
DE GOEDEREN VA]ll DT DUIÏSE ORDT (4)

door peter van den Elsen

n het laatste artikel dat de Goederen van de Duitse
?:*^11 :19.T::Tp l?d, waren we blijven steken bij .rereengoederen (38). Hiermee gaan we thans verder.

34. Het goed rrTer Kenenaderr

Sons is er sprake van een hoeve rTer Kemenaderr, gelegen bijhet goed rrDe Vondervoortr' (zie nr. fSj. 
---i"- 

fit"re tijdenschijnt het goed of enkel de naarn 
"""iÀ""rr--t.-ri jn gegaan.lÍe komen het tenminste niet meer tugu". il,li;".iien is er ie_nand die nog percelen weet aan t"" "ii"."-."àï" a"uu ,r.rr:Iaat het dan even weten!).

V66r 138? h.as Evert van Arnstel leenman van rde goede tê Kee_nenaetlenrr, na hem Lucas Meus van seech. i; 1ógoverkoopt JanJan Henrics van Genert de helft 
""" .fi.-l"uuiJ., op ae hou.r.rrTer Kemenaden aan het klooster 
"", Bi;á";;;: --i., 

,+ns t or.r,we Arnt Vrient van Beeck.als leenman t.À"".- ó"f.^fr"eft hij detwee bunder beernd ttie bij _rfe.vor,clerv"à"i"'ifeË"ï en bij hetgoed Kemenade zijn gevoegd, in leen (sg). ---'"
35. Het Aoed rrTer Vondervoortrr
In 143O wordt een hofstadt ÍTer Vondervoortn vernoemd. In1383 wordt Johan Johan Henrick 

"a" C"r""t 
-.fs 

leerunan ge_noeTd van- 1s nud rogge uit het goud i;;-;o;áIrvoort. Laterworden enkele percelen op ae-voiAerv.""i ó""".ru als zijndeIeenroerig aan de DuitÁe 0"0., uarr-.er,"-Ë""Ë ," dan geensprake meer, tênminste niet onder de naam Vo;de;voort (4O).Itraar dit goed precies Eelegen treett iÀ eveniiï àuiaeri;r< arshet voorgaande. Eén vàn de__Íneest aamenelijke mogelijkhedenis bij de Stinkert aan de Heuvel. Oot *o"ál-.. in 1515 eenhuis vernoend, geheten de Vonder.voort, aan- íO, i-af frorst,,(af ).
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36. Het goed rrTer l{ouwtt

IÍr 7427 wortlt het goed te Woude nog genoemd als 66n van de
vier vrije hoeven van Diederik van Gemert, dat gelegen noet
zijn gerrreest aan de Doonhêide bii de Lodderdijk.
In latere tijden, doch voor 155O, werd het een leengoed van
de Duitse Orde. Adriaan en Lenaïd Rutten ls'ijgen dan toe-
steruning het leengoed op te delen in twee stukken n en wel in
hoeve rrDe !Íaurr en hoeve rrEenswincke lrr. In 1?65 waren beide
goederen in eigendom van Antony !'ranssen van de Laar. Zijn
erfgenamen, schoonzoon Hendrih Franssen Slaets en zoon l{il-
lem Antony van den l,aar, krijgen ieder de helft van het ge-
noemde leengoed en deden hiervoor leenhulde (42).

37. Het goed rrop de Kieboomrl

In 1386 verpacht de Duitse 0rde aan Baete Evêrits en haar
kinderen de hoeve rrTen Kyeboenrr. fn de 15de eeuw was Goos-
wijn Ihode bezitter van een goed rrop de Kieboonrr en om die
redenen gerechtigd in de geneenschappe I i j ke (heide)gronden.
Ín !757 deden Henricus van den Elsen en de weduwe varr Ancem
van den Hêuvel leenhulde van het goed rrop de Kieboomtt, dat
uit een huis, hof en daarbij behorend ca. 9 lopense land be-
stond (43).

38. Generder Ceweer

In 1366 aL-aagt Diederik van Gemert behalve zijn Hooghuis en
het goed op Esdonk ook een visgeweer op aan de Duiíse orde
on het in leen lerug te krijgen. In 1482 wordt. een rrvisge-
ríeer aan Gemonder Geweer in die Aa bij de Serisbeemdenrr ver-
pacht aan Gerit U ibrecht HoelnaÍjel yoor twee Rijnsguldens.
Hel leen wordt opgeheven i\ 1577 wanneer Adan Geritszoon van
Hout |thet geweer inne de Aarr verkoopt aan Godart van Aer,
komnandeur van de Duitse Orde. Vanaf die tijd is het \.isge-
weer in volle eigendom,, doch in latere aktes wordt er geen
melding meer geÍnaakt van rrhet Gemerder geweer'r (44).

