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oIR qlrMryNrEN flf VROENTN vAN gEr:ilB!-:Gemeynten zijn commu:ra1e gronden, ook wel meenten of
vïoenten gênaand. ten behoeve van de bewoners van een dorp.

le heftogen van Brabant en de Heren in hunne heerlljkheden (te weten Ravenstein, KuÍk en Genert) waren in de late
Middeleeuwen de eigenaren van d.e Noordbrabantse onbebouwde
en nog niet aanvaarde gronden (heide, weide, venen en bossen) en zc beschik len daal"over wilJekcL.Lrig.
Reeds in de 8l en 9I eeuw schonken pepijn van Herstal en
koning Swentibold grote cgmplexea vroeste gronden aan dorpen.
Eerst veel later 1n de 1l! sn 14! eeuw wordt het afs het ware een mode vooraf in Noord-Brabant en speciaal van hertog
Jan II woeste g"onden aan dorpelingen |uit te gev.enrr,
De oudst bekende is die van Oss (tZe6),Dan vofgen de ultgÍften elkao-r sncl op, vooral in het begin der 1{! eeuw, aok
d-ê Heren van Kuík en Ravenstein dedcn aan cleze ïage nee. Zo
kreeg Erp zijn gem;ne grond in-1JOJ,i'l: Kuikse dorpen in 1]OB
3oekel en Volkel ín 1j1Q, Bakel , Aarle en Beek in 1j25. Uit
deze periode dateert echter geen enkele akie dle zultre ultgifte aan Geneïts gemene volk foevestigt, Híeru,..t .,i jLt i._er
de onafhankelijkê positie die Gemert innau! t,o".r.het her,rcgdom Brabant. le "uitgiftetr
van geÍ]eynten betr..f eígenlljk
slechts een vêrmcerdering van inkornsten voor de hertog, lrent
de dorpen in de ltleijerij betaalden hem een cijns rroo:r de
woeste grond.en. De hertog had in Gemert kennelijk niks uit
te geven. Dit blijkt ook uit de akte van rl jr1_l í 1!21 , waarmee de DuÍtse Orde en niet d-e hertog van Brabant, de Gemertsen hun gemene gïond verschaft, te weten het Ekercnbroekrhet
Oude Gemonde en alle vroenten binnen de heerlijkheid Gemert
tegen een som ineens en een jaarlijkse pacht. tiet was echter
niet zo dat de nuÍtse Ridders pas in 1{21 inkcr,sten verwierven uit hun woeste gronden in de comnanderije. Want uit deze
en ook uit andere akten blijkt dat de Genertsen reeds lange
tijd communale grond.en bezalel.
die bínnen de heerlijkheid. Gemert in de
^ne mogilijkheden
sÏee.Ls
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e euhr- ólÍ St ond-en tussen de Ileren van Geryert en d-ê Duitse Ridderê zullen $ef de oorzaak geweest zijn van het ontbreken van een duid.elijke regeling inzake de genene gronden
zoals elders in de NleijerÍj,
In een akte van 21 septsmber 1J95 wordt de geburen van
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l a;i.,r'i Ce heerschap cver de bloekên ontnomen. In de::r ', ;.
ziren we dat niet afleen de Diederikken moeiliik oveïweg kon.Len
met de Duitse Heren, maar dat de gehele geneente moêilijkheclen had net het toennalig gezag van de Dultse Rídders. De
gemeente werd bovendien veroordeeld tot een boete van elf-

honderd en twintig hollandse guldens voor de schade die hêt
gemene volk het luitse huis beïokker-d had. Hun aanvoerd,ers
\{i-}1em van - , l,ilidclelschoit en Geret van der Vondervoert r beld,en oud-schepenrmoesten een bedevaart roaken naar St'Jacob in

