs-

gebouwen op de voorhof ten noordoosten van 

het hoofdeiland in onbruik zijn geraakt. Bij het 

archeologisch onderzoek bleek dat de voorhof 

na 1350 niet meer in gebruik was.

De ontwikkeling gaat verder als Diederik II of 

Diederik III van Gemert kort voor 1340 een 

nieuwe windmolen bouwt op de plaats waar nu 

de Eendracht staat. 

Rond die tijd kende het domein zijn grootste 

omvang. Verdere uitbreidingen zijn er daarna 

niet meer. In 1363 ontstaat een enorme ruzie 

tussen de Van Gemerts en de Duitse Orde, die 

haar residentie dan nog in het dorp Handel 

heeft.

aanvankelijk recht sprak onder een eikenboom, 

die in archiefstukken voorkomt als de Prieeleik. 

Hij moet gestaan hebben op de hoek van de 

Molenstraat en Haageijk. Aan die bijzondere ei-

kenboom heeft de Haageijk zijn naam ontleend.

 

De volgende uitbreiding was de nieuwbouw van 

bedrijfsgebouwen. Aan de zuidoostkant van het 

Hooghuis werd over de brede gracht een nieuwe 

brug aangelegd, die recht naar een gebouwen-

complex loopt dat later bekend staat als het 

Hofgoed. Nu is dat het notariskantoor aan de 

Ruijschenberghstraat. Het hout van de brug 

is gedateerd in 1330. Dat zal dus niet alleen 

het jaar zijn dat de brug werd aangelegd, maar 

ook het jaar van de aanleg en de bouw van het 

Hofgoed. De toegangsweg naar het Hofgoed 

is de Ruijschenberghstraat. Aanvankelijk zal 

die niet verder hebben doorgelopen dan tot 

Reconstructie van de drie omgrachte ‘eilanden’ met bebouwing en op de achtergrond De Haag als omheining. 
(tekening Remco de Vries)
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De situatie rondom het oude burchtterrein van de familie Van Gemert en het kasteel van de Duitse 
Orde omstreeks 1500. De omheining van de oude domeinhof is verdwenen en veel oude grachten 
zijn gedempt. 
1   Den Hubert, plaats van het voormalige Hooghuis van Diederik van Gemert; het pand Ruijschen-

berghstraat 8 (de oude pastorie) heeft in de twintigste eeuw abusievelijk ook de naam D’n Hubert 
gekregen;

2   Het Hofgoed, voorheen van Diederik van Gemert, thans o.a. notariskantoor; 
3   Percelen behorend tot het Hofgoed, waaronder De Vorst, thans o.a. textielfabriek Van den Acker; 
4   Deel van de Duvelskamp, dat onbebouwd bleef tot 1477: 4a. Het perceel waarop Jan van Gel-

drop bouwde; 4b. Het perceel waarop Dirk van Geldrop bouwde; 4c. Het perceel van Dirk Maes 
Dirk Michiels (de westkant van 4b en 4c is nu grotendeels parkeerterrein Hofgoed);

5   Omgracht perceel met herenhuis, dat in 1587 werd aangekocht voor de stichting van de Latijnse 
School, nu Gemeentearchief en Heemkamer;

6   Perceel behorend bij het omgrachte huis; hier werd op de hoek Ruijschenberghstraat-Nieuwstraat 
omstreeks 1566 het latere geboortehuis van zeekapitein Jan van Amstel gebouwd;

7   Steenwechs goed; 
8   Huidige kasteel van Gemert, bouw begonnen rond 1400; 
9    St. Jans Onthoofding kerk, gebouwd vanaf 1430;
10  Plaats van het eerste Gasthuis van Gemert.
Aan De Haag zullen ook enkele woningen hebben gestaan, waarvan de positie onbekend is.
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De nadagen van het Hooghuis
De gevolgen van de forse strijd tussen de Duitse 

Orde en Diederik van Gemert c.s. zijn voor 

het burchtterrein desastreus. Diederik wordt 

uiteindelijk gedwongen zijn heerlijke rechten 

aan de Duitse Orde te verkopen. Zijn Hoog-

huis wordt in 1366 een leengoed van de orde, 

maar de andere gebouwen binnen en buiten de 

grachten blijven zijn vrij bezit. De opgravings-

resultaten wijzen uit dat het Hooghuis vanaf 

omstreeks 1380-1390 niet meer gebruikt 

wordt. Dat hangt samen met het overlijden van 

Diederik IV van Gemert in of kort na 1385. Zijn 

zoons verdeelden het familiebezit, waarbij zoon 

Diederik onder meer de hoofdgebouwen binnen 

de grachten kreeg samen met het Hofgoed. 

Het gebied tussen het grachtencomplex en de 

Nieuwstraat kwam in bezit van zijn broer Jan 

van Gemert. Later werd het eigendom van de 

familie Steenwech. In de archieven komen we 

het daarom tegen als Steenwechs Goed. Het 

hoofdgebouw ervan moet gestaan hebben langs 

de Nieuwstraat ter hoogte van de nummers 38-

40. Wouter Spiering van Gemert werd eigenaar 

van een hoeve in de Molenstraat naast de 

watermolen. Goossen Cnode kwam in bezit van 

het zuidwestelijk deel van de domeinhof, dat de 

naam De Vorst droeg.

De vraag is wat er precies met het Hooghuis 

gebeurde. Het blijkt niet meer in 

gebruik te zijn. Alleen al vanwege de 

hoge prijs van het bouwmateriaal is 

het waarschijnlijk dat het bakstenen 

gebouw kort daarop gesloopt is. 

Zoon Diederik V zal zijn intrek ge-

nomen hebben binnen de grachten 

rond de huidige Latijnse School. 

Die verhuizing is wellicht ingegeven 

door het feit dat dat deel van de 

domeinhof, samen met het Hofgoed, 

geen leengoed werd, maar vrij bezit 

van Diederik bleef. Hij kon door de 

‘verhuizing’ zijn onafhankelijke posi-

tie ten opzichte van de Duitse Orde 

behouden. 

De reconstructie van de oude domeinhof 
van de adellijke familie Van Gemert, de 
bakermat van Gemert, geprojecteerd op 
de topografische kaart van 2018.
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naar Gemert te verplaatsen. De Orde wilde als 

nieuwe heer van Gemert een bestuurscentrum 

bouwen met een allure die zou afsteken bij het 

Hooghuis van de Diederikken. De Orde liet 

daarom het oog vallen op een terrein pal naast 

het oude burchtterrein van de Van Gemerts. Het 

terrein was nog woeste grond en stond bekend 

als de Duvelskamp. Eerder had de Duitse Orde 

alle woeste gronden van Diederik van Gemert 

gekocht en dacht daarmee eigenaar te zijn van 

het terrein. In 1383 protesteerde Diederik, 

omdat hij van mening was dat het betreffende 

terrein behoorde tot het Hofgoed en dat was 

nog steeds zijn eigendom. Na zijn overlijden 

ruzieden zijn weduwe met haar kinderen verder. 

De hertogin van Brabant steunde de Duitse 

Orde door in 1394 een oorkonde op te stellen, 

waarin de Duitse Orde min of meer de opdracht 

kreeg om de goederen van de kinderen Van 

Gemert binnen het rechtsgebied van Gemert in 

beslag te nemen. Het hertogdom Brabant zou 

dat doen met de in Brabant gelegen goede-

ren van de Van Gemerts. Pas na tussenkomst 

van scheidsrechters legden de kinderen Van 

Gemert zich daarna neer bij het ‘vonnis’ van 

de scheidsrechters. Het kan bijna niet anders 

of het betreffende terrein moet minstens voor 

een deel behoord hebben tot de voormalige 

omheinde domeinhof. Diederik van Gemert 

beschouwde zich daarom nog steeds eigenaar. 

Omdat het om woeste grond ging, hebben de 

scheidsrechters hoe dan ook geoordeeld dat 

het van de Duitse Orde was. Tegen de machtige 

orde konden zij niet op. Toch lijkt het erop dat 

de Duitse Orde enige coulance toonde en het 

kasteel, waarvan de bouw circa 1400 begon, 

Vanaf dan staat het hoofdgebouw van Diederik 

van Gemert op de plaats van de huidige Latijnse 

School. Wellicht breidde hij de gebouwen bin-

nen die gracht verder uit met sloopmateriaal 

van het Hooghuis. De gracht rond het Hooghuis 

blijkt gedempt te zijn met de grond van de 

motte. Het is onduidelijk of dat al direct daarop 

gebeurde of dat het dempen van de gracht en 

het egaliseren van de motte pas een stuk later 

in de 15de eeuw plaatshad.

Diederik V van Gemert overleed ca 1427, zijn 

zoon Diederik VI in 1475 en kleinzoon Goyart 

overleed kinderloos in 1476. Diens erfgenamen 

verkochten de woning op het terrein van de 

Latijnse School samen met het Hofgoed aan 

mede-erfgenaam Henric Gerit Celen. In het 

begin van de 16de eeuw werd Gerit Verhoe-

ven eigenaar en diens zonen verdeelden het 

eigendom onderling. De opsplitsing in meerdere 

erven ging daarna nog verder.

Al eerder in de 15de eeuw werd op de voor-

malige domeinhof gebouwd. Niet alleen in De 

Haag, maar ook ter hoogte van de brug over 

de Rips in de Haageijk, zowel op de hoek van 

Molenstraat en Nieuwstraat als aan de Haag-

eijk. Op de hoek Molenstraat-Haageijk werd de 

hoeve Ter Watermolen gesticht. Aan de west-

zijde van de Haageijk werd o.a. al vóór 1438 

het eerste gasthuis van Gemert gebouwd. 