Tot slot ka.rl over de leengoederen nog gezegd worden, dat be-
halve de hier genoemderlr nog een aantal leengoederen wordt
vermeld in diverse aktes. Het gaài. meestal om enkele hecta-
Íen land of on goederen die niet te achterhalen zi- jn en
slechts een enkele maal worden verrneld.
l{e laten deze hier onbesproken en verwi,izen slechl,s naa-r'
noot (45).
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rIÏ. DX.MFPACEIM{

Evenals het leengoed is rte 
- 
erfpaeht een voor ons onbekendbegrip. Daarom hier enige uitlei. O"tp".fri."- zijn goederendie aanvaakelijk in volie.eigurEà, **Ëi'".i'".uien uitgege_ven werden in een [eeuwige'i p""frt, *uarfij Ël pactrter ,,s1_g.:1T,' werd van het gepachte go.á. J" ;;i Ëa kunnen ver_g:l:io:l -met. een rrypàtrreet 

"; ;;; ;;;;;eïá soea aat ;enoolt en te ninrner kunt aÍIossen: -- --'""-
llet voordeel van de erfpachten was in vergelijking met deallodiale goederen, dat de erfpacrrt"" 

"ig."Eàr 
u 

waren .,an degebruiker. De rpachter' hait er d"ur", ;;;;-;ij dat hij hetland goed bernestte en de gebouwer e"áa--""aË"íi"ra. rn aeMiddeleeuwen waren de erfpichten ."n; 
- 

" 1",, ]-ààor oe geLeiae_lijke invoering van het Romeinse recht 
";.i;;; het aan ge_hricht en- werd eerder gekozen voor de pacht (desnoods beLastmet een hypotheek). Doordat ae errpalrrten irr-Jig.rao, *a."r,van de gebruiker, beteken.e dit .at de g;";.";; totaal ver_snipperden.

Dit.ging zo zijn cangetjg en tijdens de tr?anse revolutiewerden de êrfpachten, evenàts de f""áuf ii.ii r- .ieeschaft (46 ).
39. Het Foed ?er t{aternolen
Ín 14O? gaf de konmandeur van Genert, Johan CIot, het goedTer Waterrnolen, bestaande uit u." t"iu,--frI'ï I' to.t"to"u'uit in erfpacht aan Gheryt s.teyrrt.rr.oii goï;;; gesitueerdworden tussen de Molenstraat, Hàageijck 

"i 
- -à"'ï.ru"aijk. 

Detotale grootte was ca. ?+ ha:, 
"ri"-á"- p""rrt"ZrZ fn l.

I" l1T !"T"" yu de volsende snippers t;s;;; --"a' paulus Jan Laurei.insen en zijn zoon Aerrrt uÍt een huis,hof en lant omtrent cte steeneËrugg;;t i;;:""; 3 copsaete.Hendrik Jan Hesetaars uit u"" ËIiu, ;;ï'";" lanrt aan rte
, Steenebrugge, i lop. en 12 roede.b. Dirck Jan coirdts de Smith een Braeckhoffve of het SlotjegelaaÍnd. van Lankvert, 

_ 
a:- *u1."_ h"t Si;;;j"; hof, land,groes, hoyvelt seleEen aan de Beverdilct, ïÀ'rop. groot.c. Jacob van Steenbergenr.2 lop. fa"O i 

"" 
U. 'U"ienstraat.

Jan Janssen verdieuwenisse, - 
tanJ t i;n;'";'il' Hoge crane_br aken.'

