BEZITTINGEN VAN DE COMMANDERU
GEMERTTE BAKEL.
Wiro van Heugten

jaren geleden publiceerde Petervan den Elsen
die de Duitse
Orde in Gemert en omgeving bezat.(1) Beknopt kwamen daar ook
enkele bezittingen onder Bakel ter sprake, die ik hier wat uiwoeriger
wil behandelen. Daarbij blijven de tiend-en patronaatsrechten, die de
Duitse Orde daar ook had, buiten beschouwing en ga ik alleen in op
drie hoeven die ze daaÍbezaÍ,ïeweten op Grotel, Esp en de Diersdonk.
Omdat ik me wil beperken tot de periode van voornamelijk de zeventiende en achttiende eeuw, blijft de hoeve gelegen'op gheen Hilacker'
onder Bakel, die de Commanderij Gemert in de periode daarvóór
bezat, buiten beschouwing.(2)

A I weer verschillende
f\n
cemerts Heem eën uitg"ebreideiijst van goederen,

Een overzicht van de bezittingen.
Hetbezitvan de Duitse Ordevanjuist de drie hierna te noemen hoeven
is niet helemaal zo toevallig als men ziet op wat voor strategische
plekken ze lagen. Die van Grotel en Diersdonk lagen namelijk aan de
weg binnendoor van Gemert (via Milschot waar de Commanderij ook
hoeven had iiggen) naar Helmond en die van Esp aan de weg van
Gemert naar Bake1. Deze laatste was zelfs omgracht, al moeten we ons
van dit water als verdedigingsmiddel niet al te veel voorstellen.
De drie genoemde hoeven had de Commanderij Gemert niet allemaal
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op dezelfde manier in bezit. Grotel en Esp waren namelijk
zogenaam_
hetgeen wil zeggeï Oat ae CámmandËrij ze in
-*,fl19.1r1._,qo"deren,
volle elgendom bezat en deze gewoon steeds voor een beperkt
áantal
jaren verpachtte, meestal aan iáand uit Bakef
reff ne óiersAonk was
daarentegen een zogenaamd feodaal goed of teengoeá.be
Comman_
der1 cemert was daarbij leenheer, die haar bezit aan een leenman
arsrond, dre verschillende verplichtingen aan hem had, zoals
het bren_
gen van leenhulde en het bijstaan
hem
als
hij'daarom
woeg.
.
.-van
zijn plichten nier nakwam konáe co.manoefij
ce goeoeren vorderen en ze opnieuw uitgeven aan iemand anders.
DË
leerman werd in de verpondiógskohierei e.d. ufi.ig.náu, beschouwd
en naq.er weer een pachter op zitten, zodat uit die archiefstukken
soms
niet blijkt dat de Commandérij daar nog bijzondere ,ect ten naa.
Naast de goeder_en Esp en Giotel had"debuitse Orde elders
onder
t akel nog_twee allodiale goederen meer liggen, in de vormvan stukken
grond die in de verp_ondingskohieren steedlils'afzonderlijke goederen
werden genoemd. Dat waren 'de Hutt off Weye(r), ondeiMiÍheere
en
'de Meeren',dat ook nog al eens 'Het Com-an'Oeu.i tanf werd ge_

YTl.,l-9: l:.-ll,l"

noemd.(3)

Doordat de Commanderij verschillende goederen onder Bakel had
t]ggel.T:cht deze ook gebruik maken van de gemene gronden al_
oaaÍ.\4) tJovendien bestond omgekeerd vanouds-voor de
fachter van
de hoeve te Grotel het bijzonderé voorrecht om oot g.UÀit
t" .og"n
maken van de gemeenten onder Ge mert.(5) Ad Ottei wiit te
vertellen
dat uit een oorkonde uit 1546 blijkt, dat àókde pachtervan de Espse
rec}t bezat.(6) Hoe en wanneer de óommanderil aaoiià
_T,.:.9:,
verscnllencle bezrttingen onder.Bakel isgekomen is alleen inïet geval
van Esp bekend. De andere duiken reedi geruime t4d daarvoor
op en
zijn_alsze voor de eerste keer genoemd wórden al Uéiiivan
oe ouitse
Orde. Opmerkelijk is wel dat bij al.die goederen er in dè beginperiode
regelmatig namen van leden vàn het
[eslacht van Amstel"op'duiken.
zijl
o^ok later brj deze goeáeren nog ,.g.iÁutig gronaen
9y_.lig*:
Duget(omen oï atgegaan door schenking, aankoop of verko-of.
Daar_
door varieerden de oppervlakten en de-te t"tat"'n É"0"n en verpon_
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dingen in de loop van de tijd nogal.
Hoe groot de .bezittingen in
precies waren is te zien in het
volgende overzicht, naar.gegevens ontleend aan hetverpondingskohiei
van toen, met de oppervlakte van de gronden aangeduid in lop"ensaten
(zes lopensaten is_ongeveer één hecta-re) en de beáen enverpóndingen
uitgedrukt in guldens, stuivers en penníngen.(7)

