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HET PENSTOEN VAN RENTI,IEESTER J.H.ROBTJIIS.
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Naar aanleid.ing van een pensioenaanvrage d,oor d.e vroegererentmeester van d,e komriand.eri j Gemcrt, Joannes HubertusRobijns werd bij besruit van de koning a.a. ! maart 18171itt. Z 2 vastgesteld., dat er geen termen waren, om hemenig pensioen als ambtenaar van d,e Duitse 0rd.e te veircnen,
met toesi;emming eehter: oftr wanneer hij """toiiit "i;;";;;;in functie l,ras, zjcn in zj-jn laatste betreklcing als rent-
rneester van de Domelnen onder het Hollalrcr.s bcstuur ,,ye;:r tot
d.e koning te wend,en, wlarbi j beloofd w.,rC., clat , i ndicn er
dan termen voo:i:hcilden ,,rarerl , ztJn pensi oci: ovc:: arl-e jii.cn
ven zi jn cl.i-cr '; it:" jrl., zorrcr ti jdens d.e suc,re.reinitcit van dc
Dui- Lse c ',1c c,vir' c1..enx,rt :'.-i s ti jclc:rs ir.c-u i::::rir.,,r:i. jir Iic r'l-i:^.il"
z ou Jre rck,'.,ti,1, triC) -?-'(1a,,,). .
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tvi,l ,,. : i;il-r,,q1 i .[ T C i; _.r,iti].,: 1,-ii.t, .r:,:_ r.hcntlcn en o-rt::t wcl.'.- r, i i.l ri;
hj j ;: ra oc1-;i:..llIi.i;.,., ii1 i. l:r.sle,:i-,. Ovc...-. RoL.rr jlr: r..cr.,j ;:c.,rr tl ,
o i h'1 ,] .,'.,1'1..c I j-i1': ::.:it;i-,.:::t:r r.,'as gr:r,rocst c.l r,. l_, , 'h: . :^,,:-
l'i.n,:- i.,i.i . ric rs hrc:lt gr:i:rcl , wat rrc brlc:rl.r.t.:. r,;,r. r ,..i. ..-t I .
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}:iJ (--.:... .t-'1c-,; t" l. .^i r-ri1;.1.;6efunti . ir:i.i^z:.. -.tr. r..i r::. i -,r.,-:., i.
cl r;c:rci;;.11. ..;ci',;r..i'r.-.t.. Latcr Lt\-,j3 j'dric-i;i cs h,'c.cr-,-:t. . a.-.iut
'ii-r:,-: r.r;,,trc-i ,j 'Lr, -,-o, t.,t::., jr. -,lc.j-llc o:r:stand_;-lcrl a): z..i.j .i l:,..;
vcr:kc,cr ic-ir i.:...r.',: c l ::1'tl j1L z", j liac]den, Tcl:,-t c Ii-: ,,,r;.,.- il ,-_r'raagii, bcrri j rcn o:/ cr i:e legi;en va.n het f ei.i;, Cai ,ri.J ,"-nCc:_
d,aad- cic fuirct j-cs hirdd.en ul-Lgco:fend, rfa.rr,/oor zi j penr;ioen
vrocgeti. 0p n1 c-e ze vrirgcl'r. noest d.e goeverneur vijr.n iroor^ ,
Brabant antlroo::d. geven, iervri j1 hi j tevens rnoest veri,re1d., ::,
hoe hij over d"e aanyragen d.acht en hoe het geo-rag v-,: r1e
aanvragers was,
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De brief werd verzonden op 27 maart 1818 en toen op 5 juni
van dat jaar nog geen antwoord was ontvangen, werd d,e goe-
verneur verzocht de zaak le helpen bespoed.igen door gauw te
antwoorden. Zonder resultaat overigens, zodat op B october
nogmaals een brief aan d.e goeverneur werd gezonden, om a&n

te dringen op spoed.. Nu r,rerd er gcreageerd.. 0p 20 october
gaf Den Bosch antwoord.
De goeverneur schreef , d,at hij onmidd,ellijk de gestelde vra-
gen aan de betreffende personen had voorgelegd en om bewij-
zen ,an hun functievervulling had. gevraagd. Het resultaat
was, d.at de twee personen g:een schriftelijke bewijzen konden
produceren v&n hun aanneming als led.en der Duitse Orde, daar
d.e besluiten, waarbij zulks had plaats gehad., zonder d.at er
afschriften aan de personen in kwestie werden afgegeven,
naard6.hhofd.zetel der orde te Mergentheim werd.en Sezonden.
Zii zeg,gevL echter, dat het algemeen bekend' is, dat zii tot
d.e Duitse Qrd.e behoorden en d.at zLJ een reeks van jaren d"e

decoratie der orde hebben gedragen, tot zii door de opvol-
gende politieke gebeurtenissen verhinderd werd.en d.it te
doen.
Over de personen zelf i,rerd.efu de volgende gegcvens aangetrof-
fen c

