
Goederen van de Duitse Orde 2
door peter van de Elsen

1.De allodiale goederen (vervolg jrg. 22, 198o nr.2)

11. Bouwhoeve (bouwerij) bii het Easteel, thans bewoond doorfarnilie Vereijken, besE ï?ïFÉïjEi stal, schuur, schol
en bakoven, hof en aangelag.
Verrverving voor 16O0, voor pachters zie (tj).

12. Berkes hoeve of de nieuhre hoeve
uit huis, stal, schuur onder 66n
gêlag (cz8),

op Milschot, bestaande
dak, bakoven, hof en aan-

of het nolenaaJrs-
Dijk, bestaande uit

13.

74.

De percelen: Bouwland de Berke(G?g), Van de drie bundeÍ(c 2o), De ce.ote lkker (G 8z), De róor. iu eÀ_911, o. c._nertse Akker (c_1o2),. Het Ter Eijkenveláje (c fáó), n.tÁchterste Veld (G ,144), groot ruirn rlertiàn bunder.
Verwerving: door afscheicling val dê hoeve Milschot endoor koop voor 1?OO, voor pachters zíe (74).

Egls ean 49 9flemolel (Rosmoten in ate Motenstraat), be_staande uit huis en hof.
verwerving: voor 1?OO ( 1S).

llog_qhuls +a+ .de stenen molen ll.De Beerl
nurs, Iaatst bewoond door familie van
huis, schuur, tuinen en erf.
Verwerving voor 1ZOO (16).

15. De molens, bestaande uit De Beerr. de líatermolen- ensinds 1543 rrHet Zoutvatr' ."-ËT6E oGi-G, 
"=-ïf 

i.-i *o f ."bij 13).
Verwerving: in 1364 door koop van Dietterik van Genert endoor bouw (12).
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Verder worden een aantal percelen grond genoeÍnd r+,aarvan hetnj.et duidelijk is of deze nu behooráen toï ae affoaiale goe_deren of tot de erfpachten.

16. 9e l{arandt_ Acker in 1?OO verhuurd aan Rijnder panhuys, Blopense. Deze akker had de hoevenaar aán àe Stenenbrug(van het goet Ter watermolen) I"t";-;g;;;, " 
etders wordtdeze akker IDe Strepenrr genoemd (1g). "- ' .

17. len Leeuwenag\er, in 17OO in huur door Jan penninxr no_lenaar, en Silvester van den Bergh, groot totaal bijna2O lopense (19).

18. Pgïqaglena:kef in 1ZOO verhuurd aar Hendrik Verporten,Cateleijn, Jan Thonassen en Bastiaan tnserns groot in hetgeheel 13 lopense. Op twee percelen staan twee huisjes,verder wordt een gedeelte bij het huis geteulcl (2O).

19. De HgoSle+.acl:,er aan de Kieboom, in 1ZOO in huur bij pe_ter Hendrik Hernans en Adriaan Érnits, groot 12 lopense.(27) .

2O. De Streepen net het Hoppenvelt tussen
hoeve, ruim 13 lopense. Dit veld wordtteuld (22).

21. Gg{sl+,yncFef , bijna 21 lopense. Dit veld wordt eveneensbij het huis geteuld (22).

22. Hoppenhofn gelegen voor de poort van
17OO verhuurd aan Huybert .,\erdts, ruim(23).

23. E_goeq!., gelegen binnen de gr.achten, in 77A0 verhuurd
aan Dirck Goirdts de Smidt samen rnet Thonas Thonis Dircx,
Caspar Driessen en Jan van de putten, bijna 13 lopense.
(24').

de oude en ni eurve
bij het huis ge-

het kasteel, in
2 lopense groot.

24. Hobgh Hameleusel,
Putten, groot ruim

in 17OO verhuurd aan Caspar van de
3 lopense (25).