Mr. Adriaan van der Aa, 2 lop. en 4O roede land in de Mo_lenstraat.
Elisabeth, relicta Evert Jan Corsten, huis en êargelag in
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Í^^'^^116'. áiraêtÊezlcbt va! d6 EaaS€1k ln C'€nert ' Tusser hêt e6rst€ êa hot ttêedê

;;;:";;;;;"-;;;;'i"1", r"gr"t do B;vordiJk' TD de 18d€ €suY noa rorden aoederên'
Ëi;;";-;;;";;";;i l aen'van-a. 36ve!d1ik '"os"s""eo 

ars,bêhooÍd hebbeDde tot bêt

Ëi""ir"rl"rrft" 'so;d iêr vaiêrEoleEr. Eet eêrst€ huls (rechts) stond raast het
pand op dê bo€k va! Eaaaêlk-lÍoleDst'aat (21ê foio ruor'Àasr'''

De Mortel, 2 loP. groot.
d. Jan Huybert Elsen en Jan Aerdts van den Eynden, uit huist

hof en lantl aan de Haageijck, 5 lop' groot'
e. l{illen van der Putten, uit huis en hof tegenover de llaag-

eijck' 1 loP. groot -

f. He;drik,rooÀten uit huis' hof en land aan de Haageiick' 3

lop. groot en grenzende aan de Waterlaat'
g. Joannes Gerardi val] de Cruycer huis en hof aan de Straatt

groot een half lopense.
deraril Hentlr ik Crerners, huis en hof aan de Haageiickt 17

roede.
Jacobus van de Ven uit huis en hof aan de Straat, 1 lop'

De onder a en g genoende huizen betaalden de grootste pacht
en zullen rvaarschijnlijk de oorspronkeliÈe kern varr het goed

gevorrnd hebben (het huis uit 1407) (48).
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Eoêk Eêaa€tk-!ÍotêDstraat (1 .Í95O). E6t cafti o! iI6 hoêk €I1 dê daa.rachtê! gêlegêDDro6coop r'èrd€a lD a6 zêyêbrrFr Jaler. B€sloopr ;, ;i;;; ;; ;Ë; ".." "., p"r_k6êrte11gctn. Dit coÀDler van Lt"uvea-ràvona i,r"t-"i-e".."aËrlà"ï"o n.t ..o.g"""
'sbed tê! tlêtálnoteD'. Eet rr;16!tJe-ae ntps a troonàe'tál -iàii -"" ' 

r goo bovên8roÀilsla:rga dez6 g€tour.€E €È !a;s11€1 àa; d6 lÍ.1;""i;;;;:--

4O. trlet goed te Groenendaal

fn 14Og geeft Dirick van Betgenhuesen, komnaÍrdeur van Ge-
mert, het huis net de hofstede en hof geheten nTen Crronen-
dalerr net het land tot aan de Oude Straat uit in erfpacht
aan Willern Fyenzoon en Willem Bernyerszoon va-Ír Erpe. In 74!z
wordt nog een ttKarnptt aan de Herenstraat, behorenal tot ale
hoeve Groenendaal, in erfpacht uitgegeven. Ook in 1414 worilt
een akker behorend tot de rthoeve Ten Gronendaler in erfpacht
uitgegeven. Dit goed kan worden gesitueerd tussen de Heuvel,St. Jozefstraat, 0ude Straat en Groenendaal. De totale gmt:-te was ca. 1G ha., voor de pacht zie (49).
fn 17OO werd deze pacht betaald door:
a. Peter Peters Groenendael jr. en peter peters Ciroenendaelsr, zijn broer, gelden uit huis, hof en land in de Groe_

nendael met 66n zijde de Straat en één zijde de pad. Het
was 6 lop. groot.
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b.

