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0m een beeld te geven van zorn leenhulde volgt hier een be-
scbi jving (27 ):

rrEedt des leenmans

Ik N(umerius) geloeve mijn Eerwaerde Heere CoÍmandeur, ende
Leenheere des huys en hoove van Genert ende zijne Eerwaerde
Stadhelder, of gecommiteerde getrou te wezen, ende deeze
leenen te onderhouden in haare alde gerechtighijd, ende de
zelve noijt te verninderen, verspleijten, disponeren, veel
wijniger verkoopen, of verclieneeren, sonder voorweten ex-
prêssên wil, ende consent van nijn Eerr+aerde Heere voors-
schreven, ofte zijnen ordentlicken geconmitteerde, daer toe
gelovende te recht te comen alzo dickwils als trnoot isren-
de ik daar toe wettelijk versogt zal worden, om partijen
goet, ende onvertegen recht te doen, sonder sinulatie, par-
thijscháp, veinschap, ofte vrindschap te dragen, nog on va-
der, noeder, suster of broeder, nog om goet, ofte geld, ofte
eenige saalen der werelt, die saaken secretelijk te houden
tot ten eijnde der diffinitiver uijtsprake, ende rechtverdig
vonnis te blijven, na mijne beste kennisse ende verstande,
daar toe ook de verduysterde of verclineerde leenen met vlijt
ende ernst tropenbaeren, ende tle zelve in kennisse gebragt
zijnde, mijnen leen Heere, ofte zijnen gecorunitteerden te
kennen te geven, om tot profijt vaÍr Leenheere den rechten
erfgenaem weerom daertoe te verhelpen gelijk een getrouw
Leenman van rechtswegen schuldig is te doen,

dat sweere ik
soo help Íni j codt
ende allen sijne hij ligen'r.

In deze eed is sprake van een stadhouder, vaak treed in Ge-
nert de rentmeester als zodanig op, zo komen we in 1Z8b
Theodorus Borret tegen.
Leenrnan is eenieder die een leengoed bezit, doch als gêtui-
gen komen $'e vaak alleen de voornaanste leenÍnannen tegen. Zo
komen we de volgende personen tegen in:
- 1366 Everart Braecman, Ánsen van der Hoefstad, Heynric van

den Boer.
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- 1377 Díederick van Ghenert, Ansen Maes van der Hofstad.
- 1383 Willen van Middelschot.
- 1399 Diric van Ghemert Diricssn., Peter van B)mderen den

Herder, Jan Kersmeker.

- 1444 Henrick Becker, Jorden van der Schaut, Aernt Vrientt
C.oert van Wormt.

- 1458 Henric Celen, Dirck van Gtremert, Jan en zijn zoon Hen-
rick van Ghemert, ltrillem Gherits, Stove Peters sn.

- 1785 Joseph Kievits en Godefri-dus Snoeckx.

Van tle leengoederen werd een leenregister bijgehoudent het
oualst bekende rêgister dateert uit 1387, gevolgd door een
register uit 1449. Eind 18de eeuw scheen een poging gedaan
te zijn de lenen in ere te herstellen waardoor een extract
uit het leerregister bewaard is gebleven (28).

,26. Het 'rHoog-huisrr van Diederik van C.€nert, bestaanile uit:
||die tóninÈhe, in dieweLc Ditlderick van Ghenert den Au-
den te wonen plach, gelegen aldaer binnen de grave die
voorscreven woninge ongaantle, metten boongaarde ende
benpt, gehe iten die vorstrr.
Verwerving: In 1366 werd het bovenstaande goeal verkocht
aan de Duitse Orile door Diderik van Genert de Jonge. Op

15 decenber lu'eeg Ditlerik dit goeal weer in leen terug
volgens Brabants recht. In 1387 en 1449 wordt een Dide-
rik van Genert als leenman genoend van het bovenstaalrde
goetl. In 1714 schijnt voor dit goed voor de laatste maal
leenhultte gedaan te ziin door pastoor Gautius. Alleen
rrDe Huyber'trt bli$rt dan nog als leengoed over te ";$(zs).

27. llgl_ggry, bestaande uit: rrBoere huysinghet
ser.tuere, schob, hof, driesr aangelagh en een aantal per-
celen o.a. Den Leegen bunder, Den Hoogen bunder en Den

Ekelenkanprt.
Ver$erving: Eveneens in 1366 aangekornen en in leen uit-
gegeven aan Diederik vaÍr Gemert. In 1387 komen we Diede-
rick van Gemert tegen als leeÍrÍnaÍr van rrde guede op Es-
pendonckrr evenals in 7449 t doch met de opmerking dat
Àrnt Goessènssn. Steenwech dit goed ontvangen heeft. Na
hem Henttr ik Celenr in 1594 Joffrouw Sluwen, in de 17de
eeuw de Jonckers van Elrck, heren van Zeelstr en in de
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18de eeuw tle familie Donkers' Voor de laatste naal werd

ieenhultle gedaan door Theodorus Borrett die het goed ge-

kocht hatl ian cle Eerwaartle Antlreas Donckers (3O)'