nll

oppervlakte beden verpondingen
_
Esp
69 10-0-0 n-0-6
Grotel
42,98 5 -16 - 0
14 _19 _ g
Arderallodiaalgoed 8
1-19-8 3-6_0
Diersdonk
81
6 -tZ - tZ
31. - 1 _12
Vergeleken met andere goederen onder Bakel behoorden ze aldaar
met o.a. de hoeve Rijpelberg en Scheepstal, die trouwens ook al van
bezitters elders waren, tot de grootste binnendeze gemeente. De pacht
was voor de hoevenaar naar verhouding hoog en wé mogen aannemen
dat de huurders dan ook tot de beter gésituelrden van Éakel behoor_
den. Meestal hadden ze trouwens ook íog bezittingen van zichzelf. Het
is dan ook niet zo verwonderlijk dat eerienkele vïn hen een aanzien_
functie
het dorpsbestuur bekleedde. Zo had Jan Huybers van
Irjke
-in
f,eyenburg, 'hoevenaar' op Esp, het in het begin van de aóhttiende
eeuw zelfs tot president-schepen gebracht. '
Nog aanzienlijk meer dan de pacht van de hoeven moeten aan de
Gemertse Commanderij de zogenaamde tienden hebben opgebracht,
als we zien dat daarvoor toen jáarljks toJaal rnaar liefs tZZi"gdaen,
á
stuivers.en 12 penningen aan verpondingen voor betaald -moesten
worden.(8)
Wanneer we ter vergelijking de hoeven van Esp en Grotel weer naast
andere hoeven van de Commanderij zetten in Gemert en Erp, dan
blijken ze tot de kleinste te behorenïat de hoogte uarr d" pa"htsàbetreft en tot de middelgrote wat_oppervlakte betíeft.19) Al ri,as dat brj
de meesten van u wellicht reeds béfend, dan blijkt hiàr toch nog

""rri

gh

117

yjt dat de grond in Bakel behoorlijk slecht was.
Kennelijkrvaren de pachters over het algemeen best tevreden over
de
Commanderij als verhuurder, want hetialt tenminste op dat in ver_
schillende gevallen soms generaties lang dezelfde faÁiiie óp een
hoeue

zat.

De hoeve Esp.
,s-Hertog_enbosch

akte ua,o u,.,..|:op, die te
!1
1en
atdaar passeerde, blijkt dat in het jaar 1495

voor de schepenen
Maria, dochter van Jbhan_
nes van Amstel en weduwe van eerst Fredericus Michelinck
en van
daarna Lucas Alsems van den E_yken, de van haar uaJe. a*oÁstig"
hoeve 'Op Esp' met bijbehorendê gronden over deeá àan Mathiaan
van bynatten, commandeur van Cemert.( 10)

