
HOED AF VOOR DE KOi'4MANDEUR

door Ad Otten

et was in het jaar 1645. Engens op de hei tussen Mier-
1o en Someren. De commandeur van Gemert, Heer Ulrich
van Hoensbroek, vergezeld van ctrie knechten te paard

en een te voet, was de weg khrtit. In de verte naderde een kar
volgeladen met klot uit de FeeI. Twee jonge mannen waren er-
bij. De comnandeur en zijn knechten snelden hen tegemoet. Op

de vraag van rtde Heer van Gemertrr of hij z6 op de goede weg
was naar Mierlo, moet de voorste varensgezel hern geantwoord
hebben dat dat niet het geval was en dat hii gewoon rechtsom-
keert moest maken om in Mierlo terecht te komen.
De jongeman vergat, ocharm, zijn hoed af te zetten. En clat
pikte de conrnandeur niet. Heer Ulrich vond het nodig hem een
gevoelige les te geven. Hij trok zijn pistool om hem daarmee
een tik te geven. De trgoedgemutsterr klotrijcler ontweek die
slag en toen gelastte de commandeur zíin dienaren om de man,
die inderhaast onder de kar dookrte tracteren op stokslagen.
rrDat zal hem leren in het vervolg zijn hoed af te zettent
wanneer een Heer hem de weg lr.aagttt, zo oordeelde de comman-
deur.

In de geschiedschrijving over Gemert wordt aan commandeur
van Hoensbroek nu niet bepaald een fraaie rol toegeschreven.
Hij was het immers die na de Vrede van Munster in 1648 cle

Staatse troepen in Gemert binnenleidde.Tot in 1662 werd ver-
volgens tussen de Duitse Orde en de G'eneraliteit in Den Haag
geprocedeerd over de soevereiniteit van Gemert. Hoensbroek
was in 1654 aI gestorven en in de Gemertse kerk begraven.

Gerlacus van den Elsen schrijft over hem (1): rrDe kommandeur
Hoensbroek, (overigens) een achtenswaardig en ervaren man,
een goed katholiekreen vereerd.er en weldoener zelfs van Onze
Lieve Vrouw van Handel, gesproten uit eene fanilie die voor
en na verscheidene geestelijkèn zelfs bisschoppen voort-
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bracht, die kommandeur zeLf heeft een Judas-rol gespeeld en
Gemert aan zijne vijanden overgeleverd. Hij geraakte in twist-
net zijn overste den landkommandeur Godefridus Graaf van Itruyn
Baron van Greleen en ltlachtendonktr.
In een voetnoot vermeldt Van den Elsen dat volgens het Memo-
riaal van pastoor Gautius jaloezie, opgewekt door de verhef-
fing van dezen jongeren landkomnandeur de hoofdoorzaak der
twist geweest moet zijn. Van den Elsen twijfelt hieraan wan-
neer hij schrijft dat Van Geleen al in 1634 was aangesteld
en te Gemert werd gehuldigd in 1638. Bovendien zo schrijft
hij spreekt de grootmeester in zijn brief van 2 sept.1648
met betrekking tot kommandeur van Hoensbroek slechts van
lrongehoorzaarnhe i drr .

De twijfel van Van den Elsen t.a.v. wat pastoor Gautius om-
streeks 17OO optekent over deze lnrestie is terecht. Het is
veel waarschijnlijker dat hij rrgewoonfr ongehoorzaam was, dat
wil zeggen dat hlj orders van zijn overheid niet opvolgde. Zo
werd hijrfop het matjefrgeroepen, maar krr'am niet opdagen (2).
Moest hij zich verantwoorden voor zijn gedrag tegenover ge-
wone stervelingen zoals de voerlui ??
Het is in ieder geval zo dat de beide voerlui er werk van
maakten.Op 24 aprit 1645 wordt voor notaris Deckers in Eind-
hoven een officiËle verklaring opgenaakt, ondertekend met
twee grote lcuisenn de ffhandnerkenrf van de twee voerlui die
het schrijven niet machtig zí7n. Deze verklaring wordt afge-
legd ten behoeve van zekere Margaretha Cocx die kennelijk
tegen de Gemertse commandeur wil procederen, hem van laak-
baar gedrag beschuldigd en een bestraffing eist (3).
Verdere processtukken zijn tot op heden niet gevonden. Hier-
na volgt de tekst van de trattestatie voor Margaretha Cocx
tegens den Kommandeur van Gemertrr:

