
(vervolg van pag.14)
GEMERT IN DE 13e EEUId

--===== ===== == ==== =

door P. Dr Ed.loffeld C.S.SP'

aorf (pllr"il.1260) tussen Aken en Jiilich'

OptweeuurgaansvanZoutleeuw-Helenbostreffen
we de nederzetting van Bernissem-Sint-Trr+l*gn
(pf""*i""" 1Z5O),-verdeffieze 13e

"'ur* 
,r, d.e linker Maasoever ned"erzett1.ngen -te

e"*""t (ptusm 1245) t luik 1lZZ4) , Maastricht (p1usm.

ffi '--- rrr=sen- Maas en Rijn lagen 99^gp$o*ende
kommanderijen rr.r, Sint pi"t"'f"oF""' (lZ+Z) ond'er
het huidi[e neder@ Ian [f3g

Al- d.eze kastelen (behalve dat van Maastricht)
zijn- tot op de dag vaii hg{en te bezichtigen,hetzij
in serestaureerd6 staat(Gemert, lulk, Sint Pie-
t"rEro"r"r) of vervall-en toestand (Alde-Bi ezeYr'
s;;;;;;;ii; hetzij wat een bijbehorende hoeve be-
t""ililei.r.6vclort, Bernlssem) . :- Er. lagen boven-
aien trr."=en Maas'en Rijn nog andere kommanderfen,
die tot de Orde-Provincies Kqblenz of westfalen
U"trooia"tr. (1" provincle of balye Alde-Blezen was

;;; d;" 12 provincles van de Duitse Orde) '
JanvanHeelnewasveelzijdiggeinformeerd.over

de ridderschap van zijn dagen. tn zijn dichtwerk
,ro"*t fr:i deeliremers aa:n de slag van Woeringen,
,lt liu it , \il ezemaal , Rotselaar, Aarschot , Zelem
bij Diest e.nz, Arnold van Zelem was eigenaar ge-
weest .van een mol-en in Bekkevoort, die hji in_ 1280
afstond aan de Teutonlsche rldders van die plaats.
HU sneuvelde i-n lfoerl4Sen en van Heel-u wijdt en1-
ed """uregels 

aan hem(1gla-1941 ):
I'Een vromich ridder ende een stout,
Yan zeelleem her aernout:
Sire sielen hebbe God ghenade !'r (17)'



ne dlchter moet dus vele kontakten hebben ge-
had met de ridders-krulstochters. Maar !]ikt__d-i-[ook uit zijn rUmkloniek? Ze komen nffi
spral<e in de eerste dulzenden versregels, die han-
delen over de voorafgaand-e period"en van strijd en
onderhandelen. Maar vlak voord-at de beschrijving
van het beslissend. samentreffen ryordt geopend met
de toespraak van Hertog Jan (vers 4700=4721),laat
broed,er Jan van Heelne-Leeurve ineens de leden van
de Dultse Ord e ( zfjn med ebroed ers? ) optreden:

rrMaer doent daer soude ten stride naken
Sloegen nochtan ute vore
Bruedere riddere commendore
!ie vand.er dietscher ordenen warenrr

(vers +685-4689) (18).
Na de menlng gevraagd te hebben van de Pliddel-

nederlands-kenners, de professoren Rombauts van
Leuven en Michels van Nijmegen, geven wij d.e tekst
zo letterlijk mogelijk in modern Necterlands v/eer:

l4aar, toen ti dan tot strijd ging komen
Stormd,en evenwe:- naay voren
Broeders , rid.d ers , c orirmend eurs
Die van de Duitse 0rd.e vtraren.

Daar z1jr: ze dan, de ml11tair-charitatleve
krulstochters, de Orde van het Teutonlsche huis
van d.e H.Maria in Jerusalem, die onder haar leden
niet-adellijlre dienende broeders telde, naast rld.-
d.ers(van wie sommlgen aIs rrcommendeursrr aan tt
hoofd stonden van een rrKornmend.err, later Kommand.e-
rij genoemd). In deze tijd scEenen ze nog geen par-
tjj te kiezen tussen de christelijke vorsten, Jan
van Heelne vermeldt nu, dat zij eerder een verzoe-
nende ro] spee1den(reeds in 1276 had .Hertog Jan
een Rldder der Dultse Orde, broeder 1,,loIfard, af-
gevaardigd a1s bemid.delaay tussen de bisschop van
Keulen en enlge graven).
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Het gedicht gaat immers verder:
t'Ende voeren 1n elke ten scaren
Belde om vrede ende om soene
Al-s hen wel- behoort te doenerr

