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W i m  Vo s

Snùwwitje

Terwél midden in de winter de snùwvlòkken as doonze vírkes aojt de loocht viejle, 

zaot óp ‘ne goejen dág ’n kunneng-gin vùr de zwárte ééjkehawte vènsterbank van d’r 

raom te nèèje.

Toew ze dormí bízzeg waor èn no ’t snùwe keek, 

pikte ze d’raajge mí de nold in d’re vénger, zodè 

d’r driej bloewddröpkes in de snùw viejle. Dè 

rood kleurde zo skon in de witte snùw, dè ze baj 

d’raajge daocht: ha ik évvel már ’n kieneke mí ’n 

vèl zo wit as dízze snùw, mí lipkes zo rood as dí 

bloewd èn mí hùrkes zo zwárt as ’t aaw ééjkehawt 

van m’n vènsterbank.

Al gaow d’rnoo kríg ze ’n dèùchterke, dè ècht 

’n vèl zo wit as snùw ha, èn lipkes zo rood as 

bloewd èn hùrkes zo zwárt as de aaw ééjkehawte 

vènsterbank èn dè dùrrem ‘Snùwwitje’ worde 

genuumd. Már toew ’t kieneke geborre waor, störf 

de kunneng-gin.

’n Jaor ternoo kos de kunneng ’n nééj kunneng-

gin: ’n haël skon vraow, már ze waor grùts èn 

hómmeg èn kós ‘r nie teege dè ’n aander miskien 

skonner zò zén as zaj. Ze ha ’n wónderspiegel èn 

as ze dorvùr stón èn d’raajge bekeek èn zí:

‘Spiegelke, spiegelke án de waand, 

Wie is de skonste van ’t álleng laand?’

zín die spiegel:

‘Gaj, kunneng-gin, gaj béént de skonste van ’t 

laand!’

èn dan waor ze tevreeeje, want ze wis dè die 

spiegel aald de worrend sprook.

Snùwwitje worde grotter èn almár skonner èn 

toew ze zeuve jaor waor,  waor ze skonner as 

de kunneng-gin zèèlf. Toew die óp ‘ne kaër heur 

spiegel wír vroeg:

‘Spiegelke, spiegelke án de waand, 

Wie is de skonste van ’t álleng laand?’

zín de spiegel:

‘Gaj, kunneng-gin, béént hiejr zeeker de skonste, 

Már Snùwwitje is duujzend kírres skonner.’ 

Toew verskoot de kunneng-gin èn worde gruujn 

èn gaël van kojeghajd. Toew ze Snùwwitjes vùr 

’t ùrst zaog, kós ze ‘t bloewd van ’t dùrske wél 

drinke umdè ze zo knap waor, èn naw groejde 

kojeghajd èn grùtseghajd as pluksel almár hog-

ger in heur hárt, zodè ze dág òf naacht reust ha. 

Ze riejp dus ’ne jaoger èn zí: ‘Brééngt dè kénd 

no ’t bòs. Ik wil ’t nie langer vùr m’n ooëge zien. 

Ge moet heur dooëdstaëken èn maj de loos èn 

de laëver bréngen as bewejs.’ De jaoger wis van 

umston èn braocht Snùwwitje no ’t bòs, mar toew 

ie z’n més getròkken ha um dè in heur ónskuldeg 

hártje te staëke, begós ze te simmen èn zí: ‘Òch 

lieve jaoger, lot me tòch laëve. Ik zal hiejr in ’t bòs 

bliejven èn noojt nie trugkòmme.’ Èn umdè ze zo 

skon èn liejf waor kríg de jaoger meejelèèje mí d’r 

èn zí: ‘Lop dan már gaow ewég, èèrm kénd.’ De 

weelde diere zalle d’r wél vénge, daocht ie, már ’t 

leek òf ‘r evél ’ne staën van z’n hárt af waor, naw 

dèt ie d’r nie ha dooëdgestooke. Toew kwam ‘r 
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krèk ’n hael joong weeld vèrkske lanks gebeesd. 

Haj stook ’t dooëd, hálde de loos èn de laëver 

‘raojt èn braocht die as bewejs no de kunneng-

gin. De kòk moes die mí zaawt kooken èn ’t 

óndùggend mèns aot alles óp èn daocht toen dè 

ze Snùwwitjes d’re loos èn laever ópge-aëte ha.

’t Èérm kénd waor naw moejemènselaën in ’t 

grooët bòs èn kríg zonne skrik, dè ’t alle blaor van 

de baojm ánkeek èn van skrik nie wis wa ze moes 

beginne.

Èn ze begós te hóllen óvver spitse staën èn dùr 

skèèrpe dorres. Weelde diere sprónge lanks heur 

hín már dín d’r niks nie. Ze hoolde dùr zolaang 

heur vuutjes nòg gon kózze, tòt ’t bekant aovend 

waor. Toew zág ze ’n kléén heuske èn góng no 

binnen um aojt te reuste. Ok in dè heuske waor 

alles kléén, már zo skon èn poetseg, dè ze in d’n 

beginne d’r ooëge nie kós gelaojve.

‘r Stón ’n töffelke mí ’n wit tòffellaoke mí zeuve 

kléén tèlderkes; èlk tèlderke mí ’n líppelke; ok 

zeuve méskes èn verkètjes èn zeuve glaëskes. 

Lanks de kante stónne zeuve líddiekèntjes nívve 

mekaor mí snùwwitte laokentjes eróvverhín. 

Snùwwitje ha zonnen hónger èn daorst, dè ze 

van èlk tèlderke ’n stukske brooëd ópaot èn wa 

slaoj èn van èlk glaëske ’n slukske wejn drónk, 

want ze wo nie van aën tèlderke alles ewégvatte. 

D’rnoo góng ze in ’n líddiekèntje ligge, umdè ze zo 

moej waor, már de líddiekèntjes piese nie. ’t Aën 

waor te lank, ’t aander te kòrt, már ’t zùvvende 

waor krèk goewd èn dorin blíf ze ligge, bidde d’r 

aovendgebèdje èn viejl in slaop.

Toew ’t bekant álleng dónker waor, kwaome de 

zeuve dwèèrg die in ’t heuske wonde taojs; ze han 

in de bèèrg ejzeroewr gekapt. Ze mákte d’r zeuve 

lèmpkes án èn toew ’t leecht worde in ’t heuske, 

krígge ze d’r èrg in dèt ‘r iemes binne gewíst waor, 

want alles stón nie krèk óp dezèlfde pláts as toew 

ze ewéggónge.

D’n ùrste zí: ‘Wie hét ‘r óp m’n stuuleke gezaëte?’ 

D’n twídde: ‘Wie hét ‘r van m’n tèlderke ge-aëte?’ 

D’n dèrde: ‘Wie hét ‘r van m’n breujke ge-aëte?’ 

De vierde: ‘Wie hét ‘r án m’ne slaoj gezaëte?’ 

De vaajfde: ‘Wie hét ‘r mí m’n verkètje gepikt?’ 

De zéésde: ‘Wie hét ‘r mí m’n méske gesneeje?’ 

De zùvvende: ‘Wie hét ‘r aojt m’n glaëske ge-

drónke? 

D’n ùrste keek ’s roond èn zág dèt ‘r ’n keul in 

z’ne strojzák zaot èn zí: ‘Wie hét ‘r in m’n líd-

diekèntje gelaëge?’ 

D’ aander kwaomen án-gelooëpe èn riejpe: ‘In ’t 

mán hé ok iemes gelaëge.’Már de zùvvende zág in 

z’n líddiekèntje Snùwwitje ligge slaope. Haj riejp 

de aander èn ze kwaame dichterbaj èn stónne 

aoreg te kiejke èn hálde d’r zeuve lèmpkes èn lie-

jte ’t leecht óp Snùwwitjes skeene. ‘Gòrdie,’ riejpe 

ze, ‘wa is dè ’n liejf dùrske!’ Èn ze han ‘r zoveul 

pleziejr in, dè ze d’r nie  wákker mákte, már in ’t 

líddiekèntje liejte dùrslaopen èn de zùvvenden 

dwèrg sliejp baj z’n vriendjes, baj ieders aën uujr 

èn toew waor de naacht krèk um.

 

Tígge de mèèrge worde Snùwwitje wákker 

èn verskoot d’raajge kepòt toew ze de zeuve 

dwèèrg zág, már ze waore vriendelek èn vroege: 

‘Hoe haajte gaj?’ ‘Ik haajt Snùwwitje,’ zí ze. ‘Hoe 

béénde in ons heuske gekòmme?’ vroege ze 

wejter. Ze vertéélde toew, dè heur stiefmoeder 

heur weelde laote dooëdmaoke èn dè de jaoger 

d’r in laëve gelaoten ha èn dè ze ternoo d’n 

állengen dág waor bliejve dùrlooëpe tòt ze dí 
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no de zeuve dwèèrg, klòpten án èn riejp: ‘Goej 

waor te kooëp, goej waor!’ Snùwwitje keek dùr 

de raom èn riejp: ‘Goejendág vrouke, wa hédde 

te kooëp?’ ‘Goej waor, goej waor,’ zí ze, ‘leengt èn 

gèspen in allerhande klùrre.’ Ze liejt heur ‘n riem-

ke zien dè van gekleurde zééj geslinterd waor. Zon 

aaw prónt weefke kan ik wél binne- laote, daocht 

Snùwwitje; skof de knip van de deur èn kaocht ‘n 

skon riemke. ‘Kénd’, zí de skojster, ‘wa ziede gaj ‘r 

aoreg aojt, lot maj oew ’t riemke ’s ándoen lejkas 

’t hùrt.’ Snùwwitje ha niks nie in de gátter èn góng 

vùr d’r ston èn ’t wejf begós de riejm án te trékke, 

már almár strákker èn strákker, zodè Snùwwitje 

’t benaawd kríg èn vùr dooëd nírkwákte. ‘Naw 

béénde de skonste nie mír,’ zí ’t wejf èn liejp hárd 

ewég.

’n Hòrtje látter, tígge de griebel-graowe, kwaome 

de dwèèrg taojs, már gòrdie, wa verskoote ze 

toew ze d’r liejf Snùwwitje óp de grónd zaoge lig-

ge. Ze bewog d’raajge nie, èn ’t leek wél òf ze doo-

ed waor. Ze viejten ‘r óp èn toew ze zaage, dè d’re 

riejm te strák zaot, sneeje ze ‘m dùr. Toew begós 

ze wír záchjes te aojmen èn kwam alééngskes wír 

baj. Toew de dwèèrg hùrde wa ‘r gebeurd waor, 

zín ze: ‘Die aaw skojster waor pèrtienènt niemes 

anders as die ónrangse kunneng-gin. Paast naw 

evél goewd óp èn lot niemes nie binnen as waj nie 

taojs zén.’ ’t Kaoj wejf góng, toew ze taojskwam, 

glejk vùr de spiegel ston èn vroeg: 

‘Spiegelke, spiegelke án de waand, 

Wie is de skonste van ’t álleng laand?’

Már wír zín de spiegel, krèk as de vùrrege kaër:

‘Gaj, hunneng-gin, béént hiejr zeeker de skonste; 

Már Snùwwitje in de Hándelse bèèrg,  

Baj de zeuve dwèèrg, 

heuske gevóngen ha. De dwèèrg vroege toew: 

‘Zòdde gaj óns haojshaawe willen doen, kooke, 

bédden ópmaoke, waase, nèèjen èn brèèjen èn 

alles zaojver èn ópgeraojmd haawe? Ge kaant 

dan baj óns bliejven èn ge zaalt án niks verlég 

hébbe. ’Snùwwitje beloofde dè èn blíf baj hullie. 

Ze hiejl ’t heuske stik zaojver. Smèèrges gónge de 

dwèèrg de Hándelse bèèrg in um ejzeroewr èn 

gawd te zuujke èn saoves as ze wír vrum kwaame 

dan moes ’t aëte vèrreg zén. Már óvverdág waor 

’t dùrske elaën, zodè de goej dwèrgskes heur 

wárskaowden èn zín: ‘Paast óp vùr oew stiefmoe-

der, want die zal wél gaow te weete kòmme dè ge 

hiejr béént. Lot dus vùral niemes nie binne.’ 

Már de kunneng-gin mééngde dè ze Snùwwwitjes 

loos èn laëver ópge-aëten ha èn daocht dus, dè 

ze naw wír de allerùrste èn allerskonste waor van 

’t álleng laand. Ze góng dùrrem vùr de spiegel 

ston èn vroeg:

‘Spiegelke, spiegelke án de waand 

Wie is de skonste van’t álleng laand?’

Már de spiegel zín:

‘Gaj, kunneng-gin, béént hiejr zeeker de skonste; 

Már Snùwwitje in de Hándelse bèèrg, 

Baj de zeuve dwèèrg, 

Is duujzend kírres skonner.’

Toew verskoot ze, want ze wis  dè de spiegel nie 

log èn ze begreep dè de jaoger heur bedroggen 

ha èn dè Snùwwitje dus nòg laëfde. Èn almár da-

ocht ze d’róvver noo, hoe ze heur dooëd zò kanne 

maoke, want zolaang zajzèèlf nie de skonste waor 

van ’t álleng laand, liejt heur sjeloerseg-hajd d’r 

gín reust. Mí de lééste ha ze ‘r iejt óp geprákke-

zeerd. Ze vèrwde d’r gezeecht èn tròk d’raajgen 

án as ’n aaw skojster, zodè niemes kós zien wie 

ze waor. Zooë góng ze óvver de Hándelse bèèrg 
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‘Spiegelke, spiegelke án de waand, 

Wie is de skonste van ’t álleng laand?’

Èn wír zí de spiegel krèk as de vùrrege kaër:

‘Gaj, kunneng-gin, béént hiejr zeeker de skonste; 

Már Snùwwitje in de Hándelse bèèrg, 

Baj de zeuve dwèèrg, 

Is duujzend kírres skonner.’ 

Toew ze de spiegel zooë hèùrde spraëke, treelde 

ze óvver heur álleng lejf èn rèèrde van kojeghajd. 