De strijd om ‘woeste grond’ bij de kerk
Nadat de Duitse Orde in 1366 de alleen-

heerschappij over Gemert verwierf, werden er 

plannen gemaakt om de residentie van Handel 
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berghstraat bleef nog tot 1477 onbebouwde en 

woeste grond. Toen werden twee bouwpercelen 

door de Duitse Orde in erfpacht gegeven en 

kort daarop een derde perceel. In 1500 was het 

gebied aan de westzijde van de Kerkstraat inmid-

dels geheel in particuliere handen. Er stonden 

slechts drie woningen. Later is de bebouwing 

verder verdicht.

Hoe de reconstructie tot stand kwam
Bij het opstellen van de gereconstrueerde plat-

tegrond van de domeinhof spelen meerdere 

niet binnen de voormalige domeinhof bouwde, 

maar juist daarbuiten. Toen omstreeks 1430 

de bouw van de kerk begon, was de rust vol-

doende teruggekeerd om de kerk wél binnen de 

voormalige domeinhof te bouwen. De kinderen 

van Diederik IV waren inmiddels allemaal overle-

den met uitzondering van Goyart van Gemert. 

Maar Goyart was inmiddels rentmeester van de 

Duitse Orde en plaatvervanger van de com-

mandeur. 

Het gebied tussen de kerk en de Ruijschen-

Luchtfoto voor de sloop van textielfabriek Raaymakers. Onderaan de voormalige domeinhof met De Haag als 
begrenzing, doorsneden door de Komweg. Verder naar boven het huidige kasteelcomplex van Gemert.
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in 1997 bleek dat het geval te zijn. Van de vorm 

van die oudere gracht weten we echter te weinig 

en daarom is in de reconstructietekening hoofd-

zakelijk de vorm van de gracht aangehouden, 

zoals we die van de kaart van 1832 kennen.

Een volgende belangrijke bron voor de recon-

structie is de oudste kadasterkaart van Ge-

mert uit 1832. Ook die bron blijkt niet op alle 

punten betrouwbaar te zijn. Het terrein van het 

Hooghuis en het terrein van de Latijnse School 

staan op verschillende sectiebladen getekend 

en die twee sectiebladen sluiten niet precies op 

elkaar aan. Uit latere hulpkaarten uit het archief 

van het kadaster blijkt ook dat er bij de oudste 

kaart meetfouten zijn gemaakt. Zo goed als 

mogelijk zijn die meetfouten in de reconstructie-

tekening gecorrigeerd.

Een derde belangrijke bron die relevante gege-

vens opleverde zijn de archieven. Bij de verkoop 

van goederen worden in de Gemertse schepen-

protocollen vaak de perceelgrenzen omschre-

ven. Zo weten we dat er in 1598 een “grave” 

aanwezig was, lopend van de gracht rond de La-

tijnse School tot aan de Rips. En in 1691 wordt 

vermeld dat op de plaats waar die gracht in de 

Rips uitmondde, nog een flink oppervlak water 

aanwezig was met de naam de ‘Hasencuijl’. Het 

verloop van die voormalige verbindingsgracht 

en de Hasencuijl zijn op de kadasterkaart goed 

te achterhalen.

Grote delen van de reconstructieplattegrond 

van de oude domeinhof van de familie Van 

Gemert blijken verantwoord te kunnen worden 

weergegeven. Er blijven echter een paar moei-

gegevens een rol. De reconstructie van de grens 

is vooral tot stand gekomen op basis van de 

vorm van het oude stratenpatroon van De Haag 

en Ridder Rutgerlaan en de doorgaande route 

Haageijk, Nieuwstraat, Kerkstraat. De vorm is 

soortgelijk aan de vorm van andere bekende 

oude ontginningen in de 11de en 12de eeuw. 

Bovendien blijkt de oudste burchtaanleg met 

zijn grachten het centrum te vormen van deze 

rondgaande omheining. Ook de naam De Haag 

voor de huidige weg is in dit opzicht veelzeg-

gend. 

Bij de reconstructie van de grachten vormen 

de opgravingsresultaten van het onderzoek 

van het Hooghuis in 1996, zoals gepubliceerd 

in het boek “Het Hooghuis te Gemert”, de 

belangrijkste bron. De grondsporen die bij de 

opgraving werden aangetroffen zijn nauwkeu-

rig ingetekend, maar in het boek is een foutje 

gemaakt met de noordpijl, zodat de oriëntatie 

van de grachten ten opzichte van zijn omgeving 

aangepast moest worden. Die correctie is door 

Denkkamer uitgevoerd. Aan de overzijde van 

de Komweg is in het verleden bij de Latijnse 

School ook een aantal onderzoeken uitgevoerd. 

Kleine in 1980, 1988 en 1997, maar vooral het 

onderzoek van 2006 op het voorterrein van de 

Latijnse School is een belangrijke bron voor de 

bepaling van de ligging van het oostelijk deel 

van het grachtencomplex. Rondom de Latijnse 

School liep een gracht, die op de kadasterkaart 

van 1832 is ingetekend. Uit het onderzoek van 

2006 bleek dat die gracht werd voorafgegaan 

door een oudere gracht, die waarschijnlijk een 

kleiner eiland omvatte. Ook bij het onderzoek 
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Bronnen:

 1.   Ad Otten, De vestiging van de Duitse Orde 1200-1500, Gemert 1987
 2.   A. Thelen (red), Het Hooghuis te Gemert, Archeologisch en historisch onderzoek betreffende het middeleeuws 

kasteel van de heren van Gemert, Gemert 2001
 3.   Jan Timmers, Het Hooghuis op den Hubert, Gemerts Heem 1985, nr 4
 4.   Jan Timmers, Wat aan de bebouwing van de Kerkstraat vooraf ging, Gemerts Heem 2003, nr 4
 5.   Hans Janssen, Gemert Castle, the first occupation phase 1050-1150, Chateau Gaillard 21, 2004
 6.   Michiel van der Weele, Sanne Beumer en Miriam Teeuwisse, Archeologisch onderzoek, Gemert-Bakel, Latijnse 

school, Een omgracht terrein uit de late middeleeuwen, Archeologisch Centrum Eindhoven, rapport 38, Eindhoven 
2008

 7.   Jan Timmers, De Rips en de Beek, Historisch watermanagement in het dorp, Gemerts Heem 2008 nr 1
 8.   Jan Timmers, Moorsel, wallen rond een eeuwenoude ontginning, Het Nederlands Landschap, tijdschrift voor land-

schapsgeschiedenis, 2018, nummer 3
 9.   Jan Timmers, regesten Bossche Protocollen, Gemertse Bronnen 10a en Oorkonden betreffende Gemert, Gemertse 

Bronnen 12, www.heemkundekringgemert.nl/documentatie/bronnen/
 10.   Ad Otten, aantekeningen uit de schepenprotocollen van Gemert, collectie heemkundekring.
  Tenslotte de opmerkingen van Ad Otten en Bas Aarts bij een eerdere versie van dit artikel, waarvoor dank.

lijke punten over. Op de eerste plaats is dat de 

begrenzing van de voorhof van het burchtcom-

plex. Die is archeologisch tot nu toe maar voor 

een erg klein deel onderzocht. Een groot deel 

van de voorhof bevindt zich onder garage Vo-

gels aan de Komweg. Een tweede discussiepunt 

ligt juist onder de Komweg tussen Hooghuis en 

Latijnse School. Bij de aanleg van de Komweg 

is geen onderzoek uitgevoerd, zodat we er niet 

over ingelicht zijn. Wellicht komt er nog een 

gelegenheid om op die twee plekken in de toe-

komst aanvullend onderzoek uit te voeren.

Behalve een gereconstrueerde plattegrond zijn 

er reconstructietekeningen van de gebouwen 

gemaakt. Archeoloog Theo de Jong, die een be-

langrijk deel van de opgraving van het Hooghuis 

heeft geleid, maakte een tekening, maar ook Je-

lus Matser deed dat op verzoek van archeoloog 

Piet Kleij, de toenmalige provinciale archeoloog 

en verantwoordelijke vanuit de Rijksdienst voor 

de opgraving van 1996. Later is nog op verzoek 

van de heemkundekring en onder begeleiding 

van kastelendeskundige Bas Aarts door Remco 

de Vries een aantal driedimensionale tekenin-

gen gemaakt van het Hooghuis met zijn omge-

ving. Zowel de plattegrond als de reconstructies 

van de gebouwen zijn bij dit artikel opgenomen.
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We brengen een bezoek aan het oude kerkhof 

van de kerk van de Sint-Jans Onthoofding in 

C a s  J a m i n

Graf van Willem Prinzen 
en Francina van Glabbeek

In Gemert-Bakel zijn oude grafmonumenten te vinden, die de hedendaagse 

voorbijganger niet veel meer zeggen. Dit vormt de aanleiding om in de archieven op 

zoek te gaan naar die vroegere levens en tegelijkertijd de graven te beschrijven.

Graf van Willem Prinzen en Francina van Glabbeek 
(foto: Cas Jamin).

Gemert, waar het graf te vinden is van Willem 

(Wilhelmus Wijnandus) Prinzen (1824-1908) en 

zijn echtgenote Francina (Maria Francisca) van 

Glabbeek (1829-1904).