(v.4590- 4592)
En ze reden op beide legerscharen irt,
0m zowel vred.e a1s verzoening te bewerken
Zoals het hun(als Orde-Broeders)past te

d"oen "

Yan Heelne constateerde echter, d.at ln dit
psychologisehe kllmaat niet meer kon onderhand"eld
worden en d.e Duitse Ridders zuIlen ook wel meer
symboli-sch opgetreden zijn dan met werkelijke ver-
wachtingen:

'rMaer om vrede end,e om tparlqment
End,e achte men daer ni-et een twint
trilant d.aer dachte elc metten Swerde
Te vol-doene des anders hoverde
Eer sl vanden velde sciedenil

(v.4697-4697)
Maar om vred.e en om parlementeren
Gaf men daar(in UeiAe legers) geen zier (twint);
irVant d,aar was ieder van p1an, met het zwaatd-
De hovaardii van de ander te breken
Alvorens zli van het slagveld zouden scheid'en.

Het is opmerkelijk, dat van Heelne hier in beide
kampen onverzoenlijkheid en hovaardii konstateert,
waai voor de rest het hele dlchtwerk 66n lofzang
i-s op Jan van Brabant (wiens zoorL immers verloofd
of al getrouwd was met Margaretha van York, aarr
wie het werk werd. opgedragen).

Na d-eze passage volgt onniddellfik d.e begees-
terde dagorde van Hertog Jan I :

Dle hertoge sprac .toe slnen 1leden
Ende gaf hen troest ten stride waert

(v ,4698-4699)
18 -
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Toen hield de hertog een toepsraak tot z1jn
mensen

En gaf hun moed met het oog op de striid.. 
"

De bevel-hebber riep uit dat hij van plan was r'ofwel
de dood. in te gaan, ofwel d.e slag met ere te win-
nen. Dit l-aatste gebeurde, zoals boven verhaald
(onder IY).

VII JAN VAN HEEIU COLLJGA VAN AIAru -v_Allli_0_Rqr?-

Uit het feit dat de dichter aan de Dultse 0r-
de een sympathi-eke passage rvljdt, blijkt nog niet
dat hij zdti lid riras van d.eze OrCe. Stei.rnt de be-
werin[ van het werk van Butkens (aangehaa]d ond.er
noot t5)ergens op? fn dit rverk wordt gezegdr dat
van Hee1u li-d vras van de Teutonische Orde en com-
mandeur van het Orde-huis in BekkeYoort.

We zijn eens 1n de archieven van d.eze voormali-
ge kommdnderij gedoken(thans voo{namelijk in het
Staatsarchief te Hasselt), en m6t ons d'e Belgi-
sche historiicus, de l-icenc :a,a! Fr. Scheys , thans
atheneum-leraar' in Tongeren'.(gjVerder vonden we nog
gegevens elders. .. We laten het resultaat
schematisch volgen.

1) fn een akte van 1257 word"t Al3old van Vel-
d.eke vermeld als command.eur van B!ffioFE. (ZO.
l- -hU famille van de dichter Hend.rik van Veldel;e
(p1usm. 1140-1200) uit het Limburgse graafschap
loon?

2) Akte van 6 december 1273.Q1). Hlerin lees
1k:'riratri Johanni commendatori- de Beckenvortrl ,
aan EfrffirTh-e s , e ommand eur van Bekkevoort o

il Akte van 24 november 1295(ZZ): rrfrater Jo-
nathas. eommendator domus teutodicorum-mec6n-
ffifli broeaer 'Jonathas , command eur van d e Duit-
se Orde in Bekkevoort. Yerder worden in deze oor-
konde nog 10 andere rrbroedersil van d'e Orde ver-
me1d, be[orend tot hetze]-fde convent; onder hen:
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rrJoannes d.e Sancto Trud.onerr, Joannes van Slnt
Trulden.