‘Snùwwitje moet stèèrve,’ riejp ze, ‘al zal ’t me 

m’n laëve kaoste!’ Ze góng toew no ’n verbörge 

kaomer, wor noojt niemes nie kwam èn mákte 

daor ‘nen hílle vergiftegen appel vèrreg. Haj zaog 

‘r haël lèkker aojt, gaël mí rooj wèèngskes, zodè 

iederaën die ‘m zag, mee zin kríg um erin te bejte; 

már wie d’r ’n stukske af ge-aëten ha, pikten ’t 

áchtermekaor af. Toew d’n appel vèrreg waor, 

vèrwde ze d’r gezeecht, tròk d’raajgen án as ’n 

boerin mí ‘ne póffer óp èn góng zooë óvver de 

Hándelse bèèrg no de zeuve dwèèrg èn klòpten 

án. Snùwwitje stook d’re kòp aojt de raom èn zí: 

‘Ik mög niemes nie binnelaote. De zeuve dwèèrg 

hébben ’t me verbooje.’ ‘Ok goewd,’ zí de boerin, 

‘m’n appel raok ik evél wél kwejt. Hiejr, ge möt ‘r 

nòg wél ínne van me vùr aëveveul hébbe.’ ‘Naë,’ zí 

Snùwwitje, ‘ik mög niks nie ánvatte.’ Hédde sóms 

skrik dè ‘k oew zal vergaëve?’ zí ’t aaw weefke. ‘Ik 

zal ‘m vùr oew ooëge in twíje snèèje; d’ aën hélft 

mí de rooj skéél ítte gaj, d’ aander hélft mí de 

gaël skéél aët ik zèèlf óp.’ 

D’n appel waor zo bekwaam gemákt, dè elaën de 

rooj hélft vergiftegd waor. Snùwwitje ha veul zin 

in die skonnen appel èn kós d’raajge, toew ze zág 

dè de boerin ‘r ok af at, nie langer ríddere, stook 

d’r hèèndjen aojt èn viejt ‘t vergiftegde párt. 

Kwèlk ha ze ‘rin gebeeten òf ze viejl dooëd nír. De 

Is duujzend kírres skonner.’

Toew ze dè hèùrde, stíg ’t bloewd no d’re kòp, 

zo verskoot ze, want ze snapte, dè Snùwwitje wír 

lívvend geworre waor. ‘Már’ zí ze bruusteg, ‘ik zal 

evél iejt prákkezeere um oew ‘rónder te kriejge.’ 

Èn mí ‘nen hooëp hékserééj, wor ze haël goewd in 

waor, mákte ze toew ‘ne vergiftegde kam. Ternoo 

tròk ze d’raajge um tòt ze d’r aojtzag as ’t aën 

òf aander aaw weefke. Zooë góng ze óvver de 

Hándelse bèèrg no de zeuve  dwèèrg, klòpten án 

èn riejp: ‘Goej waor te kooëp, goej waor!’ Snùw-

witje keek dùr de raom èn riejp: ‘Go már wejter, ik 

mög niemes nie binnelaote.’ ‘Ge möt evél wél ífkes 

kiejke?’ zín ’t aaw weefke, hálde de vergiftegde 

kam te vùrskeen èn hiejl ‘m umhog. ’t Dùrske 

vóng  ‘m zo skon dè ze d’raajge liejt bepraote èn 

de deur oopemákte. Toew ze ’t íns geworre wao-

ren óvver de prejs, zí de aaw skojster: ‘Naw zal ik 

oew ‘r ’s nètjes mí kamme.’ ’t Èèrm Snùwwitje, dè 

niks in de mòt ha, liejt ’t aaw mèns begon, már 

kwèlk ha die de kam in d’r haor gestooken òf ’t 

vergift begós te wérke èn ’t dùrske kwákte d’r 

bezweemd nír. ‘Naw is ’t gedon mí oew, mieraokel 

van skonneghajd,’ zí ’t kaoj aaw wejf èn nèèjden 

‘raojt. Gelukkeg waor ’t al ’n bietje taasèèchteg, 

zodè de zeuve dwèrgskes taojskwaame. Toe ze 

Snùwwitje vùr dooëd óp de grónd zaage ligge, 

daochte ze mendínne án de stiefmoeder, gónge 

zuujke èn vónge de kam èn kwèlk han ze ‘m wír 

aojt d’r haor getròkken òf Snùwwitje kwamp wír 

baj èn vertéélde wa ‘r gebeurd waor. Ze wárska-

owden ‘r vùr d’n dèrde kaër haël vanrangs um 

vort vùral goewd aojt te kiejke èn vùr niemes nie 

de deur oope te maoke. 

De kunneng-gin góng, toew ze wír taojs waor, mee 

vùr de spiegel ston èn zí:
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keest, már ze veranderde nie èn ’t leek wél  of ze 

sliejp. Ze blíf zo wit as snùw, zo rood as bloewd 

èn zo zwárt as aaw ééjkehawt. Toew gebeurden 

’t óp ‘ne kaër, dè de zoon van ‘ne kunneng in ’t 

bòs verdolden èn baj ’t heuske van de dwèèrg 

terèèchtkwam èn dor snaachs wo bliejve slaope. 

Haj zág de keest óp d’n bèrg ston mí ’t skon 

Snùwwitje ‘rin èn laësde wa ‘r in gaowe létters 

óp geskrívve stòn. Toew zít ie tígge de dwèèrg: 

‘Verkopt maj die keest, ik zal állie ‘r vùr gaëve wa 

gállie vraogt.’ Már de dwèèrg zín: ‘Waj verkooë-

pen heur nie, gíníns vùr al ’t gawd van de wírreld.’ 

Toew zít ie: ‘Gíf me heur dan kedoo, want ik kan 

nie laëve zónder Snùwwitjes te zien, èn zal van 

heur haawe as m’n Allerliefste.’ Toew ie zooë 

sprook krígge de goej dwèèrg kómpássie mí ‘m 

èn gaoven ‘m de keest. De prins liejt ze toew dùr 

z’n knèèchs óp d’r skaowers  ewégdraoge. Toew 

gebeurden ’t dè ze aojtskooten óvver ‘nen ták èn 

dùr de skòk skoot ’t stukske appel, dè nog in d’r 

kaël zaot, iníns aojt d’re mónd. Kòrt ternoo dí ze 

d’r ooëgen oope, góng òvveránd zitten èn laëfde 

wír. ‘Wor bén ik?’ vroeg ze. ‘Baj mán’ zí de prins 

blééj èn vertéélde heur hoe alles gebeurd waor 

èn haj zí ok: ‘Gaj béént me liever as alles óp de 

wírreld. Go mee no ’t kestaël van ònze vádder èn 

wor m’n vraow.’ 

Snùwwitje wo dè wél èn ze góng dus mí ‘m mee 

èn ‘r worde besloote, dè de brulleft al gaowèèch-

teg geviejrd zò worre. Óp ’t físt waor ok Snùw-

witjes kaoj stiefmoeder verzaocht. Vùrdè ze ‘rhín 

góng, tròk ze d’r skonste klaër án èn góng vùr de 

spiegel ston en vroeg:

‘Spiegelke, spiegelke án de waand, 

Wie is de skonste van ’t álleng laand?’

De spiegel zí:

kunneng-gin bekeek heur gemaën, laachte toew 

haël ónnut èn zí: ‘Wit as snùw, rood as bloewd, 

zwárt as aaw ééjkehawt! Dízze kaer kanne de 

dwèèrg oew nie mír lívvend maoke.’

Taojs góng ze wír mendínne vùr de spiegel ston 

èn vroeg:

‘Spiegelke, spiegelke án de waand, 

Wie is de skonste van ’t álleng laand?’

Aajndelek zí de spiegel naw:

‘Gaj, kunneng-gin, béént hiejr zeeker de skonste.’ 

 

Toew ha heur sjeloewrs hárt reust, as ’n sjeloewrs 

hárt al oojt ’n bietje reust kan vinge dan. Toew de 

dwèrgskes saoves taojskwaame, vónge ze Snùw-

witjes óp de grónd ligge. Ze aojmde nie mír èn 

waor dooëd. Ze leechten d’r óp, droegen d’r no 

d’r líddiekèntje, zaochte no iejt dè vergifteg waor, 

mákten d’r leefke lòs, kaamden d’r haor, waasten 

‘r mí wátter èn wejn, már ’t hólp allemol niks nie, 

’t liejf kénd waor dooëd èn blíf dooëd. Ze lín d’r 

óp ’n draogbaar, góngen ‘r alle zeuve roondelum 

zitten èn skrùwden driej daog ánín um d’r. Ze won 

heur toew begraove, már ze zag ‘r zo goewd aojt 

òf ze nòg laëfde èn ze ha skon rooj wèèngskes as 

bèlleflùrkes. Ze zín toew: ‘Zooë kanne waj heur 

evél nie in die zwárte èèrd begraove.’ Èn ze liejten 

’n dùrzichtege glaozere keest maoke, zodè me 

heur van alle kante kós zien, lín heur dorin èn 

skrívven ‘r mí gaowe létters hùrre naom óp èn 

dè ze de daochter van ‘ne kunneng waor. Toew 

droege ze de keest no baojte èn zétten d’r nír óp 

‘nen bèrg már ínne van hullie blíf ‘r steeds baj èn 

blíf waoke. Èn de diere kwaamen ok èn rawde baj 

Snùwwitjes, ùrst ‘nen uujl, toew ’n raaf èn látter 

’n deuf. 

Snùwwitje lág haël, haël laang in de glaozere 
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‘Gaj, kunneng-gin, béént hiejr zeeker de skonste, 

Már de joong kunneng-gin is duujzend kírres 

skonner.’

Toew begós ’t kaoj wejf te vloewken èn ‘m te 

rèèje. Ùrst wo ze nie no de brulleft, már ’t liejt 

‘r gín reust. Ze góng dus tòch èn wo de joong 

kunneng-gin zien, már toew ze no binnen skreej, 

kéénde ze Snùwwitjes trug èn kós d’raajge nie 

mír beweege van ajs èn skrik. ‘r Waoren al ejzere 

skoewn óvver ’t koolevuur gehange, die roodgloe-

jeg án ’n taang binnegebraocht worden èn vùr 

heur nírgezét èn die roodgloejege skoewn moes 

ze ántrékke èn ‘r zo laang in danse toewdè ze d’r 

dooëd baj nírstölpte.

 

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

Uit: Sprookjes van Grimm, Deel II, Sneeuwwitje, p. 

14-24; Nederlands van Nico Rost;  Uitgeverij Het 

Spectrum, Utrecht/Antwerpen 
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R o b  d e  H a a s

Pikkelilliën
Van oude spellen, de dingen die voorbij zijn gegaan

In Maastricht noemde men het ippiën, in Oosterhout patrelillen, in Hardinxveld 

pappalellen, in Vlissingen potje lellen, panta lili in Amstelveen en wij in Gemert 

vroegen aan elkaar: “Ga je mee pikkelilliën?” 

Ouderen onder ons weten het vast nog wel. 

Pikkelilliën was in de jaren vijftig en zestig een 

populair jeugdspel dat vooral op de toen nog 

talrijke buurtveldjes gespeeld werd. Iedereen 

mocht meedoen. Groot en klein. Ik herinner me 

dat na het avondeten de hele buurt samenkwam 

op het veldje tussen de Groeskuilenstraat en de 

Rips, waar nu het kinderdagverblijf Hummeloord 

ligt. We vormden dan twee groepen en speelden 

met veel lol en uiterst fanatiek pikkelilli tot de 

duisternis als spelbreker optrad. Dat zal op het 

veldje tussen de Wassenaarstraat en de Corten-

bachstraat en op de hoek Aldebiezenstraat-Van 

Loëstraat of het grote binnenterrein op de Bergla-

ren, nu Indiëplantsoen, niet anders zijn geweest. 

Mogelijk dat ook in Handel en in Elsendorp op de 

Vossenberg gepikkelillied werd vanwege con-

tractpension Handelia en de protestantse school. 

Waarom juist daar? Wel, omdat toentertijd net als 

in Gemert veel Indische kinderen in die kerkdor-

pen waren komen wonen of naar school gingen.  

De Indischen hebben namelijk dit spel meege-

bracht. Dit jaar precies zeventig jaar geleden, 

toen in een periode van tien jaar meer dan twee-

honderd gezinnen in Gemert onderdak vonden. In 

Indonesië heet het gatrik en op de Molukken noe-

men ze het patok lele of patu lele en dat laatste 

klinkt als pikkelillie, toch?

Met dit tijdverdrijf hoef je vandaag de dag niet 

meer mee aan te komen. Alle veldjes zijn volge-

bouwd en of de jeugd nog te porren is voor een 

potje pikkelilliën is nog maar de vraag, gezien de 

geduchte concurrentie van de digitale telefoon-

spelletjes waarbij je alleen je duimen hoeft te 

bewegen.

Het spel
De deelnemers worden in twee partijen verdeeld: 

de werpers en de vangers. Veel is voor het spel 

Op de luchtfoto zijn twee speelveldjes groen 
gemarkeerd.

G E M E R T S  H E E M    7   2021/3



stok meten hoe vaak die past van de gleuf tot de 

ligging van het kleine stokje. Daar komt bij dat 

als het kleine stokje naar de gleuf gegooid wordt, 

de werper met zijn lange stok mag proberen het 

weg te slaan om zo de afstand tot het kuiltje te 

vergroten en daarmee het aantal punten. 

Variaties
Bij een volgende ronde mag de werper het kleine 

stokje opwippen en hoe vaker het lukt het stokje 

een tik te geven voor het definitief weg te slaan, 

des te groter wordt de vermenigvuldigingsfactor 

voor het behaalde aantal punten mits het stokje 

niet gevangen wordt. 

Een andere variant is, dat het kleine stokje in de 

lengterichting in de gleuf of op de baksteen wordt 

gelegd waarbij het een klein stukje uitsteekt. De 

werper probeert met een tik het kleine stokje 

verticaal de lucht in te krijgen en daarna weg te 

meppen.

Als drie spelers uit zijn, wisselen de twee groepen 

van rol. Het puntenaantal van beide partijen 

wordt netjes bijgehouden in het zand.

niet nodig. Een stok van ongeveer 40 cm en 

eentje van 20 cm. Met je hak maak je een gleuf in 

het zand waar je het kleine stokje dwars overheen 

legt. In plaats daarvan kun je ook twee bakstenen 

gebruiken. Dat is alles.

Een werper steekt de lange stok onder het kleine 

stokje en slingert dat het veld in. Als de tegenpar-

tij het stokje vangt, krijgt de vanggroep bijvoor-

beeld 5 punten. Is dat met één hand gelukt, dan 

het dubbele aantal. De werper is uit.  

Wordt de stok echter niet gevangen, dan mag een 

van de vangers proberen het kleine stokje terug 

te gooien in de gleuf of proberen de lange stok, 

die intussen over de gleuf is gelegd, daarvan af te 

mikken. Lukt dat, dan wisselen beide partijen van 

positie. De vangers worden werpers en andersom. 

Lukt het niet, dan mag de werper met de lange 
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Lekker languit voor de televisie liggen met een bakje chips of pinda’s binnen handbereik. Voor veel men-

sen was dat deze sportzomer het summum van ontspanning tijdens de Europese kampioenschappen 

voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. 

