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E;en intrigerendê rol in deze periode van G,enerts geschiedenis speeltle landcommandeur Iwan van Cortenbach. Johart
Corstjens uit Gruitrotle deed onder neer in de archieven'
De bouw van

het inDosante

van de Duitse Ortle

te

gebour*encomDlex van

Uenen onderzoek naar aleze persoon.

IWAN VAN CORTENBACH
LANDCOMMANDEUR VAN DE BALIJE BIESEN (1411-1434)
JOHAN CORSTJENS

Ivo van Cortenbach werd als zoon van Gosrijn en Isabella Huyn
van Amstenrade in het laatste kwart van de veertiende eeuw
geboren. Ajn precieze geboorteplaats en datun blijven echter
vooralsnog onbehend. Vader Goswijn bractrt het tot statlhouder
van de lenen van Valkenburg en resideerde in zijn stamslot
Cortenbach te Voerendaal (t). Sanren met zijn broers Peter en
cerard bezegelde Goswijn op 4 novenber 1415 de verbontlsbr i e f

tussen de landen van Brabant en Overnaas.
huweliflr var Goswijn en Isabella werden vijf kinderen
geboren, tê weten drie jong€ns en twee neisies (Z). Gerard
was kanunnik te Luik en werelttlijk abt te Visé. Na ziin dood
op 21 februari 14?1 werd hij begraven in de kooromgang van de
St. Lanbertuskerk te Luik. Zijn broer Johan huwde r wellicht
in 1433, Catharina van Berlaer r erfdochter van de Heer van

Uit het
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Ilelmond (3). Algeneen r+ordt aangenonen clat hij neestal te
Ilelmond verbleef. In ieder geval heeft Johan er in í44A de
St. Lambertuskerk en twintig jaar later de slotkapel laten
bouwen. Verder waren er ook nog twee dochters ten huize Cortenbach: de 66n, Catharina, was getrouwd net Godehard van
Brakel en de ander, wier naan ontbreekt, rnet Lodewij k van Fennock uit Brabant.
fvo groeide te midden van dit gezin op, nogetift in het stanslot Cortenbach, Vast staat tlat hij op jeugdige leeftijd al
in de Duitse ridderorde trad. Inners, bij het opmaken van een
oorkond.e op 25 mei 14K)9 (4), trad hij al op aLs plaatsver,vanger van Reinier van llausen, l"andconnandeur van de Balije
Biesen. Nadat deze laatste op 24 rnei 1410 was gestorven (5),
werd de jeugdige lvo, die zich Iwan liet noemen (6), voor de
functie van landcormandeur voorgedragen.
Het tijil,stip van benoening moet êchter niet erg geschikt zijn
geweest daar de nachtige Duitse ridderordê zicb opnaakte voor
de beslissende slag, op 15 juli 141O, tegen de Poolse koning
Ladislas Jagiello en groothertog lÍitold van Litouwen (?).
Vernoêdelitr( heeft Iwan zelf deze beruchte velalstag nabij Tannenberg neegemaakt, Een deel van de troepen van de Duitse Orde werd nanelilr in de rrNederlandenrr gerecruteerd (8). Bovendien kostte hem de krijgstocht naar Pruisen, naar eigen zegg€n, 3OOO rijnsgulden. IrÍan van Cortenbach deinsde er trouwens niet voor terug om ten strijde te trekken. Zo nan hij in
74t7 deel aan de hussietenoorlog en zou hij in juni 1434 in
Pruisen aan de gevolgen van opgelopen veryondíngen zijn gestorven. Verder blijkt uit geen enkele acte dat lwan in de
maanden v66r en na de bewuste slag zich in de rrNederlanclenti

ophield.