+) Akte van 22 februari 13OO (ZZ): ilDomlno
Johanne de lymborgh eommendatore et lnvestito

d.e Begkenvoertrr, Heer Johannes, command.eur en
pastoor(?) van Bekkevoort.

5 ) Akte van het
manderij Bekkevoort,
en leuwe.

Jaar 1140 (24),over de kom-
waarin sprake is van Heelne

6) atte van 24 nov.1452, (25), waarln genoemd
word,t: "Johan lewe commend.uer tot Beckenfoirttr.

De akten 2-4 geven interessante aanduidingen.
Tussen 1273 en 1500 (toen de rijmkroniek genaakt
werd: rond. 1290) was een broeder of heer Johannes
commandeur of conventridder in Bekkevoort. Dat
het telkens dezelfde persoon is blijkt niet" fn
1295 wordt een broeder Jonathas corlrrandeur ge-
noemd: 1s dit ook een Johannes? Tegelijkertijd
wordt als I1d van d.e kommanderij te Beklrevoort een
broeder Joannes van Sint Truiden vermeld: onder
d,e rook van deze trimburgse(loonse) stad lag de
plaats Heelne " . . In 13OO is een Johannes van lim-
burg commandeur: Slnt Truiden fag en ligt 1n lim-
burg en ook het nabije Helen-Bos wordt 1n Oost-
hoeks encyclopedie vermeld als 11ggend. in Lim-
burg , ('26) .

Hier tegenover staat, dat wat nu de Belgische
provincle llmburg heet, toen min of meer samen:-
vlel met het graafschap loon, terwijl het eigen-
lijke hertogdom Llmburg ztch uitstrekte langs de
rechteroever van de Maas, tussen l{aastricht en
Aken, met de plaatsen Valkenburg en limburg(in3elgie, ten oosten van luik; nlet te verwisselen

Heeft Jan van Heelu, en wel als rldder en com-
iandeur van de Duitse 0rde te Bekkevoort, dan
t6Ch het beroemd,e dichtwerk rtYeeste(voorval-len,
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heldenfeiten) van den slag van Vloeringen'r geschre-
ven binnen de grachten van het toenmaal-s belang-
rijke Bekkevoorts kasteel? (fn 1700 was het, blij-
kens d,e gravure rian Romeln de Hooghe, ef in bouw-
va1l1ge staat;.thans ziet men er nog een onbete-
kenende woning). Heeft hij, met zljn 6rde-Broeders
de verzoenend.e rol- j-n tr,Ioeringen meegespeeld?

Bovenstaande studie geeft enige grond aan de
bewering van Butkens" fn dit geval moet Jan van
Heelne ook kontakt hebben gehad met de toenmallge
kommand.eur van Gemert, Alard van Horst ( I 29j) , (27 ) .

En dit was dan een heemkundige bijdrage tot ver-
hel-dering van de ouriste Geilertse teschredenis en
van het oud.e probl-eem rrJan van Heelutr . llaar er
zal nog veel Peelwater door c'l-e Gemertse Rips 1o-
pen voordat c1e mist helernaal is opgetroi.ken... o

NOTEN
AARLES BROEI(, maart 1963

1 ) Voor de juiste jaartallen in deze bijdrage
maakten we voornamelijk gebrulk rran: Strubbe-
Voet, "ne chronologie van de middeleEfiv-&-En
de moderne t:jden in de Nederlandenrt, N.Y.Stan-
daard -Boekhand el , Antwerpen-Amsterd.am 1 960.

2) Mr J.H"van Heurlq, rrHistori-e der stad en Mey-
eryg van -iF-nE.t-ogenbosch'r, deel f , Utrechi
1776, bl-z.131-13+, - Voor de onderhavlge stu-
die putten wjj diverse gegevens ult dit werk,
dat weer sterk op Butkens steunt (zie verder'
noot 16)