Lekker languit liggen is echter niet voor iedereen ontspannend. Het Corpus Christi in het Esdonks kapel-

leke ziet er na eeuwenlang liggen in dezelfde houding behoorlijk stijf uit. De Esdonkse Christus heeft ook 

geen televisie om naar sportwedstrijden te kijken. Hij kan naar buiten turen door die glazen ruit naast 

hem en dan ziet hij hooguit de verbaasde gezichten van toeristen die naar binnen gluren. De tijd dat 

gelovigen hier speciaal kwamen om te bidden voor genezing is grotendeels voorbij. En wat te denken 

van dat verdomde gaatje in dat glas. Altijd die tocht. 

Maar misschien is hij het liggen toch niet beu. Wat gaat er immers boven zalig niets doen? - dolce far 

niente, zoals de Italianen zeggen. Wat de Esdonkse Christus bovendien gemeen heeft met de gemid-

delde televisiekijker is het bakje met knabbels binnen handbereik. 

Oh, dat zijn spijkers? Dan was Christus zeker een ijzervreter.

De ijzervreter

 
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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J a n  T i m m e r s

Heren van Gemert, maar ook van Geldrop

De verkoop van Sterksel
Van de verkoop van Sterksel is een oorkonde 

bewaard uit 1197. Herbert, heer van Heeze 

verkoopt zijn vrij eigen goed Sterksel aan Otto 

van Valkenburg, aartsdiaken van Kempenland in 

het bisdom Luik. Mensen die hierover schreven 

twijfelen niet aan de echtheid van de oorkonde.1 

Er is nog een andere oorkonde over de verkoop 

van Sterksel, die gedateerd is in 1172. Alle 

auteurs die over deze oorkonde hebben geschre-

ven, te beginnen met H.P.H. Camps, trekken de 

conclusie dat het een valse oorkonde is en dat 

die oorkonde niet in 1172 is opgesteld, maar 

later dan het exemplaar uit 1197.2 Men heeft 

kennelijk de tekst van de oorkonde uit 1197 

onvoldoende gevonden en daarom is er een 

andere, meer uitgebreide oorkonde opgesteld. 

Over het jaar waarin dat gebeurde bestaan 

meerdere opvattingen, maar het moet op zijn 

laatst in 1220 geweest zijn. Hans Vogels acht het 

jaar 1211 het meest waarschijnlijk.3 Dit jaartal 

is voor ons niet echt relevant, temeer omdat de 

toegevoegde getuigenlijst niet ter discussie staat 

en dat daarom aangenomen mag worden dat het 

gaat om getuigen die in 1197 een rol speelden. 

Het toevoegen van de getuigenlijst heeft mogelijk 

te maken met rechten die familieleden hebben 

op het familiebezit. Ook al verkoopt het familie-

hoofd bezit aan derden, dan kunnen familieleden 

later alsnog rechten claimen op dat bezit. Door 

familieleden op te nemen in de getuigenlijst wordt 

te kennen gegeven dat zij instemmen met de ver-

koop en dat zij daarom ook geen rechten meer 

kunnen claimen. In de getuigenlijst staan onder 

meer de broers Willem en Rutger van Gemert als 

“consobrini” van Herbert van Heeze. Dat betekent 

dat het neven zijn van Herbert. Omdat hun vader 

een Van Gemert is, moet de conclusie luiden dat 

de moeder van Willem en Rutger een zus van 

Herbert van Heeze was. In de getuigenlijst komt 

nog een ander familielid voor, namelijk Roelof 

(genaamd) Rover van Rode, “habens filiam sororis 

mee”. Roelof Rover van Rode was dus gehuwd 

met een dochter van een (tweede) zus van Her-

bert. Opvallend is dat de kinderen van Herbert in 

de getuigenlijst niet voorkomen. Hans Vogels trekt 

Over de broers Willem en Rutger van Gemert en hun rol in middeleeuws Gemert is 

al geregeld geschreven. Ze worden vermeld in een oorkonde gedateerd 1172 over 

de verkoop van Sterksel door heer Herbert van Heeze. Die verkoop heeft geen 

directe relatie met Gemert, maar in de oorkonde wordt een aantal details vermeld 

over de familie van de moeder van beide broers. Dat is op zichzelf al interessant 

genoeg, maar vooral de erfenis vanuit die familie is voor de Van Gemerts zo 

belangrijk dat we er aandacht aan schenken.
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daaruit de conclusie dat die kinderen in 1197 nog 

minderjarig geweest moeten zijn.3

De erfenis van Roelof Rover van Rode
Herbert van Heeze, die Sterksel verkocht in 1197, 

was een zoon van een gelijknamige heer Herbert 

van Heeze. Deze Herbert I van Heeze had naast 

zijn zoon Herbert II, die hem opvolgde als heer 

van Heeze, nog twee dochters, zoals we al zagen. 

De oudste was gehuwd met de niet bij naam 

bekende vader van Willem en Rutger van Gemert. 

Van de jongere dochter is bekend dat zij op haar 

beurt een dochter had, die gehuwd was met 

Roelof (genaamd) Rover van Rode. Hans Vogels 

deed uitgebreid onderzoek naar deze Roelof 

Rover. De gegevens in deze paragraaf worden aan 

zijn onderzoek ontleend. Herbert I moet aan zijn 

jongste dochter als bruidsschat het goed Kigloe 

meegegeven hebben. Zoals gebruikelijk in die 

tijd werd Kigloe een leengoed van de leenhof van 

Heeze. Via Herberts kleindochter is het leengoed 

eigendom geworden van Roelof Rover van Rode. 

Het goed Kigloe ligt in het zuidoosten van Mierlo. 

Al omstreeks 1400 wordt het goed Kiglaar of 

Kiggelaar genoemd. Tegenwoordig is het bekend 

als Kekelaar. Vanuit dit goed werd het zuidelijk 

deel van Mierlo verder ontwikkeld. Roelof Rover 

en zijn nakomelingen hebben noordelijk van 

Kigloe-Kekelaar een aantal hoeven ontgonnen en 

het kasteel van Mierlo gebouwd. Al voor 1245 

had de familie de gehele heerlijkheid Mierlo in 

leen van de hertog van Brabant. De oudste zoon 

van Roelof Rover van Rode is de eerste met naam 

bekende heer van Mierlo: Hendrik I van Mierlo. 

In 1245 blijkt Hendrik tevens eigenaar te zijn 

van de tienden van Sterksel, waarover Herbert II 

van Heeze in 1211 nog een conflict had. Behalve 

het leengoed Kigloe en de tienden van Sterksel 

blijken nakomelingen van Roelof Rover van Rode 

ook inkomsten te hebben uit de Sint-Servaas-

cijnsen in Heeze en Leende. Dit zijn heel kort 

samengevat de belangrijkste argumenten om te 

Schema van de familieband tussen Heeze, Gemert en Rode (naar Hans Vogels 1998)
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concluderen dat Mierlo oorspronkelijk behoorde 

tot de heerlijkheid Heeze en dat Roelof Rover van 

Rode erover beschikte als erfgenaam. 4

De erfenis van de familie Van Gemert
Als de jongste dochter van Herbert I van Heeze 

een omvangrijke bruidsschat meekrijgt, zal dat 

ook voor de oudste dochter gelden. Zij was de 

moeder van Willem en Rutger van Gemert en zij 

moet Geldrop als bruidsschat hebben meege-

kregen. Het belangrijkste argument daarvoor is 

het oude zegel van de schepenen van Geldrop, 

waaraan het gemeentewapen van de voormalige 

gemeente Geldrop ontleend is. Het gemeentewa-

pen is sinds 1817 “zijnde van lazuur, beladen met 

drie harten van goud, staande twee en een”. Dat 

wapen is gebaseerd op het zegel van de sche-

penen van Geldrop van 1616. Johan Melssen 

schrijft daarover dat toen onbekend was welke 

de officiële kleuren van het wapen waren en dat 

daarom de Rijkskleuren zijn gebruikt: goud (geel) 

op blauw (lazuur). Op dat tot dan 

gebruikte schepenzegel staan 

inderdaad drie harten afgebeeld. 

Melssen vermeldt dat dat zegel 

in 1616 nieuw werd gemaakt, 

omdat het vorige schepenzegel kwijtgeraakt was. 

Hij schrijft dat in het laatste kwart van de 16e 

eeuw door diefstal, verlies of oorlogsgeweld tal-

rijke schependomszegels in het ongerede raakten 

(Tongelre, Woensel, Nuenen, Aalst, enz.). Uniek 

voor Geldrop is echter dat daar een akte bewaard 

is gebleven van de vervanging van het oudere 

schependomszegel, nadat in de nacht van 4 op 

5 mei 1616 ten huize van de eerste schepen het 

‘dorpszegel’ was gestolen. Op 18 juni 1616 staan 

de aartshertogen toe, dat de schepenen van de 

heerlijkheid Geldrop – om toekomstig abuis uit 

te sluiten – een nieuw zegel zullen laten snijden 

dat groter van formaat moet zijn dan het oude 

zegel, doch hetzelfde randschrift zal moeten dra-

gen. Aan dit randschrift wordt het jaartal 1616 

toegevoegd. De drie meerbladeren of harten uit 

de oude gestolen stempel worden in de nieuwe 

gesneden stempel echter duidelijk harten, door-

dat aan de bovenzijde van de harten een in- c.q. 

uitgang van een ader wordt opgenomen. Boven 

De kadasterkaart van Mierlo 
in 1832 opnieuw getekend. In 
het zuidoosten ligt Kekelaar. 
Verder noordelijk in het gebied 
aangeduid als Over de Akkers 
(nu Overakker) hebben de heren 
van Mierlo meerdere hoeven 
gesticht en ook het kasteel van 
Mierlo gebouwd. Buiten de 
kaart ligt op de Kerkakkers de 
kerk en nog verder noordelijk 
de dorpskern van Mierlo. (www.
historischegeografiebrabant.nl) 
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het schild zijn in deze stempel drie punten en aan 

weerszijden van het schild één punt zichtbaar. 

Van het oudere, gestolen zegel zijn gelukkig wel 

een paar afdrukken bewaard gebleven en op dat 

oudere zegel blijken geen harten te staan maar 

meerbladeren of plompenbladen. Die plompen-

bladen zijn, net als die op de Friese vlag, in 1616 

vervormd tot harten. Melssen voegt er nog aan 

toe dat het wapen op het schepenzegel afkomstig 

moet zijn van een herengeslacht, zoals dat ge-

bruikelijk is bij schepenzegels. Het wapen met de 

plompenbladen wijkt echter af van het wapen van 

het geslacht Van Geldrop, zodat Melssen conclu-

deert: “Wij blijven dus zitten met een onbekende 

oorsprong van het wapen van 

Geldrop.”5 Het oudste schepenze-

gel van Geldrop vertoont echter 

veel gelijkenis met het wapen 

van de familie Van Gemert, zoals 

dat ook op zegels bewaard is 

gebleven. Melssen was kennelijk 

niet op de hoogte van het Van 

Gemert wapen, anders zou hij dat 

zeker hebben opgemerkt. Hans 

Vogels legde dit verband wel in 

zijn serie artikelen in Heemkronyk 

in 1998.6 Een lid van de familie 

van de heren van Gemert lijkt 

verantwoordelijk te zijn voor het 

wapen op het schepenzegel van 

de Geldropse schepenbank en 

zal op dat moment de landsheer van Geldrop zijn 

geweest. De familie Van Gemert zal Geldrop als 

erfenis van Herbert I van Heeze hebben meege-

kregen. Daarvoor zijn nog andere argumenten 

voorhanden.

Het gebied van de schepenbank van Geldrop 

omvatte slechts het oostelijk deel van de latere 

gemeente Geldrop. Het gebied Zesgehuchten, 

bestaande uit de buurtschappen Hoog Geldrop, 

Hulst, Hout Riel, Gijzenrooi en Genoenhuis, was 

tot 1810 een onderdeel van de heerlijkheid 

Heeze, Leende en Zesgehuchten. In dat jaar werd 

Zesgehuchten een eigen gemeente, die in 1921 

werd toegevoegd aan Geldrop. 

Wapen van Geldrop vanaf 1817 in 
de Rijkskleuren geel en blauw en 
het schepenzegel van Geldrop van 
1616 met 3 harten.

Afdruk van het schepenzegel van Geldrop uit 1561 met daarnaast 
een afdruk van het zegel van Diederik IV van Gemert uit 1364. Het 
wapen met de drie plompenbladen op beide zegels is identiek. 
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ligt niet in het oude centrum, maar 

nagenoeg losstaand in de akkers, juist 

zoals ook het geval was bij de kerken 

van Mierlo en Heeze.7 De oorsprong 

van zulke kerken en parochies ligt ver-

der terug in de tijd en zal dateren uit 

de periode voordat Mierlo en Geldrop 

in de tweede helft van de 12de eeuw 

werden afgesplitst van Heeze.

Van Philips van Gemert naar 
Philips van Geldrop.
Melssen geeft aan dat schepenzegels 

met het wapen van de landsheer in 

Brabant omstreeks 1300 gemeen-

goed werden. In sommige plaatsen 

was dat al eerder, maar in andere ook 

later. Ergens in die periode zal het oudste sche-

penzegel van Geldrop met de plompenbladen zijn 

gemaakt. Het moet in ieder geval al vóór 1340 

geweest zijn, want in dat jaar wordt voor het eerst 

melding gemaakt van de toenmalige heer Philips 

van Geldrop. Deze Philips en zijn nageslacht be-

hoorden tot een andere familie, want zij voerden 

een geheel ander wapen.8 Leden van de familie 

Van Gemert zijn dan dus geen heer van Geldrop 

meer. Toch lijkt er een familieband te bestaan.

In onze regio is de voornaam Philips vóór 1312 

een weinig voorkomende naam. In 1241 was een 

Het gebied van de schepenbanken van Gel-

drop en Mierlo vormt de noordelijke grens van 

de heerlijkheid Heeze, Leende, Zesgehuchten. 

Dit geheel vormt samen met Sterksel erbij een 

aaneengesloten gebied. Jean Coenen heeft de 

nodige raakpunten gevonden in de geschiedenis 

van Geldrop en Zesgehuchten en op grond daar-

van was hij van mening dat Geldrop voorheen bij 

de heerlijkheid Heeze behoorde. Een belangrijk 

argument daarvoor is het gegeven dat de oude 

parochie Geldrop niet alleen Geldrop, maar ook 

Zesgehuchten omvatte. De kerk van Geldrop 

Deel van de kaart van de 
schepenbanken in Brabant in 1795. 
Zesgehuchten ligt in het noordelijk 
deel van Heeze-Leende, oostelijk van 
Geldrop. Heeze-Leende, Sterksel, Mierlo 
en Geldrop vormen een samenhangend 
gebied. (Uit W. van Ham, J.Vriens, 
Historische kaart van Noord-Brabant 
1795, Den Bosch 1980)
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Philips van Limpeldonk schepen in Helmond en 

in 1293 en 1305 komen we een schildknaap 

met de naam Philips van Gemert tegen. Twee 

personen dus, van wie een van adel. Iets verder 

weg in het graafschap Gelre ontbreekt de naam 

Philips geheel in de oudste adellijke Gelrese ge-

slachten tot en met graaf Reinald I (1271-1326). 

