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GE ME RT

}iTXUWE BOUI'ISTENEN VOOR DX GEitrP'TSE GXSCJ{ITDSC}{RU-
VING

AL ?

fn een van Ce besprekingen van mijn riBeknopte

Geschied.enis van Gemert'i schrijft de recensent:

'iHet lijkt mij toclr niet zo moeilijk om bij het
bepalen van de leeftijd van Gemert een juis-
teie datum te vind-en dan de wat vage aan-
duiding lOOO-130A. Beter had kunnen worden
volstaan met c].e datum aan te geven v'/aarop
de naam van het d'orp voor het eerst in een
of ander archief oPdurktrl

(Brabants Dagblad 17-3-1961)

Voor d.eze ziensvri,jze 1s heel- vrat te zegsen" Het is
lmmers de gevroonte Crat nen de datr:-m vermeld.t waar-
op voor her eerst in archi_even de plaatsnaam ge-
biuitrt wordt. Ik heb dat ook gedaan. 0p bladzijde
11 .wordt het jaar 1249 genoemcl, oild?t. -boen voor
het eerst sprike ,,sas van Gemert" ilet klooster van
postel ruilt dan tienden te Arendonk tegen tien-
d.en te Aarle en d-aarb! treedt a1s getuige op 9en
zekere Arnold.us, clie genoemd ivordt irprovisor do-
mus Teutoni-corum in Gemerthe'i , dat wil--zeggeni ^
econoom of rentmeester van het Dui-tse Huis te Ge-
mert.Jkwilhetbovengemeld-erecensentnieteu-
""1 

duiden, dat hij dit-ia?rta1 bij een vluchtig
doornemen niet guiren h6eft. Iviet opzet heb ik het
3ur, 1Z4g op u"i l"scheiden rlaats veri::eld, omdat
it< niet a1le waarde hecht aan een eerste vernel-
d"ing.
l"t-is begrijpetijk, Als nren in een archief of er-
g."* andeis-6,e uerste vermeld.ing ziet,.vreet ii:e,.r

ILleen dat de naam er al wase maar nlet, of hij-al
eerd.erisgenoemd"ineenstuk,d.atmennietond.er
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ogen heeft gehad, of, ln een.stuk d,at verloren is ge-
gaan" Natuuiliik is het ook mogelijk en vaak een feit
dat de eerste schriftelUke vermeldlng pas lang na
het ontstaan van de naam voorkomt. Dit al-les doet
ech-ber g,een afbreuk aan de vreugd,e d.ie ik ondervond
toen het enkele dagen geleden mogelljk b1eek, Ce da-
tumwa.arop de naam Gemert voor het eerst word't ','er-
mel-d, verder in d-e tud terug te vceren"
EE}I JAARTAI t'mT iilEN \BAAGTEIGN: 1080

Voorop dient vermeld dat de speurtocht werd begon-
nen naar aanleid,ing van het verschijnen van het aqla-
boek il'v,/oordenboek der Noord- en Zuid-Nederl, Plaats-
namenii d.oor d.r.J.d.e Vries. Hierin feest men:rrGenert,
in 10BO Gamerthe, in 1261 Gemerthe geschreverrri.
Ilet jaartal 1261 was ons bekend. In dat jaar wordt
genoemd, een zehere Ilenrlcus, die kornroandeur van Ge-
mert is, Dit jaartal was ook minder belangrijk in
d-eze, daar het na 12+9 valt.
Het Jaar 10BO interesseerde onder ancleren vanzelf-
sprekend- ook pater dr loffeld, die mij om opheldering
vioeg. fk beloofrle een onderzoek 1n te stellen en d'e

voorloplge resultaten kan ik dan ook bij d-eze aanbie-
d en,
A1 spoedig leidde mijn speurtocht rLaar Utrecht. De
waarnemend rijksarchivari-s a]daar rvas zo vriendelijk
mij de nocl.ige gegevens te verschaffen om het document
td actrterhalen waaraan iaet jaartal 1080 was ontleend.
In het Rijksarchief in Utrecht bevindt ztch namelijk
het rrLlber Donationum'i van d.e Utrechtse ]cerkr een
reglster vraarin verschillende oorkonden zt)n overge-
sch.reven. Dit reglster kan gedateerd worden: tweede
helft tviaalde eeuw,