Fragment van een kaart uit 1788 waarop de omgrachte hoeve Esp
met naaste omge_
ving le zien is (KADO Gemert inv ó27).
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Zoals het-nog, op het eind van de achttiende eeuw heet
bestond de
hoeve uit h_etiuys, schuur en stallinge,en aangelug,onàà-rne
in
1) Daarbij hoorden bove-ndien t'"Ër *árgiànd"n, rvuu.iun
"iin"
,g]_,41.i],(J
rn cte tUd ongeveer tweederde akkerland was en d=e
rest weiden en

heide. Ofschoon ze over het alg"-""n, uoo,
uten *u.,
toch ongeveer rond de hoeve,irF:gro.peerO
"oueit.á.Èt".t
ràg"n.ntri1t"n, ouàË
stukken vermoedelijk al in het miOáei vair Oe vijftïend"
rroo,
groot ge.deelte bij dit goed hoorden, wisselde"n deze ""rr*
""n
siukken grond
kennelijk wel eens.( 12)
De reden om dat te denken is, dat de akkers en weiden in verschillende
archiefstukken de ene keer anders werdenaangecuio ais anoere
tereÍ\
d. opgegeven maten behoorlijt t 6nàè" un"i1ten. Zo *ai
l:y]l1r-o_f
rn net begln van de zeventiende eeuw sprake ,ran ongeuèe,57
lopen_
saten teulland, 28 lopensaten groesland én 30lopensaíen
heide (samen
115 lopensaten) (13), in t68lln het zogenaamd'e
Váárh.t uui Sut"t
van DU.elkaar stechts ongeveer 5l lopensaten grond (14),werd
in l7ó0
gesproken over zes percelen grond met een tótat" oàpJ*lutt"
uun ,r,.,
o^nge_veer 70 lopensaten (l5), zou.jn.17gg de grond
a'lies bij elkaar t0l
,:"p,.^ïltt:1_c'9o]zij1 (fO), rerwijl vijf jaar dáarna de zevèn percelen
oÍttclee_t een oppervlakte besloegen van samen ongeveer
màar liefst
weer 147 lopensaten ( 17).
Uit een aÍbeelding van omstreeks 1739. blijkt dat de hoeve met bijbe_
hore19.e.rf en boomgaard door een heel grácht.".i"fiàfá-.roten
was.
(18) Blijkens de kadastrale kaart van 1g"30 was
tliO nog een
gedeelte van over en zelfs nu is er nog duidetijk watvanie
Ë"sp"ï.*.

";il4;

Wat de pachters belreft blijkt uit een verklaring van peter Reynders
roen ar g.;ilË rijd ;p d. ho.í. È.f
.{i:l:l-.)
},1 16^9819:1,'_'i'farnilie
woonoe. zo
had hU ziJn vader Reynder Rutthen hoien vertellen
dat hij
soo lange als hij huys heeftgehouden ende oock oi
geDoren ende gevoet waere'_evenals weer dlens vader
(19). tater

:lilg:y::ilryd

ijk

ge [amir ie van t_eyenburg verschiitende
ï::111",y1"1:l!nl
rres lan€ op de hoeve. Zo was

genera_

op het einde van de zeventiend"e eeuw
de weduwe van Joosr Hoebbenpachter voór Aó uái-iogg.,
SZ uut
boekweit en 31 vat haver volgens Éossche maat p". ju-,
àffi.i i" g"ià
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uitgedru|]_89 gulden (20). In 1700 was dat (hun zoon?) Huybert
Joosten (2f), vervo_lgen-s diens weduwe Gertrudis Antonis'Geeilings
en na haar dood in 1713 weer hun zoon Jan Huybers van l_eyenbuíg

@).

Deze laatste is dat.gebleven tot zijn dood rond 1740, waarna zijn
weduwe de hoeve officieel bewoonde (23) en hun kindóren de pacLt
voortzetten tot 1754. Zij moesten jaarlijks aan pacht opbrengen een
som.vandertig gulden aan vooruit te betalen zogenaamde voórlijf en
verder 21 mud rogge, 12 mud boekweit en 3 muá haver, alles uolg..r,
zgn- 'Peelse maat', hetgeen in geld uitgedrukt het voor die tijd eno"rme
bedrag.betekende van 355 gulden en 18 stuivers. Daarbij Lwam dan
nog iederjaar 77 gulden aan lands- en dorpslasten, een óijns aan de
heervan Helmond en een bed-rag aan de rentmeestervan de geestelijke
goederen in het kwartier Peelland.

De Espesche Hoeve of ook wel Het Commandeurshuis.