Wel treffen we in die periode de voornaam Philips 

aan bij slechts drie personen uit Gelrese ministe-

rialenfamilies: Philips van Asselt (1200, 1202); 

ridder Philips van Bruke, burggraaf van Nijme-

gen (1294/1295); en Philips Vrieze van Hemert 

(1307, 1318). Voor Geldrop kunnen we opmer-

ken, dat de families Van Gemert en Van Geldrop 

beide van adel waren, in elkaars naaste omgeving 

woonachtig waren en dat enkele telgen van 

deze families de weinig voorkomende voornaam 

Philips droegen. Dat lijkt niet echt op alleen maar 

toeval.9 In 1293 lag jonker Philips van Gemert 

overhoop met de abdij Echternach. In 1305 werd 

dat geschil door een scheidsrechterlijke beslissing 

beëindigd. Opvallend is dat in deze oorkonden 

Philips van Gemert optreedt alsof hij heer van 

Gemert is, maar hij wordt aangeduid met de 

titel schildknaap en niet met de titel Heer van 

Gemert. Van zijn oudste broer Emont van Gemert 

weten we dat hij tamelijk jong is overleden, toen 

zijn (oudste) zoon nog minderjarig was. Naar alle 

waarschijnlijkheid trad Philips op als voogd en 

plaatsvervangend familiehoofd.10 Mogelijk heeft 

hij in die hoedanigheid Geldrop losgeweekt van 

het Gemertse familiebezit, misschien als “belo-

ning” voor zijn voogdijschap. Hij zou dan de eer-

ste afzonderlijke heer van Geldrop geweest zijn. 

Schema van de waarschijnlijke familieband tussen 
de familie Van Gemert en de latere familie Van 
Geldrop.
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Tijdens diens bewindsperiode (eind dertiende, 

begin veertiende eeuw) heeft de Geldropse sche-

penbank haar schependomswapen aangenomen.

De naam Philips komt bij de jongere leden van de 

Van Gemerts niet meer voor. Hij was de enige telg 

met deze voornaam, een naam die later nogal 

populair was in de familie Van Geldrop. De eerste 

historisch bekende heer van Geldrop was een rid-

der Philips die zich van Geldrop noemde. In 1340 

komen we hem tegen als heer van Geldrop. De 

overeenkomst in naam leidt tot de veronderstel-

ling dat zijn moeder de erfdochter van Philips van 

Gemert moet zijn geweest. Philips van Geldrop is 

dan naar zijn moederlijke grootvader vernoemd. 

In de periode tussen Philips van Gemert en Phi-

lips van Geldrop past precies een tussenliggende 

generatie. De namen van dat echtpaar kennen we 

niet, maar de dochter van Philips van Gemert is 

waarschijnlijk genoemd naar haar grootmoeder 

van vaderskant en heet dan Agnes. De oudste 

zoon van Philips van Geldrop heette Jan en is 

vermoedelijk vernoemd naar zijn grootvader. De 

vader van Philips van Geldrop, man van Agnes, 

zou daarom heel goed de naam Jan kunnen heb-

ben gehad. We weten het niet, maar met deze 

hypothese kan een stukje van de puzzel worden 

opgelost. 11

Philips’ zoon Jan was eveneens ridder en volgde 

Philips als heer van Geldrop op. Jan zal rond 

1345 gehuwd zijn; hij overleed in of kort voor 

1395. Hij werd opgevolgd door zijn zoon ridder 

Philips van Geldrop. Deze huwde rond 1375 

met Jutta, de dochter van Rogier van Haaren, 

heer van Biecht. Door dit huwelijk werd Philips 

ook heer van Biecht, tegenwoordig Obbicht en 

Grevenbicht in Limburg. Ridder Philips II van 

Geldrop was reeds in 1403 overleden, waarna hij 

achtereenvolgens opgevolgd werd door zijn zonen 

Rogier en Philips III. Hij was de laatste heer van 

Geldrop uit het geslacht van Geldrop.12 Dochter 

Jutta met haar man Aart van Goor hebben Gel-

drop in 1462 verkocht aan de landcommanderij 

Aldenbiesen van de Duitse Orde, die de heerlijk-

heid direct doorverkocht aan Philips van Horne, 

maar wel tegelijk het patronaatsrecht van de kerk 

van Geldrop voor zichzelf behield.13

Geldrop en de leenband met de graaf 
van Gelre
In publicaties over de geschiedenis van Geldrop 

Wapen van Rutger van Geldrop, die schepen was 
van Den Bosch in 1432 en 1447, afgebeeld in het 
wapenboek van de Illustere Lieve Vrouwen Broeder-
schap van Den Bosch.
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wordt vaak verondersteld dat de naam Geldrop 

is afgeleid van Gelders dorp. Dat lijkt steeds 

gebaseerd te zijn op het gegeven dat Geldrop 

een leengoed was van de graaf (later hertog) van 

Gelre. Die leenband moet dan ouder zijn dan de 

vroegste vermelding van de naam Gheldorpe uit 

1296. Aangezien de graaf van Gelre rond 1200 

overhooplag met de hertog van Brabant en hij in 

1203 zijn rechten op de Kempen moest opge-

ven, wordt de link tussen Geldrop en de graaf 

van Gelre al aan het eind van de twaalfde eeuw 

verondersteld.

Er is echter iets dat die veronderstelling tegen-

spreekt. In 1288 vond de slag bij Woeringen 

plaats. De graaf van Gelre kwam daardoor in 

grote financiële problemen. Zijn schoonvader, de 

graaf van Vlaanderen, bracht weliswaar uitkomst, 

maar deed dat niet uit barmhartigheid. Graaf 

Reinoud I van Gelre moest in februari 1290 voor 

de tijd van vijf jaren zijn graafschappen Gelre, 

Zutphen en Kessel en al zijn goederen verpanden 

aan zijn schoonvader. Om deze torenhoge schuld 

te kunnen betalen was het noodzakelijk dat hij 

politiek en financieel buitenspel kwam te staan 

en aan zijn schoonvader het beheer over zijn 

bezittingen en inkomsten moest laten. Dat dit 

niet vlekkeloos verliep, valt te begrijpen als men 

bedenkt dat zijn schoonvader in deze jaren in het 

politieke spanningsveld tussen Frankrijk, Enge-

land en Duitsland een bedenkelijke rol speelde.

De graaf van Vlaanderen liet door zijn mensen 

de boedel van zijn schoonzoon inventariseren. 

Over het jaar 1294/1295 (van Sint-Margriet tot 

Sint- Margriet) is een rekening van het graaf-

schap Gelre bewaard gebleven. Deze rekening 

werd op 24 december 1295 in Brussel opge-

maakt. Hierin werden alle inkomsten opgesomd 

die graaf Reinoud l van Gelre in zijn graafschap 

had, uit alle bezittingen, lenen en rechten, waar 

en van wie dan ook. De heerlijkheid of het dorp 

Geldrop en de familie Van Gemert komen in de 

rekening van 1294/1295 niet voor. In de zomer 

van 1296 was weliswaar al een groot deel van de 

pandsom terugbetaald, maar in oktober van dat 

jaar waren de Vlamingen nog steeds in het land 

hetgeen in combinatie met de politieke situatie 

nog voor de nodige onrust in Gelre zorgde. Pas in 

het begin van 1297 kon Reinoud I zijn macht in 

zijn graafschap herstellen. Zijn financiële zorgen 

waren echter nog niet over. Tussen 1305 en 1311 

moesten er nog steeds schulden aan de graaf van 

Vlaanderen worden afbetaald.

De leenband met de graaf van Gelre blijkt pas 

in 1334. Na de slag van Woeringen lag in onze 

omgeving het politieke zwaartepunt bij de herto-

gen Jan I en Jan II van Brabant. Het plotselinge 

overlijden van hertog Jan II van Brabant op 27 

oktober 1312 aan nierstenen veroorzaakte een 

politiek vacuüm omdat diens zoon en opvolger 

nog minderjarig was. Diverse financiële en poli-

tieke factoren veroorzaakten een situatie waarbij 

het eindresultaat was, dat Jan III pas in oktober 

1320 zelfstandig kon gaan regeren. In het graaf-

schap Gelre was Reinoud l aan het bewind tot zijn 

overlijden op 9 oktober 1326. Vanaf najaar 1318 

begonnen zich tekenen van krankzinnigheid bij 

hem te openbaren en zien we zijn zoon Reinoud 

II steeds meer als plaatsvervanger van zijn vader 

optreden. De ziekte van zijn vader en diens 

voortgaand slecht financieel beheer creëerde een 

situatie waarbij Reinoud II zijn vader afzette en 

hem vervolgens op slot Montfort gevangen hield.
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In de jaren 1332-1334 vond er een grote 

internationale coalitie plaats tegen hertog Jan III 

van Brabant. Op tal van plaatsen aan de grenzen 

van het hertogdom deden zich schermutselingen 

voor. Uiteindelijk werd in 1334 de vrede gete-

kend en sloot de hertog tal van overeenkomsten. 

Een groot geschilpunt tussen Brabant en Gelre 

vormden o.a. de heerlijkheden Geldrop, Herpen, 

Megen, Meerwijk, Genderen en de rechten van de 

heer van Boxtel. Binnen het hertogdom Brabant 

lagen diverse allodiale enclaves zonder enige 

leenband.

Er waren ook enclaves waarvan op dat moment 

niet meer duidelijk was of, wanneer en op welke 

wijze er in het verleden een leenband met Gelre 

of Brabant was aangegaan. De heerlijkheid 

Geldrop was een van die twistpunten. Hoewel het 

duidelijk is dat de graaf van Gelre uiteindelijk kon 

aantonen dat Geldrop van hem was, is het jam-

mer dat de bewijsstukken niet bewaard gebleven 

zijn. Aangezien Reinoud II vanaf 1318 en Jan II 

vanaf 1320 hun graafschap c.q. hertogdom be-

stuurden, zouden we mogen veronderstellen dat 

het aangaan van de leenband tussen Geldrop en 

de graaf van Gelre van voor 1318 moet dateren. 

Als de leenband tijdens de regeerperiode van 

Reinoud II tot stand was gekomen, zou deze in 

1334 ook geen voorwerp van twist zijn geweest.

Op 1 november 1311 droeg ene Jan, heer van 

Meerwijk en Empel, zijn burcht van Meerwijk 

samen met de voorburcht op aan de graaf van 

Gelre. Hij ontving het goed als leen terug onder 

voorwaarde het als een open huis van de graaf 

te moeten houden. Empel en Meerwijk vormen 

één allodiale bezitting. Het lag in het grensgebied 

tussen de politieke grootheden Brabant en Gelre. 

Deze leenopdracht door Jan van Meerwijk zal 

hem naast rugdekking ongetwijfeld een financieel 

voordeel opgeleverd hebben. Het jaar 1311 was 

tevens het jaar waarin de graaf van Gelre verlost 

werd van zijn reeds genoemde beklemmende 

financiële verplichtingen en toevallig was ook 

Meerwijk in 1334 een twistpunt tussen Brabant 

en Gelre. We mogen veronderstellen dat Geldrop 

een Gelders leen is geworden tussen oktober 

1312 (overlijden hertog Jan II) en de aanvang 

van de regentschapsperiode van graaf Reinoud II 

(1318). Omdat de leenband met Gelre voor het 

eerst pas in de veertiende eeuw blijkt, zal Geldrop 

in de twaalfde en dertiende eeuw nog een allodi-

ale bezitting zijn geweest. Allereerst van de heren 

van Heeze en later van de familie Van Gemert.14

De datering van de leenband (1312-1318) valt 

juist in de zittingsperiode van de eerste heer van 

Geldrop uit de ‘nieuwe’ familie Van Geldrop, de 

schoonzoon van Philips van Gemert en de vader 

van Philips van Geldrop. Mogelijk is deze eerste 

telg van zijn familie, die door huwelijk heer van 

Geldrop werd, afkomstig uit de invloedssfeer van 

Gelre. Dat zou een aanvullende reden kunnen zijn 

voor de nieuwe leenband met Gelre. De familie 

Van Geldrop voerde een wapen met een rode ke-

per op een witte achtergrond. De overeenkomst 

met het wapen van de familie Van Steenhuijs is 

treffend. Er is nog geen onderzoek gedaan naar 

die familieband. 

