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We zitten midden in een onafztenbare sneeuwen moddervlakte. staande aan een gei-mproviseerd
boekenrek en bij een primitleve kartotheek, speYren we :naar gegevens ult d'e eeuw, de 131t -waarin
Gemert voortl eerst duidelijk uit de mlst der geschledenls oprijst. \'{e vlnden oorkonden en oud'e
geschrlften.-tr{e komen bekende namen tegen, -dig
orwet een onmiddellijk ofwel een zeeT verwijderd.
personen en gebeurverband houden met Gemert. DeI'de
oude command,erue"
tenlssen d.ie rechtstreeks op
te worbelicht
vooraldienen
hebben,
betrekklng
althans
k,nnen
feiten
en
nairen
a[dere
den; de
dienen om de geschiedschrrijving in een bepaald.uiterlijk kader fe plaatsen.en om voor orLze geest
d.eze eeuw .te verlevendigen.

r. }E IGIZERTN EN GEI,IERT

Maria van leuven heette zti van huis uit:doch1190
ter van Hendrik fr Hertog van Brabant vanhet
cenvanuit
breidde
(t
t;i 1235 ), Deze.Hertog
gaf
o'3'
en
ult
gebied
verder
tnrm leuven zijn
en aan nind.hostadsrechten ;ffI- 0isterwijk(1210)
ts-Hertogenbosch
was a1 1n
ven( 1232). (le stad.
voorganger,Ggden
vader
1i8,i g"stidrrt door zijn
fried"fll, Hertog van 1142 tot 1190). Helmond

_5_

zou eerst later(orlstreeks 13OO) "stadr worden,
koit v66r lzzo al 1n het' bezlt ,r*rr-'6".
Brabantse Hertog; bU zijn dood 1n 1235 glng deze
heerlijkheld over op zijn d.ochter, toen if ex_
maar kwam
ke.-lzeyj.n.

Teze Maria van leuven was d,e gemalin geweest
van Kei-zer Otto fv van Dultsland(1209_1279) en
hertrouwde yra diens overlijden rnet Griaf 1,{iilem r
van Holl-and(1201-1ZZz), kort nadat deze deelge_
nomen had. aayL een kruistocht en aan d.e verove_ ring van Damlateo Toen ook deze echtgenoot na
anderhalf jaar stierf (4 febr ,1222) ,. Steef Maria
in de weduwstaat en stlchtte ztJ omstreeks 1z4o
in de buurt rrBinderenil van haai. erfdomeln
Hel__
mond de bekende cisterclenser vrouwen-abdij van
O"tr"Vrouw, Zi stlerf in het Jaar 1260.
Als stlchteres van Blnderen had, ztj in l24g
onmlddellijk kontakt met de vertegenwoordiger-van
de Dultse Orde in Gemert: op woe[sdag
ae
vlgilie van Slnt Jan de Doper trad z\ v66i
samen met
hgT op__a1s getuige bij het irerlijden van u"r,
akte. Het origlneel_ berust.tot op vandaag 1n
"..i1_
archlef van de abdij postel(:_n teigie, di;ht bjJhet
het Nederlandse Reusel):daar f oto[rai'eerde ik het
klelne perkament.
rn deze nog duidelijk leesbare oorkond.e wordt de
stichteres vermeld ar-s 'I,I. quondam imperatrix",
Maria,vrQeger-k9izerln;devertegenwbord.iger
van de Duitse Orde word.t met afkoitingen genoemd.:
"AT, pvlsor dms teutoni'corum 1n Gemerfhe":
Ar(noldus?), beheerder van de Dultse 0rde in Ge_
mert. Teze orde werd 1n de oorkonden zeer oil.ri;r"
kortheidshal-ve genoemd :'domus Teutonicorumr rnadr
stj-chtingsnuis ln Jerusarem. Mind.er waarsch{jnl:.t f.ijkt
ons dan ook de vertallng: beheerder vari
lUk
het huls der Teutonische(ni-aAers) 1n
Gemert.
Maar h'oe dan ook: ult deze oorkond.e weten ,".art
de Orde reeds i-n 1Z4g een b ezj-t of neaei;";;$;"
had 1n ons do."p. Volgens mededef ing--v;n ae heer
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M.v.d"WUst(22 jan.1963) zi:n er i-n het Rijksarchie-f
te Den Bosch nog wel enige aantekeningen van v66r
12+9, maar die ichijnen over de Hoofdkommanderij
van Alde-Biezen te handelen, niet over een huis