Paulus Dirck Visschers uit huis, schuur, hof en 1and, ge-
kocht van Agnes van Lêuken, met é6n zijde het voorstaan-
de, groot 5 lop.. Dit goed betaaldê de grootste pacht en
kan derhalve aangewezen worden a1s de oorspronkêlijke
kern van het goed trTen Gronendalerr zoals het in 121O9 werd
vernoemd.
Peter Jan Dircx Verdieuwenisse, woonèchtig op Boekent, 3
1op. land in de l(ronstraat.
Meriken Janssen Verdieuwenisse uit 3 1op. aan de l(rom-
straat.
Simon van Ockel man van Dircxken Jan Andriessen van de
Berchlaren, 2 lop. land op de Oude Straat lalgs de patl.
Ántonius Lamberts rnan van Maria Leonardt van Zeeland uit
land 1 lop. en 36 roede, langs Simon gelegen.
Huybert van Oudenhoffven uit 2 lop. land 66n zijde tte
Groenendaal tot op de weg naax de Oude Straat.
Paulus Dirck Visschers en Aatriaen Anbrosius als nan var
Maria Adriani Ambrosy 2 lop. land,langs het voorafgaande.
Hendersken vrouw van Aert Claes Lucas en haar kinderen
uit huis, hof, schop en land alwaax Peter Aerdt Claeg-
sen inwoont, op den Heuvel, 4 lop. langs de Goorswinkelse
pad.
Jan Claessen van Gerwen uit 3 lop. lard op de Oude StraaL
Thonis Mesenbergh uit land op dê Oude Straat.
Wed. Jan van Dinther en Anthonie van Dinther uit huis,
land en groes waax hij in$oont, aan de Heuvelse Dijk,
langs de Hazeldonk en de Spedonkn groot 6 lop..
Willen Gijsberts van Lieshout bij koop van Jan Vinioun,
een koetsier, uit huis, hof, land en groes, 10 lop. groot
en gelegen in het Broeck, langs de Hazeldonk en het Ge-
neenschappel i jke Broeck.
De kinderen van Johan Claessen van Gerwen, 3 lop. land
aan de Oude Straat, Iangs Sirnon vart Oeckel.
Johan en Cathêrina Franssên alias Quartelen uit huis, hof
en land in de Groenendaal, 2 lop, langs de WaterLaat.
Peter in de Groenendaal sr. uit 2 lop. Iand, langs het
voornoemde landrde Straat en Jan Dirckx van Zeeland alias
Jan Bidt,
Lanbert Jansen van Duyn en de kinderen van Aerdt Claessen
en llendersken, !.rít, 4 lop. land in de Schabbert en uit eèn
huis, schop, hof, dries, land en groes op den Heuvel ge-
staan en gelegen, groot 4$ lop. langs een klein huis(sO).

(r*ordt vervolgd I )

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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NOTEN:

(38) vê.vols op Coederen au de DuÍtsê oide (r t/n rrr), in cemerts He€n

_ jr8. !2 brz. 55 t,/m 60 €n 8? t/o 89 en 12O t/m 126 door pere. vd den Els€o.(39) RÁ'stlB; Xomdderij &.chief van ile Duitse o.dê ((,r.Do ) c,ererr, inv.nls.
43, 46, 745 en 52. Bossche P.otocollên (Bp), dd. t-9-14O8 en.ld. 19_6_1:110.
Idem KÁDO Geo€.t inv, n.. 45: tree mudsaets lar.le geheyten die Kenenay
in 14:lO vu Álnt Vrint va Beke. In 13a? heeft Be€tch vu cene.r, peter
van Bynde.en en -.\nsêo Maessoen tyee bunder beemd op de t(enênade bij de
Vondervoort in leen vd de Duitse Orde.

(4O) RÁ,slfi; K{DO íÈne.t inv. nrs.43,45,46 en 52. De percelen die we dadna
nog ond€. dê nad ÍDe Voodervoort" te8enkomen,,orden beschreven in noot:lr.

_ Zie verder ceaert R 96, fol. 1lr fol. ?2e, fot. 117 en R 9? fol. 60.
{411 RA'sllB; C€Dert R tm dd. E-l-15lSi Zie ve!ater Ad Otten, cebieil tussen

Boekent en Íilschot: Ba&êrmat van de Duitse Orde in Gemelt?t iD cemerts
Heeo m, 5a blz. 10.

(42) RÁ,slIBi I(À!O Genert inv. B. ?o4.cE. 194r idem inv. nis. 50 en 52.(43) Ad O11en, De Hêrên van ile Kiêboom rn de 14ile en lsde eeuv itr CeDerts Hceh
D.56, blz. 10 t/o 12i Ad verooeht een nerfpachtn De Kiebooh. hie.vu hebik niets gevonden, rel eên leeogoed en eeí pÀcht ,'De Xreboon,r: RAisrrBi
KÀm Cérclt inv. Ès. 52, 6?6 e^ 677.

(44) P€ter ve den Ersen, Esdonk, De A€schiedenis van êen kàpetgehucht, Bcc M.Br
blz.41 €n volaende.

(4s) In 1383 komen 'e teaen:
- Pêtei vatr aynde. is nan val een Kahpe en va, drie buFe net een huef dár op
- Peter Johan der (e.smeker is n& van een burlre bêmpts io diê vonde.voo.ti

b,J de Vondervoo.t tagen vêrschillendê percetên die leen.oerig yeen
en vernoend ro.den in de registe.s 46 en t2.

- Heynken l.láthjJrsoeí is no ve een Junre bcmpts in dc hLnbon. ,jrt reen
s.tu\irt làter verloren re zlF s€sam (zie rnv. nr. :2).