Voor de verklaring van de naam Geldrop zal ook 

nieuw onderzoek nodig zijn. Omdat de leenband 

met Gelre pas in het begin van de 14de eeuw is 

aangegaan, lijkt het onwaarschijnlijk dat de naam 

Geldrop een relatie heeft met de naam Gelre.
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De erfenis van Van Gemert
In de periode van circa 1160 tot omstreeks 1310 

waren leden van de familie Van Gemert niet 

alleen heren van Gemert, maar ook heren van 

Geldrop. Dat moet natuurlijk ook sporen hebben 

achtergelaten, maar zoals al eerder opgemerkt 

zijn er geen archiefstukken bewaard waaruit die 

invloed blijkt. Al eerder is gemeld dat de oudste 

Geldropse kerk al bestond als parochiekerk van 

Geldrop en Zesgehuchten. Het huidige kasteel 

van Geldrop is op zijn huidige plaats pas ontstaan 

omstreeks 1350.15 Coenen maakt melding van 

een ouder kasteel in Geldrop met de naam de 

Burcht. De Burcht was eigendom van de heren 

van Geldrop en algemeen wordt aangenomen dat 

de Burcht ouder is dan het kasteel van omstreeks 

1350. Archeologisch onderzoek op dat voorma-

lig kasteelterrein leverde geen nieuwe gegevens 

op voor een datering. In de veertiende eeuw 

woonde Hendrik van Geldrop, de zoon van heer 

Philips van Geldrop op de Burcht. Hij was pastoor 

van Geldrop en kanunnik van Oirschot. In 1394 

verkoopt hij de Burcht. In die akte wordt daarover 

vermeld dat het goed vrij is van “cijns, bede en 

scattinge van de heer van Gheldorp”. De Burcht 

was dus allodiaal goed. Coenen geeft nog de vol-

gende omschrijving van de Burcht: “De Burcht lag 

niet ver van de Dommel. Vanuit de Kleine Heuvel 

liep een weg langs het goed Ten Bogaarde als een 

dijk naar de Burcht. Het complex was met grach-

ten en pallisaden omgeven. Het bestond uit een 

poortgebouw, bijgebouwen en een zogenaamd 

Hooghuis. Dit Hooghuis, een uit twee verdiepingen 

bestaand woongedeelte, was eveneens van een 

gracht voorzien. Rondom de Burcht lagen enkele 

landerijen, die in het oosten grensden aan een 

oude tak van de Dommel, die in de 17de eeuw 

verzandde.” In 1670 wordt over de Burcht be-

richt: “Tot Geldrop aen de suyde syde heeft noch 

gheweest een fray viercant slootken oft weenhuys 

rontom int water ende playsant ghelegen met dre-

ven ende hoven dan is nu geheel vervallen, waer 

eertijdts ghewoont hebben Heeren Hendrik van 

Geldrop ende Seger van Geldrop, persoonen van 

Geldrop eer het personaet was aen het duyts or-

dre, is daer naer door de Heeren van Geldrop die 

dat toequamen ghegheven aan particuliere.” Dicht 

bij de Burcht lag op de Kleine Dommel ook nog 

een watermolen.16 Mogelijk dat dit complex van 

Burcht en watermolen is ontstaan op initiatief van 

de familie Van Gemert, maar daarover hebben we 

Het wapen van de familie Van Steenhuijs Uit 
de collectie van het Centraal Bureau voor de 
Genealogie (www.cbgfamiliewapens.nl). In die 
collectie komt ook een wapen van de familie Van 
Steenhuijs voor zonder de ring onder de keper. 
Ook vinden we daar een wapen van een familie Van 
Geldrop zonder het dier onder de keper. Die twee 
wapens zijn dus identiek. 
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Noten:

 1.   A1. H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 1. De meierij van ‘s-Hertogenbosch (met de heer-
lijkheid Gemert) (1294 - 1312), Den Haag 1979, oorkonde nr 87.

 2.   Camps oorkonde nr 68; P.J.V. Dekkers, Sterksel 1197-1653, Een domein van de abdij van Averbode in de volle en 
late middeleeuwen, doctoraal scriptie Universiteit van Amsterdam 1994; P.J.V. Dekkers, Hoe de abdij van Averbode 
haar grootste domein, Sterksel, verwierf en bestendigde (12de-13de eeuw), Analecta Praemonstratensia, tomus 
LXXII, I-2, 1996

 3.   Hans Vogels, De oudste heren van Heeze, Leende en Zesgehuchten, Sterksel, Mierlo en Geldrop (110-1300), een 
genealogische reconstructie, deel 1, 2 en 3 in Heemkronyk, jrg 37 (1998) nr 1, nr 2 en nr 3/4.

 4.   Hans Vogels, Mierlo, zijn oudste heren en hun familie (c.1100-1335), een genealogische en historische reconstructie, 
Heemkundekring Myerle, Mierlo 1999. 

 5.   J.Th.M. Melssen, Het gemeentewapen van Geldrop, geplaatst tegen de vroegste geschiedenis, Brabantse Leeuw, jrg 
35, 1986 nr3, blz 136-142.

 6.   Hans Vogels, 1998
 7.   Jean Coenen, Alles wat hier leeft, spint, tweent of weeft, Geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten, Geldrop 1987.
 8.   Melssen 1986
 9.   Hans Vogels 1998
 10.   Hans Vogels, De adellijke familie Van Gemert, in A.Thelen, Het Hooghuis van Gemert, Bijdrage tot de geschiedenis 

van Gemert deel 27, Gemert 2001.
 11.   De hypothese over de familieband tussen Van Gemert en Van Geldrop is ontleend aan Hans Vogels (1998)
 12.   Fiches F. Smulders van de Bossche Protocollen in het stadsarchief van Den Bosch; J.L. Meulleners, Geschiedenis van 

de heerlijkheid en kerken van Obbicht en Papenhoven, Roermond z.j.
 13.   Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde, inventarisnummer 1255.
 14.   De tekst over de leenband tussen Geldrop en Gelre is grotendeels ontleend aan Hans Vogels (1998).
 15.   Onder meer Henriette Verhees-Wouters, De geschiedenis van het kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren, 

Heemkronijk, jaargang 36 (1997), nummer:2/3
 16.   Coenen 1987, Henriette Verhees-Wouters 1997.

geen zekerheid. In ieder geval is er bovengronds 

in Geldrop nauwelijks meer iets te vinden dat kan 

worden verbonden aan de familie Van Gemert.

Ligging van De Burcht, het oudste kasteel van 
Geldrop, ongeveer waar nu de straat De Burght in 
Geldrop ligt. Linksboven aan de Kleine Dommel de 
plaats waar de watermolen stond aan de huidige 
Molenstraat. (Coenen 1987)
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C a s  J a m i n

Graf van Johan Prinzen en 
Anna Maria Verschure

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. 

Op het oude kerkhof van de kerk van Sint-Jans 

Onthoofding in Gemert is het graf te vinden van 

Johannes Theodorus Prinzen (1858-1925) en 

Anna Maria Antonia Verschure (1861-1930). 

Het graf is ruim van opzet en wordt omlijst door 

zes versierde zuiltjes, met daaraan oogjes waar-

door ooit een ketting zal hebben gelopen. Het 

graf is getooid met een sobere, zware grafdeksel. 

In een getrapte opbouw aan het hoofdeinde rust 

de rechtopstaande gedenksteen, waarin de per-

soonsgegevens en een aantal symbolen zijn uitge-

beiteld. Het gaat om rozenbanden en een Grieks 

kruis dat wordt omcirkeld door een rozenkrans. 

De cirkelvorm is een verwijzing naar oneindigheid, 

terwijl de roos zelf onder meer liefde en verganke-

lijkheid symboliseert. Op de basis van de opbouw 

staat de bekende afkorting R.I.P., oftewel rust in 

vrede. Het graf is vervaardigd door de gespecia-

liseerde steenhouwerij ‘Glaudemans Den-Bosch,’ 

getuige de inscriptie aan de rechterkant ongeveer 

halverwege de opbouw. Deze firma heeft bestaan 

van 1886 tot 1995. 

Johannes Theodorus Prinzen (1858-1925), is 

een kleinzoon van de stichter1 van het bekende 

Gemertse textielbedrijf Prinzen en hij draagt 

dezelfde naam als zijn grootvader. Zijn roepnaam 

is Johan. Hij heeft niet alleen dezelfde naam als 

zijn opa, maar ook als die van een neef, die een 

paar maanden jonger is.2 Johan is de zoon van 

Willem Prinzen en Francina van Glabbeek3 en de 

enige van hun kinderen die de volwassen leeftijd 

bereikt. Hij groeit op in zijn ouderlijk huis aan het 

Binderseind in Gemert. In 1885 trouwt Johan op 

26-jarige leeftijd in Rotterdam met de 24-jarige 

Anna Maria Antonia Verschure (1861-1930), die 

afkomstig is uit een welgestelde schippersfamilie. 

Ze vestigen zich in Gemert, waar hun vijf kinderen 

worden geboren. De laatste vier kinderen komen 

ter wereld in het kapitale ‘Prinzenhuis’ dat zij in 

1889 laten bouwen naast Hotel De Kroon aan 

de Kerkstraat. Hun middelste kind en enige zoon 

wordt slechts acht maanden oud. Als Johan in 

1893 aangifte doet van zijn zoons overlijden, 

doet hij dat samen met kastelein Adrianus van 

Berkel van Hotel De Kroon, zijn buurman. De 

familie Verschure, de schoonouders van Johan, 

betrekken eind negentiende eeuw het pand dat 

we nu kennen als het gemeentehuis. 

In aktes wordt voor het beroep van Johan soms 

‘fabrikant’ vermeld, maar meestal staat er ‘zonder 

beroep’. Hij is rentenier; hij hoeft niet te werken 

voor de kost. Wel zet Johan het maatschappe-

lijke en charitatieve werk van zijn vader voort. 

Zo is ook hij President van het Rooms Katholiek 
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Armbestuur (1908-1925) en in 1898 volgt hij zijn 

vader op als brandweercommandant in Gemert. 

Daarnaast is hij onder andere gemeenteraadslid 

(1902-1919), lid en voorzitter van het burgerlijk 

Armbestuur (1908-1924) en voorzitter van de 

in 1901 opgerichte Commissie tot Wering van 

Schoolverzuim. Net als zijn vader wordt hij door 

de kerk benoemd tot Ridder in de Orde van den 

Heilige Gregorius. 

Zijn vrouw Anna Maria is lid van de derde orde 

van de heilige Franciscus. Dat zijn evangelisch-

levende mannen en vrouwen, die geen klooster-

gelofte hebben afgelegd. Ze houden regelmatig 

samenkomsten om hun onderlinge verbonden-

heid te onderhouden. 

De vier dochters van Johan en Anna Maria 

groeien in Gemert op in gefortuneerde omstan-

digheden. Ze trouwen op hun beurt ook weer elk 

met een man uit een welgestelde familie. 

Oudste dochter Francina (Francisca Wilhelmina 

Maria Antonia) Prinzen (1886-1968) trouwt 

in 1908 in Gemert met Arthur (Theodor Jozef) 

Steegh, afkomstig uit een bankiersfamilie te Venlo 

(Bank van Haffmans & Steegh). 

Dochter Adie (Adriana Dominica Maria Josephina) 

Prinzen (1890-1964) trouwt in 1916 in Gemert 

Johan Prinzen afgebeeld op de voorzijde van zijn 
bidprentje. Bron: Bidprentjescoll. HKK Gemert, objnr. 
01495.

Anna Maria Verschure afgebeeld op de voorzijde van 
haar bidprentje. Bron: Bidprentjescoll. HKK Gemert, 
objnr. 00769.
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met Henk (Willibrordus Henricus Antonius) van 

Oppenraaij, van 1913 tot 1948 werkzaam als 

huisarts in Schijndel. Hun enige kind, dochter 

Hetty (Henriëtte Maria Johanna) van Oppenraaij 

wordt wijkverpleegkundige in Haarlem en omstre-

ken en medeauteur van instructieboeken voor 

medische verzorging. Zij blijft ongehuwd en sterft 

in 1999 kinderloos. Na haar dood blijkt dat haar 

hart voor Brabant is blijven kloppen. Ze laat een 

aanzienlijk vermogen na aan het Noordbrabants 

Museum, dat mede door haar legaat in 2017 de 

grootste aankoop in zijn historie kan doen. Het 

schilderij ‘Collse Watermolen’ van Vincent van 

Gogh wordt voor bijna 3 miljoen euro aange-

kocht. 

Dochter Josephine (Henriëtte Arnoldina Maria) 

Prinzen (1895-1964) huwt in 1917 in Gemert 

met weduwnaar Herman (Hermanus Johannes 

Maria) Verstraaten, zoon van Willem Verstraaten, 

burgemeester van Beuningen en tevens eigenaar 

van vruchtenconservenfabriek en fruithandel ‘De 

Asdonck’. 

Jongste dochter Riet (Maria Johanna Hermina 

Josephina) Prinzen (1899-1968) treedt in 1921 

in het huwelijk met Henri (Henricus Gerardus 

Maria) van Swaaij. Hij is de zoon van Ir. Gerardus 

Jacobus van Swaaij, die op dat moment Statenlid 

en directeur van de PNEM4 is. Henri’s prominente 

vader zal een jaar later volledig overstappen op 

het ministerschap (Waterstaat). In eerdere jaren 

heeft hij een carrière als hoogleraar elektrotech-

niek en architect. Henri zelf is ook elektrotech-

nisch ingenieur. Hij sterft al op 28-jarige leeftijd 

in Apeldoorn als gevolg van een ongeval met 

hoogspanning. Zijn 24-jarige weduwe blijft achter 

met een zoontje van 1,5 jaar en een kindje op 

komst. Ze zal nooit hertrouwen. 

In 1925 overlijdt Johan in Gemert op 66-jarige 

Graf van Johannes Theodorus Prinzen (1858-1925) 
en Anna Maria Antonia Verschure (1861-1930). 
Foto: Cas Jamin.
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leeftijd. Zijn vrouw Anna Maria overlijdt in 1930 

op 68-jarige leeftijd in Blerick, de woonplaats van 

haar dochters Francina en Riet. Ze wordt bijgezet 

in het graf bij haar overleden man in Gemert. 

In het Gemerts gemeentearchief bevindt zich een 

(niet-openbaar) afschrift van een notarieel testa-

ment uit 1928 van Anna Maria, met Koninklijke 

machtiging aan het Armbestuur voor aanvaarding 

van een legaat uit haar nalatenschap en een 

begeleidend schrijven. Hieruit mag geconcludeerd 

worden dat zij het Armbestuur een deel van haar 

vermogen heeft nagelaten. 

In Gemert speelt men met het idee om de 

voorgevel van het Prinzenhuis aan de Kerkstraat 

weer in zijn oude glorie te herstellen. Het huis 

ligt een eindje van de weg af. Van de voorgevel is 

de benedenverdieping op een bepaald moment 

door Rooijackers Mode naar voren uitgebouwd, 

om de etalage van hun zaak aan de straat te laten 

aansluiten. Tegenwoordig zit op deze plek Zonne-

studio Gemert. Renovatie naar de oorspronkelijke 

staat zou vanuit cultuurhistorisch oogpunt en voor 

toerisme een voordeel kunnen zijn. De tijd zal 

leren of het er inderdaad van komt. 

Het Prinzenhuis in 1967 nog in oorspronkelijke staat. Bron: Beeldbank HKK Gemert (nr. 03344); Fotograaf: J. 
Duppen, Gemert.
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Noten:
 1.   Zie Gemerts Heem 2020 nr. 4, p. 30-32 voor een verhaal over grootvader en stichter Johannes Theodorus Prinzen 

(1784-1864). 
 2.   De neef, Johannes Theodorus Prinzen (1859-1917), is een zoon van Medardus Prinzen en Anna Maria Frederiks. 
 3.   Zie Gemerts Heem 2021 nr. 1, p. 18-20 voor een verhaal over zijn ouders Willem en Francina. 
 4.   Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij (PNEM).