in
II

Gemert.
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kelzerin volgde ln 123, ziin
vader op al-s Hendrik II(1255-1248), die \{eer als
Hertos ?an Brabant werd o-pgevolgd doos Henclrik fIf
met AIe1UZ+eL1251). Deze laatste hertog ti^ouwde
van
Bourgonciis of Adelhei-d, dochter van Hugo IV
z|i
(1261)
trad
dle. Na de dood Yan inaat gemaal
HenzorLen
enlge jaren op als regentes, d*?I haarakzeet
dri[ en Jan n-og te iong waren. Zii regelde
d'eze
in
tief de zdren van net hertogd-om en \ras in staatsgeen gemakkelijke tante. Had zjj problemen
Zaken", dan wendd.e 4i,zteh per brief meermal-en tot
Thomai van Aquino.(2). rn de verzamelde werken
van deze beroemde en heilige godgeleerde kan men
nog een rrbrlef" vinden van 7 bladzijden druks, onr8erlei de titel-rrOver het bestuur over de Jodenrr
richt'raan de Hertogin van Brabanttro HU prllPt haar
om haar wiisheid in bestuurskwesties en om haar
sympathie voor de Orde d"er Domini-kanen. Verd'er
5 over
ahtivoorOt hij op B gestelde vragen(waarvan
I'we1k!91
de Joden), S:-nt Thomas schreef dit
Y?1:.
waar hij toen professor was (1209-1272)
"it-rarqs,
(l) .
Ook toen bleek zli ztch dus nog niet uit de
staatszaken teruggetrokken te hebben, ofschoon
baar jongste zooi-vanaf .1267 officj-eel het be- 15
stuur overnam als Jan I( hij was toen ongeveer
jaar oud; zirr- oudere broer Hendrik was onbekwaam
en werd in een klooster gestopt).Hertogin Aleidis
kan dus nog'invloed hebben uitgeoefend' op de erDe broer va:: de

kennlng(in-1270-1271) van de rechten der Heren
van Geilert en van de Gemertse Duitse Ridders,
(waarover ond.er III ) .
7

Aleidis stierf te leuven 23 oktober 1273 t
v+er maanden v66r haar raadsman Thomas van
Aquiino(gestorven 7 maart 1274i:-zij;";A naast haar
man in de leuvense Dominikanerkerli begraven;haar
woning die bu de kerk 1ag, had z4 aan de orde vergoed'

maakt.
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}IERIOG JAN EN DE ''YTLIA DE

G}IEI,,ERTI,

fntussen was Aleidist zoorl, Hertog Jan l, in
It huwel:jk
getreden met Margaretha, iochter van
de II"Lodewi,jjr.v?n Frankrijk(Oie 2j augustus 1270
op .r.nu-stocht in Noord-Afrika aan de pest bezweek)
Hertogin Margaretha stlerf 1271 1n 't klnderbed.
(samen met een zoontje). Jan hertrouwde niet een
andere Margriet, dochter van de Graaf van vlaanderen. Ult dit tweede huwelljlr werd een Jan gebo_

ren(27 november 127i) over wie verder onder V.
Jan I stre?fd?, ernaar, . zoals z4n voorgangers,
Brabants macht ult te breiclen
en ciaad.vrer[erfit
kend te zien. Een gebied., dat ttreoreiisctr ond.er"ide Hert-og van Brabant viel, werd. feitelijk maar
,geannexeerd'r . v/at cemert betreft,
!::r
-geleidelijk
d1.t d_orp
l_Ukt mij 1n het begin van
eeuw a1
afhankelijk van Brabant gew6est te dffi
zijn(al heeft
dr van Velthoven een andere mening) (+). Het lag
l"
ied.er geval in neder-lotharing6n, *"uro,r"" de
Brabantse
Hertog sinds kort na d; dood van God-;i
frled van Boull-Ion(t tOO) zegglngsmacht
H;4,
had deze meer een symborisc[e bdtekeni-s. we]_
po:itief, tot het elnde van de 17e eeuw, nlets1s
bekend over egn lngrijpen van de Hertog in Au
Een van Gemert, *"Ir6i"" a" ,Heren van Gemertrlza_

