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CANON VAN GEMONDE

1.8. Historische Canon van Gemonde: een eerste voorstel
Wat vertel ik mijn (klein)kinderen over de geschiedenis van mijn familie of
van Gemonde?
In 2006 verschijnt de eerste versie van de Nederlandse Canon. Het is een overzicht
van de 50 "belangrijkste" onderwerpen in de Nederlandse geschiedenis die iedereen
zou moeten kennen. Je kunt je afvragen of zo'n landelijk verhaal wel interessant is
voor de gewone liefhebber van de Gemondse geschiedenis.
Vandaar de vraag die ik eind vorig jaar via de mail stelde aan leden van de
Heemkundekring: Wat vertel ik mijn (klein)kinderen over de geschiedenis van mijn
familie of van Gemonde? De resultaten daarvan heb ik aangevuld tot een eerste
voorstel voor een Gemondse Canon. Het is nog lang niet compleet. Reacties zijn dus
van harte welkom. Ook als je van mening bent dat iets er niet in hoort en vervangen
zou moeten worden door iets belangrijkers.
Canon in Nederland en Noord Brabant
Canon betekent hier "het richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die
we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven". Sinds 1 augustus
2010 is de Nederlandse canon verplicht onderdeel van het onderwijs op de basisschool
en het voortgezet onderwijs. Om de canon toegankelijk te maken komt er een
wandkaart en een website www.entoen.nu. Kijk ook eens op www.regiocanons.nl en
klik door op Noord Brabant. Dan zul je zien dat niet alleen Noord Brabant maar
bijvoorbeeld ook Oirschot een eigen canon heeft. Het is leuk om te zien dat er over de
geschiedenis van Gemonde het een en ander is te vertellen wat daar bij past. Hierbij
een eerste voorstel. Bij ieder voorstel staat een korte tekst. Die kan later uitgebreid
worden tot een hele pagina met daarbij verwijzingen naar bronnen en zo mogelijk
overblijfselen.
tot ca. 47: de oudste inwoners van Gemonde
Het aller-oudste overblijfsel uit de Gemondse geschiedenis is een mammoetkies. Deze
zou gevonden zijn bij de bouw van de kerk. De kies is in het bezit van het museum bij
Kentalis. Vroeger was deze te zien, maar sinds enkele jaren mag dat niet meer.
Gemonde bestaat in deze periode nog niet als dorp. Dat wil niet zeggen dat er geen
mensen wonen. Dat blijkt uit diverse vondsten. Van de aller-vroegste bewoners is aan
de Gemondsedijk een vuursteenspits gevonden. Uit de bronstijd (tot ca. 800 voor
Christus) zijn potscherven gevonden langs de Beekse Waterloop en een bronzen bijl
langs de Koudenbergseweg.
47 - ca. 400 Romeinen
Tot de Romeinen zich rond 400 terugtrokken was Gemonde onderdeel van het
Romeinse Rijk. Op De Hogert zijn bewijzen van een Romeinse villa gevonden. Denk
aan scherven van voorraadpotten, dakpannen en grondsporen van percelen in een
indeling die in de Romeinse tijd gebruikelijk waren. Bij de herbouw van een boerderij
is een Romeins olielampje gevonden.
ca. 600 - 800 Introductie van het Christendom
Via oude documenten uit Luik en van de abdij van Echternach (Luxemburg) weten we
van de relatie tussen Gemonde en deze abdij en over de over kerstening van
Datmunda, Rumelacha en Tadia. Er zijn aanwijzingen dat er in de periode van
Willibrordus (658-739) al een eerste houten kapelletje was op De Hogert.
ca. 1100 - ca. 1600 Economische groei maar ook volop problemen
Iedereen heeft wel eens gehoord dat het leven in de Middeleeuwen niet eenvoudig is.
Voor het gewone volk is het lastig om aan de kost te komen. De levensverwachting is
laag. Daarnaast is er regelmatig spraken van rampen als mislukte oogsten en de pest.
Toch gaat het blijkbaar op een gegeven moment economisch beter. Rond 1100 begint
men op De Hogert met de bouw van een kerkje van tufsteen.
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In de 14e eeuw wordt de kerk uitgebreid. Vermoedelijk is toen ook de oudste klok in
de huidige Gemondse toren, de Mariaklok uit 1339, gegoten.
Ook zijn er politieke problemen in de vorm van conflicten met Gelderland. Later de 80jarige oorlog.
1314 Bodem van Elde en gemeente Gemonde
Op 11 juni 1314 geeft Hertog Jan van Brabant het gebruiksrecht van de Bodem van
Elde gemeenschappelijk aan de inwoners van de vier omringende dorpen: Boxtel,
Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Het gebied wordt bestuurd door acht
gezworenen, uit elk dorp twee.
Pas in de 19e eeuw komt er een einde aan.
Behalve de Bodem van Elde zijn er natuurlijk de verschillende heerlijkheden die hun
gezag in Gemonde uitoefenen. Dat is lastig. Daarom worden er verschillende pogingen
gedaan om een eigen gemeente Gemonde op te richten volgens de parochiegrenzen.