Het statige, sober afgewerkte graf is vervaardigd 

uit een hoofdzakelijk grijze steen. Het geheel 

wordt omringd door een afscheidingsmuurtje, met 

in een hoekelement de inscriptie van de steen-

houwer: ‘H. Th. Peterse, Veghel'. Dit bedrijf werd in 

1905 opgericht en bestaat nog steeds1. Aan het 

hoofdeinde van de graftombe begint een verticale 

opbouw, die eindigt in een imposant kruis. Halver-

wege de opbouw is een witmarmeren plaquette 

aangebracht met in reliëf de krulletters IHS, het 

Christusmonogram. In de dekplaat van de tombe 

staat de graftekst met de persoonsgegevens ge-

beiteld. Daarboven, aan de voet van de opbouw, 

is een decoratie aangebracht van een liggend 

kruis met een palmtak. De palmtak symboliseert 

de christelijke overwinning op de dood. Onder 

de top met het kruis is een lelie aangebracht, het 

symbool van christelijke barmhartigheid.

Willem groeit op in Gemert. Hij is de vijfde van de 

elf kinderen van textielfabrikeur Johan Prinzen 
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De woning van Willem en Francina aan het Binder-
seind (Bron: Gemeentearchief Gemert-Bakel).

rijke geschiedenis als zij die betrekken. Zo doet 

die dienst als Dominicanenklooster (1640-1648), 

predikantswoning (1664-1794) en doofstommen-

instituut (1830-1840).

In akten wordt voor het beroep van Willem conse-

quent ‘fabrikant’ vermeld. Waarschijnlijk is hij als 

firmant betrokken bij het textielbedrijf dat door 

zijn vader is gesticht. Na zijn vaders dood krijgen 

Willems jongere broers Medardus en Felix de da-

gelijkse leiding over de textielfabriek van de Gebr. 

Prinzen. Die fabriek wordt verplaatst naar ‘De 

Hoef’ achter het Gemertse kasteel. Daar wordt in 

1881 een moderne stoomweverij gebouwd met 

tweeënzeventig machinale getouwen. Deze komt 

bekend te staan als ‘Het Machinaal’ en blijft tot 

1910 in bedrijf.

Willem is gedurende maar liefst drieënvijftig jaar 

verbonden aan het Rooms-Katholiek Parochieel 

Armbestuur in Gemert. Deze kerkelijke liefda-

digheidsorganisatie benoemt hem in 1855 tot 

secretaris en in 1870 tot president, wat hij zal 

blijven tot aan zijn dood. Onder zijn leiding bouwt 

dit armbestuur in 1874 het St.-Elisabethgasthuis, 

naast Willems voormalige ouderlijk huis aan de 

Nieuwstraat.

Van 1858 tot 1865 heeft Willem zitting in de 

gemeenteraad en van 1870 tot 1898 is hij com-

mandant van de brandweer in Gemert. Vanwege 

zijn charitatieve en maatschappelijke werk wordt 

hij zowel kerkelijk als koninklijk geridderd: in de 

Orde van Sint-Gregorius de Grote en in de Orde 

van Oranje-Nassau.

In 1903 vieren Willem en Francina hun vijftigjarig 

(1784-1864) en Adriana van Mierlo (1796-

1843)2. In latere jaren woont hij met zijn ouders 

in het huis aan de Nieuwstraat 2 in Gemert, met 

daarachter de textielververij van zijn vader. Dat is 

op de plek waar nu Brasserie Lekker Bijzonder is 

gevestigd.

Willems toekomstige echtgenote Francina groeit 

op in Helmond, als de dochter van een boter-

fabrikant. Het is aannemelijk dat Willem en 

Francina elkaar al van jongs af aan kennen, want 

er zijn dan al familiaire en zakelijke relaties tussen 

de Prinzens en de Van Glabbeeks.

Op 14 september 1853 trouwen Willem en Fran-

cina in Helmond en vestigen ze zich in Gemert. 

Uit hun huwelijk komen vijf kinderen voort, van 

wie alleen Johannes Theodorus (1858-1925) de 

volwassen leeftijd zal bereiken. De andere vier 

overlijden voordat ze twee jaar oud zijn.

De woning van Willem en Francina aan het 

Binderseind (ong. nr. 2-8) in Gemert heeft al een 
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Na de dood van Willem op 83-jarige leeftijd in 

1908 wordt hun woning gesloopt. Het maakt 

plaats voor het huidige monumentale huizenblok 

aan het Binderseind 2-4-6-8, waar ook het hui-

dige Café D’n Engelenburcht deel van uitmaakt.

huwelijksjubileum, getuige de bewaard gebleven 

dankkaart voor de gouden bruiloft. Hierop staan 

zij geportretteerd als kersvers huwelijkspaar in 

1853 en als gouden paar in 1903. De kaart is 

in handschrift ondertekend met hun roepnamen 

‘Willem’ en ‘Francina’. Een half jaar later sterft 

Francina op 74-jarige leeftijd. 

Dankkaart voor de gouden bruiloft van 
Willem en Francina 

(Bron: Collectie Nono Bijvoet, 
Heemkundekring Gemert).

Noten:
1. petersenatuursteen.nl 
2. Voor een verhaal over Willems ouders zie Gemerts Heem 2020-nr 4, p. 30-32.

Bronnen:
-  Stichting Dodenakkers Funerair Erfgoed. Begrippenlijst Funeraire Symboliek (palmtak, lelie):  

www.dodenakkers.nl/naslag/symboliek.
-  Uitleg IHS-monogram: www.jezuieten.org, Wikipedia.
-  Gemeentearchief Gemert-Bakel: erfgoed.gemert-bakel.nl.
-  Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: www.rhc-eindhoven.nl.
-  Drs. van Hooff, G. (1981). Busselke nr. 7: Johan Theodor Prinzen (1784-1864) en de Gemertse Textielnijverheid.  

Gemert: Heemkundekring De Kommanderij Gemert.
-  Grafschrift W.W. Prinzen en M.F. van Glabbeek.
-  Online bidprentjesverzameling Heemkundekring Gemert.
-  Lijst van Raadsleden van de Gemeente Gemert. GH 1996-4.
-  Otten, A. (1999). Elke seconde telt: 400 jaar Gemertse Brandweer 1600-2000. Gemert: Heemkundekring De  

Kommanderij Gemert & Personeelsvereniging Brandweer Gemert. ISBN 90-73 621-17-8.
-  Otten, A. (Verteller), Van de Laak, W. & Van Weperen, K. (Camera en Montage), Geerts, M. (Regie).  

Mysterie 18: Mysterie van de Engelenburght. Omroep Centraal (2011).
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P a u l  Ve r h e e s

‘De Amsterdammer’ zag 
Gemerts kasteel afbranden

Deed denken, inderdaad. Verleden tijd. Want de 

krant beschrijft in geuren en kleuren hoe het kas-

teel in de nacht van 19 op 20 april door brand 

wordt verwoest: “Donderdag avond omstreeks 

kwart over elven ontdekten ingezetenen van 

Gemert, dat er op het kasteel, thans bewoond 

door fransche jezuïeten, brand was uitgebroken. 

De bewoners waren allen te ruste en het was een 

zeer moeielijk werk hen te wekken, daar het kas-

teel door breede grachten en zware poorten van 

de buitenwereld is afgesloten. Toen eindelijk de 

aandacht der bewoners door het geschreeuw der 

gemeentenaren en het luiden der klokken was 

gewekt, had de brand reeds zulk een omvang 

genomen, dat zij zich ter nauwernood konden 

redden en aan redding van het gebouw niet meer 

te denken viel.”

Gebeeldhouwde hardsteen
De krant beschrijft dat de brand is ontstaan in 

een bijgebouw waar zich de smederij, tim-

merwerkplaats en bakkerij bevonden. Dat is 

ongeveer op de plek waar midden jaren dertig 

de kapel is gebouwd. “Langs de lijst van het 

dak deelden de vlammen zich spoedig aan het 

kasteel mede, dat thans van binnen geheel is uit-

gebrand.” Alleen de buitenmuren bleven staan, 

aldus ‘De Amsterdammer’. “Een gebeeldhouwde 

hardsteen van ongemeen grooten omvang, welke 

De IJslandse priesterstudent Ármann Sveinsson 
woonde ten tijde van de brand op het kasteel. 
Hij was een begenadigd tekenaar en schetste de 
ravage. 

Wie zich geen voorstelling kan maken van het Gemertse kasteel, wordt op 22 

april 1883 een handje geholpen door landelijk dagblad ‘De Amsterdammer’: “Het 

kolossale gebouw, uit de eerste helft der vorige eeuw, deed, wat grootte en vorm 

betreft eenigszins denken aan het Koninklijk paleis te ’s-Gravenhage.”
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boven in het gebouw was ingemetseld vertoo-

nende de wapens der Duitsche orde en van den 

commandeur, die het kasteel deed bouwen, is – 

vreemd genoeg – op zijne plaats blijven zitten.” 

De krant bericht dat de kostbare bibliotheek gro-

tendeels gered is, maar dat het meubilair nage-

noeg geheel verbrand is. Ook: “De vele bijgebou-

wen, die van veel ouderen datum en uit oogpunt 

van geschiedenis en kunst veel belangrijker zijn, 

bleven gelukkig gespaard. Allerwege zijn in die 

gebouwen wapens en opschriften aangebracht.”

Verzekering
De schade wordt geraamd op 120.000 gulden, 

weet de krant. Hoe het met de verzekering zit is 

minder duidelijk: “Men zegt, dat alles verzekerd 

is bij de Maagdenburger brandassurantie-maat-

schappij. Sommigen echter beweerden, dat niets 

was verzekerd, anderen, dat het contract van 

verzekering wegens eene informaliteit nietig zoude 

zijn. Met zekerheid kan uw verslaggever hier-

omtrent niets te weten komen.” Andere kranten 

melden later overigens een schade van twee ton.