120

gh

Ofschoon in deze huur ook een gedeelte voor een zgn. clamptiende zat
en later _niet meer, moeten deze pachters zich behoorlijk bedrogen
gevoeld hebben,.toen.de volgende huurder Hendrik Jansén Reynd-ers
het jaar daarop jaarlijks_maar 15- gulden aan voorlijf, Z mud rógge, 5
mud boekweit en 3 mud haver, ofuel samen aan getà t: t guldená 16
stuivers, hoefde te voldoen (24). Deze Hendrik iítot zjin àood in 17g2
pachter, gebleven en daarna werd zijn weduwe Isabellà dat (25) voor
steeds dezelfde pachtsom.

Vanaf 1789 ging voor haar de
t9 pac!! fors omhoog tot een bedrag van
jaarlijks 260 gulden, al
zij in 1790 een kortingvan honderd gulden
vanwege misoogst ten
van hagel en andere 'hemelsche toevallen' (26). Toen zij ook in
md jaar overleed gingen haar
kinderen op de hoeve verder (27).
Ingevolge een decreet van'den Koning van Holland,van 9 oktober
1806 kwam na meer dan drie eeuwenvoor de commanderij van Gemert
een onwijwillig einde aan dit bezit en ging het bij transport officieel
9"gl agl^ l?tjle Majesteit den Kei"er van Vrankiijk en Koning van
Italien' (28). Daarna is het nog geruime tijd van het 'Nationaal Doáein'
geweest, totdlt het met andere voorrnalige bezittingen van de Duitse
Orde onder Gemert in 1833 aap de familiè Van Riemsdijk kw am (29).
De hoeve Grotel

In 1421 beho-orde dit goed in ieder geval al toe aan de Commanderij
van-Ge.m€rt (30), zonder dat bekend is hoe deze daar aan gekomen is.
In de tijd daarna kwam daar nog het een en ander aan gónd bij. Zo
werden in hetjaar 1492 twee beemden en in 1593 twée akkeis op
Grotel overgedragen aan de commandeur van Gemert (31).
In het midden van de zeventiende eeuw bestond het goed naast een
'huys, schuere, schop, stallinge'uit ongeveer 30lopensaien
teulland en
Ji lopensaten groesland en heidevelden (32). Regelmatig en in ieder
rond 1750 werden stukken grond gekocht en vérkocht-(33). Meer
concreet blt'kt het bezit in 1760 te bestaan uit'een huys,'schuur,
stallinge, hoff en aangelag', dat half omsloten was door á"-g"rne.ré
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gronden van Bakel en bestond verder uit 14 percelen grond,.die
verspreid in de omgeving van de hoeve lagen en een gezamenlijke
oppèrvlakte besloegen van 43 lopensaten ofivel iets meer dan 7 hectarén. Op een paar lopensaten na was het allemaal akkerland (3a)- In
1788 bestond de grond officieel weer evenwel uit 38 lopensaten 'slegt
heylant' en 56 lopensaten 'waas', waarop uit de pacht op te maken
kennelijk voornamelijk rogge en boekweit werd verbouwd (35).
In het midden van de zeventiende eeuw pachtte Willem Joost I-aenen
al zeker 10 jaar lang dit goed voor 48 gulden L5 stuivers per jaar (36).
Als volgende pachter is in 1681 Paulus Joosten te vinden (37). Pas in
de achttiende eeuw is met meer regelmaat wat bekend over de pachters. In het begin volgen ze elkaar vlug op. Zo was waarschijnlijk al in
1705 maar zeker in 1715 toÍ na l7I9 Paulus Willem Joosten de gebruiker, in 1722 tot 1724 de weduwe van een zekere Jan Goorts, in 1724