Uiteindelijk werd Iwan van Cortenbach in 1411 dan toch officieel tot landcommandeur benoernd. In die hoedanigheid nam
hij reed,s in novenber 1411 deel aan het generaal kapittel van
Flarkfurt. @jn aanwezigheid daar ging niet onopgenerlrt voorbij. Op de vraag van de grootmeester geld te verzenden, repliceerde Cortenbach dat zijn balije Biesen hiertoe in de onnogelijkheid verkeerde wegens haar slechte financiËle toestancl. Zo zou Biesen aan de oorlog in het prinsbisdorn Luik
lÍefst 13OOO Flanse lconen hebben leloren. Naar eigen zeggen
zou hij God moeten danken dat hij en zijn nedebroeders zich
-5-
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Cortenbach

ook Heer van het naburige Helnond.

tenminste nog voeden konden (9).
Toch had Cortenbach volgens ..een oorkonde van 15 april 1zlo6
de volnacht om in tijden van nood bezittingen te verkopen t
maar dan uitsluitenal ten behoeve van... de grootnee$er. Deze
onstreden acte moet wel sons tot rrevel en Sespannen verhoudingen hebben geleid tussen de landcommandeur en de grootre"utu" (1o). Deze laatste' in zware finaneiële probleneo na
het debàcle van Tannenbergr noest imters noodgedrdongen telkens weer een beroep doên op de relatief rrwelvarenderr balíje
Biesen. Zo tleecl de lanalconnnandeur v66r 17 september '1419 rrden
Hof Ranersdorfrr van de hand, om ziin schulden aan de grootmeester te kuÍrnen delgen (11). of cortenbach strilrt aan de
vorderingen van zijn superieur is tegemoetgekomen, nag echter ernstig worden betwijfeld. Ook zal hij wel eens armoede

ninder of niet te hoeven betalen. Nietternin is Cortenbach regeLnatig, er is s1n'ake van een achttal

hebben voorgewend om
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'Cortenbach timmerde te Ghehen ...,
Len t,aqment van een krcniek van Alden Biesen.aangetroflen
aan de binnenzíide
van een pe amenlen omslao van F.n,vtoeg zestiende
eeuws schepenprctokot van
Gemett (RA Den Bosch. ce;ne RlOt).

ttansctiptie:

ln den.jarc MCCCC ende Xt wad Heq ywaen uan

Co

enbach Iantcommendet van-

otden vete soets deae. ut.was aZii íárti",'i'Fii'lJn-i
/11,?j:.:y!:.o'".1".,
n ir
titorvoy mettet Hi tcheit: hii ttmmede
da", rc.ên...it ir'oi aàl Áiíij.'i.rl,","o"nr

têcht die_xvn,h md spr (?) ane dimen ranaen *itgurt"niáli iiiïi.^na"
te,T c.ht ende dat grcet huys, oat v.ehrcnt was anno
",àitàA^
X : hij cocht die Talel
opclen Hoaen Altaet: hii en Heet Henric van Aua,"gïài.'
c;á2i," oèoen die
grcel monslrantie maken, cla;men da.t sacrcment
scone onamenten maken: hii cocht die tiende van en dreget; hi dede daar ouch
Huse van chemett cten peete: hii êndÊ Heer oiric van uisteioy'eni'aàïirJáarn aen
sàingáinïí"e"n iiilàïra"n a.t
huyl y1n Bensheim: hij ende Heet Johan Leuuye
ttmmercten dat huys van Becke.
voirt: hii timmerde des petsoenshuvs van
ovteiiaielíàaáí'iàíJilóïèc
xtx w^as hij bescreven in prusen té comenBexe
om sexer noetsaxe-i íii"i í,á.o","ra"
n""
elc. Omme defte rcysen witte so decle ntt ...
d.e

d_ie

.pott
tttchl

keren (12), naar pruisenryêl licht naar de hooftlzetel
MariËn_
bÈrg gereisd, naar het dàel van a.".
is
orra,:i_
delijk. vast staat alleên dat ale landcomanO"ui
""àà""Ëiii!eni" 1419,
op
verzoek van grootneester Michiel Idichneister
van
Sternberg,
naar Pruisen trok onwille van mif itaire-ào.f
uiiA"" (13).
De

krijgstocht naar Pruisen zou Cortenbach trouwens 6OOO gulden
gekost hebben. Bij dit en vorige verblijven moet de lanalcomnandeur klaarbliJkelijk heel r+at invLoed verhrorven hebben, in
zoverre zelfs dat de grootmeester, mogelijk onder tlruk (14),
op 16 april 1420, tegen alle voorafgaande afspraken in, de
bloeÍende connnarder i j Dieren aan Cortenbach overmaakte (15).
Een duitlelijke motivering voor deze merls*aardige beslissing
gaf grootneester Kiichneister niet. &rkel uit zijn woorden