Galicië(rantiago de Conpostella in Spanje). Verder blijkt
uit de akte van 1421 dat Gemert geen gelrone heerlijkheid was
ontstaan uit het 1eenstelsel, vant in dat geval zou de hertog, als eigenaar van de woeste grond.en,de ciins ontvangen
hebben en niet de Dultse Orde. lilr.J'v'Kuyk scllreef in het
het hoofdstuk Bestuur- en Rechtswezen van - Nederland door
de eeuwen heen - over een dergeliik soort zeld.zame allodiale
heerlijkheden. Zij zouden geg"oeid zijn uit het wezen van de
Germaanse grondeigendom die bron en maatstaf waren voor het
bezit van publieke rechten en zij werden ontwikkefd onder
invfoed van de koninklijke macht die de zgn. emuniteits-privlleges gaf.Zíj weïden al,s gunst verleend door d.e Frankische
koningrlater cok door de landsheer, ín de eerste plaats aan
de geestelijkhcid en ook aan de wereldlíjke grcten. Zij dle
ènuniteit verkÏegen, kwamen daardoor onmiddellijk onder de
koning, tussenschakels vervielen, bovendien werden de bezittingen van de begunstÍgd.e bevrijd van het ingrijpen en de
gezagsoefening der staatsbeambten (graven etc.) en van publÍeke lasten, verder kwam wat de staat zou toekomen uit het
gebied waarvoor de gunst verleend- werd. aan de bezitter de?
enuniteit, Het emuniteitsgebieó i^/erd tot een eigen bestuursen rechtskring. De emuniteiten waren docr de vorst bedoeld
als middel om zich trouw en steun der troten door een onrnid-dellijke band. te veïzekeïen, De kerk en de groten slaagden
eï echteï in door de emuniteit d.e staat zelf te vervangen
zonder dat het deze in de eerste eeur4/ên gelukte hun natuurl-ijke ïechten te herwínnen. De vorst ging lateï over cp het
lêenvezen, waaïuit de grote aantallen heerlÍjkheCen in de
L{eijerij(waarond.er Gemert kenne}ijk n:'-et behoorde) groeiden.
Deze regels uit lllr.v"Kuyks verhandeling zouder.L n,i.ultstekend pa.sscn in Gcnerts hlstorie er, daaron de i,roertc waaid on

-5ir:. ,lcnÊrts HeeÍn op te nenen, evenals een uittï'eksef vir.n de
akte uit 1421 waarnee de landconmandeur ywan van Kortenbach
- sijn gued-en l-uden ende ond-ersaten ons dorps van Gemert gemene grcnd.en verschafte;
- ende einen erffel-lcken recht te bezitten, te hebben ende
te behalden dat Ekerenbrueck ende de Oud"e Oemonde, dat dees
ordens erve ende eygendcm was, mit den gronden ende mit allen
hoeren toebehoirteni ende vortme allen anderen vroenten ende
geneynten gelegen binnen der heerlicheit van Gernert urnb ein
seker somme geltz clie sij cns guetlichen betaild haven lnde
díe wir vort belacht ende gekent haven ín orber ende profijtthe onser ba,llien voorsnoemd encle vortme unb einen jairlicken erffliken pacht te r"reten vijftich gulden penninge, geheiten cronen,noynten des coninx van Vrankrijck, -- onde wrr
lantcornenduer ende deï orden soilen alleti.jt heren bliven
van dcr strr,cten cncle r,'anden wegen des dorps van Genertlend.e
des crdens alde hai:.de ende dat velt bi j l,iÍciclel-scoi t gelegen
det sel bli.ven liggcn ln densefven recht daert :ur: inle lach,
in dryften tot des o-orps belLueff , mer des ordens la.eten
(=ho::'igen) scilen da.erut ne).en ende anders nl'enant, gelijc
sij tot he:Loe geCaen haYcn end.e dat dcr or:Cen -.rulti j'L;z honnên r-:rannen verieeiri hait ende Élegeven dat soilen sij behalden. Vortso gelovcn wj- j Lwaitl etc......d.at vursr:oerd ehelsn
broíck ende dat Oude Gerunde ende a]le ander rr::oente ende
gerneynterr tr: vr':i- jcn encie te r.ÍeTen vlrI all; cij-e3cne die dat
vurlíjff off oj.o jai:rgul3e niet med.e en betale_1 geliJc den
anderen gcbulen r',)'bgenc:,cn cles crdens ví j f í guetf e te weten
dat guet te Harrel r C.:Lt guet ten lroeck, d._at . guet te r\[iddelscoít, dat guet te uden Huyzen ende dat gueï"'ïè Grotel wj-lke vijff guede gebruken scllen dat Ekeren Broick, dat Oude
Genunde ende alle ancler vroenten ende gemeynten, heyderweyde
ende pedel als sij blsherioe gedoin haven, sunder enigen onreet endc die rrier gueclen d-ie des alden Dederix van Gemert
varen te r*eten dat Hoflguet, dat glet up Ospdonck, clat guet
te l,lande bi den Voi.rtyenden ende dat guet tot Hogen ,'irle ende Goyssen Kloden guet geheiten te Kyeboynr ende vort dic
guede te weten II:selbosch, ter Eycken, te Scherpenberg, ter
Ynden, te Gro,-,enCale end.e ter Wateïmolen die des ordens waerên ende nu- ver.iïfíp.rcht slri die solen honne gebrueck haven
i-n gemci.r ii-n" jrcdell, he;7e cnd: Íreye nae inhalt hoÍrer brie-