Fragment van een kaaÍ uit 1788 waaÍop de hoeve Grotel met naaste omgeving te
zien is (KADO Gemert inv 627)
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totna 1728 Hendrik of Dirk Jan Willems (3g), in 1736 peter de Veth
en in L74l Goort Jansen van Cuyck (39). béze laatste heeft het iets
langer uitgehouden, namelijk tor iijn dood rond 174g. Ziin weduwe Ida
Raemakers hertrouwde gauw genoeg daarna met Jacobui Claessen van
den E1'nden afkomstig uit Gemert @0), die op de hoeve kwam en op
zrjn beurt weer ongeveer 34.jaar pachter was vàn dit goed tot zijn dood
in 1783. waarna wellicht zijn kinderen hem opvolgáen (41). bat het
goed aanzienlijk minder van waarde was dan 'b|vo'orbeeld 'Esp blijkt
w_el uit de pacht die indie tijd jaarlijks betaald móest worden,
tË weien
15 gulden aan.voorlijf, 3 mud en 6 vaten rogge en 1 mud en 6 vaten
gerst, hetgeen in geld uitgedrukt maar 56 guldá en twaalfstuivers was.
Daarbij kwam nog wel één vat rogge aari de armen van Bakel en één
vat aan de rentmeester van de geestelijke goederen (42). In de loop
van de tijd ging de pacht geleidelijk omÍoog en in 178b bestond ze uii
30 gulden aan geld, 42 vaten roggè en 18 vaien boekweit ofivel in geld
uitgedrukt samen 84 gulden 12 siuivers (43).
Tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw klaagde men regelma_
tig over de slechte bouwkundige toestand van de hoéve. Zo von? men
rond 1770 dat het gebouw eerst 'gansch en geheel als sijnde niet meer
bewoonbaer' a,fgebroken moest worden voórdat het wder opgebouwd
zou worden. Alleen 'de swaere gebonden, en de kap waren vágens de
deskundigen nog bruikbaar, waarna er voor ongeveèr 1100 gulíen aan
kosten
-gemaakt zou moeteh worden om er iéts behoorlijis neer ie
zetter (44). In 1788 was het er nog niet van gekomen en waj de situatie
er zelfs alleen nog maar slechter op gewordén. Nu vond men tenminste
dat het huis maar het beste helema-al van de grond af opnieuw opge_
bouwd zou moeten worden, hetgeen niet mee-r voor mirider dan i5ï0
guldenzou kunnen. Intussen had menwel geprobeerd ,omme gemelde
bouwvallige en slegt gelegene hoeve' te veikopen, doch tot dan toe
zonder succes (45).
Het jaar daarop lukte die poging wel. Uit een akte van notaris Hendrik
Tromp te Helmond blijkt dat op ó {ebruari 17g9 toen voor een bedrag
van 2500 carolusguldens het goed door de commanderii werd verkochï
aan Willem l-eenders van Bakel of Verbakel uit BeeË en Donk (a6).

Ch

Daarmee kwam een einde aan een tijd van zeker drieneenhalve eeuw
bezit voor de Duitse Orde.

Genoemde Willem heeft er maar kort plezier van gehad, want hij
overleed al drie jaar later, waarna blijkens een testament van 18 juni
1789 zijr. weduwe Helena van der Ven en 'haare vijf kinderen ten
erfregte'aan de goederen kwamen (47). Gauw genoeg daarna kwam
er weer een andere eigenaar op en werd het goed gesplitst. wanneer
nu die oude hoeve vernieuwd is blijkt niet. Thans staat op die plek op
Grotel 5a een nieuw huis van de familie Manders.