nenlicher Schulcl und Sachen willenrr kaÍr rarorden opgemaakt
dat hij Cortenbach de coÍnnandêr i j Dieren had toegewezen omwille van zljn vele diensten die hij al had bewezen. DÍezelfde grootneester had eerder, ín 1-477, de connanderij Koblenz
opgeroêpen 2OO gulden over te rnaken aan de landcomnandeur van
Biesen. Ook hier is de reden niet duidelijk.
De groeiende reputatie en invloed van cortenbach weerspiegêlden zich ondertussen steeds neer in zijn bemoeienissen en
tussenkonsten op zowel bestuurlijk als geestelijk vlak. Zo
hail de landconnandeur van Bíesen íi 7477 een tjiallang zitting
op het Concilie van Constanz, waar hij met succes de rechten
van de Duitse Orrle hielp verdedigen: de oude privileges werden op 12 augustus van datzelfde jaar bevestigd en begin 1418
door de nieuwe paus Martinus V belq'achtigd (16).
rrumb

Nadat Johan Hus, een Boheens kerkhervormer, op 6 juli 1415
door toedoen van het vernoende Concilie levend rr'erd verbrand,
wierp lwal van Cortenbach zich ook op als een fervent tegenstander van de Hussieten, de ketterse volgelingen vaJr Uus.
Nog in 1417 lsdan hij ten gunste van aartsbisschop Diederik
van Kêulen in de hussietênoorlog tussenbeide. In ruil voor
zijn rnilitaire hulp kreeg de landconnandeur in datzelfde jaar
de heerlijkheid Herse1 in pand. Later, op 2 juli 1421r laeeg
hij van de aartsbisschop en het donkapittel van Keulen eveneens het tlorp Hersel in pand wegens het beschikbaar stellen
van 4OOO goudgulden voor de strijd tegen de Hussieten in Bo-

hemen (1?).
Ook in kringen van de Duitse Orde genoot Cortenbach een dusdanig groot vertrouwen dat de toenmalige Duitsneester hem op
14 augustus 1430 de vofunacht gaf on de vacante geestelijke
beneficies, prebenden, parochies en lenen van de zustêrbalije
Utrecht naar eigen goedtlunken aan geschilrte personen te ver-

lenen (18).
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FILIPS DE GOS)E
IrÍan van Corteobach ya.g uib.
I getroure
raad eo haDe-litgt

Op bestuurlijk vlak cunuleerde fwan ran Cortenbach, zeker in
14i41, zijn functie vaÍr landcomandeur met tlie van stadhouder

en plaatsvervanger van hertog Johan van Beieren-Straubing.
Eij afwezigheid van tle hertog, ilie tegen ate narkgraaf van Baden optrok, beheertle Cortenbach het lantl naar ziin beste vermogen en net grote trouw(19). fn de |tNeiterlanilenrr onderhield
de lantlcomandeur van Biesen als rrg#ouwen raede ende kenerlincktt (20) goeile contacten aan het hussels hof van hertog
Filips alê Goeile (21). Zoals blijkt uit een schri.jven van 14
naart 1421 van Filips rle Goede aan ale gcootneester stond de
Duitse Orde trouwens in hoog aanzien bij aleze nachtige her-

tos

(22) .