glngen.
Een eerste rechtstreekse bemoelenls dateert
uit.het_ jaar 127O(ae! volgens Mgr tr'renk;;
1r7i
moet gelezen word.en) (5). rn
jaar
van
z}.n
-het-steri'
eerste vrouw, of kort daarv66r, stuur6.e de ;ongd-Jan r een gezantschap
wat men veel
lIertog
later de rrKommanderiie Gemeril'nb.ar
ging .,.o"*"r,., om de
B

verhoudingen te regelen tussen Diederlk van Gemert en de Duitse Heren. De uitspraak van de Hertog werd vastgelegd 1n een oorkond.e, gegeven te
Brusse] en gedateerd Maria Boodschap(25 maart)
1270 (1ees 1271),
Johannes I'door d,e genade Gods hertog van lotharlngen en van Brabantrr verklaaft'daarin, dat voor
de I'vllla de Ghemertr', het dorp van Gemert, de
rfhoge en lage rechtspraaktl niet in zijn handen 1ag
maar voor altijd werd overgelaten resp...aan Diedede Duitse
rik van Gemert en aan de broed"ers rran
Orde(en aan belder opvolgers), De rrhoge rechtspraaktr hield o.a. in het r.eroordelen tot 1Ufstraffen, de t'1agereil het regelen van allerhand"e
clvlele zaken. i,Ve1 l',rerd gecond"itioneerd dat beide
machthebbers verplicht zouden ztin zLch tot de
tot een
Hertogen van Brabant te wenden en ni-et
ander, in geval ztj de hulp van een rropperste advokaatrr, beschermheer, nodi-g zoud,en hebben.
Iit opperste advokaatschap hield niet zo duldelijk de souverelne rechten, het oppergezd9t in.
Zo werd in 1277.de Hertog van Brabant ook geproklameerd als opper-ad.vokaat van de stad- Aken en
in 13A0 van het luikse land. (6). De zeggingsmacht
over Aken werd tijdens het proces 1648-1662 d"an
ook aangehaald a1s een bewijs dat het advokaatschap
rlog geen souverelniteit inhreld, dus dat ook Gemert ni-et onder de opperjurisdictie viel vair dd
Brabantse Hertog en bijgevolg deze jurisdictie bii
de vrede van Miinste:' niet overging op de B.epubliek
der Verenigde Provincien.
Uit het d"okument blijkt wel dat Gemert een aparte plaats innam; maar het werd door ztin onduldelijkheid(zoals. ook door de algemene, erg schommelende situatie 6n door d.e niet helemaal duidelijke posltie van de Teutonische Orde binnen het
Duilse Rijk) een bron van vele ruzies, eerst tussen de feiite Gemertse maehthebbers, later (vanaf
de vrede van Miinster in 1648) tussen d.e Dultse
9

orde en de Republiek der verenlgd.e provlnclEn(aie
voor rrStaats-Brabanttr in de rechten trad van de

oude Brabantse Hertog) .
Duidelijk werd de zaak pas toen in 1662 het akkoor.d werd gesloten tussen de Dultse Orde en de
Staten-Generaalr er Gemert tot de Franse revolutie onder de souvereinitelt zou blijven van de 0r--

de(en via haar onder die van het luitse ni;f.i"