Hoeve de Diersdonk
Volgens het oudst bekende leenregister uit hetjaar 1387 hield Everard
van Amstel toen al dit goed in leen van de Duitse Orde. De volgende
bekende na hem was in 1412 Johan zoon van wijlen Gerit van Amstel,
die het overdroeg aan Jan Stockelman. In hetjaar 1440 was Jorden van
der Scaut leenman van 'die guede op die Diersdonck gelyk als Gerit
van Amstall dair in bestarff en rond 1600 was Jan Matthijssen de
Berckeruit Helmond dat (48). De weduwe van deze laatste werd in het
midden van de zeventiende eeuw nog 'eygenaer' genoemd en toenwas
een zekere Hendrik Jan Hendrickx de pachter van de hoeve en de
bijbehorende grond bestaande uit 31 lopensaten teulland, 12 lopensaten hooiland en 21 lopensaten groes en heide (49). En vermoedelijk
behoorde het in 1681 met ruim 45 lopensaten grond aan de weduwe
van Aryaen Geertsz. (50).
Pas in het begin van de achttiende eeuw is mij daarna met meer
zekerheid en meer regelmaat wat oveÍ de leenmannen en pachters
bekend. Zo was in 1715 toto na 1719 'Dheer van Milheese' ofuel
Hendrik Musch leenman en was vanaf al zeker 1711 en waarschijnlijk
al van vóór 1705 Willem Tijssen pachter. Vanaf 1722 wordt in de
verpondingskohieren van Bakel de in Helmond woonachtige Willem
van Straelen (51), stiefzoon van Hendrik Musch, die zich ook al vanaf
1725 samen met zijn broer Petrus heer van Milheeze mocht noemen
(52), als eigenaar ofuel leenman van het goed genoemd en bleef dat
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tot zijn dood in 1763 (53). Hij verpachtte het in 1725 en daarna aan
Joorden Claes Noeyen (54) en vanafzeker 1736 aanJochem Gerits van
den tsroek, die er tot zijn dood in 1764 op is blijven zitten (55).
Opvolgers van Willem van Straelen waren in éerste instantie Rutgerus
enAdrianus Gijsbertus Biedijck, woonachtig in Megen, maar de e'erste
overleed al heel vlug, waarna. de tweede ovàrigens óok'maar korte tijd
leenman was-tot zijn dood drie jaar later in ljó7
é6).Nieuwe pachtËr
op Diersdonk werd in 1764 Gerrit,Doensen, die het er aanlienlijk
langer, namelijk tot zijn dood in 1795, uithield. Kennelijk was het Ër
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De gemeente Bakel en Milheeze in het midden van de vorige eeuw
volgens J. Kuyper met aangegeven waar de bezittingen van de Duitse Ordi lagen, in
áe vorm ván
de hoeven Esp, Grotel en Diersdonk.
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toch niet zo slecht, want daama volgde zijn weduwe Maria Mathias
Petrus hem op, tot zij weer drie jaar later stierf, waarna hun zoon
Henricus Doensen de nieuwe pachter werd (57).
Ofschoon volgens Peter van den Elsen door de volgende leenman
Reinier Biedijck uit Megen, neefvan de vorige, in 1768 voor de laatste
keer leenhuldewerd gedaan (58), werd in het leenregister uit 1785 (59)
en de'Staat en specifieke lijst'van goederen van de commanderij van
Gernert gelegen onder Bakel in 1793 de Diersdonk nog steeds als leen
genoemd. Volgens het eerste stukwas er in 1785 Reinier Biedijck mee
beleend envolgens het andere in 1793 de heer Van Straelen en Reinier
en Peter Biedijck (60). Toen in 1798 de feodaliteit en andere leenrechten werden afgeschaft (61) had de Commanderij er na ruim 4 eeuwen
niets meer le zeggen en was de familie Biedijck voortaan 'echt eigenaar, al is het daarna gauw genoeg in andere handen overgegaan.
Volgens Peter van den Elsen bestond het goed uit 'huyzen, hofstadt en
landerijen' (62), maar volgens de Bakelse verpondingskohieren van
1750 uit een 'huys, hoff en aangelag' en elf percelen grond (63). Vóór
1761 werden verschillende gronden gekocht en verkocht, want in 1754
waren er 6 stukken grond en in 1761 weer 8, waarna deze vanaf toen
een gezamenlijke oppervlakte besloegen van 81 lopensaten, die op 9
lopensaten na alle akkerland waren. Twee van de percelen lagen te
Brouwhuis onder de toenmalige heerlijkheid Vlierden waar toen de
lasten betaald moesten worden en de rest lag onder Bakel (64). Dat
het in die tijd al snel ging met de geldontwaarding of, zoals men het
ook kan zien, de waardeverhoging van het goed, blijkt uit het feit dat
het in L763 getaxeerd werd op een waarde van 805 gulden, vier jaar
later op 985 gulden en in t778 op 1705 gulden, voor steeds dezelfde
onroerende goederen (65).
Over de samenstelling van deveestapels van de verschillende goederen
was nauwelijks iets te achterhalen. Alleen hier op de Diersdonk blijkt
uit een openbare verkoop in 1764, na de dood van pachter Jochem van
den Broek, dat één jong paard, drie melkkoeien, zes ossen en zes
kalverenwerden verkocht. Dat was niet al het vee op deze hoeve, want
drie jaar later verkocht zijn weduwe nog eens een paard, drie melkkoeien, een os en een kalf (66).
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8.SA Peelland, OAA Bakel, inv 123 f 335.
9.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv.626
l0.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 813
11.SA Peelland, ORA Bakel, inv 1359.
12.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 813 (reg.nr. 29, 308)
l3.SA Peelland. OAA Bakel, inv I l8 t27.
14.SA Peelland, OAA Bakel, inv 78 f 119.
15.SA Peelland, OAA Bakel, inv 1358 f 14.
16.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 62ó nr 10.
17.SA Peelland, ORA Bakel, inv 1359.
18.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv ó27.