De heer Nobelen is BZ iaat. Hij werd \J iaar geleden te
Maastricht in d.e commanderij opgenomen en was ged.urend.e 52
jaar pastoor van d.e parochie van Sint Lambert te Vught,
waarvoor hij geen tractement of betaling ontving.
De heer Robijns is ln ]785 als priester der luitse 0rde in de
kommanderij van lfiaastricht opgenomen en op bevel van d-e

land.kommandeur op 24 december 1786 aarL de kommanderij van
Gemert verbonden met d,e speciale last de belangen van deze
soevereine heerlijkheid en het rentambt daarvdln waar te ne-
men. Hij bleef d,aar tot d.e heerlijkheid- ondcr het bestuur
der voormalige Franse republiek kwam en de goederen zijn ge-
sequestreerd. Yervolgens is hij in 18r,16 d.oor het Hollandse
goevernement weer tot het rentambt gerocpen en d,it blijven
uitoefenen tot 1810. Het tractement, dat tevoren ongeveer
2OO0 gulden bedroeg, werd 1n 1806 vastgesteld op BO0 gulden,
behalve d.e emolurnenten, die nog ongeveer 200 gulden bedroe-
gen. In 1810, toen d.e d.omeinen volgens de Franse regels wer-
den georganiseerd, verloor hij zijn betrekking. Hii is thans
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60..jaan.
De indieners zeggen, dat zij niet uit eigen beweging tot het
aanvragen v,an pensioenen zijn gekomenrmaar tengevolge van eenbesluit van d.e Duitse Bond.svergad.ering, waarbij d.e verplich-ting van het goevernement werd erkend, om aan de leden van
d,e Duitse 0rde, zond.er dat rekening gehouden werd met het al
dan niet uitoefenen van betaald.e functies, pensioen werd
uitgekeerd.. deze verplichtlng zou verband. houden met hetfeit, d.at a1le goed.eren van de Orde aan de staat zijn geko-
menl De twee adressanten zeggen, d.at zlj d.e enige in de pror'1
vincie Noord-3rabant zi-jn, d.ie overbreven van de Duitse ord.e
en menenr dat uit d.e goederen zeker wel voldoende inkomsten
genoten worden, om hun pensioen te betal-en. zij doen dan ook
een beroop op d-e koning met de hoop uit te spreken, datItzijne L{ejesteit een nieuw b11jk van Hoogstd.eszelfs onwrik-I'bare geregtigheid. ten hunnen aanzj.en zar gelieven te geven.'r
De goeverneur van Noord.-3rabant verkraart tenslotte nogrrfd.at zij beid.e v&n een vreed.zaam en zabbt caracter zijnd.el,zich d.oor a1le tijd.en heen roffelijk en onbesproken hebbentrged.ragen, dat noch d.e een noch de andere eenige iets be-
'rd.uid.ende vermogen bezit, terwijl beid.c aan gebreken denfroud.erd.om eigen, raboreren, en wer vooral d.e hooge bejaard.e
flllegl; Nqlelen, welke zi jn pastorale functidn niet meer naar
"f6ieisih kunncnde waarnemen, d.aarin d.oor een assi-stent noetnword.en bi jgestaan'r.
De minister schrijft in zijn advies aan d,e koning, dat het
hem voorkomt, dat, ind.ien de requestranten ind.erdaad het
lid.maatschap der Dultse Orde bekleed. had.den, zij d.aarvan wel
enig d.iploma, acte of ander schriftelijk bewijs zoud.en ver-
kregen hebben; hij rrvermeent alzoo het veiliglijk d.aarvoorrfte mogen houd.en, dat de requestranten eigentrijk niet an-rr9ers dan in*geestelijke of wererdlijke bed.iening van d.e
'rDuitse Ord.e"Zijn geweestl'.
De rninister schri jft verd.er aan de koning, d.at hij voorstelt
afwijzend. te beschikken en dat hem dit ad.vies d.es te mlnder
z\raar valtr omd.at uit het laat ind.ienen der rekesten, hetuitblijven van het antuoord van de goeverneur en d.e weinige
aand,rang, die door de betreffend,e personen is uitgeoefen6.,
wel is te besluiten, d.at zij niet in een zood.anige staat van
behoefte verkeren, d.at d.e pensioenen nod,ig zj jn voor hun
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De verzoeken worden uiteraard afgewezen.

In 1821 is de zaak weer aan de orde. De rekesten van de twee
geestelijken houden bllikbaar geen nieuwe gezlohtspunten in.
Derhalve Luidt d.e beslissing, op grond van de bovengenoemd"e
overwegingen, opnieuw negatief. Dit was op ]0 april IB2l.

(Anl-irufpdep6t, Schaarsbergen: I"iin.Fin. B 85)
LI.A.tan der Wiist.

UITHET OUD ARCHIEF VAN GE}I{ERT
onib'frriffiffifu1-SEitETrsEr-irga tegen het drijven or hoe-
d.en van $chaepen op andermans Erven en geneentensgronden.
Alzoo de ondervintling geleert heeft, dat de boete by Keuren
en Breuken gestatueert tegens d.ie otp andermans Erven en Ge-
meentensgronden Schaapen pascueeren niet hoog genoeg is ge-
weest om de overtreeders te beteugelen, zoQ ist dat hi-er
meede geordonneert ygpd.
lat voortaan aI wie"66vond,en worden op andermans Erven
Schaapen te drijven of hoeden, zal verbeuren thlen Stuijvers
wegens ieder Schaap, paratelijk executabelS en vijf Stuivers
naar rato van e1k Schaap op Gemeentensgronden betrapt uor-
d.ende, zullende d.e ouders voo! hunne i{ilrd.erg en de }.[eesters
voor hunne Dienstbooden op dat Stuk aanspreekelijk zijn.
En za1 de voorhand.ige Ordonnantie tot ietlers Narlgt behoor-
lijk gepubliceerd en geaffigeert worden.
Aldebiezen den 21.Sept. 17OO twee ende negentig.

(cetetena) Reischach
(f. u. ) tandtscommandeur.

Dat voorhande ordonnantie op den 10 sept.1792 behoorlyk
gepubliceerd. en geaffigeert is geworden Betuige

J.J.F.L{eyer
ad. interim fungeerende Secretar[s.

Deze ordonnantie werd verder gepubliceerd op 2 aprit 1797;
J januari 1798; 2J maart 1800, 11 januari 1801; 10 Januari
1802; ) januari 180r, L2 januari 1B0B en B januari 1809.

M. H. J. Pennings.