Bronnen:
-  Stichting Dodenakkers Funerair Erfgoed. Begrippenlijst Funeraire Symboliek (roos, cirkel): www.dodenakkers.nl/naslag/

symboliek. 
-  Grieks kruis en Christusmonogram. (2019, 11 juli). In Historiek. historiek.net/grieks-kruis-en-christusmonogram/89172/. 
-  N. Glaudemans en Zn. (2020, 5 december). In nl.wikipedia.org. 
-  Gemeentearchief Gemert-Bakel: erfgoed.gemert-bakel.nl. 
-  Straatnamenrubriek www.heemkundekringgemert.nl: Prinzenstraat. 
-  In memoriam: Johannes Theodorus Prinzen. In krant ‘De Zuid-Willemsvaart’ (Helmond) van 3-1-1925, rubriek Provinci-

aal Nieuws, p. 2. Via delpher.nl. 
-  Otten, A. (1999). Elke seconde telt: 400 jaar Gemertse Brandweer 1600-2000, Bijlage 2: Lijst van commandanten, 

P. 154. Gemert: Heemkundekring De Kommanderij Gemert & Personeelsvereniging Brandweer Gemert. ISBN 90-73 
621-17-8. 

-  Online bidprentjesverzameling Heemkundekring Gemert. 
-  Derde orde. (2018, 20 november) In nl.wikipedia.org. 
-  Jos.Steegh waas unne belangriëke mins. dagboektitven.blogspot.com/2014/11/jossteegh-waas-unne-belangrieke-mins.

html. 
-  Brabants Historisch Informatiecentrum: www.bhic.nl. 
-  Van Gogh’s watermolen terug in Brabant dankzij Schijndelse Henriëtte. www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/van-gogh-s-

watermolen-terug-in-brabant-dankzij-schijndelse-henriette. 
-  Wilbrordus Henricus Antonius van Oppenraaij (1886 - 1964). In schijndelwiki.nl. 
-  Ir. G.J. van Swaaij - Parlement.com. 
-  Gerardus Jacobus van Swaaij. (2021, 26 april) In nl.wikipedia.org. 
-  Familieberichten overlijden ‘Riet’ van Swaaij-Prinzen. In ‘De Volkskrant’ (‘s-Hertogenbosch) van 28-12-1968.  

Via delpher.nl. 
-  Asdonckse Beuningen: http://www.verasdonck.nl/Introduction/kleine%20foto%27s/Asdonckse%20Beuningen.pdf

Het schilderij de ‘Collse 
watermolen’ is in 1884 
geschilderd in olieverf op 
doek door Vincent van 
Gogh (1853-1890). De 
molen is sinds 1972 een 
Rijksmonument (nr. 14648). 
Dit schilderij kon door het 
Noordbrabants Museum 
worden gekocht dankzij de 
nalatenschap van een dochter 
van Adie Prinzen.
Bron reproductie: Publiek 
domein, Wikimedia.

G E M E R T S  H E E M    25   2021/3



T h e o  D o n k e r s

Ze stond echt onder stroom

In Gemerts Heem van herfst 2013 schreef ik 

het artikel ‘Jonge boerin onder stroom’. Daarin 

vertelde ik hoe mijn moeder Riek van den Acker, 

in 1946 nog een jonge Gemertse boerendochter, 

tijdens de festiviteiten rond het vijftigjarig bestaan 

van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, 

letterlijk onder stroom kwam te staan, samen met 

nog een aantal andere bezoekers van het feest. 

De festiviteiten vonden half september 1946 

plaats in de tuinen van het Gemerts kasteel.

Het verhaal was mij door haar jongste broer, 

mijn oom Antoon van den Acker (Kruisheer), 

verteld en door zijn broer Wim bevestigd, die net 

als mijn moeder ook onder stroom (zeer waar-

schijnlijk 220 volt) had gestaan. Beiden hadden 

als gevolg daarvan ernstige schroeivlekken aan 

hun handen. Twee weken lang hebben zij niets 

vast kunnen pakken zonder weer een soort van 

stroom door het lichaam te voelen gaan. Ik vroeg 

mij in genoemd artikel ook af of er iets over die 

dramatische gebeurtenis in de toen verschijnende 

media te vinden was. Helaas helemaal niets, wat 

mij deed vermoeden dat e.e.a. waarschijnlijk in de 

doofpot was geraakt. Want ja, wie was verant-

woordelijk voor het technische mankement? Of 

heeft er die dag misschien iemand een grap uit 

willen halen? Er hadden meerdere, zelfs dodelijke, 

slachtoffers kunnen vallen als niet iemand (wie is 

helaas niet bekend) tijdig de stroom van de kabel 

had gehaald. Tegenwoordig gebruikt men drang-

hekken om het publiek op veilige afstand van de 

getoonde sportieve prestaties te houden. Zo kort 

na de oorlog werden o.a. ijzeren kabels gedragen 

door houten palen gebruikt als ‘dranghek’.

Onlangs trof ik een nicht van mij die een verras-

sing voor mij had. Haar vader Harrie 

Hanenberg was 18 november 2020 op 

de leeftijd van 106 jaar te Boekel overle-

den. Hij was in 1950 getrouwd met een 

zus van mijn vader. Bij het leegmaken 

van zijn woning had mijn nicht een oude 

feestgids gevonden die geschreven was 

voor de bruiloft (31 mei 1951) van mijn 

ouders Johan Donkers en Riek van den 

Acker. De 70 jaar oude gids staat vol 

met liedjes die tijdens dat feest gezon-

gen zijn. De inhoud van de liedjes lezend 

Trouwfoto (31 mei 1951) van Johan 
Donkers en Riek van den Acker
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kwam ik o.a. het volgende stuk tekst tegen in het 

‘Levenslied van de Bruid’ dat gezongen werd op 

de wijs van ‘Toen onze mop een mopje was…’:

Toen zij was 18 jaren oud 

Was ze al een flinke meid 

’t kwam zo dat menig Gemertse boer 

Graag door de Kampen rijdt.

Refrein.

Er werd gepraat over ’t geboer 

Of over de “Ruiterij” 

Of over ’t paard, dat haast veulen moest 

Doch daar bleef het dan ook bij.

Refrein.

’t Was in September ’n volgend jaar 

Bij ’t Gouden feest van de Boerenbond 

Toen gebeurde een geluk bij ’n ongeluk 

’t Gerucht er van ging rond.

Refrein.

De omheining van het feestterrein 

Kwam onder electrische stroom 

Ons Riek hing aan de omheining vast 

Kon er niet aan ontkoom.

Refrein.

Ze was er efkes erg aan toe 

Jan heeft haar toen bevrijd 

Hij heeft voor ’t eerst zo goed hij kon 

Naar huis haar begeleid.

Refrein.

’t Is waar, ’t is waar, ’t is zeker waar 

Dat heeft die Jan gedaan 

En sinds die tijd komt hij voorwaar 

Vaak in de Kampen aan.

Uiteraard was ik aangenaam verrast toen ik 

bovenstaande tekst las. Het lied is door de vijf 

zussen van mijn moeder geschreven en wellicht 

ook met hulp van haar ouders. Derhalve mogen 

we aannemen dat het nogal pijnlijke voorval ook 

werkelijk, en nu zonder enige twijfel, heeft plaats 

gevonden. En daarom blijft het zeer merkwaardig 

dat er door de toen in Gemert gelezen kranten 

niets maar dan ook helemaal niets over het 

schokkende voorval is geschreven. Dit in schril 

contrast met alles wat er toen wel over de festivi-

teiten rond het Gouden jubileum van de Boeren-

bond in de krant werd geschreven.

Mijn moeder is geboren 17 januari 1927. Toen ze 

Fragment van de eerste bladzijde van de feestgids.
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18 jaar oud was, 

was het 1945. 

Het feest van de 

Boerenbond vond 

plaats op 14 en 

15 september 

1946, Riek was 

toen 19 jaar. 

Johan heeft op die 

feestelijke dag in 

1946 eerst Riek 

bevrijd en haar 

vervolgens vrijwel 

meteen aan de 

haak geslagen en haar daarna nooit meer los 

gelaten. Bijna precies een jaar eerder had Riek 

het leven gered van Jan de Brouwer. Daarover 

heb ik verslag gedaan in het Gemerts Heem num-

mer 1 van 2020. Opmerkelijk genoeg wordt daar 

in de hier genoemde feestgids geen melding van 

gemaakt…

Riek en Johan hebben bijna vijf jaar verkering 

gehad. Woensdag 30 mei 1951 zijn zij in het 

gemeentehuis van Gemert voor de wet getrouwd. 

In de op die dag opgemaakte trouwakte staat dat 

zowel de ouders van de bruidegom als die van de 

bruid hun toestemming voor het huwelijk hebben 

gegeven. De inzegening van het kerkelijk huwelijk 

vond de dag erna plaats, op donderdag 31 mei 

1951 in de kerk Sint Jans Onthoofding in Gemert. 

Ik had verwacht dat kruisheer Dr. Antonius van 

Asseldonk (‘Heeroom in Wenen’), broer van de 

moeder van de bruid voor zou zijn gegaan in de 

huwelijksmis. Afgaande op wat in de feestgids 

staat is hij echter niet bij de bruiloft aanwezig ge-

weest. Het was pastoor Johannes van den Heuvel 

die het huwelijk 

van Johan en Riek 

in Gemert inze-

gende. Vervolgens 

werd de bruiloft 

gevierd in de stal 

van de boerderij 

van de ouders van 

Riek, Kneel van 

den Acker en Jana 

van Asseldonk, 

gelegen aan de 

Groenesteeg in 

Gemert vlakbij 

de Peelse Loop. De boerderij van Kneel en Jana, 

gebouwd door de vader van Kneel, staat daar 

nog. Maria Kanters, het jongste van de twee 

bruidsmeisjes, herinnert zich het feest nog. Het 

was een gezellige boel. En ze hoort nog hoe 

Canisius Renders, vriend en latere echtgenoot van 

Maria van den Acker (zus van Riek) het liedje zong 

‘En de boer die melkt zijn koe koe koe al in een 

houten emmertje…’.

Ik, en ook mijn broers en zussen, wisten niet van 

het bestaan van een feestgids die bij het huwelijk 

van onze ouders in Gemert was gebruikt. Vreemd 

dat onze ouders geen exemplaar van de feestgids 

hebben bewaard. We zijn dan ook heel blij met 

dit aandenken, te meer ook omdat er, voor zover 

wij weten, geen foto’s van de bruiloft bestaan. We 

hebben alleen een officiële trouwfoto van Johan 

en Riek. Eenmaal getrouwd lieten ze er samen 

geen gras over groeien, want negen en een halve 

maand na de bruiloft (vrijdag 14 maart 1952) 

werd ik geboren. En daarna kwamen er in acht 

jaar tijd nog zeven kinderen bij...’
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A d  O t t e n

Van goede vrouwen tot vroedvrouwen
Een paar jaar geleden komt de gemeentelijke werkgroep “Naamgeving openbare 

ruimte” met het idee om voor een volgend uitbreidingsplan alle straten te noemen 

naar vrouwen die voor de gemeenschap van groot belang en betekenis zijn geweest. 

Een vroedvrouwenbuurt? 
De oudste professioneel georganiseerde vrou-

welijke beroepsgroep is dat niet die van de 

vroedvrouwen? Werkend op de eerste plaats voor 

moeder en kind maar in feite voor iedereen. Voor 

het nageslacht. Voor ons allemaal.  

Voor ‘vroede vaderen’ in de betekenis van ‘raad 

van wijze mannen’ wordt vandaag de dag de 

schouder opgehaald. Maar toch staat ‘vroed’ nog 

steeds voor ‘wijs’ en zijn vroede vrouwen letterlijk 

wijze vrouwen. Aanstaande moeders vertrou-

wen zich van oudsher aan hen toe. In Vlaamse 

dialecten spreekt men nog van ‘wiesvrouwen’ en 

in Gemertse archiefstukken van de zeventiende 

en de achttiende eeuw heeft men het over de 

goeijvrouw, vroeijvrouw ofte vroeijmoeder. Al-

lemaal complimenteuze benamingen. Ook voor 

het latere ‘vroedvrouw’. Best bijzonder trouwens 

voor een plaats in de ordegrootte van Gemert dat 

in de zeventiende eeuw hier al besloten wordt tot 

het aanstellen van een beëdigde goeij- of vroey-

vrouw die een jaarlijks gemeentelijk traktement 

en een tegemoetkoming krijgt uit de parochiële 

armenkas. 

In 1668 is in Amsterdam een examen ingevoerd 

voor vroedvrouwen en in 1697 ziet in Brugge 

een leerboek het licht met als titel 'Onderwijs 

voor alle vroedvrouwen raeckende hun ampt 

ende plicht' met daarin opgenomen een 'Examen 

Obstetricum' (vragen en antwoorden in zake de 

verloskunde). 

Gezworen vroedvrouwen van 1691 tot 
omstreeks 1875
Uit het Gemert van 1704 kennen we ene Catalijn 

Baden, dan 68 jaar, die blijkens de gemeente-

rekeningen uit die tijd hier al vanaf 1691 werkt 

als gezworen vroedvrouw. Tot dusver stuiten we 

in het archief pas in 1759 op een opvolgster. 

Het is Gerarda, huisvrouw van de gezworen klerk 

Servaes van Berlo “voorsien met attestatien ende 

testimonialien door d’heer A: de la Geneste ver-

maardt doctor binnen Grave als andere van Cleef 

gegeven” die in genoemd jaar door de regenten 

van Gemert als vroedvrouw wordt aangenomen 

en beëdigd. 

Na het overlijden van Gerarda van Berlo in 1785 

treedt dochter Barbara in de voetsporen van haar 

moeder. Opmerkenswaard is dat in een in 1793 

te Grave uitgegeven almanak met daarin opge-

nomen de “Naamwijzer der Hooge- en Mindere 

Amptenaren en Regeringsleden der Hoogduitsch 

Ordens Soeveraine Heerlijkheid Gemert” de naam 

van vroedvrouw Barbara van Berlo van 90 namen 

de enige vrouwennaam is! Barbara – in 1779 

gehuwd met Leendert van Deursen – krijgt in 

de periode 1780-1796 maar liefst 10 kinderen 

Van Deursen, van wie een drietal jong overlijdt. 
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Barbara overlijdt in 1804 op het Hoeksken in 

Gemert. 

Tot ver in de negentiende eeuw blijft Gemert 

vroedvrouwen aanstellen. We noemen hier de 

namen van Maria Catharina Muller, Elisabeth 

van Eupen en (Johanna) Maria de Vries, allen als 

vroedvrouw geadmitteerd te ’s-Hertogenbosch 

in resp. 1816, 1823 en 1838. Zij staan op de 

jaarlijkse lijst der erkende beoefenaren van de 

onderscheidene takken der geneeskunst in de 

Provincie Noord-Brabant met als vestigingsplaats 

Gemert. 