28. Het goed trTer BeleljlSik r bestaantle uit: rrHuysinghe rmet-
ffi lant, drie boenre eusels daer
angelegen metter eenre siden Goyarts van Lancvelt r tktn-
der ervan der HeYrr.
In 1383 was Lucas Meuszoon van Beeck leenmal van de
Itgueale ter Beverdikerr en een gedeelte alat door de Duitse
Orde daaraan toegevoegtl is. Na hem zijn zoon Johan Lucas
Meuszoon van Beek, ttie het goed opdroeg aan Árnt vrient
van Beke in 1443. Ín 148? bliJrt Dirk Dirk van Dryell nan
van Jonkvrouw Beel Arnt Vrient van Beke, woonachtig in
Millê in Gelrer leerman van de hoeve rrden Beverdijkrr te
zijn. In 7727 en 1?23 rvortlt dit goed in leen gehou'len
doór respectieveliik Antoni Haubraken en Laurens llaes-
boutlt (31).

29. Het goed rrDe Haezeldonckr! r bestaande uit: rreen omgrachte

@en acker en een beendrr.
Verwerving na 1387 en voor 1444. IÍr 1444 kornen we l{eÍrric
de Becker als leennan tegen, voor hem Godert van Gernert'
Voor de laatste maal werd van dit goed leenhulde gedaan

door de Latiinse school op 12 decenber 1693 (32) '

2ga.Erfpacht van 17 mud rogge uit -fet goed .ttDe- H-qze I ggnck:r.t
uit de Haseldoncklj

In 1383 werd deze erfpacht aangekocht van Johan Jans van

Gemert, tlie tte pacht weer in leen terugltreeg' Tn 1449

wordt eveneens een Johan Jans van Genert als leenman ge-
noentl. Met latere hand staat daar biigeschreven: thans
Henrick Johans soon van Gemert (voors.) en na diens dood

Joffrouw Agaat ziin zuster vrour{ vaÍI Willen van Eijck' Na

haar dooil haar zoon Jan van Eijck. Dit leen blijkt in de

18de eeuw verloren te zi.ln, waarschijnlijk was het toe-
gevoegtl bij nummer 29 (33).

30. Het aoed rrDe Diersdoncktr in Bakel, bestaande uit: rihuy-

zen, trotstàat en landerijenrr.
In 1387 $ordt Everard van Amstel als leennan genoend. Na

hem in 1412 Johan zoon van wijLe Gerit van Ámstel r die
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het leengoed overrtroeg aan Jan Stockelman. In 14tto rr'ordt
Joorden van der Schaut leerulan genoemd van rdiê guede op
die Diersdonck gelyk als Gerit van Anstell dair in be-
starffrr. Rond 1600 komen rr'e Jan Mathijssen de Bercker
tegen als leennan. Door Rêinier Biedijck, wonende in Me-
gen, werd in 1768 voor de laatste naal leenhulde gedaan
(34).

31. De halve hoeve rtTer Cronmer Aar'. gelegen tussen Bakel en
Deurne met een heideveld op de Diersdonck gelegen.
fn 1387 wordt Everard van Amstel als leennan genoemd. In
1419 konen we als zodanig Johan van Ánstel tegen, na hern
Joffroub' Marie Árnt van Dinther, die het samen met Jan
van Vinkel als voogd van Joffrouw Gheraerts Arnt van
Dinter (?) zijn lrouw overdroeg aaÍr Henric Gerit Celen
in 1458. IÍr 7522 komen we Jan Mathijssen de Bercker, wo-
nende in Helnond, als leenman tegen, na hen Jan de Berc-
ker sr. en Jan de Bercker jr.. In 1?O9 wordt dit goed in
leen gehouden door Dirk Franssen, doch door het overlij-
den van commandeur viur LoË was sinds 1628 geen leenhef-
fing meer gedaar (35).

32. Het Ëoed 
rrÁudensteijnrr in Nuenen, bestaande uit het ste-

nen huysken, met de grond en de gracht daaronheenrhet
woonhuis, de schuur, de schaapstal, boomgaard en noês-
tuin, sa.nen 6 lopens land binnen de uiterste grachtrr.
In 1387 is lÍillen varr Auden leenman, evenals in 144g. Na
zijn dood Johan Mychelssoen van Ántwerpen na hen Johan
van Vairlair gevorderd door Godert en Johan van Genert
en Stoene Peterssoen. Daarna lflrram het goed in handen van
Joffrouw Margriet, dochter van l{illen hlillen van Ouden,
weduwe van Dirc die Borchgreve. Zij ttroeg het goed over
aan l{illen van Rode haar zoon. In 1?56 wordt het goed in
Ieen gehouden door Jan en Lamert Àdriaense van Son (86).