Niettegenstaande het feit dat al deze aktivitêitên binnen en
buiten ile Orde Cortenbach geen windeieren zullen hebben gelegd zo noet hij toch tot de conclusie zijn gekonen ilat het
aanboren van nieuwe inkonstenbrontren noodzakel i jk was. Niet
alleen yaren er imers ile regelnatige vorderingen van de
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grootmeester, naar bovenal was er ond.er de anbtsperiode van
Cortenbach sprake van eên echte bouwkoorts in ttZijntr balije
Biesen. De laldcommandeur trtimnerderr te Gernert (vermoedelijk
bouwde hij aan het kasteet), het huis te Luik, de poort en
het in 1412 afgêbranale rrgroot huisrr te Maastricht, en verder
nog de huÍzen van Bekkevoort, Bernissem en Beek bij Geleen
(2s). Oot de kerk van Gruitrode werd in zijn optlracht vêrbouwd (24). Een erg hog€ uitgavenpost was eerder aI de aankoop van de rr...heerlicheit van C'ruytrade husinge dorpe gericht ind den hof Roethen met al yren zubehoirenrr (ZS) voor
de som van liefst 13450 rijnsgulilen. De verkoopacte werd op
18 decenber 1416 gesloten tussen de landcommandeur en Jan van
Loon, Heer van Heinsberg en I-êeurÍenberg. Later (6 juli 1432)
ontsloeg aartsbisschop Diederik van Keulen tle heerlijkheid
Gnuitrode van haar leenplicht igheid, waardoor Gruitrotle - net
als Gemert en St. Piêtersvoeren - een Vrije Heerlijtiiheid van
tle Duitse Orde werd (26). Terecht kan nu de vraag worden gesteld waarom uitgerekend in volle crisistijd Cortenbach tot
deze aankoop heeft bewogen. I{e0icht heef,t- Johan van Loon, de
heerlitkheid aan de landcommandeur verkocht op aandringen van
zijn oom, dê al eerder genoemde aartsbisschop Dietlerik van
Keulen. Diederik en Cortenbach waren goede bekenden en bondg€noten in hun gemeenschappeli jke strijd tegen de Hussieten.
Volgens Dr.Marianne Siepnann (27) rnoet de medewerking van de
aartsbisschop in ieder geval niet worden uitgesloten. Voor
landcoÍnnandeur Cortenbach kan het feit dat er in Crruitrode
een uaterburcht (28) was gelegen en er tevens muntrecht aan
de heerlijkheid r+ras verbonden wel eens van doorstaggevende
betekenis zijn geweest bij hêt bestuit tot aankoop. Een ander
motief is wellicht geweest het gegeven dat Gruitrode precies
halfweg Biesen en Gemert is gelegen, voor welke laatste Commanderije de landconmandeur, zoals verderop nog zal blijken,
een bijzondere belangstelling aan de dag legde. Hoe het ook

zíj, de burcht van Gruitrode, die bekend stond als rlant(29), moet Iwan goed bevallen zijn, vermits
hij er neermaals resideerde. Zo lezen rÍij in een acte van 2
december 14262 tt...tot C.ruijtrode daer die vurschreven Lantcomnandeur wonechtig is..." (3O).
Ten aanzien van de openstelling van een nruntatelier te Gruitroale kan nog worden opgemerkt dat dat niet conform de wetten
comeduershuystt
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Vêrzaoeling Duitse Ordensnunten geslagen in Ctruitrode. Fén aaDtal
bevattên het wapenschild van luan van Cortenbach.
(Cotlectie van !1. genalriclo(. Maa.sêik)

en regels van de Duitse ridderorde was. Alleen te Mergentrnochten de riddèrs imers munten slaan. Desalniettenin
rÍoralt er in een aantal acten expliciet gesproken over rtjus
nonetandi oder Miinzgerechtigkeit in (.ruatred;tt (3t) ett o.'Ëreenkomstig dit laatste bleef de nuntslagerij - al of niet
clandestien - gedurende de gehele vijftiende eeuw operationeel. En werden vooral in opdracht van landconrnandeur Iwan
van Cortenbach nunten geslag€n (neestal imitaties of zelfs
vervalsingen) (52), hetgeen een interessante inkomstenbron

hein

vormde .

Benevens tle Heerlijkheid Crruitrotte verwierf Cortenbach op 2?
juli 1426 een monumentaal pand, het zgn. rrHuis van Genert[
in Den Bosch. Een jaar eerder kocht hij de tienden van Nistelrode en Haren en het patronaatsrecht van de kerk van Nistelrode (33). C.enert werd hierbij als onderpand gesteld, ter-

wijl door de latere incorporatie van deze bezittingen en
rechten in de Conmanderije Cremert, de basis werd gelegd voor
de uitbouw van genoemde Comanderij tot een convent van Ordeleden gevestigd in het kasteel aldaar.
-Ll-

Cortenbach bêheerde zoveel nogelijk de onroerende goederen
van ile balije Biesen zelf. Naast landcomandeur was hij ook
Heer van C.emert en Ciruitrode. Weuicht uit bezuinigingsoveryegingen werden in zijn tijd daar geen plaatselijke conmantleurs aangesteld. Ook voor de coÍm:rnder i j Ramersdorf trad hij
als zaalnraarnener op. In die hoedanigheid gaf hij, weliswaar
Itnit Rat und Consent tler Bnï<ler geneynlichen ins Cuv€nts von
Triechtrt (=Maastricht), in 1411 gronden van ale conmander ij
Ramerstlorf in pacht. Enige tijd later verkocht hij rtatên Hof
Ramersdorfrr aan uitgerekend Johan vam Loon, de verkoper van
ile heerlijklEid Crruitrotle. Het betreffende pantl werd merkwaartlig genoeg op 16 nei 1424. door Cortenbach weer terugge-

kocht (34).