Baaksters 
Nog niet alle archiefbestanden zijn gecheckt maar 

ergens in de tweede helft van de negentiende 

eeuw stopt Gemert met de aanstelling van vroed-

vrouwen. Dat valt samen met een langdurige 

krimp van het inwonertal vanwege de trek van 

met name jonge gezinnen naar snel industrialise-

rende steden met spoor- en kanaalverbindingen 

die Gemert ook wel ambieert maar daarvoor niet 

in aanmerking komt. 

De grote behoefte van aanstaande moeders aan 

‘wijze vrouwen’ wordt dan gedekt door baak-

sters. Dat zij zoals eerder de vroedvrouwen in 

de Gemertse volksmond geduid blijven als ‘goej 

vrouwen’ zegt iets over de waardering die ook 

hen ten deel valt. Van een aantal is bekend dat zij 

door huisartsen (de dokters Kuijper en Tiddens) 

daartoe werden aangezocht, geïnstrueerd en 

opgeleid. 

Maar dat neemt niet weg dat de in Veghel 

gevestigde regionale gezondheidscommissie 

rond de eeuwwisseling de slechte toestand in de 

Gemertse zorg op het gebied van de verloskunde 

aan de kaak stelt. Zij vindt het zelfs onbegrijpelijk 

dat de gemeente niet (opnieuw) overgaat tot het 

aanstellen van een vroedvrouw. 

Van jaar op jaar komt zij met die aanbeveling. Pas 

vanaf 1916 komt heel geleidelijk verbetering in 

een zorgelijke situatie na de op instigatie van met 

name de nieuw aangetreden en bijzonder actieve 

pastoor (Lambert Poell) gestichte Wit-Gele-Kruis-

vereniging (WGK) die kraamzorg, zuigelingenzorg 

en wijkverpleging in de gemeente gaat organise-

ren. Het WGK neemt ook een baakster in dienst, 

in 1930 zelfs een tweede. 

Het inwonertal van Gemert is dan ook weer 

terug op het peil van medio 19de eeuw hetgeen 

toe te schrijven valt aan de sterk verbeterde 

mogelijkheden van woon-werkverkeer. Maar op 

een (zelfstandige) vroedvrouw blijft het dan nog 

wachten tot 1955.     

Hierna volgen drie beknopte biografietjes van 

personen uit de jaren 1934 tot 1986 die menig 

lezer zullen aanspreken omdat van jongs af aan 

die namen al gehoord werden uit de mond van 

moeders dan wel grootmoeders. Niet zelden ging 

dat ook gepaard met gevoelens van geluk en 

dankbaarheid… 

ZUSTER GERTRUDA 
(hoofd Elisabethziekenhuis 1934-1955)

Op 9 mei 1934 komt zuster Gertruda (Stroeve) 

naar Gemert. Zij is franciscanes en het beoogde 

hoofd van het in aanbouw te nemen ‘ziekenhuis’. 

De bouwaanvraag en de tekeningen kan ze nog 

net mee beoordelen alvorens die worden voorge-

legd aan B & W. De lijntjes zijn kort. Architect is 

de bij Gemeentewerken werkzame Mies Jagers uit 

Gemert. Op 12 juni 1934 heeft het Armbestuur, 
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eigenaar van het Gasthuis, de vergunning al in 

huis. Het gebouwencomplex aan de Nieuwstraat 

krijgt een nieuwe vleugel parallel aan de Ruijschen-

berghstraat en op 22 juli 1935 kan pastoor Lam-

bert Poell, dé grote ijveraar voor een ziekenhuis in 

Gemert, de nieuwe vleugel plechtig inzegenen. Dit 

‘ziekenhuis’ krijgt met name als kraamkliniek al snel 

een goede naam. In de eerste weken wordt er vier-

maal een tweeling geboren en ook een drieling. Van 

1935 tot 1966 zien hier een kleine duizend baby’s 

het levenslicht. Op 10 december 1951 wordt hier 

ook de 10.000ste Gemertenaar geboren. 

Na zo’n 22 jaar onafgebroken werkzaamheid in Ge-

merts ziekenhuis wordt Soeur Gertruda benoemd 

tot hoofdverpleegster van St.-Elisabeth in Vught. 

Wanneer in het dorp bekend wordt dat ‘de zuster’ 

Gemert gaat verlaten haasten vele moeders zich, 

met de kinderen waaraan zij de eerste zorg be-

steedde, naar het Gasthuis om afscheid te nemen. 

Gertruda wordt opgevolgd door zuster Dafrosa 

die tot de sluitingsdatum in 1966 actief blijft in de 

kraamkliniek. 

CORRIE TOELEN  
(zuster van het Wit-Gele-Kruis 1940-1956)

Cornelia A.J. Toelen is geboren 19 maart 1919 in 

Uden. Ze is een dochter van molenaar Toelen die 

zich met zijn gezin in de jaren twintig in Gemert 

vestigt als de nieuwe molenaar van de Mosterd-

pot op de Molenakker. Ten tijde van pastoor 

Poell is Corrie als meisje actief in het jeugdwerk. 

Ze studeert in Moederheil te Ginneken en komt 

als kraamverzorgster in 1939 weer in Gemert in 

dienst van het Wit-Gele Kruis. In 1940 volgt ze bij 

dezelfde kruisvereniging de met pensioen vertrek-

kende baakster Nel van de Laar-van de Burgt 

op. In een paar jaar tijd leert heel Gemert haar 

kennen als ‘zuster of vroedvrouw Toelen’. 

In de loop van 1956 wordt Corrie doktersassi-

stente bij dokter Beukers. Dat is betrekkelijk kort 

na de start van de zelfstandige vroedvrouwen-

praktijk van Tonnie van Asseldonk. In 1984, het 

jaar waarin Corrie met pensioen gaat, krijgt ze de 

pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Ponti-

fice. Ze overlijdt in april 2011 in Aarle-Rixtel. Op 
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In 1955 start ze als moderne eerste vroedvrouw 

in Gemert een eigen praktijk. Eerst in de Nieuw-

straat in het ouderlijk huis, vanaf 1959 in de 

Berglarenstraat. Ze woont daar samen met een 

tante en haar zus Dily. Na ongeveer 5000 bore-

lingen gaat Tonny in 1986 met pensioen. In dat 

jaar wordt ze achtenzestig. Dan krijgt ze meer tijd 

voor een andere passie. Schilderen.  

16 april wordt ze in Gemert begraven. Dat is op 

de in het Boerenbondsmuseum gevierde vrijwilli-

gersdag van de heemkundekring. Alle aanwezigen 

zijn er een minuut ‘stil’ van. Peter van den Elsen, 

geboortig van 1955, schrijft over haar betrokken 

werkzaamheid een prachtig artikel in het vierde 

Gemerts Heem van 2016 onder de titel “Met 

dank aan zuster Corrie Toelen”. Van haar pleeg-

kind Corrie Herlings krijgt de heemkundekring de 

door haar pleegmoeder minutieus bijgehouden 

bevallings- en nazorgregisters. 

TONNY VAN ASSELDONK  
(vroedvrouw 1955-1986) 

Tonny van Asseldonk is in Gemert geboren op 16 

juli 1918 en alhier overleden op 23 december 

2011. Tonny is de eerste gediplomeerde vrouwe-

lijke verloskundige in het Gemert van de twin-

tigste eeuw. Na zeven jaar als doktersassistente 

te hebben gewerkt bij dokter Clemens Verbeek 

besluit ze op wat latere leeftijd tot de studie van 

verloskundige. 

De ‘cultuur van het thuis bevallen’ wordt toegevoegd aan de lijst van Nederlands immaterieel 
erfgoed. Dat melden de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en 
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Volgens de KNOV is het thuis bevallen 
méér dan een medische handeling. “Het heeft een lange traditie en is ook onderdeel van de 
Nederlandse immateriële cultuur.” 
Bron: nos.nl/artikel/2360226-thuis-bevallen-valt-voortaan-onder-nederlands-erfgoed, 
dd. 11-12-2020

Bronnen:
-  Anny van de Kimmenade-Beekmans, Van Pesthuis tot wijkgebouw – De ontwikkeling van de gezondheidszorg in Gemert 

en het Wit-Gele Kruis, Bijdrage tot de geschiedenis van Gemert nr.15, Gemert 1991.
-  Ad Otten, Beëdigd in 1759. Eerste ‘goede vrouw’ van Gemert, In: Gemerts Heem 1994 nr.2, blz. 49-57. 
-  Peter van den Elsen, Met dank aan Zuster Corrie Toelen, In: Gemerts Heem 2016, nr.4.
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baon 

v ev/mv -e verkl bántje: 1. strook, baan. Iejt óp 

de laang baon skeuve: iets uitstellen. 

begaëve 

ww (vormen, zie gaëve, h. begívve): 1. het be-

geven, bezwijken. Z’nen trékker hég ’t begívve: 

zijn tractor heeft het begeven, is bezweken. 2. 

doodgaan, sterven. Haj hég ’t begívve toew ie 

taagenteg waor.  

binnevètter 

m ev/mv -s verkl -tje: introverte man. Haj ’s ’nen 

èchten binnevètter, ge kaomt ’r nie hèndeg aach-

ter wat ie ècht mééngt. 

fraojte 

ww overg (-te, h. gefraojt): fruiten (in kokend vet). 

Ge moet die jaojn már ífkes fraojte. 

gawzat 

bw van tijd: spoedig. Òf Gímmert gewònnen hé 

hùrde gawzat. 

gelaoje 

bn pred: woedend, ziedend. Èn ik worde me tòch 

gelaoje!              

gindsópin 

bw van plaats: ginderheen, derwaarts, daarheen, 

verderop, die kant uit/op. Vùrloopeg is ’t wír 

èlken dág gindsópin: voorlopig is het weer elke 

dag daarheen (bv naar je werk). 

inwérke 

ww onoverg (vormen, zie wérke, h. in-gewerkt): 

beïnvloeden (elkaar -). Dè wérkt óp mekaoren in: 

het ene beïnvloedt het andere. 

klòtstaëke   

ww (uitsl infin): turfsteken. Klòtstaëken is zwaor 

wèèrk. Haj ’s klòt wízze staëke. 

W i m  Vo s

Aanvulling Gemerts Woordenboek
Op 28 december 2020 kreeg ik van Martien van 

den Boom weer een stuk of twintig aanvullingen 

op het GWB 2017.

Martien twijfelde bij sommige woorden en 

uitdrukkingen of die echt algemeen Gemerts 

waren of alleen in zijn familie bekend. Over die 

twijfelgevallen heb ik met Harry Slits en Piet 

Vos overlegd. Gelukkig bleken bijna alle aanvul-

lingen waardevolle bijdragen te zijn, waarvoor 

onze hartelijke dank. Op 26 januari 2021 kreeg 

ik van Jo van den Elzen-van Berlo ook weer wat 

aanvullingen. Tevens heb ik van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om een fout in Gemerts Heem 

2020, nr.1 te verbeteren (zie kultuujr). Tenslotte 

zijn twee spelfouten in de oorspronkelijke tekst 

van het GWB 2017 verbeterd (zie klòtstaëke en 

staëke in het lemma klòtstaëke). 

Zoals gebruikelijk in Gemerts Heem zijn de 

nieuwe lemmata in dezelfde vorm gegoten als 

de lemmata in het Gemerts Woordenboek 2017 

t.b.v. een gemakkelijke digitalisering later. Ten-

slotte wederom een woord van dank aan Harry 

Slits voor zijn tijdrovende, uiterst nauwkeurige 

correctie van dit artikel.

Gímmers – Nederlands
aojtlaajke (aojtlèèjke) 

ww onoverg (-t aojt, -te -, h. aojtgelaajkt/ 

-gelèèjkt): uitlekken.  

aord (aard) 

m ev/geen mv: 4. karakter. Dè zit in z’nen aord.  

G E M E R T S  H E E M    33   2021/3



klòtstaëker 

m ev/mv -s: turfsteker. Z’ne grotvádder waor 

klòtstaëker in de Píl. 

knal 

m ev/mv -le verkl knèlleke: knal. Mí naj-jaor héb 

oew héél wa knallen èn knèllekes gehèùrd. 

kultuujr 

m ev/mv -tuure: kultuur. (gez, zie boewr). 

laajke (lèèjke) 

ww (-t, -te, h. gelaajkt/gelééjkt) I. onoverg: lekken. 

’t Laajkt/ Lèèjkt as ’n zeef. De geut laajkt/lèèjkt. 

II. overg. lekken. Die waoge laajkt/lèèjkt ollie. (Vgl 

aojtlaajke/ aojtlèèjke). 

naachtraovelder 

m ev/mv -s: nachtbraker, iemand die het altijd 

laat maakt. [Opm: Vgl WBD, Deel III, sectie 3, 

afl. 1 geeft op p. 45/46 voor nachtbraken o.a. 

‘nachtraven’ als vrij frequent in Oostnoordbr.; in 

Nuenen ‘nachtdraven’ en in St-Anthonis ‘nacht-

graven’; VD geeft als tweede betekenis van de 

vogelnaam ‘nachtraaf’: iemand die ’s nachts 

doende is (m.n. met stelen of losbandigheid)]. 

noolooëpe (-loupe) 

ww overg (vormen, zie looëpe/loupe, h./is noog-

elooëpe/ noogeloupe): 3. nalopen, voortdurend 

moeite doen om bij iets te zijn of eraan deel te 

hebben. Die ziekt zit tíggeworreg óvveral èn nér-

ges, már ik loup ’t nie noo. 

platlooëpe (-loupe) 

ww overg (vormen, zie looëpe/ loupe, h. platge-

looëpe/ platgeloupe): 1. platlopen, bv van gras. 