Aan deze pogingen komt een einde bij de indeling van vrijwel het gehele grondgebied
van Gemonde bij Sint Michielsgestel.
15 eeuw de gilden
Gemonde kent op dit moment twee gilden. De broederschap van Sint Catharina en
Sint Sebastiaan is opgericht voor 1500 en is in de 16e eeuw samengevoegd met het
gilde Sint Joris. De oudst bewaard gebleven kaart van het gilde van Sint Anthonius en
Sint Sebastiaan dateert uit 1614. De gilden zijn vermoedelijk ontstaan uit de
zogeheten altaar broederschappen. Op het platteland kregen deze broederschappen
het karakter van schuttersgilden. Tegenwoordig zijn zij onderdeel van het Brabants
cultureel erfgoed.
1648 en Staats Brabant
In 1648 bij de vrede van Munster verliest de katholieke gemeenschap haar kerk op De
Hogert. In de periode dat Noord Brabant rechtstreeks wordt bestuurd uit Den Haag
("Staats Brabant") hebben de katholieken hun eigen schuurkerk, eerst aan de huidige
Sint Lambertusweg, later aan het Twijnmeer.
In het rampjaar 1672 vallen onder andere de Fransen de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden binnen. De troepen houden ook huis in Gemonde.
1794 Fransen brengen de oorlog op Gemondse gebied
In 1794 willen de Fransen hun revolutie naar de rest van Europa brengen. Een groot
Frans leger staat op 14 september bij Boxtel tegenover Hollanders, Engelsen en
Duitsers. Op de tweede dag van de slag bij Boxtel, 14 september, trekt een groot deel
van de vluchtende Hollanders en Duitsers via Gemonde naar Gestel en verder. De
Fransen komen achter hen aan. Ondanks dat er resten uit deze periode zijn gevonden,
is de vraag is of er ook is gevochten in Gemonde of dat iedereen probeerde weg te
komen.
1865 Zusters van JMJ
De Zusters van JMJ (Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef) komen op 18 oktober 1865
vanuit het moederhuis in Engelen naar Gemonde. Voor hen staat een klooster klaar
dat door pastoor Van Kessel uit eigen geld is betaald. De zusters brengen onderwijs,
ouderenzorg (sinds 1933) en wijkverpleging (sinds 1943). In 1966 wordt het klooster
gesloten "om de zusters op urgentere plekken in te zetten".
1872 Gemonde nauwer verbonden met de omgeving
In 1872 wordt de eerste verharde weg aangelegd naar Gemonde. Daarmee wordt het
vervoer van en naar Gemonde gemakkelijker. Boeren kunnen hun producten nu ook
makkelijker buiten het dorp gaan afzetten. De integratie van Gemonde met de
omgeving en de rest van Nederland wordt vooral in twintigste eeuw beter.
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De voorzieningen verbeteren, aanvankelijk alleen in het dorp maar later ook in de
buitengebieden. Ook op De Beek komt er water (begin jaren vijftig), elektriciteit (eind
jaren vijftig), telefoon en verharde weg (jaren zestig) en waterleiding (jaren zeventig).
Rond 1970 wordt Gemonde met een heuse vlam verbonden aan het aardgasnet.
1888 Molenaars en andere ambachtslui
Behalve boeren kent Gemonde van oudsher ook vele ambachten. Voor een deel
overigens in combinatie met een boerenbedrijf. Denk aan mandenmakers en
klompenmakers. In 1888 wordt er in het Diepenbroek een standerdmolen gebouwd.
Deze brandt echter af in 1907. De ronde molen waarvan de romp nog bestaat is de
opvolger, 900 meter vanaf de oude molen. Gebouwd in 1913 maar in 1925 al voorzien
van een dieselmotor.
1912 N.C.B. afdeling Gemonde
In 1912 wordt in Gemonde een afdeling van de Noord Brabantse Christelijke
Boerenbond opgericht. Het is een eerste stap in wat we tegenwoordig de
"professionalisering van het boerenbedrijf" zouden noemen. Er ontstaan allerlei
onderafdelingen (Boerinnenbond, Jonge Boerenstand, Fokvereniging maar nog vele
anderen) en verwante organisaties zoals de coöperatieve Boterfabriek (1914) en de
Boerenleenbank (1917).
1914 De Eendracht
Verenigingen spelen in Gemonde een belangrijke rol. Aanvankelijk zijn het vooral
"nuttige" en kerkelijke verenigingen. Op dit moment telt Gemonde meer dan twintig
verenigingen en clubs met een korte of lange geschiedenis. Op 23 juli 1914 wordt een
fanfare opgericht onder de naam De Eendracht. Later volgen verschillende andere
verenigingen die ook nog steeds bestaan. Bijvoorbeeld de Landelijke Ruitervereniging
Sint Lambertus (1935) en RK Voetbalvereniging Irene (1944).
