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Sedert 1970 is d.e heer H.14.Brokken,r,rerkzaam op het Rijks-
archieÍ in Den Bosch, bezig net het ordenen en beschri-jven
van de aïchiefstukken van Gemert, die in len Bosch aanwezíg
zijn. Iïi j schreef daarover voor de lezers van Gemêrts Heen
het volgende artikel.

Sedert 195, nag het Rijkarchi"ef in Noord-Braba.nt te
ts-Hêrtogenbosch zich eigenaar heten van het rrarchief van de
kommanderÍj van de Duitse Orde te Genert". 3ij de grote rui-f
van archieven, die ín l-955 tussen Selgiê en l[ederland heeft
pla"ats gevonden, zijn door de Rijksarchivaris in Linburg de
archieven van de voormalige ba1íje Oudenbiezen en van de aan
deze balije onderhorige kommanderijen aan het Rijksarchief
te Hasselt overgedragen, met uitzondering echteï van de ar-
chieven van de vootltalige konmànderljen van de Diritse Orde
te Gemert en Vught t die aan het Rljksarchief in lvoord-Bra-
bant werden afgestaan, Door deze overdïacht werd het Rijks-
archief in lïoord-Brabant een f00 oorkonden rijker en een
aantaf losse stukken en registers. Het in 1951 verworven ar-
cblefbestand Írerd gevoegd bij de stukken, behoïend tot de
archj-even van de konmanderljen te Gemeït en Vught, die reeds
eerder eigendon van het Rijksarchief in Noord-Brabant gewor-
den waren.

Van dit archiefbestand werd een deel der losse stukken ,
vooïhamelljk betï'ekking hebbend op het door de Duitse Orde
in het nidden van d,e lJe eeuw tegen d.e republliek gevoerde
pïoces over de neutraliteit en de ho oghe idsre cht en van Ge-
mert, in L959 door A.l!i.van der Wljst gêïnventari s ee"d, het-
goen wi1 zeggen dat de stukken werden beschreven en in een
systematisch verband., overeenkomstig de oude structuur v&n
het archief, iij elkaar werden geplaatst. In deze, door Van
d.er Wijst geïnventariseerd.e verzameling van lqsse stukken
bevinden zich overigens veel afschrlften van oorkonden, lraar-
van de orlginelen slechts ten dele bewaard zijn gebleven.

Deze inventarls heeft dus slechts betrekking op een d.eel
van hei archief van de kommanderij van Gemert,Alles wat zich
verder aan archival,ia in het fonds ,tGemert-Vught" bevindt,
net nane het oorkondenbe s tand, i s nog niet beschreven. 1,/e I is
er van het uit nrïaastTicht afkomstige archlefbestand een be-
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knopt Repertnrium, maar een gehele, geïntegreerde en syste_
rnatische beschrijving van de archieven van d-e konmanderijen
van de nuitse Orde te Gemert en Vught ontbreekt.

l'Ie t de bewerking nu van het archief van de kommanderij
van de Duitse Oïde te Genert heeft ond.ergetekende in f9?ó
een aanvaïrg gernaakt. Het is het voornemen om van dit voor degeschiedenis van Gemert zo belangrijke archief een inventa-ris samen te stellen, voorzien van een u:irtvoerige regesten_lijst van oorkonden. Bewerking van oorkonden is in dà regel
een tijdrovende aangelegenheid en de voltooiïng van de i"_ventaris, met regestenlljst en index, za! dan ook nog gerui_
me tljd op zich laten wachten. Dit nag echteï: degene , die
belang stelt in de geschiedenis van de Duitse Ord.e te Gánert,niet van onderzoek weerhoud-en en kan, althans voorzover d-ekennis en kunde van de bewerker van dit archief reikt, aande onderzoeker op het Rijksarchíef in Noord_Brabant een hel_pende hand worden geboden' 

H.L{.BROKKET,I.

NascFrift. Dat het Bestuur va:n onze Heemkundekring bfij ismet het werk van de heer Brokken, behoeft wel nauwelijkÁ teworden gezegd. Voor hen, die iets meer willen weten van deb"onrien, waaruit de geschledênis van Gemert wordt sanenge_stefd of van bepaalde onderdelen, zaL het een welkora bóek

llt-i-------- lÍ.H.r.P.
EEN--cuRqus rN oup-scHR;;;.

Va.n de heer l.Hustinxrhoofd van de afdefing"Inlichtingen,,
van het Rijksarchief van Noord_Brabant in Den Bosch, ontvln_gen wij bericht,dat het d.ê bcdoeling is om net ingang van1 januari 1971 een avondcursus te góven in oud__schriit un g"-nealogierwanneer er tennlnste voldóende beJ-angstelling .,roó,
bestaat. .De cursus bestaat uit tien lessen 

""i ;""""rï ,/;net I)l), die .om d.e veertien dagen zullen gegeven Lrorden i-nhet.gebouw van het Rijksalchief in len AosËh op donderdaga_vond van half acht tot negen uur.
Het cursusgeld. bed.raagt f 10r__, vooraf te voldoen, ond.ermeer voor d.e te verstrekken copieën van oud.e stukken en ande_re kosten van t:nateriaal .

De cursus, aldus de circulaiïe, zal een inleid.ing vornenop d"oor het Rijksaïchlef in Noord._3rabant in j971 Íe organi_seren lessen overr Iokale en regionale ileschied.bcoefeninglAan velen, dre gêïnteresseerd zijn ín stamboononderzoek