As we gónge voetballe, liejpe we ’t gras van de 

wèèj plat. 2. (figuurlijk:) ergens veel komen. Haj 

hé baj z’nen buurman de deur platgeloupe. 

skómpes 

o ev geen mv: schompes, in de verb. z’naajgen ’t 

skómpes wérke: zich te barsten werken. [Opm: 

recente ontlening aan de Ned. volkstaal]. Die 

klòtstaëkers hébbe d’raajge ’t skómpes gewérkt 

in de Píl. 

spitse (spits) 

m ev (zelfst gebr bn): toren(spits). (Als over de 

verre toekomst werd gesproken, zei een oudere:) 

Oo, jónge, dan ligge waj allaang ténge de spitse: 

dan zijn wij al dood en begraven. 

straojne 

ww onoverg (-t, -de, h. gestraojnd): struinen, 

snuffelend rondlopen om te zien of men iets van 

zijn gading kan vinden. Haj straojnde dik dùr de 

bòsse um kneengd te vange. 

tíggestròps 

bn 1. tegen de loop-/rijrichting in. Haj liejp tíg-

gestròps de kéérk aojt. Haj reej tíggestròps de 

straot aojt. 2. tegendraads. Haj is gínnen hènde-

ge um mí te wérke, haj kan nògal tíggestròps zén. 

umhogvalle 

ww onoverg (vormen, zie valle, is umhoggevalle): 

omhoogvallen. Verstaand had ie nie, már haj ’s 

umhoggevallen èn evél wéthaawer geworre. 

verdaojstere 

ww overg (-t, -de, h. verdaojsterd): 1. verduiste-

ren, het licht wegnemen. In d’n orlòg moese we 

òns haojs verdaojstere. 2. (van geld). Haj hé gèld 

verdaojsterd van z’nen bás. 

verklooëte (verkloute) 

ww overg (1verklooët, 2/2m/3verklot, 
1m/3mverklooëte, 1/2/2m/3/1m/3m verklotte, h.verklot): 

verkloten, verknoeien. Ik héb m’nen tejd ’n bietje 

verklot. 

verstaand 

o ev/geen mv verkl -stèèndje: verstand. (Uitroep 

als iemand iets heel doms zegt of doet:) Wan 
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verstaand. (Van iemand die onwijze dingen doet 

omdat zijn verstandelijke vermogens (nog) be-

perkt zijn, vergoelijkend:) Dè is ’t kléén verstaand. 

vètkwal 

m ev/mv -le verkl -kwèlleke: 1. vetrand, stukje vet 

aan vlees. Die vètkwalle hoewfde nie óp te aëte. 

2. vetzak, dikzak. Wa hédde naw án zonne vèt-

kwal baj ’t voetballe?   

vùrlooëpeg 

bw van tijd: voorlopig. Vùrlooëpeg blie alles hiej-

r’tzèlfde. 

Nederlands – Gímmers 

begeven (’t -): begaëve (’t -) 

beïnvloeden (elkaar -): inwerke 

bezwijken: begaëve (’t - ) 

dikzak: vètkwal 2 

doodgaan: (zie afpikke), begaëve (’t -), dooëd-

gon, doudgon, hímmele, kepòtgon (van dieren, 

mensen) 

fruiten: fraojte 

karakter: aard 4, aord 4 

knal: knal  

komen (ergens veel -): platlooëpe 2, platloupe 

2 

kultuur: kultuujr 

lekken: laajke, lèèjke 

man (introvert): binnevètter 

nachtbraker: aovenduujl, naachtraovelder 

nalopen: áchternoolooëpe, afternoolooëpe, 

afternooloupe, noolooëpe, nooloupe 

omhoogvallen: umhogvalle 

platlopen: platlooëpe 1, platloupe 1 

schompes: skómpes 

spoedig: gaow II, gaowèèchteg, gawzat 

sterven: (zie afpikke), aftélle, begaëve (’t -), hím-

mele, (zie jas), kepòtgon, (zie leujke), 

stèèrve, verrèkke 

struinen: straojne 

tegen de rij-/looprichting in: tíggestròps 

tegendraads: (zie riejk 1), tíggestròps 

turfsteken: klòtstaëke 

turfsteker: klòtstaëker 

uitlekken: aojtlaajke, aojtlèèjke 

uitstellen: aojtstélle 2, (zie baon 1) 

verduisteren: verdaojstere 

verkloten: verklooëte, verkloute 

verknoeien: verklooëte, verkloute 

vetrand (stukje vet aan vlees): vètkwal 1 

vetzak: vètkwal 2 

voorlopig: vùrlooëpeg  

werken (gewoon – en hard -): krabbe, heuve, 

kroomligge, ossele, peeze, piezákke, pízzeke, (zie 

skómpes), (zie stonde), wérke 

woedend: gelaoje 

ziedend: gelaoje
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K A P I T T E L S T O K J E S

Tweemaal bruggetje over de Rips
(door Wout Brouwers)

In Gemerts Heem nr. 4 van jaargang 2019 staat 

het interessante artikel 'Wegen komen en gaan'. 

In dat artikel staat een foto van een houten brug-

getje dat destijds over het, helaas gedempte, 

beekje de Rips lag ter hoogte van de Mgr. Den 

Dubbeldenweg. Dat bruggetje kwam me be-

kend voor. Dat bruggetje heeft mijn vader (Jan 

Brouwers, inmiddels 95 jaar) ooit in een deal met 

de gemeente Gemert kunnen krijgen om het te 

gebruiken in De Kampen. Daar lag het bruggetje 

ook over de Rips. De koeien konden dan vanuit 

de boerderij aan de Pandelaar over het bruggetje 

naar de weilanden lopen die gelegen waren aan 

de overzijde van de Rips in De Kampen. Behalve 

het bruggetje op de oorspronkelijke plaats nu 

ook de foto van hetzelfde bruggetje, maar dan 

gelegen in De Kampen. 

Ook mijn broer Hans is geïnspireerd geweest door 

het bruggetje en heeft er ooit in het verleden een 

tekening van gemaakt. Het leek me wel aardig om 

dit te delen met de lezers van Gemerts Heem. 

Brug over De Rips, waar nu het appartementencomplex De Vicaris 
staat. Op de achtergrond de kruising Vicaris van der Asdonkstraat - 
Mgr Den Dubbeldenweg.

Hetzelfde bruggetje over De Rips langs 
de nog onverharde weg door De Kam-
pen (Foto Foka)
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Brabants gezegde uit Gemert: 
Ge moet ‘ns komen als de trap is afgezaagd…

(door Ad Otten)

Het moet zijn geweest op 25 oktober 1648. Ruim 

vier maanden na de bekrachtiging van de Vrede 

van Munster, het einde van de Tachtigjarige Oor-

log. In Gemert begint in feite dan pas de oorlog. 

Steeds was Gemert een neutrale enclave geweest 

in een bijzonder ongelukkig Brabant, misschien 

wel het grootste slagveld van die 80 jaar aanhou-

dende oorlog. Staatse troepen bezetten Gemert. 

Troepen die door Caspar Ulrich van Hoensbroek, 

de door de Duitse Orde in december 1647 

afgezette commandeur van Gemert, hier zijn bin-

nengehaald. De Gemertse regering wordt afgezet, 

een nieuwe schepenbank geïnstalleerd waarin 

geen katholieken zitting mogen hebben, en net 

als in Staats Brabant wordt ook hier de kerk 

gesloten en ter beschikking gesteld aan de enige 

ware religie, het gereformeerd geloof. Natuurlijk is 

er protest in Gemert, maar wat kun je tegen een 

gewapende overmacht…. De bezetters sluiten 

de pastoor en de koster op in het Spinhuis in 

’s-Hertogenbosch. De Gemertse schout Brouwers, 

die verklaarde dat hij zich alleen maar af liet 

zetten door degene die hem had aangesteld, zal 

zelfs worden afgevoerd naar de Gevangenenpoort 

tegenover het Binnenhof in Den Haag. Die gevan-

genis is speciaal gereserveerd voor de grootste 

staatsvijanden. Enz. enz. Op 25 oktober komt do-

minee Plancius uit Veghel preken in de Gemertse 

kerk. Een maand eerder probeerde hij dat ook al. 

Maar tevergeefs. Ter beveiliging brengt hij nu een 

hele ruiterbende van Staatse soldaten mee onder 

commando van de Peellandse kwartierschout 

Jonker Prouninck van Deventer. 

Volgens getuigenissen moet heel Gemert zich 

verzameld hebben rond de kerk, maar niet om 

naar de preek van de dominee te komen luiste-

ren. De ruiters en soldaten hebben de grootste 

moeite het morrende Gemertse volk in bedwang 

te houden. Uiteindelijk komt er slechts zeven man 

in de kerk, de kwartierschout, diens broer, een 

geïmporteerde koster en nog vier aangesleepte 

moedige buitendorpsen. Wanneer dan dominee 

Plancius de preekstoel wil beklimmen, blijkt de 

trap weg en het geheel dreigt bovendien om te 

vallen. Het is dat moment dat het Brabantse 

gezegde ingang vindt “Ge moet ‘ns komen als de 

trap is afgezaagd…”.

(Over de bezetting van Gemert in 1648 is al heel 

wat geschreven maar dit gezegde is alleen bekend 

uit het te Utrecht in de jaren dertig uitgegeven 

boek “Die Verkeerde Weerelt” geschreven door 

mr. A. Roothaert)
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In Nederland Door Omstandigheden
((door Rob de Haas alias Gerritsen)

In de edities 1 en 2 van het Gemerts Heem van 

2019 schetste ik de achtergrond van de Indische 

Nederlanders in Gemert aan de hand van mijn ei-

gen familiegeschiedenis. Daarbij ging ik ervan uit, 

dat een zekere Dirk de Haas uit Amsterdam de 

stamvader is van onze familie De Haas. Dat kon 

ik doen op basis van het omvangrijke werk “Oud 

en Nieuw Oost-Indiën” uit 1726 van dominee 

François Valentijn, die Dirk persoonlijk gekend 

heeft en op basis van een artikel van professor S. 

Kalff “Van weesjongen tot gouverneur” uit 1902. 

Dat Dirk de Haas de grondlegger is van een talrijk 

Indo-Europees geslacht staat vast. Echter bij zijn 

overlijdensbericht van 8 april 1701 staat dat hij 

is overleden ‘in het 63ste jaar sijns ouderdoms’. 

Ik tekende daarbij aan, dat dat niet kon kloppen 

‘anders zou hij in 1644 toen hij naar Batavia ging 

pas zes of zeven zijn geweest’. Logischerwijze was 

een weesjongen die naar Indië werd gestuurd een 

jaar of zeventien. Daar ging ook Kalff vanuit.

Wie schetst mijn verbazing toen ik in het heral-

disch tijdschrift “De Nederlandse Leeuw” uitgave 

1986 volume 103 lees, dat W.Ph. Coolhaas in 

zijn “Generale Missiven IV (1675-1685) blz. 721 

dezelfde twijfels heeft bij de conclusie dat Dirk 

pas zes jaar zou zijn geweest toen hij uit Hol-

land vertrok. In hetzelfde artikel wordt die twijfel 

echter meteen weggenomen. Het antwoord wordt 

namelijk gegeven door J. Mooy in zijn “Bouwstof-

fen voor de Geschiedenis der Protestantse Kerk in 

Nederlands-Indië, 1927 dl.1 blz. 720. Dirk heet 

niet De Haas maar Gerritsen. Zijn moeder heet 

De Haas. Nu blijkt dat een broer van haar, zijn 

oom opperkoopman Sr. de Haas ‘heeft met sich 

genomen een kindt van sijn suster, genaemt Dirck 

Gerritsen, oudt ontrent ses iaren, in meyninge om 

’t selfde bij sich op te queecken, ende soo totten 

dienst van de E. Compag. bequaem te maecken.’ 

Later heeft Dirk de naam van zijn oom en zijn 

moeder De Haas aangenomen en heeft hij onder 

de naam Dirk de Haas een glansrijke carrière bin-

nen de VOC mogen beleven. 
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Dadendrang op olifantenpaadjes
portret van Harrie Verkampen, markant 

plattelandsbestuurder
(door Henk van Weert)

Kort nadat ik in 1974 bij weekblad De Streek 

mijn allereerste stapje zette in 40 jaar journalis-

tiek, moest ik me bij de voorzitter vervoegen. Har-

rie Verkampen ging mij, 19-jarige, even bijpraten 

over de Gemerts politiek. Nou ja, bijpraten: het 

was meer een college 

Gîmmerse politico-

logie. Verkampen, 

nog geen tien jaar 

ouder, klonk toen al 

als een oude rot in 

het besturen van een 

gemeente.

Nu, zoveel jaren later, 

ligt er het boek Kumt 

Goewd, Portret van 

Harrie Verkampen. 

Het is geschreven 

door Casper Kalb 

en Janine Rechters, 

twee oud-medewer-

kers van Verkampen.

Ai, is je eerste reflex, 

als hier maar niet 

te veel kaarsjes en 

wierook gebrand 

worden. Kalb en Rechters hebben een heiligver-

klaring echter zorgvuldig vermeden. Ze heb-

ben hun boek verstandig aangepakt door vele 

betrokkenen bij de oud-wethouder uitvoerig te 

interviewen. Zo ontstond een portret vol citaten 

van anderen en van de 

hoofdpersoon. De auteurs 

blijven grotendeels buiten 

hun eigen boek.

De kracht van het boek 

is dat er een bijzonder 

rijkgeschakeerd beeld 

van Harrie Verkampen 

ontstaat. Buiten Gemert 

staat hij toch vooral 

bekend als een rouwdou-

werige bestuurder, die 

als het even kon regeltjes 

ontweek en zelfs een 

veroordeling wegens vals-

heid in geschrifte op zijn 

conto heeft.

Dat beeld krijgt door dit 

boek heel veel nu-

ance. Voor een relatieve 

buitenstaander is het 

 
B O E K R E C E N S I E
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verrassend hoeveel waardering Verkampen krijgt 

van verreweg de meeste geïnterviewden. Ook 

de kritiek en minder aardige trekjes krijgen een 

podium.

Harrie Verkampen kreeg op de lagere school door 

zijn kracht en postuur de bijnaam D’n Ollifant. Als 

er geknokt werd op het schoolplein sprong Ver-

kampen ertussen om het probleem op te lossen.

Dat heeft hij doorgetrokken naar zijn 44-jarige 

loopbaan als bestuurder in allerlei organisaties, 

met name in het college van B. en W. van Gemert. 

Dat hij nogal eens doorduwde, regeltjes omzeilde 

en olifantenpaadjes nam vond hij gewoon. Het 

gaat niet om de regeltjes, het gaat om de men-

sen, is zijn bestuurlijk motto.

Kumt Goewd is een plezierig boek en een prima 

bijdrage aan die lange reeks boeken over de 

geschiedenis van Gemert. Het is ook een aardige 

wandeling door Memory Lane, want alle hoogte- 

en dieptepunten van een halve eeuw bestuurlijk 

Gemert komen voorbij. Verkampen wordt ook 

neergezet als een ‘character’. Nooit een pak aan, 

nooit een stropdas, waar dan ook, en altijd plat 

Gímmers pratend. De Gemertse pendant van 

de Vlaamse acteur Jan Decleir, bekend van zijn 

knoestige personages.

Henk van Weert is oud-Gemertenaar en oud-

hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

Kumt Goewd, Portret van Harrie Verkampen, au-

teurs Casper Kalb en Janine Rechters, uitgave van 

de Stichting Laurentius Torrentinus, bijdrage tot 

de geschiedenis van Gemert nr 36, 352 pagina’s, 

ISBN 978 90 73621 47 3. 

Prijs 24,99 euro, te koop bij Bruna, VVV, Cigo 

of via de website van de heemkundekring. Scan 

daarvoor de QR-code
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