19.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 615A
20.SA Peelland, OAA Bakel, inv 118 f27.
2l.Gemerts Heern XXII p 60.

OAA Bakel,
OAA Bakel,
24.SA Peelland, ORA Bakel,
25.SA Peelland, OAA Bakel,
26.5A Peelland, ORA Bakel,
22.SA Peelland,
23.SA Peelland,

inv 8ó-88.
inv 255-259 nrs 191.
inv 1358 f 12-12v.
inv 259-265 nrs 191.
inv 1359.
27.SA Peelland, OA{ Bakel, inv 2óó n r 219, inv 267 nr Eso 5, inv 26g nr Esp
6.
28.SA Peelland, OAA Bakel, inv 124 f 187.
29.Gemerts Heem XXII p 56.
30.Gemerts Heem XXII p 59; A- Otten, Vestiging Duitse Orde Gemert p g9-90;
RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 704.
31.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 615A, 821, g23.
32.SA Peelland, OAA Bakel, inv 118 f25.
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OAA Bakel, inv 119 f uE.
34.SA Peelland, ORA Bakel, inv 1358 Í l2v-13v.
35.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 6i2.6 rr 11.
3ó.SA Peelland, OAA Bakel, inv 118 f 25.
37.SA Peelland, OAA Bakel, inv 78 f 140.
38.SA Peelland, OAA Bakel, inv 107-115 (ongefolieerd).
39.SA Peelland, OAA Bakel, inv 255-256 nrs 186.
zl0.SA Peelland, OAA Bakel, inv 593
41.SA Peelland, OAA Bakel, inv 256 -'262 nrs 186,2.63 nr 217, inv 264
33.SA Peelland,

N

211, inv 265

nr 21242.SA Peelland, ORA Bakel, inv 1358 f 13v-14.
43.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 626 ÍLÍ
zl4.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 622.
45.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 612.6 nr
4ó.GA Helmond, ONA Helmond, inv 39 18-6-1789.
47.SA Peelland, OAA Bakel, inv 124 f 177v.
48.Gemerts Heem XXII p 123-124; RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 65-6ó.
49.SA Peelland, OAA Bakel, inv 118 f 24v.
50.SA Peelland, OAA Bakel, inv 78 f l23v-129.
51.SA Peelland, OAA Bakel, inv 86-92, 107-110 (ongefolieerd).
52.A. Sassen, De Heerlijkheid Milheeze, in: Taxandria XIV (1907) p ?70.
53.SA Peelland, OAA Bakel, inv 121 f 155v.
54.SA Peelland, OAA Bakel, inv 113-115 (ongefolieerd).
55.SA Peelland, OAA Bakel, inv 255-261 nr 155.
56.Taxandria XIV p 270-273.
57.SA Peelland, OAA Bakel, inv 2ó1-2.62 nr 155, irw '2.63 nr 187, inv 264 nr L81, inv
2.65 nr 182, inv 2.6 nr 186, inv 2.67 -2.68 nr Dierdonk 1.

ll.

ll.

58.Gemerts Heem XXtl p 124.
59.RANB, 's-Bosch, KADO Gemert, inv 52.
60.5A Peelland, ORA Bakel, inv 1359.

6l.Gemerts Heem XXII p 120.
62.Gemerts Heem XXII p 123.
63.5A Peelland, OAA Bakel, inv
64.5A Peelland, OAA Bakel, inv
65.5A Peelland, ORA Bakel, inv
6ó.5A Peelland, ORA Bakel, inv

128

f
f

1,l8, inv 120 (ongefolieerd).
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f 13v-14, 18v-19v, 169-770v.

119
121

155v.

777, 783.
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