Tn genoemd register nu komt het afschrift voor van
een oorl<onde, waarin een zekere gravin Adelheid aa.rL

de Si-nt Maartens-kerk te Utrecht en aan bisschop
Coenraad haar goed" t'Ortinat' schenlct' De akte is na-
tuurlijk in het latUn geschreven. De Tratijanse naam
Ortina is Orthen bij 's Hertogenbosch.
0p grond van het felt, dat 1n de akte blsschop Coen-
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raad wordt genoemd, kan men vaststellen, dat de
spronkelijke oorironde waarvan di-t een af schrift is,
uit de tijd 1076-1099 dateerde" Dit heeft wellicht dr
de Vries ertoe gebracht het jaartal 1080 te vermel-
den; Aan het einde. van de oorkonde waarvan ik de tekst
hierachter l-aat volgen, worden ni-et minder dan tweedn-
twintlg getulgen genoemd, d1e voor d,e echtheld van d"e

handel-ing noesten j-nstaan. I{ierbij is dan (en dat is
voor ons van belang) een zekere Snell-ard.us de Gamer-
the (Snellard van Gemert).
I[u is het bijzonder jammer, iLat aa.n d-e echti:"eid va.n de
getuigenlijst wordt getr,vijf eld. \Ta vergeli.jking van de
rlamen van enlcele getulgen heeft reen gel:ieend voldoend.e
aanleiding te vinden orn te konklud,eren, dat deze na-
men aan C,e oorkonde zrjn toegevoegcl even voor of :iri;
de overschrijvlng.
Hierbij moeten we Ctan \'/eer terr.tgvallen op de dateri-ng
van het afschrift, iiat, zoa]-s vre zaEen, 8es-Lelcl i,rord.t
op: tvreede helft van Ce ii,iaalfde eel-lw" fn elk geval
betekent dit al- i,.rinst, toant het tot nu toe vroegste
)aattal r^ras immers: mldden derti-ende eet-1w.

EEt-l- {448!4! -!49 -SQ 
gI4q! 

- 9ill! : - 1 1 7 ?

Men komt vaker vraagteltens tegen. Daaroni is het zo
prettlg a1s nen in het ver'l-cden iets tegenkomt dat
houvast ;;eeft.
Gelukkig kreeg ik op het monent van moedelooshcid rr
andere akte in het vizi-er, waarin ook Ce naam Gernert
zou \ro or].romen,
De archlvaris van c1e abciij Averbode in tselgie gaf mij
de zeirerheid en s-buurde bovend,ien een fraaie foto-
copie van het stuk
Deze al<te lian gedateeld worden op 1172. De originele
oorkonde is bewaard en de d-atum staat er op" llet is
een akte waarin Herlbert, heer van Hecze, het goed
Sterksel aan c1e abdij van Averbode verkoopt. Als 8e-
tuigen hierbij worden onder anderen genoemd 'rlilllhel-
mus et Ruthgerus, fratres de Gemerde, nobiles virit
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consobrini mei" dus r1e gebroeders Idi11em en Rut-
S"; van Gemert, neven van d'e heer van Heeze'

]liat d-e verhouding tussen gernelde personen en d'e

;i;"i; ceroert-ra;, i; n:-eT bekend' De rramen snel-
lard, Willen ""-il1tgur 

konen later niet onder de

heren van Gemert voor.
Hoe het ook z:ir het jaartal 1249 kan vervangen
worden d.oor 1172,

Mogelijk ',.rordt nog eens-i".t? 9"t'91d-"1.^*Xt ons nog

;;;;;; teruguren[t in d'e historle van Gemert"
o"r. aL *og"1l;trr"Ia ,,t, circa 10Bo bliift bestaan
maar jamrner d;;;;A bluft daarbij ook het vraagte-
ken.