rV HERTOG JAN 1 EN TE S],AG BIJ WOERINGEN
positlef en strijdlustlg werkte Jan I aan
_ Meer
de
uitbre,idi.ng van zyn hertogdom(aat theoretisch
onder de Duitse keizers viel) i.n Oe rlchting van
de Rijn, en wel door de annexatie na te streven
van het hertogdom limburg(Oit 1ag tussen Maas en
Rijn). Slaag$e hij hierln,-dan zou hij de winstgevende hand.elsweg Brugge-Gent-Antwerpen-st rruldenllaastricht-Keulen onder zijn kontrole krijgen"
Daartoe moest hij ttvee machthebbers bestiijden; de
van Keulen, tevens :wereldll;k vorst ,
4*ttsbisschop
(die uitbreiding zocht in tegenovergesteide richtlng, dus i-n de richting Braiant), en de Graaf
ya1 $elder,-(di-e evenals Jan aanspiaak maakte op,
het hertogdom limbrrg).
Na veel strubbelingen en onder:handelingen(waarin ook de Duitse Ord,e betrokken was) zou op zaterdag=5= ,'lV:r+ 1288 een deflniti-eve beslissing*vffi
rond het kasteel_ van Woeringgn (thans Woriingen,
bij de stad Keuten irorEnffi-ffi tag langs de ilr;",
vlak bovqn Keulen,(7).
Het werd een rristorisciie'
veld sladrSJ waarAoor 'Hertog Jan zijn d oelstelling
volledig bereikte en de verdere grondslag legde
rroor Brabants ekonomische en kulturele ontwi[t<eling(waarvan ook Gemert profiteerde). Hier volgt
een korte beschrijving:
Toen de Brabantse Hertog zirch begin 12BB met
een l-eger te Maastricht bevond, vernam hlj over
een bijeenkomst van ztjn tegenstanders op iiet kas10

van Gelre, R-e-i-noud' li'
teel van Valkenburg: de gtaafSi-frid'Y:
de Aartsbisschop vIn Keulen,
Jan 'vlesterHendrik
luxemburg,
gruii-ir.r,
{ii- trok
burg, de
YI'
bleken
1560 ruiters heen, maar d,e vogels
aan
""-il6t
al- gevlogen. De Hertog voerd'e toen ziin troep
uit
Brai" t" ri;frting Keulen en li-et intussen
aanrukken'
lant en elderE nieulv krijgsvolk
een botsing rond'
tot
kwam'[et
0p zaterd,ag 5-iunf
van tr{oeringen' De ??"l:bisschop
;8";;;;- ri"Et""i
in-de naburige
ilr" eerst nog een mis Saan z:-ngen
( firans Brauwe 11er )

'
Bened ikti;nerJUiU'-"""-S|"rif ""
van
(HU-h;a eiengoed :naar de Norbertijnerabd'ij
afstand' van
Knechtsteden kunnen gaan: oP d'e7e-1f9u
DeZe abdij is thans sr99tffi;;;#""ie--r.iif-e"tuE"" .'provincie
der Congregatie
semlnarie rrn-de"luilse
van de H.Geest).

le.-t"eenstanaersYanHertogJanbeschi}rtenoYer
een giote meerderheid.
van zljn Brabanders
iqr;""irn wisi- o"-leggestering
groepen. bij die
er
dt-l^Iaren
il;a op te ..our"rr,
met tizeten punstokken
ziaaraen maar alleen

A;;;
ten had.d". *u"S;t"""nt. fn een ochtend-toespraak
rlep hij zijn mannen toe:

doot
-;;t te bllven
lirant ic dincke hier
(9)
winnen
eeren
0f 1c saI tfel-t
door ruiters en
Deze strijdkreet vterd overgenomen
een lijfwacht
door
voetvo}k. ,lan"pfa"t"19 "6h,zi;n leger,
tromhangen
van
omringd, aarr hbt hoofd
mat
z:in taUlerd. daar zijn wapensc[1ld op stondrr'
'l.iol."volgurrs
de beschrUvlng van J;H'van Heurn
teJan een goed'e-tit<tiei< te stellen
illio) wilt
tegende
waarop
senover ae ,1uiuri"xu"*"erderhei-d
Etanders vertrouwden.
d'uurde
botsing val man tegen man
De bloedige
namlddag'
'iorg.""
de
in
uur
Tot
3
van 6 uur '*
op zijn paard doorsto*
werd
iuxEmuurg
lE"gi.if-rr*r,
te liif wi]p'ers6onil;t
ken toen hii Jan vetn Brabant
l-iik
A;"s;;;(r"1""1-uii--4"t.begrav'en, k91^*"' zjin