Veel kranten hebben destijds over de kasteel-

brand geschreven. De meeste landelijke kranten 

beperken zich tot een kort bericht. Zo niet ‘De 

Amsterdammer’ die nog geen vier maanden voor 

de kasteelbrand, op 1 januari 1883, is opgericht. 

De krant, die in 1896 door ‘De Telegraaf’ uit de 

markt is gedrukt, heeft zelfs een verslaggever ter 

plaatse, zo mag blijken uit het ooggetuigenverslag 

dat de krant brengt. 

‘De Amsterdammer’ heeft, zoals de meeste 

kranten in de negentiende eeuw, een rechttoe-

rechtaanopmaak zonder foto’s of illustraties.  De 

tekst begint linksboven aan de pagina en de lezer 

kan de kolommen uitpluizen tot rechtsonder. Hier 

en daar kondigt een klein kopje een nieuw artikel 

aan. Wie zich een voorstelling wil maken van de 

brand, is overgeleverd aan de beschrijving van de 

verslaggever.

Gelukkig heeft ‘De Amsterdammer’ een verslag-

gever met een gouden pennetje ter plaatse, zodat 

zeer beeldend is beschreven wat er in die nacht 

van 19 op 20 april 1883 in Gemert gebeurt: “De 

ruïne levert een grootsch aanzicht. De bewoners 

van het kasteel, allen in geestelijk habyt, werken 

druk aan de blussching mede. Men ziet hen aan 

de brandspuiten, boven op de daken water schep-

pende en voortdurend in de gebouwen verdwijnen, 

om met een of ander half verbrand voorwerp 

terug te keeren. De gewone fransche bedrijvigheid 

en opgewektheid kenmerken hunne bewegingen.”

Platte Gemertsche dialect
Van doelmatige communicatieprotocollen is bij 

de brandbestrijding geen sprake, kunnen we 

opmaken uit het verslag: “Allerwegen hoort men 

fransche uitroepen, elders spreekt een Jezuïet 

Duitsch om zich verstaanbaar te maken, ginds 

weer verneemt men het platte Gemertsche dialect 

naast het zuiver Nederlandsch.”

Hoewel de brand voor de jezuïeten ongetwijfeld 

een dramatische gebeurtenis is geweest, schrijft 

de verslaggever van ‘De Amsterdammer’ er over 

met een luchtigheid als betreft het de recensie 

van een toneeluitvoering, getuige het slot van zijn 

krantenartikel: “Die bedrijvigheid, dat spreken van 

verschillende talen, gevoegd bij den grootschen 

en vreemden indruk, welke die eeuwenoude ge-

bouwen met hunne torens, wapens en inschriften 
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en daarnaast die kolossale rookende ruïne op den 

toeschouwer maakt, stempelt het geheel tot iets 

zeer merkwaardigs, dat den toeschouwer niet licht 

uit het geheugen zal gaan.” 

Brandkast
Wie in elk geval niet getreurd zal hebben om de 

brand, is de Bossche brandkastfabrikant P. Tim-

mermans. In de jaren na de brand adverteert hij 

in diverse landelijke en regionale dagbladen regel-

matig met een attest dat hij ontving van priester-

procurator A. Feijerstein van ‘het voormalig Kasteel 

Gemert’. Timmermans laat in de advertentie de 

lezers mededelen dat hij “thans wederom het 

genoegen heeft een attest te ontvangen van de 

bevinding eener zware Brandproef op het Kasteel 

te Gemert van een zijner door hem gefabriceerde 

Brandkasten”. Hij laat de tekst van het attest 

opnemen in de advertentie en schrijft erbij dat het 

origineel voor iedereen ter inzage ligt.

Pater Feijerstein betuigt zijn “onbeperkte tevreden-

heid over de door U Edele aan ons het vorig jaar 

geleverde brandkast en de openlijke verklaring dat 

zij in den verschrikkelijke brand, die het oude Kas-

teel van Gemert verwoestte, de uiterste proef met 

de meest uitstekende uitkomst heeft doorstaan. De 

kunstmatige beproevingen, aan welke dergelijke 

voorwerpen worden onderworpen, zijn kinderspel 

bij hetgene de Brandkast alhier doorstond”.

Rood en wit gloeiend
Feijerstein beschrijft het inferno dat de brandkast 

heeft doorstaan. Van één tot vier uur ’s nachts 

stond de brandkast in een “ontzaglijken vuur-

stapel van hout, meubelen, allerlei goederen en 

brandstoffen, die op elkander vielen, en was zij 

blootgesteld aan het nederstortend en zware 

houtwerk, balken etc. van eene oude kap en 

verdere betimmeringen. Toen zij temidden van die 

verschrikkelijke vuurmassa rood en witgloeiend 

was gestookt, bezweek de vloer en stortte zij naar 

beneden om aldaar nog tot 6 uur in den morgen 

de proef verder door te staan. Eerst toen slaagde 

men er in, dezelve uit het vuur te halen; zij bleek 

uitstekend te hebben weerstaan”.

Eind goed, al goed. Het letterslot van de brand-

kast werkte nog, de sleutel paste nog en de 

papieren en waardevolle bezittingen werden ‘vol-

maakt ongeschonden’ uit de brandkast gehaald. 

Het kasteel zelf herrees binnen een jaar uit de as. 

De jezuïeten zouden nog tot de Eerste Wereldoor-

log op het kasteel in Gemert wonen.

Brandkastenfabrikant P. Timmermans plaatste 
deze advertentie in 1883 en 1884 in verschillende 
landelijke en regionale dagbladen. Altijd in dezelfde 
opmaak, zoals deze uit de Tilburgsche Courant van 
20 april 1884.
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De sauvegarde is in 

het Frans opgesteld 

en Alexander Far-

nese noemt zich daarin 

“Prince de Parma” en 

spreekt in plaats van 

‘ik’ over ‘hij’ en ‘wij’. 

Farnese gebruikt dus 

de pluralis majestatis, 

het plechtige majes-

teitsmeervoud, en stelt 

het epistel inderdaad 

ter beschikking van 

de “Ordre Teutonique” 

en ‘specialement’ aan 

‘hen’ van de comman-

derij Gemert. Daar zijn de mensen dan vrijgesteld 

van belastingen en vergelijkbare lasten die elders 

in ‘le plat pays’ wél worden opgelegd. En de 

oorlogsmensen, les gens de guerre, worden ook 

vriendelijk verzocht zich naar de inhoud van de 

sauvegarde te voegen. 

Een veilig gevoel, vindt u niet? Zeker ook omdat 

tien jaar later, in 1596, de akte van Farnese nog 

eens wordt bevestigd door kardinaal-aartshertog 

Albert, luitenant-gouverneur en kapitein-generaal 

van de koning van Spanje. 

Maar ja, in 1596 is de Tachtigjarige Oorlog nog 

geen dertig jaar op scheut. En aan veiligheid 

S i m o n  v a n  W e t t e n

Schrijffout in een sauvegarde

Alexander Farnese, 

hertog van Parma 

en Piacenza, was de 

Spaanse veldheer 

die tussen 1578 en 

1592 de functie van 

landvoogd van de Ne-

derlanden bekleedde. 

Hij hád zich in het 

stamboomonderzoek 

kunnen storten 

– onwettige kleinzoon 

van keizer Karel V 

en via zijn vader een 

achterkleinzoon van 

paus Paulus III – maar 

helaas concentreerde hij zich in opdracht van 

koning Filips II op de herovering van de Nederlan-

den en zette op die manier mede een handteke-

ning onder de geschiedenis van de Tachtigjarige 

Oorlog. In 1586 kon Farnese trots wijzen op het 

feit dat alleen Holland, Zeeland, Utrecht en delen 

van Friesland, Overijssel en Gelre (nog) niet in zijn 

handen waren gevallen.  

Misschien dat dit voor hem heuglijke feit de 

reden was om in dat jaar een sauvegarde te 

verlenen aan de Duitse Orde en in het bijzonder 

aan de commanderij en inwoners van Gemert. In 

zo’n sauvegarde werd het dorp gevrijwaard van 

plundering en brandschatting.
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kleeft geen eeuwigheidswaarde… Gelukkig krijgen 

we een nieuwe sauvegarde, uitgegeven door de 

Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. 

Het betreft een copia, waarin al dan niet bewust 

een fout in de datering is gemaakt: 2 september 

1524, terwijl het overduidelijk 2 september 1624 

moet zijn, gezien het feit dat de Staten-Generaal 

der Verenigde Nederlanden de sauvegarde uit-

geeft. Bovendien staat op de achterzijde wél het 

goede jaar: 1624. De Staten-Generaal stelt onder 

haar protectie en sauvegarde de heer Henrick 

van Holtrop, commandeur tot Gemert, net als 

de gezamenlijke ingezetenen van de heerlijkheid 

Gemert, gelegen in het kwartier van Den Bosch, 

en alle huizen, hoven, schuren, stallen, bestiaelen, 

vruchten, roerende en onroerende goederen. 

“Om van alle geweld, plunderingen, rovinge en 

ranconneringhe, brandschatting en inlegering 

van dezerzijds ruiters en knechten bevrijd te 

zijn,” geven wij paspoort en consent om zowel 
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in vijandelijke steden als die van dezer zijde te 

mogen gaan, komen en wederkeren en er gewas 

en goederen te verkopen. 