-6vortso geloven Lrij.. ,etc.
leze akte schonk en/of bevestlgde de Gemertsen dus het
genot der natuurlijke voortbrengsefen van de genoemde gemene
grond en dat betrof houtrplaggen, stenen, leen, turf, heide,
gras veewênden, jacht en visserii. 0p de gemeenschappelijke
heide dïeef men koeien, varkens en schapen, Ínen haalde er
grond weglmen stak er plaggen en bulten en Sroes ter strociing in d.e stallen of ter bouwing van hutten.
De broeken en gemeynten we"den bii voorkeur gebïuikt afs
i,reide voor het veeikoeienr schapent geiten, paarden, varkens ,
YC,

Sanzen enz .
De ontginning en verkaveliïig van .deze woeste gronden i-s
elgenlijk pas op het laatst van de 1Bl eeuw op gang gekoroen.
Voor di-e tijd waren de beste gronden vaak wel rtaangegravenri
en met een wal of heg omringd. Dat was noodzakeli-jk ' want
L'alvolgens vele landrechten, had de bezitter van niet docr
1en en sloten omgeven landerijen geen recht op schadevergoeding al-s vreend vee de vruchten erop veruoestte. laarin llgt
de oorsprong van d,e veJ-e rrkampenr', d-at waren met wal-1en omgeven landerijen, Zulke wallen waren 2 à J meter breedrmet
hakhout begroeid en vaak aan weerszijden voorzien van een
sloot, waaruit ze waren opgeworpen.
In Gemert onderschelden we nu ín 1911 nog verschillende
soorten kampen (Deelse kamp en, Pand-e laars e kanpen en Kleikampen), aie heef r,iaarschl jnli jk uit het gemene goed stammen.
rn fnteïessant gegeven uit de akte van 1{21 is verder nog
dat aLle 'rguedeI van de Duitse Orde(al dan niet verelipircht)
een min oí meer aaneengesloten gebied. voïmen ten zuiden van
de huidige kom tussen de Drie 0ssen en De l!Íortel nêt als
enlge uitzondering het guet te Hevel (= Uandel), le Grunen-