Om alle veryorven goederen te kunnen bekostigen, waren de
vaak lucratieve alstiviteiten van de landcomandeur ontoereikend en noesten er dus nieuye gelden worden aangetrokhen. Bel-angrijke giften werden tlan ook ten behoeve van de balije
Biesen geilaan. Zoals reeds werd vermeld, schonk grootmeester
Idichmeister in april 1420 de conmanaler i j Dieren aan Cortenbach. Veertien jaar later wertl zij voor 3759 rijnsgulden verkocht aan ile balije Utrecht (35). Somige ordebroeders deden
eveneenÁi aanzienlijkê schenkingen. Zo ga.f broeder Johan van
Flenael op 19 nei 1412 een aantal renten en een hoeve met
boongaartl en landerijen te FlenaLle (36).
Ook ile verpachting van gronden leverde een flinke stuiver op!
Ta Í427 kregen de onderdanen van Gemert de gemene gronden in
erfpacht tegen een som ineens van 9OO Flanse bonen en een
jaarfijks bedrag van 59 líxoncn.
lÍanneer êr dan toch nog onvoldoende financiele middelen beschikbaar yaren dan schroude Cortenbach niet om aanzienlijke
geltUeningen aan te gaan. lÍat betreft het aÍlossen en het betalen van renten bleek hij wel eens rrvergeetachtigrr te zijn.
Drie jaar na zijn <Iooil vorderde Johan van Loon nog altijd een
Itrelbepaalderr geldsom diê door Cortenbach nooit was betaald
(sz). fn juli 1421 leende hij van verschillende personen in
ile líeierii wan ls-flertogenbosch een beatrag van ruim 8OO FYanse kronen en stelde hierffi alle goederen van de comranderijen Gemert en Vught als onderpanil. Acht jaar later leencte de
lanilconnanileur. andermaal een belangri!<e gelil,som van twee zonen van ale pastoor te Eelnord om het.reeds genoende rruuis van
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Landcomnandeur rran de Duitse Orde

te Den Bosch te bekostigen (38).
In dit huis zal trouwens ook Cortenbach af en toe hebben verbleven daar hij als lid rÍas ing€schreven in dê claar gevestigde trlllustere Broederschap van O.L. Vrouwrr (89).
Op het ogenblik dat zijn pLannen voor de stichting van een
Duitse-Orde-convent in C.enert concrete vornen begonnen aan
te nemen, werd hij wellicht naar huisen geroepên. In juni
1434 (!tO) zou Cortenbach er aan de gevotrgen van ile a!.daar-opgelopen verwontlingen trbij de verdediging van het katholieke
geloofrr zijn bezweken. Merkr*aardig in dit verband is het geg€ven dat nog op 24 juni 1434 een oorkonde werd opgesteltl in
naan van Cortenbach en met zijn ambtszeg€l voorzien. lías het
bericht van zijn dood nog niet in onze contreien doorg€drongen of was Cortenbach nog niet oved-eden? Het antnroortl op tle_
ze ïr'aag zullen wij (voorlopig) schuldig noeten blijven.
Landcorunandeur Iwan van Cortenbach, rdie de Orde vele goets
alede'r (42), was ongetwijfeld. een groot bouwheer en een bestuurder van fornaat. Zijn landconnandeurschap (!471-7424)
stond volletlig in het teken van de verdere uitbouw van zijn
balije Biesen. l{et succes heeft hij er heel rÍat bouwproje;Gernertrr
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ten doorgevoerd en telkens r+ist hij daarvoor de noalige inkomstenbronnen aan te boren. Toch nenen wij dat de eerste jaren van zijn anbtsperiode werden gekenrnerkt door een moeizaann
overleven en alat pas later Cortenbach er in slaagde on, en
dat in tegenstelling tot andere balijen, de landcommander i j
Biesen tot een relatieve welvaart en bloei te brengen.
[0tE{:

(1) C.À. Huye€r, Kastêel Cortenbach te Voerendaal' p. 6.
co€yijn en Isabella verden na 14 juni 1427 in de Êacristie van de
Laurentiuaker:k te voerendaal begraven.
(2) mzÀ, tls. s15, nr. 19.
(3) Voo. nadere genealogische gegevens: Nieuv NederLandÊch Biografisch
{oordênboek, dl. lal' 1927, kol.327-328.
(4) H.l,l. Brol*ên ên l{,M, Lindenann, Inventaris van het archieí van de
komanderij van de Duitse ordê tê Gere.t r Riiksaictrief in Noord-Erabant,
Inyentarisreeks 19' dl. II' 19?7 | p. 2@-267 (nr. 159).
(5) mZÁ, Ábt. Alten Ríes'eÍ, n'r. 24?/?,
(6) vas.os Ivo zich l{an lièt noeren, blijft vooralsnog eên raaiLael.
In ied€Í Eeval í63 hii zêker niet van Liiflandae èfkodat, zoals solEige
. autêurs beYefen.
(?, Ziê H. Schenrlé, Schlacht bei CannenbeÍg 1410' (anpf un die l'larierburg'
NËnbers, 1S5.

(a) J. Burtinx,
(9)
(1O)

oudên Biesen, Lanalkotrn&rderij van de Iluit6che Ordle in
Nèderlanaletr. in: verzanelde oDstellenr dl. xv. 1939' D. 138.
J. Voigt, Gêschichte de6 Deutschen Rittèr-Ordens itr seiner ?w6lf

ale

Balleien ii! Deutschland. dI. I, 1457, D. 64ffi41.
In zijn verk I'Michael KiichlDêister'r r yerschenen iD de rêêks rQuellen uld
studielr znr Ceschichte ales Deutschen orde[s (deel 5)", verDettlt l{. obel
dat er trÍrger mit der Lantlkontur von Biêsentr easr zonder hieiop naalêr

itr te

gaan.

(11) H; Neu, Die Deutschorden6komnende RaDerÊdotf' 1961' D. 49-50.
(12) A.0tten; cortênbach rtiÍoerdet te Ghenert... r ia: Ceserts Heemr jrg. 20,
197a. p; 43. Zo vertrok ]van van Corteobach tset zijn Sevolg in 1416 naar'
Pruisen. De balije Utrecht had voor deze tocht êeÀ biidra.ge Í"a.u ?0O riinsgul{teD geleverd (J.H. dê vêy Mestdagh, De UtÍechtsê Bali.ie dêr Duitsê
Oidê. Ruio 75O jaar gFschiedênis van de Orde io ale l{ederlanden' 19Aat D. 22).
(13) Á. Otten, De vestiging van dê Duitse Orale in Genert 12OO:1ín' Biidragen
tot de g€schiedêÀis van Genert, nr. 13. 1987, p. 85! li...In alen ja!'ê
IiCCCC êÀde XIX yas hij bêscrever in Pruaen te coDen on seker troetsaker
rilled die iler vas...rr. J. voigt, o.c., D. 640-641.
(14) I! aDril 142Í) vertoefde landcoÍdardêur Ivan l-an Cortenbach in alê hoofal-

zetel UariËDbur8.

(15) n. Linburg, Die HochDeister dtes Deutscheq OratenÊ Und diê Ballei Koblenz!
Quellen und Studien ,ur Geschichtè alês Deut€chen oralêns, all. Viii, 1969.

p.82.

(16) contra Punkte oiler alie Kunst sich ru iretr, 1968, D. 36 e.v.
(1?) R. ten llaaf, DeutschordeD6gtaat utrd Dêutschorabrsballeier, Gàttinaer
Bauateinê zur Ceachicht6yi€aênÊchÀft, 5, 1951, p. 57.
(18) c. Yon PetteneAg, Dle Urkutrder ales DêutEch-Ortlens Centralarchives Zu
rien. dI. I, 1aa7, p.494, nÍ. 18?4.
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(19) J. Voiet! ceschichte ates Dêutschen Ritter-Ordens in seinen zwórf Barteiên
in Deutschland, dl. II 1a57, p. 496; R. ten thafr o.c.r p. S?.
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