25. gryl"u.gf , in 17OO verhuurd aan de pachter van hoeve
de vogelsanck (Matijs Joosten), ruirn 16 lopense (25).
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In een volgend nurnner van Gemerts Heem zullen de erfpachten
en tle feutlale goederên van tle Duitse Orde natler uitgewerkt
wor den.

NOTII:

(13) Pachters var de bou,hoeve biJ het kasteel: Larens Ysbouts.io,1?m'
Petêr Larens Ysbouts in rz+i, c'oort Herdus cielens (van der Heidên 'ed')
in 1?47, ThoBas Jdssen van dê B€'8 ve 7?77 t/Í 1794 '
RÁrsíB, K{DO Cemert inv. rs,6?1 t/o 673.

(14) Pachters hoeve (nieure hoeve) op Yrrschot' tena d-Berkes hoeve:

Henatlik llilled Joosten in 1?mr'rntonv Peieis in 1719' cornelis Hên'lrik6 in
ii,ts (tliu" co.nelis Hêrtoahs)r Huvbert Je Huvberts in r?slr Johmes
Huybert landêrs lut 1?Bg t/r 7794'

(1s) Pachtêrs huis au ite olienolen(raarschijnriik dê rosnolen) claes SchePers

in 1?@' L€nart Pêtêrs in 1722'

(16) Pachte.s huis aan ite steneNolen rtDe Beerrt: Reynder Pênhujs in 17m!

Drie6 Dvert VêrÈulst 172!0' Jan Dirx Ceenen in 1?61 e'v"

(1?) Pete! van alen Els€n, vorêns in cenert in Generts Heer M' 6sr blz' 4 t/m 1s!

P€ter ee den Elsen' rulders ln emert in ceherts Heen nr' 66'blz' 6 t/m 15i

!l.H.J. Pennings, Pachtets van de Genertse nolens tussên 17m en 1a(x)

ln e"..t. Heen nr. 67 bLz' lS t:/n 24i Peter vd den Elsên' c€nealogie

van dle lasilie liivits ir @o;;tÊ ÍeeE Jta' 21' 19?9 M'2 blz' 57 t/n 59'

(18) R-rrsHB, KIDO C,enert inv. nrs. 1054 fol' 39 en 1056'

(19) R-rrsflB, K{Do Genert inv. nrs' lo lol' zlo-41 en 1056' In 1413 uitseaereí
in erfPacht reA, 169t inv. nrs' 747' 744 en 748a'

(2o) R,\rsHB, f"{Do Genêrt inv. nf, 1054 fol' 42 en 1056 zie hi€rloor ook

inv. M.746 reg. l??.

(21) R-rrsHB, KÁDo Geoert inv. nr. 10í fol''14' Deze alker scheen voÓ'heen €€n
' 

lee"soáo te zi'i^. zie hiervoor inv' N' 63'

(22) RAtsHB, KÁDo G€mert inv. us' 1054 fol' 48 en 1056' zie ve'dêr íN' 773-?77

en ?19.

(23) RA|FHB, K-IDO Geme.t inv. nrs. 1Ol fol' 47 ên 1O56i zie hiêrvoor ook
'- l"J. *. ?14 Heet. rte koírnudeur Heni'rik HóltroP' een al*€rlànd koopt

voor de HêrenPoort ( 1616).

(24) RArsHB, K,\DO cercrt rnv. nrs' 1054 for' 50 ên 1056; ziê ve'dêr inv' nr' 686'

teg' r?4 de verpachtinB van-àe vloet-ar*er Ín 1415; en inv' nr' 759 senoemd

i.'ir.yt, z bunàer, dre toi de raterrol€n behoren' ltierree doet de vloèt

bedoêld ziiít -- u" 
""""ità""Ë"'i-r'lt"'iia' 

is..(13 ropense of 2 bdde')
en beitle nalen i" * "t" "á" reiatiê Ítet hêt aoet 'rTer hàtêrnolen'r'

(25) RAtGnB' X^.DO C€mert inv' nf' 1Og Íot' 51-52 ên inv' nr' 723'
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