Anrhem M"A. van der Wijst

Innomlnesancteetindlvid.ueTrinitatj-s.Sc1ant
omnes Christi iia"fu", tam futlri quam presentes,
,,1"a-aO"fn"it comitissa, comitis Xverhardi filia'
ob remedlnm anime sue ac rnariti sui Heinrici pa-
rentumque suorum, per manum Heremanni' quem ab

imperatore aOvocatum acceperat, tradidit ecclesie
beati Martlni'in Trajecto super altare ipsius
;;;;; Conraoo episcopo predium suum' Ortinam no-
minatum, cum omnlbus- append'iciis, 1?:. est manci-
piis, are1s, edlflciis, pratis' pascYlsl t:1:i:
Lultis et incultis, siivis, venationibus, aquas,
aquarumque ou""""ir"", pi-s6atlonibus, exitils et
reditibus, qru"iti" et inquirend'is, .et cum omni

utilitate, que inde provenire poteiit; .servientes
;;t;;, &d'iciem prediim pertlnentes, ibidem 1n

presentla sr-ra fLci-t jurire sancto^T":11"o fldeli-
iatem et episcopo Coi.rador concessa els leget
q""i"*-fratint ,bliorus in tota familia sancti
Marti-ni "urriurrius. 

Post hec statlm datis manibus

Ai;;;;o-facta est ipsius.atque predJ-ctum predium
ab eo in beneiicium iecepit, 

*d"ans.ei XII denarios
Tielense= ,orrut"l i" siqnum'quod idem predium iam
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non esset suum ad ecclesle proprlum; interposi ta
est autem conditio hujusmod,l, ut nul-l-i episcopo-
rum umquam liceat idem predi-um al1cul d'are 1n be-
neficir.rm" Domnus vero Conrad-us eplscopus comitis-:
se dedit in precariam duas curtes, Yerdam seilj-cet
in Batue, juxta Awich sitam, €t l/aticam, prope
Tlelam positam, eum omni utilitater Qua ipse an-
tea ibi usus fuerat, et cum clomo lapidea; ITII pre-
bendas Trajecti apud sanctum liartinum, sanctu-m
Bonlfaciunl sanctum Petrum, sanctum Johannem, 1ta
ne subtrah6ntur ei, sive presens, sive absens fu-
erit; ipsa vero comitlssa tres lib::as denariorum,
quas.censuales in Orti-na solvunt, ?d predicta mo-
riasteria singulis annis fratribus dari constituit.
Cui sl quis episcoporum de his, que concessa sunt,
aliqui-c1 

-abstulerit, potestatem habeat ipla reci-
pere sua. His omnibus absque omnl contradictione
f eractis, episcopus banno in-berCixit 2 L€ quis 

- 
sive

Oe bonis'ecclesie a comi-tissa -braditis, sive de
his, que comitisse concesserat r se intromi-tteret
ac viotenter in suos usus redigeret; quicumque
vero hoc presulneret banno suo subjaceret, atque
omni-potentis Dei et sanctorum omnium contra se
lram sent.iret. ut autem omnia firma et inviolata
permaneant, interfi-ere testes ldonei: Rogerus 

-qeilalsena, lieremannus de l{erehem, Theodrj-cus d,e lier-
Iar et fitlus ejus Poppo, Heimericus de Mera, G9-
rung de Asspera] Johannes d.e fmpIa, -l,finimarus et
fraler ejus Adelardus, f1lii Adalardi, Rotgerus
de Druteia, Albero c1e Batenbl, g r Theodricus d e

Batenburg, Albertus d-e Essuis, Theodricus frater
e jus, larn6ertus d.e Isencl-ra, Werenbertus de Oia,
Giseibertus de lTedela, I{atbertus de Burxtam, Ro-
dulfus de BaienburS, 1^,I111e1mus flg rTlagence,
Snellardus de Gamerthe, I-Iamulgerus d-e Riswic.

(i'{r S "Huller Fz: Het oudste cartulari-um van het
Stieht Utrechti' 1892)
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