Daarbij wordt wel uitdrukkelijk bepaald dat de 

genoemde commandeur en ingezetenen onder 

het deksel (dekzeil) van dien ons of de geüni-

eerde Nederlanden niet mogen attenteren – een 

aanslag doen.

Aan alle superintendenten, oversten, kolonels, 

rentmeesters, kapiteins, bevelhebbers en volk van 

oorlog, te paard of te voet, te water of te land, 

iedereen in dienst en onder de gehoorzaamheid 

der Verenigde Nederlanden, wordt opgedragen 

niet tegen de strekking van deze sauvegarde in te 

handelen, op peen van aan den lijve gestraft te 

worden. 

Die al dan niet bewuste fout in de datering zou te 

maken kunnen hebben met het gegeven dat de 

drie genoemde akten zijn ondergebracht in het 

dossier ‘Het proces in zake de soevereiniteit van 

Gemert’. Ik vraag me dan wel af welk standpunt 

door de sauvegarde van de Staten-Generaal 

wordt geschraagd en welk verschil er ontstaat 

door de akte honderd jaar te vroeg te dateren. En 

dat nog los van de constatering dat het noemen 

van commandeur Van Holtrop ook meteen het 

bewijs oplevert dat ‘1524’ van geen kanten klopt. 

Weet u wat: we houden het gewoon op een 

schrijffout.

Bron:
 1.   Gemeentearchief Gemert-Bakel, AG001.15 -17.
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H e i n  E l e m a n s

Dribbe-lei
De huidige Dribbelei is een omstreeks 1981 gegraven vijvercomplex in 

het dorp Gemert. De vijver is in gebruik als hengelvijver. 

Op deze plaats lag voorheen een weide- en 

moerasgebied en een waterloop met dezelfde 

naam. De bron van het loopje lag iets zuidelijker 

in een wijstgebied tussen Boekent en De Mortel. 

De waterloop volgde een noordelijk richting en 

kruiste de oude weg van Gemert naar Mortel 

bij ‘De Stap’. Daar droeg hij in vroeger jaren de 

naam Heggraaf. Stroomafwaarts van de Dribbelei 

heette hij de Beek (nu is dat de Kasteel-Rips) 

en stroomt langs het kasteel van Gemert in de 

richting van rivier de Aa.

Historische vermeldingen zijn er al vanaf het 

begin van de 15e eeuw: aen der Dribbeleden 

Het gebied de 
Dribbelei omstreeks 
1976 voordat 
de visvijver werd 
gegraven (foto’s: 
Johan Claassen). 
Uitzicht naar het 
noorden met rechts 
achterop de toren van 
de Gerarduskerk.

Uitzicht naar het 
zuiden met op de 
achtergrond molen de 
Volksvriend. 
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(1409], Die Dribbeley (1415), Drybleye (1421), 

Dribbeley (1482), Driebbelley (1483), Dribbely 

(1507), DrippelIy (1529), Dribbelly (1540), Dry-

treley (1556). Vanaf eind 16e eeuw verandert de 

naam in Dribbel-heide en ging dus over van het 

water naar het gebied zelf.

Eerder hebben A. Otten (1989), J. Timmers 

(2008) en J. van der Velden (2011) in Gemerts 

Heem al aandacht gegeven aan de ontstaansge-

schiedenis van het gebied. We beperken dit hier 

dan ook tot een korte samenvatting en gaan op 

zoek naar een verklaring voor de unieke naam 

Dribbelei. 

Het oorspronkelijke landschap 
De benedenloop van de Dribbelei werd voor 

het eerst vermeld in 1326 als ghere Beek, later 

gewoon als de Beek. Al voor die datum werd de 

Dribbelei afgekoppeld en naar de veel lagergele-

gen gronden in het Broek geleid. Daarvoor moest 

een zandhoogte bij de Oudestraat worden door-

graven, waaraan de nieuwe waterloop de naam 

Doregraaf ontleende. De naam van Dribbelei ging 

over naar het gebied Dribbelheide, de waterloop 

stroomopwaarts werd in 1716 nog vermeld als 

Heggraaf. 

In 1326 was er in de omgeving van het riviertje 

de Beek nog geen sprake van het huidige kasteel. 

Pas vanaf 1400 werd begonnen met de bouw 

ervan. In 1607 werd het kasteel uitgebreid met 

het huidige poortgebouw en ontstond ook de 

huidige buitengracht. Hierdoor veranderde ook 

de waterhuishouding in het dorp flink. De Rips 

werd iets ten noorden van de Groeskuilenstraat 

afgekoppeld en rechtstreeks naar het kasteel ge-

leid. Dit hangt waarschijnlijk ook samen met het 

einde van de watermolen aan de Rips, want na 

1580 werd deze niet meer vernoemd. Na 1650 

verdween ook de naam Beek die eveneens Rips 

werd genoemd. Ter onderscheid worden de oude 

en de nieuwe Rips aangeduid met de namen 

Kasteel-Rips en Haageijk-Rips. De verbinding tus-

sen de Rips en de Beek bestaat nog steeds, heet 

nu ook Rips en overbrugt over korte afstand een 

hoogteverschil van bijna 4 meter.

Het gebied van de Dribbelei behoorde waar-

schijnlijk tot de gronden die als één van de eerste 

zijn ontgonnen. Ze hebben dikke veenpakken 

gekend, lagen dicht bij de woonkernen en waren 

ook vrij makkelijk te ontwateren. Rondom de ge-

hele Peel zijn dit soort ontginningen op de randen 

aangetroffen, immers de Peel is van buiten naar 

binnen ontgonnen. Bestaande toponiemen zoals 

wijst, bleek, sprenk, raam, leek, breem, groes en 

zijp wijzen hier nog op. Na de vroege ontginning 

van de Dribbelei, mogelijk al in de 12e eeuw, 

zal het verlandingsproces opnieuw op gang zijn 

gekomen, met laagveenvorming en drijftillen in 

de voorheen gegraven putgaten. Drijftillen zijn 

drijvende eilandjes van waterplanten aan het 

oppervlak van een plas. Het is de eerste fase van 

laagveenvorming, waarbij in de loop van eeuwen 

een plas volledig kan dicht groeien. Een van de 

belangrijkste planten in dit verlandingsproces 

vormt het waterdrieblad. Een oude dialectische 

naam voor deze plant is waterdribbe. We komen 

er nog op terug.

Otten schreef over de drijftillen in de putgaten in 

zijn publicatie in 1985: “...dat onder de bewoners 
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van Boekent, fantastische verhalen de ronde 

doen over de sloten en putten van de Dribbel-

heide. Vele koeien zouden er in de loop der tijden 

verzopen zijn. Kinderen mochten er niet spelen, 

want het was er veel te gevaarlijk”.

De naam Dribbelei verklaard
Hoewel de eerdergenoemde auteurs al aandacht 

gaven aan het toponiem dribbe, bleef de beteke-

nis ervan tot nu toe een raadsel. Dribbelei (Drib-

beleden anno 1409) is een samenstelling van de 

woorden dribbe + lei. De soortnaam lei betreft 

een zeer algemene waternaam uit de groep van 

lede/leij/lei, waarmee een ‘geleid water’ wordt 

aangeduid, vergelijkbaar met ‘lede’ in de naam 

van het dorp Ledeacker aan de oostkant van 

de Peel. Leij/lei kent in Noord-Brabant een zeer 

grote verspreiding die samenvalt met de vroegste 

ontginning van woeste gronden.

Daarentegen is dribbe een zeer zeldzaam voor-

voegsel, ontstaan uit het werkwoord drijven/drif-

ten/dribben. Het werkwoord drijven kende in het 

Middelnederlands veel meer betekenissen dan 

nu. De betekenis ‘niet zinken, op een vloeistof lig-

gen’ heeft zich pas in de 14e eeuw ontwikkeld uit 

een oudere en veel ruimere betekenis van ‘zich 

snel en met kracht bewegen’. Drijven heeft een 

oude Indo-Germaanse basis ‘dhreibh’ en komt 

ook voor in het Gotisch (dreiban), Oudhoogduits 

(trìban) en Oudsaksisch (drìan). Modern is het 

o.a. overgeleverd in het Engelse werkwoord ‘to 

drive’, in het Nederlands in de woorden ‘drif-

ten’ (snel stromen), ‘dreef’ (rechte weg), ‘drijver’ 

Toelichtende kaart bij de voormalige waterhuishouding 
in Gemert. Ondergrond is een fragment van de kadaster-
verzamelkaart van Gemert van 1832.

             nieuw gegraven waterafvoer;  

             verdwenen waterafvoer

A. De vóór 1326 gegraven Doregraaf

B.  Verbinding tussen de Rips naar de 

Beek 

C.  Voormalige watermolen aan de 

Haageijk-Rips

D. Dribbelei

E. Heggraaf nabij de Stap

F.  Verbroken verbinding tussen de  

Dribbelei en De Beek

G.  Verbroken verbinding naar de 

Haageijk-Rips

H. Kasteel-Rips (voormalige Beek)

I.    Het Loopje, waterloop vanuit de 

Groeskuilen
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(bestuurder van een voertuig), ‘drijven’ van een 

kudde, enzovoort. Uit dezelfde basis ontwikkelde 

zich in het Middelnederlands ook het werkwoord 

dribben, met de frequentatieven ‘drubbelen’ en 

‘dribbelen’ (ze duiden een herhaald springende 

beweging aan: dansen, springen, huppelen). De 

moderne vorm voor dribbelen (als voetbalterm) 

is via een omweg ontleend uit het Engelse woord 

‘dribble’. Van hetzelfde stamwoord afgeleid, in de 

betekenis van ‘druppelsgewijs laten vallen, in klei-

ne hoeveelheden loslaten’. Daarmee kan dribbe 

historisch eenzelfde betekenis hebben gehad van 

‘uit de grond wegdruppelen, lekken, opwellen, 

ontspringen’ die vergelijkbaar is met de begrip-

pen zijp, wijst en sprenk, die in de omgeving van 

Gemert langs de Peelrandbreuk voorkomen.