Coropareerclen Eenrlck lÍouters vau Olrschot, out ontrent 2J Jaerea,
ende Claee Jacops van Nu€nen out ontrent 2l Jaeren, woenencle d.en

iersten coroparant blJ Juffrou Elsbena Verheyd.en (weilue vlJ1en Àdan)

entle rlen tweetlen blJ Goort Coppens binaen Elrnd.oven, encle vercLaeren
alJ coroparanten ter requleltien van Margaretha Cocr, huysrrrou van
Áatony Jan W1llens, dat hua conparanten we1 kenneliJck te yesen,

d.at aiJ tleeen leeten nae:*rÍnter bebben geva!ên voer haer lleder
neester enile vrouro nêe! Someren (on) torff (te) Uafen. &rde 1at
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'Í{êcler keeren n6ttên torff, conmentle opcle hê1tle biJ Ef,obouter le
haer lleilen ontnoet alen heer Comnantleur tot Genert net noch dry
knechten te peercle encle eenen te voet. Ebtle heeft dÍtto Conrnandeur

aetr voolszêgile peraoonen g:ev=aecbt oft alclaer wag tlen wech recht
naar Mlerlo, rtaêrop clen leretea conparant, den voorsten wesentle,

heeft geantvort, altlaer tlen wech goe te weaen op Àeteu, rnaar tlat
hlJ noete tleu anderen vech neroea om te conen tot ltlerlo. hcle
aleoe hlJ conparant bleeff varencle encle naer eljn kerre elenale

heeft vergetea siJnen hoet aff te <loen Ínt antwortlclen, waerop

alen heer Conrnancleur sÍch seer gtoortle ende slJa plstole uuttrecken-
cle hen vêÍDsale te etoten. Dat hlJ conparant bem cloen ls ontveken
oncler tle kerre end.e cllfferent keeren oncler rt peert cleur Í.e ge-
loopen. Waerover ditto conroancleur hen niet cogt achterhaelen,
heeft alJnen cllenaare gelaat hen conparant te glaaa ende stooten.
Dwelck slJ oock gedaen hebben; hem stotentle net eenen stock, ilaer
h1j oatler tle karre lach. hile ten leaten soe slJ tloerreeclen eegde

tlltto Conroantleur: 'rnnAe op een aucler tlJt <loet u llecler boet aff
a1s u lleclen eea Eeer naertlen wech vreecht tn

Á1le tlvelcke verclaren slJ conparanten tgeene voorszegt is
rraerachtlch te wesen eatle su11eu tselve tles vergocht slJnrle voer
a1le Eêerên eatle gerecbten dee noot slJncte blJ eede wed.eronne (te)
bevestinghe.
Alclus geclaen blnnen Elrncloven den 2{ aprLl 1645, tet preaentien
van Fenrlck Árlaens entle Jan laurelnre, getrlygen hlertoe verBooht.
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SRONNE{ :

(1) ce:lacus van den Elsen, Gescbied.enie van:ie Latijnse school van Gernert,1887, p. 149 e.v.
(z) ltleo.
(J) ceneentearchÍef Einrlhoven - notarleel archlef 1211 nr,6, d..d.. 24_4_1645.

NTET NETJEST
0p ie onslag van d1t nu.DtDê! van Generte Eeeo en hieronder een we1 zeer toe-
passelijk plaatje van rr r!.e }oeecht ln 17tle eeuyse kletazzíe. d.ie tr schijt
aan heeft en..... er .ie hoed bij op hóudt ttl
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