- Áns€d :.laessoên i6 mo vu eê. hoèv€.
Verder konen ye noF tegen in 1,tlo: lerr aan diê \'eereykê, ae di€ Specílon.,
aan die Roeps. de Polbemt, in den Riethof, i. dat corsrynckel en aen (icn
nyen tnreurer (náat. (Zre hiervoor RA'sHB, I(ÀDO cêmert inv. íus. ?1r
en 712. )

Tot slot nog dê p€lcelen: de Stinke.t (1?S2)i het te.fken m€t her
BUBBêlkên (1721)i den flogenacker (1752), onder deze naM ook een alto.liaal
soed bij de Krêboomi t&d op den tlolenack€ri het soeil "itên ossenstreepn
{r7?Oli eên beêmd rn het Leek onder Beek en het uo""*t." in de Canpen.
Voor verdere bronnen zie: Rd,sUB, K|DO Cemerr inv. nrs. 43, 46, .15 en s2,(46) 1,S. D€ Blé.ourr en H.F. Fische., Xort. Bearip oud-vade.lu; B;.;e.riÈ
Recht, 1959i en vAl. Pere. van den Elsen, Coederèn va! de Duitse Orde 3r
Cêoêrts rreem j.E. 22, b\2. 1m-Ê2.

(47) De. totale pacht bedroeA in 1,107: a oud .oBse, 4 var .aapzaad, 19 el
la}ên, 12 pond loter, a hoender€n en tOO eieren. ltleen in.ti, a-kte
dd. 14 nei 14Ot ro.dt 8 voe.lcr tu.f vê.noemd, De onilê. a en I Ae.oemde
Aoede.en betaalden het ove.a.ote aedeelte met uitzondering ve de
log8epacht. Op het Slotje (b) rustte de pachtr 2 mud en 6 vat.o8ge
en 4 ÍÉnd boter.

(aE) RÁ'sHa, x-l-DO CeNert, rnv. nrs. 685 res. 129; 10j6, tot. ?2 i/n ?AiHfdst. x, nr. 12i ine. nr. 7s9, res. 142! 6Á6J res. 1?4! ooá,..i,rzs;verde! zih er vele aotekeninaen in de cenertse."r,.p..p."t""árt"i.
ldgezieo hiêr enket vordt Betnvêítarisee.d, uot.tuun,. hier met devors€nde veryijzing€n: ceÈe.t R 92, fol. 91 itd. 1.r9!i R 99, iot. lO2
:.-l:t.,tit dd. 25-6-l511i Rto3 dd. neL l5Jti R 105 aa. ró_+_ r:rioiR iOOt fol. r03v r/D tC.tti n rze, Aa. en_S_ri:O
Bij deze e.fpàcht behoo.de ook (de Vloedr,, (r. 23), neestar sepachtdoor de eigènau van h€t StotJe ên her Steutetbosch:
Het Aoed Te. Natêrmoten biedt oiêuye perspectieven m,b.t. devesti8inasplaats ve de Duiis€ Ordei yat te denken biÍ. van hetSlotJe,.daar yooralsnoa bliJven her open *.g"". Hi.iop for.. ," t_"gnadat alle goederen seioventarisêerd ziJn. rà ott.n, oà taj<*nat vande Duitse Orde, cenerts fleeE *. Se, Ut". 13. Àd st;lt dat het goeJ_
Ter.l^altrTót{, vernoêDd árs zrJnde aerechr Lsd ,^ d" s",""" gT.;j;;in 1421. burleo bes(hourrng ks vorden grldten. omdat her rn 116l
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rerd Àangekocht, Dit is eêhter onjuistr in 1J64 vordt de ratêrEolên
(ên de virdDoren) doo. Diedê.ik var cedêrt À€r ale Duitse ordê
eerkocht, Dus dê Eol€n .o niet het poed ,|:Ier tÍatermólên"-(40) De tot.re !ácht vsn dê croo-'di'riàïÍiè-rua-f3Tá'Í?á-ï{Top rosse,
4 vat rêaI'zaad, 12 ponit boter, 8 hoendêrên ên lm eiêrên. In 1409
ook no8 8 voeder tuf. De onder (a) gênoêDde aoederen betaalden het

_ Srootatê g€deeltê, d€ rest b€taatde êikêr een rogge-pacht.(5o) Rrrs 8, K m ceDertr inv, ru.s. 661r reg. rsS, 66à, r;g. t6S en 166
en 663r Íêa. 173i tos6, fol. ?9 t/r a6t nr. 1OE8 ên to6s t/o 1O6E.
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