Dribben komt in nog meer afgeleide betekenissen 

voor. Vergelijk de oude plantennaam water-

dribbe (waterdrieblad), een moerasplant met 

op het water drijvende wortelstokken. Ook het 

door Van der Velden (2011) al genoemde dribbe 

(heks, boosaardige vrouw, vurig, opvliegend) is te 

herleiden naar het werkwoord dribben (lasteren, 

kwaadspreken). In betekenis en herkomst verge-

lijkbaar met het moderne ‘driftig’. 

A. Greule (2013) beschrijft voor Niedersachsen 

(D) de waternaam die Treibe, historisch an der 

De huidige visvijver Dribbelei. (foto Frans Arts)
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Waterdribbe of waterdrieblad (Gentianaceae Meny-
anthes trifolia L). Bron: Köhler’s Medizinal-Pflanzen 
in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem 
Texte, H. A. Koehler (1887)

Bronnen:
 1.   N. v Wijk: Franck’s etymologisch woordenboek der Nederlandse taal (1912).
 2.   A. Otten: Niet Dribbelhei maar Dribbelei, Gemerts Heem 1982 nr 4. 
 3.   A. Otten, De watermolen en zijn omgeving, Gemerts Heem 1998 nr 4
 4.   J. Timmers: De Rips en de Beek, historisch watermanagement in het dorp Gemert, Gemerts Heem 2008 nr 1. 
 5.   J. van der Velden: Dribbelei verklaard. Gemerts Heem 2011 nr 2. 
 6.   A. Greule: Deutsches Gewässernamenbuch (2013).
 7.   Buitenplaats Kasteel, artikel op www.heemkundekringgemert.nl
 8.   http://etymologie.nl/e/ewn/lemmata/dribbelen
 9.   http://etymologiebank.ivdnt.org/trefwoord/dribbelen
 10.   http://stichtingbehoudvanoud.nl/vergeten-nederlandse-woorden
 11.   https://brabantse.waternamen.nl/lei/dribbelei/

Driven (1383), voor een beek die daar een wa-

termolen aandrijft. Dat lijkt voor de Gemertse 

situatie niet te verwachten. De oudste kern van 

Gemert ligt duidelijk noordelijker en daar lag 

vanaf 1210 al een watermolen.

Zoals uit de historische voorbeelden blijkt, is 

de betekenis van het werkwoord ‘drijven’ zeer 

breed. Vermoedelijk zal dribbe hier duiden op 

het snelstromende karakter van deze lei. Wat 

niet zo verwonderlijk is omdat alle waterlopen 

die dwars op de Peelrandbreuk liggen, snel 

stromen vanwege het hoogteverschil en het aan 

de bovenzijde van de breuk omhooggestuwde 

grondwater. Vergelijk ook de waternaam Snel-

leloop en buurtschap Ren. In deze laatste naam 

zit eveneens een oude waternaam Ren/Run 

verborgen met de betekenis van ‘rennen, snel 

stromen, hardlopen’.
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Ouderen onder ons kunnen in 1961 nog getuige zijn geweest van de bouw van de refter aan het 

Gemertse kasteel. Deze eetzaal voor de Paters van de Heilige Geest was feitelijk nog een ‘jong’ gebouw 

op het eeuwenoude kasteelcomplex. Bijna zestig jaar vulde de refter een deel van de gevelzijde aan 

het Ridderplein. Er was een poging gedaan om het qua vorm in te passen tussen het kasteel en de 

jezuïetenbouw. Maar het was geen monument. Historisch was de refter niet van groot belang. Dat 

gold ook voor wat er eerst stond. In het boek Commanderij Gemert – beeldend verleden dat de 

heemkundekring in 1990 uitgaf, staat op pagina 119 een foto die toont hoe die plek er omstreeks 

1910 heeft uitgezien. Ik weet niet of de refter er nog staat als dit nummer van Gemerts Heem verschijnt. 

Maar sloop vind ik geen verlies, als we daardoor straks het kasteelcomplex kunnen bekijken vanaf het 

Ridderplein. Het kan bijdragen aan een betere beleving van onze historie. Verandering van spijs doet 

eten, om in termen van de refter te blijven. En voor de herinnering maakte ik deze foto. 

Verandering van spijs

 
K I E K  N A W 

 
P a u l  Ve r h e e s  ( t e k s t  e n  f o t o )
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S i m o n  v a n  W e t t e n

Van Haenle tot Handel
Achthonderd jaar dorpsgeschiedenis

Wanneer de Duitse Orde zich een jaar éérder 

in het gehuchtje ten noorden van Gemert had 

gevestigd, dan zouden de feestelijkheden rondom 

het achthonderdjarig bestaan ongestoord en 

corona-onwetend hebben plaatsgevonden. Maar 

nee, de Duitse ridders hebben gewacht tot het 

jaar 1220 vooraleer zij naar hier kwamen. En 

dus zijn het afgelopen jaar vrijwel alle geplande 

activiteiten afgelast. Toch, het boek “Van Haenle 

tot Handel” is klaar en gepresenteerd. 

Het kloeke werk opent 

met een gedegen his-

torische verhandeling, 

geschreven door gast-

auteur Jan Timmers. 

Daarna volgt een uit-

gebreide nostalgische 

wandeling door het 

dorp en de omgeving. 

Het verenigingsleven 

– toch duidelijk de 

fundering onder de 

dorpsgemeenschap 

– komt uitgebreid 

aan bod. Ook 

het onderwijs 

krijgt veel 

aandacht, 

met name in 

de vorm van 

oude foto’s van 

lerarenteams en klassenfoto’s. Bij die klassen-

foto’s is wat mij betreft ook nog een klasse-foto, 

want daarop staat mijn grootvader als twaalfjarige 

jongen het intellect uit te stralen dat ie tevoren 

in de klas heeft opgedaan. Dat althans meen ik 

waar te nemen.

Een gouden greep is de ruimhartige plaats die in 

het boek wordt geboden aan de bewoners van 

Handel-nu. Daarmee hebben de auteurs Piet Hu-

bers, Arnoud Martens 

en José van der Aa-

Vogels in de roos 

geschoten en het 

boek een dubbele 

waarde meegege-

ven; er valt veel te 

lezen, maar het is 

ook een kijkboek 

en een naslagwerk. 

De bewoners 

van Handel-Zuid, 

Handel-Noord, de 

Mariawijk, de Hee-

revelden, de Peel, 

de Wolfsbosch, 

de Keskesdijk 

en de Verre-

heide worden 

in beeld 

gebracht. 
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een bergetappe in de Tour de France – kijk maar 

eens op bladzijde 11 in het boek. Mij persoonlijk 

doet de verhandeling over de Mariaboom veel 

plezier. Als het over die ineengevlochten vier 

grove dennen gaat, dan hoor ik mijn vader weer 

vertellen over hoe de Gemertse jeugd in de jaren 

’30, na in het Luxortheater ademloos de film 

Tarzan te hebben aanschouwd, massaal naar de 

Handelse bossen toog om juist in die boom tou-

wen op te hangen en à la Tarzan, inclusief diens 

oerkreet, van tak naar tak te zwieren.

Over precies twee eeuwen wordt Handel de ware 

millennial. Dat duizendjarig bestaan zal me een 

feest geven! En er zal dan ongetwijfeld opnieuw 

en veel gebladerd worden in de antiquarische 

exemplaren van dit boek. Dat moet voor alle 

betrokkenen bij de totstandkoming een fijn idee 

zijn. Op die wijze delen zij over tweehonderd jaar 

toch mee in de feestvreugde…

“Van Haenle tot Handel”, met een oplage van 

(uiteraard) 800 exemplaren is (uiteraard) uitver-

kocht. Een tweede druk wordt overwogen.

Over tientallen, zo niet honderden jaren kijken zij 

als de Handelnaren van het jaar 2020 hun navol-

gers nog steeds recht in de ogen.

Het indrukwekkendste moment tijdens de 

presentatie was de overhandiging van het eerste 

exemplaar. Greetje Lathouwers, de weduwe van 

Peter, nam het boek in ontvangst. Ik citeer uit het 

voorwoord van de auteurs: “Groot was de versla-

genheid toen Peter Lathouwers in 2019 plotseling 

overleed. Nog maar amper een week daarvoor 

poseerde hij samen met een groep buurtgenoten 

van Handel-Noord voor de foto.” Ja, Peter, kenner 

van de Handelse geschiedenis, publiceerde al 

eerder artikelen en boeken over Handel en was 

van meet af aan betrokken bij de voorbereidingen 

van “Van Haenle tot Handel”. Hij had dit moeten 

meemaken en hij zou supertrots zijn geweest op 

het resultaat.