,i"T-*"d" t""l1s"1"den)' *"::
tt

d'an 1000

ridders

van

met hem; 4000- paard'en
het,vijandige kamp vlelen
van
r^ierd.en van we"r='ri;den geveld'' De aartsbisschop
gegevallgen
Keulen en d-e Graaf van Ge1re werden
d'e naburlge
in
opgesloten
werd'
nomen: de
moest bijna
"u""t"
Gelder
van
gtiat
iqonfteim, de
f.u"L
""n jaar-brommei' in het kasteel van Leuven'
anderfraff
Keulen
Hertog Jan ,ou, na Oe slag per schlp trVat
2aarlater
om er ziln wonOen te l-aten-verzorgen" en limburg'
Brabant
hield hi,j, nu al-s Hertoginvan
gebied '
zirtriomfafe intocht
""" overleed 3 mei 1294 ten gevolge
Yan een
HU
steekspel
in een,
verwaarloosde**o*a, opgelopun
rn het
losgeschoten)'
schoen-was'
hand
Gi;- n;ur"rl
de
werd
koor van de d;;;;1;" I{inderbroed,erskerk
machde
hertog bijger;;;-Hii-ii"t.Brabant na al-s
Gemert als een
;;A;i; silat'van--iotharingen:
.PaaI
heren"' Het
iri=i"pp"r tussen-ae plaalseil;t<e
v/eer een geschil
j;;;";3.6;-rl;""iooa, .i;- 1293, was
Alard van
tussen Phiiippus -van Gemert en
L"i"""" commana"""
plaatse'
ter
van*de Duitse Orde
Horst,
d'e
na
kort
zo
a1,
De partijen ""f:.u""" ztelt toen
ze
Brabantz
van
afspraak van"-iri1;los.te voelen
de
Hertog'
niet van
;i;'p;" d.e tussenkomst Lnt-der
abdij Echternach. En
ToaaT o.a.o
enige. andere scheidsrechters
d.eze deed """"0u--iroost
=r*u.-*ut
d'e Heer van Gemert
uitspraak:
malse
een weinig
rraar de nu nog
moest als bo"t" een tocht maken Aardenburg
( in
bestaande n"i""""ripfaat""ni1''1'
zee
aarL
Zeeuws-Vlaand'eren) en van Sint Judocus
(bij Montreuii op d" Franse kust )' ( t t ) ' En d'aarmee
gins Gemert de 14e eeuw irl" " '
HERIOG J4N II EN J4N VAN HEEIU

volgde d'eze op
De zoorL van de grote Hertog
pas getrouwd
tig+:t1|ri,-Deze *I" toen
van Konlng Eg
"r="i.i."iIt
met
Marsaretna'vai YoJE, d'ochter (uit
ae huwelljken
2-1307 ).
lll"affi7
-ilen
hoog de- ster van
opriaken, hoe
,f trn
ffi
'tiid,
toen het huldiBrabant gerezen was- 1n d'eze
12

ge rrNoorden" nog I'minder ontwikkel-d. gebied'r was).
Aan deze romance tussen een Ingelse trrlnses en
Hertog hebben wii een_beeen aankomende Brabantse
'te danken,
en vel een.tellq*e
langrijk dichtwerk
l.^loeringen,
in B94B
van
sl-ag
leschri.iving van de
twee rege-rs
uit aan). De bedoellng van de di-chter w?s,- d-e- {ngelse prinses wat vertrouwd te maken met d.e Nederbii
haar Iandse-taal enFtevens enig "nationaal- gevoelrraIniet
d"at
werkreen
hij
te brengen. Zo schreef
leen eei. geschiodbron werd.. maa1. ook een bron voor
de kennis van het middel-nederlanas(net Nederl-andd
uit de Midd.eleeuwen). AlIe moderne geschledschrijvers van de letterkunde, zoals Dr van Mierlo en
Dr Mo1ler, besteden aandacht aarL deze rijmkronj-ek.
(Anton van
(12) . De tqt;meegse hooglerTar rn
.Assel-bergs
te hebzwak
Yoor
ze]-fs
duinkerken) sc[l,nt er
de
dlcirter:
over
ben. 0osthoeks Encyclopedie ?egt.
rtvan alle mid.delnetierlandse kroniekschrijvers is
hlj ongetwijfeld de meest dichterl-ukei..(wat
1?g
niet itil zeggen dat hii zeer dichterlijk was!)'
Vand.itonafztenbarerijmwerkbestaantweeafschriften uit de 15e eeuv"!3/I{et 15e-eeuwse afschrift werd in 1836 op last van de Belgischg.Begering in druk uitgegeven door J'I'WillelsI l.id
1s
van d.e Koninklijke Academi-e van Brussel: hetwij.ter
boek rq:aTl bijna 700 bladzijd.en, d.at
een
",,o,*
j:nzage
kregen van de stadsbibliotheek van Rotteraam" ( 14)