33. Het goed rrTen Boertt, gelegen in de l(ronstraat.
Henrlrick zoon van Henalrik van der Heze verhur.rrd in 13gO
een erfpacht aan Gooswijn Arnt Snieder van 11 mud rogge
uit zijn goed Ten Boer, dat een leen is van de Duitse
Orde. In 1387 komen we Hendrick van der Heijs als leen-
man tegen, evenals in 1449 als een Hendrick Hendricksoon
van der Heze wordt vernoemd. Hij verkocht ale erfpacht in
14,4tO aan Godert van l{ormt, die op zijn beurt de erfpacht
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opdroeg aan de kerlmeesters van Gemert. In het jongsteleenregister wordt het goed rTen Boerrtniet vernoemd.l{elwordt het goed ITen BroekÍ als leengoed vermeld, in leengehouden door de parochiekerk. Hei goed rTen Éroekr isechter nimrner een leengoed geweest, doch een ertpacht.Het vernoeden dat het goed ÍTen Boeri bi; het goed ÍTen
Broekrr is gevoegd lijkt niet ongegrond. "Dit ziu gebeurdmoêten zijn door Godert van Wo.mi ln het Ínidden van devijftiende eeuw toen beide goederen in zijn bezit *aren.
!" -!725 

h'erd van.dit goert váor cle laatstË rnuui-a. f...,_heffing voldaan (32).

( wordt vervolgtl )

I\OTE!:

(26) Vervolg op Coederen vÀ! de Duitse orde, CeEerrs HeêE jrc- 22-bls-, ss t,/d 60 en 87 t/i a9 door peter var ae. erse.."r]Á. oÈ srA".*tên 8,I'.1.D. Fischer, Ibrt Beerip Oud_va.le.ldlds Buge.tijk 
"..f,t,-iS;S.

(2?) RA,sls, t(onranderij Árchief vÀn de Duitse o.de (í!ADo) cedelt, inv. ds.55, 5,1, 59.

(2a) RAIÊIïB, t(ÁDo CéEe.t inv. nrs. 43, 1H, á5, 46, 52 en InventrÍ€ B.okken_Lindêoan K Do ceaèrt reaêst nrs. 42, 61, ?O, 11O, zzo, rró. 
-- ---''

(29) Rrreltl, I(AIDO GeEert iív. D.Ê. 43, 46, tO, SZi idetí in atit verboal: inv.E, 2 fol. lsv r. 29 o.a. r+_s_rsoo, ïo;t€r'JooÊt c".** v..i".*"verkoopt aar zijn broer pete. êen erÍ aenaajld ale Huybert en."o s.;".,,s€heten hèt reoeinde aeree., zo his hei "-.,J","á.; ".à"rJ-i,.i.-*het re houden naÀr de oude Dtichre;,
(3O) Rrrsm, KloO GeDert iív. nrs. 58, 43r 46, 52i zie ve.der schepenDrorocot_len .echterrijk en de BoÊche proto.orlen s.b:t. ait gouà. '-.-..-.'

(31) R{rslIB, Xlro Geoe.t iov. Ílrs. 43, 46, 52 ên Hfalst, x inv. r. 8 en Bo6cheprotocollen 14a3-1484 f. 19a,

(J2) RÁ'stlB. K,{no ceoeri I inv, rrs, {J,46,52.60,61 en 62. Zie verateru€ noeve Hazetdonk, eigenaà.s ván 1.126 tot heáen door Ád Orten:ld.Otten verra.t op ps8ina B_9 her velschil t*.." i.."e..à'."'*ro".r,t.
9o:'l'* ceoerr íen zirn opvoraers) hebben her s.;; i;-i;.;;;;",,,
g:::_l: i"l êrrpacht verbónden, saa.ve.rohu rah cÉmert íen zi.rn o!_vorgers I het tTuchtgebruik hcbben. 0o.h de erfpa.hr ,".*r"."1 .* r.".van de Duttse.o.dè. Her zrJn dus tvee verschill;nde tenen, één urr her€rgenooD en èèn uit het vruchtsebrurk.

(33) Rn,eHB, K,{!o cêDe.t inv. ÍFs.59r 4J, 46.
(34) RÁrsHB, l(-{DO CéEe.t inv. us,43, 46, 52, 65, 66 ên Bp d.d. 24_/--1472-
(rs; p1t"xg, xÀDo cêEert. inv. Ès. 43r 461 52,67,6a,69,70.
(36) RÀfsHB, Kim ceíde.t inv. Ms, 43, 46, 52, ?7t 72.
(3?) RA'sI{B, K,{m ceoe.t inv, us. 43, 46, 52, 56, 5?, 1054 en 1os6.
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