1924 Sint Lambertuskerk
De komst van Pastoor van Doremalen in 1912 is een belangrijk moment voor
Gemonde. Hij neemt allerlei initiatieven op kerkelijk en economische gebied. Het
boerenbedrijf heeft zijn belangstelling. In 1923 zet het kerkbestuur de bouw van een
nieuwe kerk weer op de agenda. Architect Wolter te Riele maakt een ontwerp. Bij de
bouw worden ook de parochianen ingezet. Zo vertelde mijn vader dat de boeren met
hun karren worden ingeschakeld bij het grondwerk.
1940-1945
De Tweede Wereldoorlog heeft in Gemonde al in 1940 gevolgen. Net als veel anderen
is NCB-lid Antonius v.d. Akker gemobiliseerd. Hij sneuvelt op 11 mei 1940 in
Someren. De secretaris van de afdeling van de NCB schrijft in zijn jaarverslag over
1940 over de toegenomen papieren rompslomp en de beknotte vrijheid. Vooral de
beperking van de pluimveeteelt met 15 tot 35% telt zwaar. In de herfst van 1944
verzorgen tien Gemondenaren gedurende zes weken twaalf Amerikaanse
bemanningsleden van uit koers geraakte zweefvliegtuigen in de bossen. De tien
namen staan op het verzetsmonument in de Gasthuiskamp.
Jaren 1960, 1970 en 1980 Schaalvergroting
Deze jaren zijn de jaren van schaalvergroting. Niet alleen in de landbouw maar ook in
de detailhandel en diensten. In de jaren zestig van de vorige eeuw is er in Gemonde
niet alleen een smederij en een frietkot (in een oude bus vóór het huidige Lambertje)
maar ook meerdere bakkers, kruideniers, twee fietsenmakers, maar liefst vijf cafés,
de Boerenleenbank, het Pakhuis en een manufacturenwinkel. Ook is er een eigen
brandweer die regelmatig moet uitrukken. Ruim 100 jaar na de aanleg van de eerste
verharde weg eisen de betere verbindingen en grotere mobiliteit hun tol. Al snel zijn
er nog maar twee cafés, één SRV-man, één groenteboer aan huis en één warme
bakker. Inmiddels zijn er nog maar twee cafés en een snackbar over. Groente en
brood kun je kopen op de weekmarkt. Ook is er een huishoud en kadoshop.
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Landhuizen, boerderijen en hun bewoners
Gemonde kent verschillende oude boerderijen. De Heemkundekring heeft daar al eens
een boekje over samengesteld. In sommige boerderijen zijn nog (resten van)
overkragingen te zien. Dat zou kunnen wijzen op een hoge ouderdom. Gemonde kent
ook enkele "landhuizen". Denk niet alleen aan Huize Twijnmeer (gebouwd in de 19e
eeuw) maar ook aan Koudenberg. De geschiedenis van deze boerderijen, huizen en
hun bewoners kan zeker de moeite waard zijn om te weten. Persoonlijk heb ik daar
echter geen verstand van. Anderen wel?
Landschap en buurtschappen
Het landschap heeft een grote invloed op de geschiedenis, zeker in vroeger tijden. In
periodes zonder goede afwatering is het logisch om te gaan wonen op hoger gelegen
plaatsen. Ook is het logisch om daar een kerkje te bouwen (De Hogert). Waarom
ontstaan de huidige buurtschappen juist op die plek?
Aanvullingen en correcties
Heb je een aanvulling, een vraag of een correctie? Mail dan naar
c.essens@esda.demon.nl.
Meer weten
• Internet: http://archeologieonline.nl/; www.limes.nl/; www.toenennu.nl;
www.molens.nl; www.molendatabase.org;
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2155191/home/ doorklikken naar geschiedenis;
www.brabantscentrum.nl/ oud archief 2005;
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten; www.vvirene.nl;
www.muziekvereningstlambertus.nl;
http://gemondeweblog.wordpress.com/verenigingen/
• Publicaties van de Heemkundekring. Bijvoorbeeld: Sint Lambertuskerk,
eeuwenlang de trots van het Brabantse Gemonde, 2007 en Sporen, Het religieus
erfgoed in de gemeente Sint-Michielsgestel, 2008.
• Gedenkboek .. 50 jarige bestaan St. Lambertuskerk .. . opgetekend en
gerangschikt door Broeder Antoon Klomp, 5 deeltjes, ca. 1974.
• 75 jaar N.C.B. Gemonde 1912 - 1987. Een greep uit de geschiedenis van Gemonde
en haar agrarische organisaties. Christ Essens, 1987
• Geschiedenis van Brabant. Onder redactie van Prof. Dr. HFJM van den Eerenbeemt,
3 delen, 1996.
• Baanderheren Boeren en Burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel,
Liempde en Gemonde. Jean Coenen 2004
Christ Essens
Met dank aan Dik Bol, Jan van Leeuwen, Ger v.d. Rijt en Pieter Lathouwers (St.
Lambertusschool), Hans van der Schoot, Jan Steenbergen, Truus van Rooij, Alof
Wiechman en Wim Wijnands. Voor andere gebruikte bronnen zie de paragraaf "meer
weten".