Wie was de schrijver van dit di-chtwerk, ooggetuige ,rrr,.-4" s]-agmoerj-ngen? De afschrijver uit
de 15e eeuw noeml hem in een voorvroord. 'rBroed,er

JAII YAN-fie-ef,U, , er "gro;aer JAN VAl{ LnEILrE" . ( 15 )
MenheltoYernaardemenlngrdatHeelueenYerzou d'e n Yoor een
schr:jving is van Heeln(e): men gebeurt
bij het-u hebben*t"rrg" z:.en, zoals meer
Yeroverschri;ourr",r"n o6rkonden en handschriften.
genoemd
:
aer werAl zoals gezegd,, de schriiver ook

Jan van freeuwe.
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'Welnu,

ligt
even ten Westen van Slnt Truiden
vroeger
d'at
gena?md
je
Zoutleeuw
tn.rr"'"u, stad ,
'
d.e rook
Ond.er
ldau.
f,rai=
het
leeuwe n""ttel'oi in
dorp je Helen-Bos'
van de ze p:J:aii,"-fi-gt thans een
leeuwe hoord"e.
b"li
e4
aat vroegb" H.Jufnu-f3ette
leuwe) in
voor(samen-*"L
al
Als Heel-ne komt het
Kommanderii
een a1:te .rrr.-i,-"t-- Jaar 1340, :over.d'everder
onder vrr)
d.er Duitse 0r,de te Bekke"Ii"i.iri"
:"- ":*: - -reiO" plaatsen, rrHeerne'r en ' r'Leeuwerr
Gete"' to* juist in
]leeen aan Oe'riirier t'Kleine
van
a?n. t? grens..
tt"BEigi="n"-provincie lf"Brabant,
rrvan
kionlekdichter
de
de provinci" ii*t""g.
hij dan
Heelurt ofI "van leeuile" word't genoemd''.zou
ztln?
vandaan
;i;t--rrrr, dit--u"r"rl-Bos--Zoutleeuw
i.f'.Wifl-ems vindt dit al- aannemelijk'
YI

JAN VAN HEE
Maar waarom werd

in het hand'schrift de dichter
als ilbroed.er" tetiteld? De Antv'rerp::^"*:I:{:1:t;
suik;;; (i lgo-r 650)deelt
::: ;:;;;il=;;' istophorus
van d-e Duitse Orde
d.at ,rrr,- H"ufu broed'er was
mee,
'(;ii"-leden
en we1
*;;;;; "broeder'r genoemd)'.
kommand"lr" -rti--h;{ huis der 0iae te,Bekkevoort
Dit is al"
(fi; liest, langs de weg naar Leuven)
bewerking van Butthans te vi-naei-in een nieuwe
d ood' verscheen
.na zrjn
;ffi;; ,I"r.l--aiu 75 Jaar A)
d.eze mening vindt
odt
(Den Haag 1.zi"-tiieJlii
"
Wift.*u in 1816 aannemelijk'
He91u-goed P?k""d-.'1"t
In leder geval was van
hadden tfdens z1jrl_
Deze
Ridders.
d.e Teutonische
il de kontrei-leven al- verscniffenOe kommanderijen
tussen
zowe.l
limburgr;; ;;, Brabani, :-.,oo,,.en
Tussen
Rijn'
en
Schelde en Maas als tussen Maas
de hoofdkommandenl Ald?,;'
Bilsen en Tor.g""u" f"g
op"o"g"-'""' 25 km arstand van
;i;;;;(;i";-iErq, De onderhorige
kommanderij-van E-g,
-*.u
ffiriru"r"
bij Heelne-Leeutnle
dichter
,,og
ri""i""tT1iio;
km)'
20
(vervolg op pag.15)
tffigffi(ongu.re"r
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