“Een dorp dankzij breuken,” zo luidt de titel van 

een paragraaf in hoofdstuk 1. En dat is natuurlijk 

ook zo. Net zo goed als dat het hoogteprofiel van 

Handel niet zou misstaan in een vooruitblik op 
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K A P I T T E L S T O K J E

Zommervoogel is Gemerts voor vlinder

(door Ad Otten)

Er staat een groot bord langs de Zuid-Om met 

de naam van de kruidentuin gelegen bij de 

Vlindertuin aan de Broekstraat. Een bijzonder 

toepasselijke naam want “Zommervoogel” is in de 

Gemertse taal de naam voor vlinder. In Gemerts 

Woordenboek (Wim Vos, 2017) kun je lezen 

dat pas vanaf 1950 in Gemert vlinder de meer 

algemene benaming is geworden boven die van 

Zommervoogel. De stellage langs de Zuid-Om is 

meepesant ook bijzonder uitnodigend voor de 

Vlinder Safari in de nog juist door het riet zicht-

bare vlinderkassen.
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W i m  Vo s

Rodkèpke
‘r Waor ‘s ’n haël liejf dùrske. Iederaën die heur ánkeek mòs wél van ‘r haawe, vùral 

heur grotmoeder, die már nie kós bedénke wa ze ’t kénd allemol zò gaëve.

Óp ‘ne kaër gaf ze heur ’n kèpke van rooj flewaël 

èn umdè ‘t heur zo liejf stón èn ze noojt nie mír 

iejt anders óp wo, worde ze vort 

elaën már Rodkèpke genuumd. Óp 

‘ne goejen dág zí heur moeder: ´Kiek 

’s Rodkèpke, hiejr hédde ’n stuk 

taort èn ’n flés wejn, bréng die ’s no 

oopoes. Ze is ziejk èn sukkelt èn ’t 

zal heur goewd doen. Go naw már no 

d’r toew vùrdè ’t te wèèrm wort èn 

blie óp d’n hárde wég, anders vaalde 

èn dan véélt de flés kepòt èn dan hé 

oopoe ‘r òchèèrm nòg niks án.  Èn as 

ge d’r kaomer in got, vergít dan nie 

um d’r goejendág te zégge.’ ‘Ik zal án 

alles dénke, moeder', zí Rodkèpke, 

èn gaf heur haand ‘róp. Már heur 

grotmoeder wonde in de Wólfsbòs, ’n 

haël ánd baojte de Gímmerse straot. 

Toew Rodkèpke ’t bòs in liejp, kwamp 

ze de wòlf teege. Rodkèpke wis nie 

dè dè ’n ónrangs bíst waor èn had 

‘r  híllemol gínne skrik af. ‘Goejendág 

Rodkèpke', zít ie. ‘Goejendág wólf', 

zí Rodkèpke. ‘Wor moete al zo vruug 

hén, Rodkèpke?’ ‘No óns oopoe. ’Wa 

hédde ònder oewe skòlk?’ ’n Stuk 

taort èn ’n flés wejn, we hébbe gistere 

taojs gebákke – óns oopoe is aawd 

èn sukkelt èn óns moeder daocht dè 

’t heur goewd zò doen.’ Wor wont állie grotmoe-

der, Rodkèpke?’ ‘Nòg ’n ketierke wejter ’t bòs in. 
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D’r heuske stí ónder die driej grooëte ééjkebaojm, 

baj die házzelnoote héég, dan zaalde wél weete 

wor ’t is,’ zí Rodkèpke. 

De wólf daocht baj z’n aajge: dè joong hups ding 

zò ’n mals hèpke vùr me zén èn me bítter smaoke 

as dè aaw wejf; as ik ’t slim ánlég, krieg ik ze bèèj 

wél. Haj blíf dùrrem ’n hòrtje nívven ‘r looëpe èn 

zí toew: ‘Hédde die skon bloeme gezien, Rodkèp-

ke, die hiejr óvveral ston? Worrem kiekte nie um 

oew hén? Ik gelaojf dè ge nie íns hùrt hoe skon 

die vuggelkes zinge? Ge lopt zo stejf lejkòf ge no 

skool got èn ’t is evél zo skon hiejr in ’t bòs.’ Rod-

kèpke keek ’s um dùr hén èn toew ze ’t zónleecht 

dùr de tákke van de baojm zág skeene èn òvveral 

skon bloeme zág ston, daocht ze: As ik vùr óns 

oopoe ’ne skonnen bòs bloeme meeneem, zal 

dè d’r aleecht pleziejr doen. ’t Is nòg vruug èn 

ik kòm wél óp tejd. Ze góng dus van de pad af ’t 

bòs in èn góng bluumkes plukke. Toew ze ‘r ’n pár 

geplukt ha, méénde ze dèt ‘r wejteróp nòg skon-

ner stònne èn liejp ‘rhín èn góng deeger wejter 

’t bòs in. Már de wólf liejp rèècht no ’t haojs van 

de grotmoeder èn klòpten án. ‘Wie is daor?’ 

Rodkèpke’, oopoe, ik kòm oew ’n stuk taort èn ’n 

flés wejn bránge. Doe már gaow oope.’ ‘Daw már 

óp de klénk, kénd,’ riejp de grotmoeder. ‘Ik bén te 

kwèps um óp te ston.’

De wólf dawden óp de klénk èn liejp zónder 

‘n woord te zégge no de béddekoets van de 

grotmoeder èn fraot heur álleng óp. D’rnoo tròk 

ie d’r klaër án, zétte d’r slaopmuts óp, góng in d’r 

bédstee ligge èn tròk de gerdénge deecht.

Rodkèpke ha nòg veul maër bluumkes geplukt èn 

toew ze d’r zovvel baj mekaor ha, dè ze ze host 

nie  mír draoge kós, daocht ze ‘r iníns wír án dè 

ze no oopoes moes èn dí án. Ze vóng ’t wél aoreg 

dè de vùrste deur oope stón èn toew ze d’n hèrd 

binnekwamp, leek alles zo aoreg èn ze daocht:

Worrem héb ik aajgelek zonne skrik vendaog, 

anders gaow ‘k evél ok gaër no óns  oopoe? Ze 

riejp: ‘Goejemèèrge, oopoe’ már kríg gín ántaol 

èn ze liejp dùrrem no de bédsteej èn skof de 

gerdéngen oope. Dor laog heur grotmoeder èn ze 

ha d’r slaopmuts óvver d’r gezeecht getròkke èn 

zaog ‘r haël aoreg aojt.

‘Wa hédde gaj grooëte orre, oopoe.’

‘Die héb ik um aw bítter te kanne hèùre.’

‘Wa hédde évvel grooëte ooëge,oopoe.’

‘Die héb ik um aw bítter te kanne zien.’

‘Wa hédde grooëte haand, oopoe.’

‘Die héb ik um aw bítter te kanne vatte.’

‘Már oopoe, wa hédde gaj ‘ne skrikkele grooëte 

mónd.’

‘Die héb ik um aw bítter óp te kannen fraëte.’

Èn kwèllek ha de wólf dè gezíd òf mí ‘ne spróng 

waor ie de béddekoets aojt èn fraot Rodkèpkes 

álleng óp.

Toew de wólf z’ne zin gekríggen ha, góng ie wír in 

de bédstee ligge, viejl in slaop  èn begós hárd te 

snörke.

Krèk toew kwamp de jaoger vùrbaj èn haj daocht 

baj z’naajge: Wa snörkt dè aaw weefke, ik moet 

evél ’s gon kiejke òf ze iejt mekeert. Haj liejp d’n 

hèrd in èn zaog de wólf in de bèddekoets ligge.

‘Zooë, béénde gaj hiejr, aawe skóft,’ zít ie. ‘Ik héb 

al laang no oew gezaocht.’ Haj wo krèk z’n gewaër 

ánlégge toew ‘t ‘m iníns inviejl dè de wólf ’t aaw 

weefke wél ’s ópgefraëte kós hébbe, már, be-

daocht ie toen, miskien kan ik ‘r evél nòg rèdde. 

Haj skoot dùrrem nie, már viejt ’n skaër èn begós 

de slaopende wólf z’ne pèns oope te knippe. No 

’n pár knippe kwamp ’t rooj kèpke te vùrsking. 
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Nòg ’n pár knippen èn ’t dùrske spróng ‘raojt 

èn riejp: ‘Wa bén ik verskoote, wa waor ’t tòch 

dónker in d’n baojk van de wólf.’ ’n Hòrtje ternoo 

kwamp de aaw grotmoeder ‘r ok nòg lívvend aojt,  

már ze kós kwèllek mír aojme. Rodkèpke hálde 

toew rap ’n pár grooëte staën èn veulde dormí de 

pèns van de wólf. Toew ie wákker skoot, wot ie 

ewéglooëpe, már de staën waore zo zwaor, dèt ie 

mee nírviejl èn kepòtgóng.

Toew waore ze alle driej haël blééj. De jaoger viejt 

’t vèl èn góng ewég. Grot-moeder aot ’t stuk taort 

óp èn drónk van de wejn die Rodkèpke vùr heur 

meegebraocht ha èn ‘t bekwam ‘r grif, már Rod-

kèpke daocht: ‘Naw gou ‘k noojt nie mír elínneg 

van de wég af èn ’t bòs in, as óns moeder me dè 

verboojen hé.’

‘r Wort ok vertééld, dè óp ‘ne kaër, toew Rodkèp-

ke wír ’n stuk taort no oopoes bránge moes, ‘nen 

andere wólf ‘r ánsprook èn ‘r van de wég af lòkke 

wo. Rodkèpke pies dízze kaër wél óp èn blíf óp 

de goeje pad èn vertéélde  oopoes dè ze ‘ne wólf 

teegegekòmme waor, die heur goejendág gezíd 

ha, már d’rbaj haël vraët aojt z’n ooëge keek. ‘As 

’t nie óp de grooëte wég gewíst waor, hád ie me 

zeeker ópge-aëte, oopoe.’ ‘Hé már gínne skrik', 

zí de grotmoeder, we zalle de deur óp slòt doen, 

dan kan ie ‘r nie in.’