dale ligt tussen de Heuvel en de Bïoekstraat, het guet ter
Ynden ligt aan Boekent, guet ter, Broec in d.e Kïomstraat, Haselbosch en Scherpenberg in De l,{ortel en Milschot, }Tuvenhuyzen, Grotel en Tereijken vormen de Zuidelijke gemeentegïens
net Sakef en Aa"l-e-Rixtel-. Het guet ter Waternolen heb ik
buiten beschouwing gelaten, want dat behoorde voor 1)64 aan
liederík van Gemert.
De Álde Hairde (Heide bij I'li.lschot) en dat velt bij Middelscoit ook binnen dit gebied geLegen, blijken gefungeerd
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cíinsnr" ovEREET JAAR 1972.
.::lr#;;;EA;-ïG*r
van de He emkundekring"De l(om"T-;;t"ur
nanderij Geiert" vaststellen, dat de beLangstelli'ng voor on-

uit
ze Heemfundekrlng sterk is toegenomen' Dit mag bliiken
jaar
het
van
loop
de
in
fr"t gtoot aantal nieuwe leden die
kan alleen naar
;;i ;;"" kring ziin toegetreden' Hei Bestuur
aantal- nog zal
het
feden
f.áp"" o.t met neèáwerkiig van onze
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-9ons op 24 october 1972 vertelfen over de geschiedenis
van Gemert in de 1Je en 1{e eeuv. Reeds 6000 tot
voor
Chri-stus_ xnoeten er op de Kranebraken bij Boekènt 40OO
nènsen ge_
woond- hebben. Wat de naan'rceme?t'r betreitrdeze komen
Lre voor
eerst
tegen
1n
een
document
van
IOBOi
of
d.e
helen
van
-het
Oemert,
d.ie wij als de Diederiks kennen, Áier toen al woon_
den, is niet net zekerheid. te zeggen.
De Duitse Orde bezat haar eerste goederen in Gemert in
1?49i rriet lang daarna kwam tengevolle van onenighed.en
de herên van Gemert heel Genert in bezlt van de Orde enmet
was
ons dorp een vrije heerlijkheid en commanderij, behorende tot
d"e provincie Aldebiezen. In St.Agatha bij Ouyk
in de kloos_
terkerk vond men hun wapen, een Àchild ,át 1'plorpoblaren
op
een grafzerk van het jaar lJOl Voor ultgebreid.e verslagen van deze vergad.eringen mag ik
U verwijzen naar de nunners van Gemeïts Heem, in 1)12 v
er:s chenen.
In de be s tuursvergaderingen werd. o.a. gespïoken over de
restauratie van het St.Jansbeeld van het feske aan het
eindi bi. j li{onumen t en z org ligt een verzoêk on subsidieKruis_
voor
restauïatie d.oor de heer llarres uit l,.iaastricht, De pogingen
on vooï de twee J-ege rrissen ven dlt keske andere làeíaeá te
vinden zíjn nog niet geslaagd.Ook de beeldengroep ,,le
Vlucht
near ngypte" op Den Heuvel blijft i,rog steeds onze zorgen
vra_
kwam

ljlet de molen in le Deef siraat het er slecht voor,
genstaande herha.alde pogingen en brieven aan }ïonument NietteenzoI:g,
de Vereniging 'rDe Hollandse l,{olenr, Gedeputeerde Steten
in
Den Bosch en B & V/ van Gemert is er nog
enkel uitzicht
leen
op een spoedige restauratie, Het bestuur zar echter blijven
aandringen bij de dlverse autoriteitên,
Een ander voornaam punt, dat aan dê orde kwam, was
het
l,andjuweol ljlZ Genert. loor het feestcomitó was ons bestuur
gevraagd om hulp.De heren lriartien v.d.llooÍi en Arnout F-ooder_
kerken bezochten de krinkelieïs om hen, zo ncdig, aan te spo_
ren in hun etalages oude ge bruiksvo o r$reïp on, oude gere;d_
schappen enz. te faten zien, lê voorzi-tteï-en de secretaris
zouden met behulp van de heer Arfons Nlessen
rlelnond een
tu"*:"1.:r:t:ing verzoïgên bij grtegenheid vanuit
het Landjuweel.
u€ rnrlchting van de etala3es is een eclatant
gn_
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