’n Hòrtje ternoo klòpte de wòlf án èn riejp: ‘Doe 

már gaow oope, oopoe, ik bén Rodkèpke èn ik 

kom oew ’n stuk taort bránge.’ Ze hiejle d’raajge 

haël stil èn dín de deur nie oope. De vraëte wólf 

liejp toew ’n pár kírres um ’t haojs hén èn spróng 

mí de lééste óp ’t dak, want haj wo waachte tòt 

Rodkèpke saoves óp haojs án zò doen um ‘r dan 

in d’n dónkere noo te slaojpe èn óp te fraëte. Mar 

de grotmoeder begreep wat ie van plan waor. Vùr 

’t haojs stòn ’n grooëte stínne put èn ze zí tíggen 

’t dùrske: ‘Vat dien ímmer, Ròdkèpke, dor héb ik 

gistere waorst in gekokt, èn goj ’t waorstwátter 

doraojt in de put.’ Èn Rodkèpke goot ’t waorst-

wátter in de put, zodè ’t putwátter lèkker begós 

te raojke.

De waorstlucht kwamp in de wólf z’n neus èn haj 

snof èn snof èn loewrde èn rékte z’ne nèk nèt zo 

laang aojt tòt ie z’naajge nie mír óvveránd kós 

haawe èn no beneeje gleej, van ’t dak af, de put 

in èn verzoop. Már Rodkèpke dí blééj óp haojs án 

èn niemes dí heur wa.

Vertaling in het Gímmers door W.J. Vos (2021).

Uit: Sprookjes van Grimm, Deel II, Roodkapje, p.5-

9; Nederlands van Nico de Rost; 

Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen
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óvverskòt van ’t físt worde gewoon ewéggegojd, ’t 

waor nòg zeund. [Opm: in het Nederlands is het 

woord o, in het Gímmers m]. 

Sintreklos (Sintereklos, S’ntreklos) 

m ev/geen mv: Sinterklaas. [Opm: S’ntreklos is 

een alternatieve uitspraak met een schwa i.p.v 

een i in de eerste lettergreep]. (gez, zie keengs). 

Sintreklosse-weefke, Sintereklosse-weefke, 

(S’ntreklosse-weefke) 

o ev/geen mv verkl: 1. (lett.: het vrouwtje van 

Sinterklaas) . [Opm: S’ntreklosseweefke is een 

alternatieve uitspraak met een schwa i.p.v een i 

in de eerste lettergreep]. 

skottel 

v ev/mv skottele/ mod. -s verkl skùttelke: 2. 

gerecht. ’n Kaaw skottel: koude schotel, hors-

d’oeuvre, voorgerecht bij een maaltijd; in Gemert 

meestal gemaakt met het soepvlees, hardge-

kookte eieren en groente. 

Veerzehèèj, de - 

v toponiem: de Verreheide (tussen Boekelseweg 

en Pelgrimsweg bij Handel). [Opm: ook in Lierop 

bestaat een toponiem met een soortgelijke 

naam, nl Verste Heide]. 

W i m  Vo s

Aanvulling Gemerts Woordenboek

In 2020 kreeg ik van Martien van den Boom, Martien van Dooren, Marij van 

Pelt-Vos, Rieki Roijackers-Verbakel, Harry Slits en mijn broer Piet Vos nog wat 

aanvullingen. Zoals gebruikelijk in Gemerts Heem zijn de nieuwe of aangevulde 

lemmata in dezelfde vorm gegoten als de lemmata in het Gemerts Woordenboek 

2017 t.b.v. een gemakkelijke digitalisering later. Tenslotte nog een woord van dank 

aan Harry Slits voor zijn nauwkeurige correctie van de kopij van dit artikel.

Gímmers – Nederlands       

bóks  

v ev/mv -e verkl bukske: broek. D’n dieje is vort 

aojt de kòrte bóks: hij daar is de kinderschoenen 

ontwassen, hij is geen kind meer. Dor zákt m’n 

bóks van af: dat is uitermate teleurstellend. 

eraf 

voornaamw bw: eraf. Haj begeent ’r de léésten 

tejd steeds wejter af te raoke: hij begint de laat-

ste tijd steeds meer te dementeren. 

ervùr 

voornaamw bw: ervoor. Ge wít noojt nie hoe ge 

’rvùr kaomt te ston: je weet nooit hoe je ervoor 

komt te staan.  

krintemik 

m ev/mv -ke verkl -ske: krentenbrood. We zallen 

’r mí de krintemik hén moete: (want) een kind van 

hen is geboren en gedoopt. 

naacht 1  

m ev/mv -e verkl náchje: nacht. Haj góng/ging 

’r de naacht mí in: de vervelende situatie veran-

derde niet, ook niet toen hij naar bed ging. 

óvverskòt 

m ev/mv -te verkl -skötje: 1. overschot. D’n 
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Nederlands – Gímmers 

dementeren: (zie eraf), verkeengze 

doen: aojtzétte 1, doen, kòmme, klaormaoke, 

skaffe, verhapstukke, vèrregmaoke 

ervoor: ervùr 

hors-d’oeuvre: (zie skottel) 

Maria (Onbevlekte) Ontvangenis (feest van-; 

8 dec.): Sintreklosse-weefke, Sintereklosse-weef-

ke, S’ntreklosse-weefke 

opschieten (met elkaar -):  (zie bloem 2 ,1), (zie 

bùttere 2), (zie óvverínkòmme),  (zie wég 1) 

overweg (-kunnen met): zie wég 1) 

regelen: riddere, verhapstukke 

Sinterklaas: Sintreklos, Sintereklos, S’ntreklos 

Sinterklaasfeest (verlaat): Sintreklosse-weefke, 

Sintereklosse-weefke, S’ntreklosse-weefke 

verhapstukken: verhapstukke 

vrouw (zeurderig): blaaj, blaoj 1, ziemel

verhapstukke 

ww overg (-t, -te, h. verhapstukt): verhapstuk-

ken, doen, regelen. Ik héb vandaog nòg veul te 

verhapstukke. [Opm: het Ned. woord, al gesigna-

leerd in 1885, is een vervorming van verhakstuk-

ken: nieuwe hielstukken opzetten].  

verkeengze 

ww onoverg (-st, -de, is verkeengsd): dementeren. 

Haj ’s vort goewd án ’t verkeengze. 

wég 1 

m ev/mv weeg verkl weegske: weg. Ik kan goewd 

mí heur aojt de weeg: ik kan goed met haar op-

schieten/ overweg. 

ziemel 

v ev/mv -s verkl -ke: zeurderige vrouw. As ge no 

die ziemel moet laojstere, kaomde tejd te kòrt. 

G E M E R T S  H E E M    40   2021/1



Jaargang 63, 2021, nr 1

Inhoudsopgave
Jan van Gemert, honderdste geboortejaar van een kunstenaar  Paul Verhees ....  1

De bakermat van Gemert  Jan Timmers ..........................................................................................................  3

Graf van Willem Prinzen en Francina van Glabbeek  Cas Jamin....................................  18

De ‘Amsterdammer’ zag Gemerts kasteel afbranden  Paul Verhees ........................... 21

Schrijffout in een sauvegarde  Simon van Wetten .............................................................................  24

Dribbe-lei  Hein Elemans ...................................................................................................................................................27

Kiek naw – Verandering van spijs  Paul Verhees ................................................................................  32

Van Heanle tot Handel  Simon van Wetten ................................................................................................  33

Kapittelstokje

 Zommervoogel is Gemerts voor vlinder  Ad Otten .................................................  35

Rodkèpke  Wim Vos ...............................................................................................................................................................  36

Aanvulling Gemerts Woordenboek  Wim Vos .........................................................................................  39

Grafische verzorging Neel van Eupen 

Drukwerk Weemen Web | Print | Promo

Omslag Jan van Gemert

Uitgave, maart 2021 - ISSN: 0166-2473

Gemerts Heem tijdschrift met artikelen op het gebied van geschiedenis, archeologie, genealogie, 

dialect, e.a. van de voormalige gemeente Gemert.

Abonnement €25,- per jaar (tevens lidmaatschap heemkundekring)

Postadres Pandelaar 95, 5421 NG Gemert

Betalingen  Op Rabobank Gemert NL54 RABO 0116 1972 26 t.n.v. Heemkundekring De Kommanderij 

Gemert, onder vermelding van “contributie”

  Voor buitenlandse leden IBAN: NL54RABO0116197226 BIC: RABONL2U.

Website www.heemkundekringgemert.nl

Redactie Peter van den Elsen, Rob de Haas, Cas Jamin, Ad Otten, Ton Thelen, Jan Timmers, 

  Paul Verhees, Wim Vos, Simon van Wetten.

Redactieadres Heemkundekring De Kommanderij Gemert, Ruijschenberghstraat 3b, 5421 KR Gemert. 

  e-mail: redactie@heemkundekringgemert.nl

Overname artikelen toegestaan, mits bronvermelding

H27P01_1_21_omslag-indruk.indd   1H27P01_1_21_omslag-indruk.indd   1 01-03-2021   11:4801-03-2021   11:48



 nummer 1

Gemerts Heem
                                    lente 2021

H27P01_omslag2021.indd   1H27P01_omslag2021.indd   1 03-02-2021   16:2503-02-2021   16:25