1) Zie de uitgave van Mandonnet, d,ee1 f van de
It opus c u1a r' ( k1 e ln e r e liFrir?T)-van S . Th oma s,
Parijs 1927 r p: 4BB- 494. -- Thomas I ord egenoten
zouden goed 3i eeurv l-ater tijdelijk ond.erdak
vlnden 1n Gemert(van 1619 tot 16+9 en l-ater
weer 1670-1680).-- fn ziin meest beroemde werk,
de rrSumma theologicd", neemt de theoloog d.e
mllitaire kloosterord.en(dus ook de Teutonl-
sehe Orde) ond,er zijn bescherming" Een Gemert-
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a)

se Thomaskeru.Ler wees mlj erop. fn de Ze afde_ling van het 2e deel(t westie lgB,artikel 1)stelt fhomas. de vraag of een rel_igieuze orde,die loeh gerlcht_ moet 
^Jn op de beoefening

van de ehrlstelijke volmaaktheid, ook een m1_litaire doel_stelling kan hebben. Thomas ant-woordt bevestlgend, maar stelt de konditledat het vechten nlet op iliets wereldlijks"gericht_mag zint maar op ilde verdedlging vande godsd.ienst en van het openbaar wefzi;i, ofvan de armen en onderdruktenr'. Het vooibeeldin dgr? geven degenen die 'rten strijde trek-ken tot hulp aan het heilig ]andn.
;PrF.van= ileljhoven, rrstad en MeierLj van ts
Hertogenboschrr , deel I, Amsterdam 1975 rblz21 ,-- De schrijver zaL met afhankelijkheid wel_bedoelen: feltellk er.kennen en ondergaan vande afhankelijkheid. -- ne heer I.t,l"SnIldersschrijft in rrBrabants Iieen,' (CeeffiF
.d"" " 199?, b).2.143 ) : "Echternacr bezat ile hogeheerlijkheid over grote gebieden in Oost-
Brabant v66r 12OO. Deze-lrwam toen aan de
Hertog van Brabantrr. treit is, dat ondanks de
bepalingen van 1Z7j (zie verder) in 1295 van-ult Gemert nog een beroep werd,ged.aan op de
tussenkomst van de Proost van de abdij van
Echternach(zle ond.er noot i'i ). - Toen in
1437 de Gemertse parochie werd opgerlcht,
werd. ook de instemming gevraagd;(en verkregen)
van d.e Echternachso abt(het dokument beruitin het Rijksarchlef van Den Bosch, nummer.ll4
van d,e oorkondenlijst -rrrepertoriumrr - van
Alde-Biezen/Gemert). Maar dit wijst eerder
-op een afhankelljkheid in kerkelijke zaken;het recht om een pastoor voor te stellen
ging over op de Dultse Orde(tegen periodieke
Ie_veri-ng rran een pond. was aan de abdg vanEchtern.gh, als symbool van d.e vroegere ker-kelljke afhankelijkheid, )

22
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5) I'Bossche Brjdragenrl
Tekst van oorkond,e
buch des Deutschen
p.179-1 80 

"

Yrr ( 1925-1926) ,aTz "i06.-
127O: J .H.Hennes, rrUrkunden-
Ordenst',Dee1 II, NIatnz 1861

6)

7)
B)

van Heurn (zte noot 2), hl.z.136-131;157-
Be schrijving o. &. bii van Heurn, 145-149 ,

Prof .Dr J.Dhond.t, "Het ontstaan van het heq:
logoom Braban{ii, 'in rrBrabants Heem'r V (1953) ,

blz.7 +-86,
q) TTit de riimkroniek van Jan van Heelu(waaroverJ / 

o"a"" v), versregels 471O-47 1 1 " 
(handschrift:

blad 79a)
10) van Heuri(zte noot z) rtclz,147
11) Het ori-ginee] van de oorkonde(! apri1 1293)

bevi-nd.t-zl_e]n in het r|iksarchief te }en Bosch,
oorkondenlijst Alde-Bie zen/Gemert r. 2''3''
Tekst bii jlu"rrrr"s(zle bove'!, .noot- 5) blz'279-
280.-- Men kan ook zeggen dat d-e hand'elrr'ijze
niettegendebepaling-van1271was,-omdat,het
een loulere arbitrage go1d, door beide partij-
en geaccePteerd.

12\ prof.lr .l.van Mier1o, "D€ middelnederlandsche'- / Hertogenbosch-Brussel
7g+0, bLzlg, -- Dr H.Y.E .l{o11eI, "g"schledenls
van de Nederland-ffi, 5e d'ruk,
Heemstede 1919, btz. 49.Qt^91_ljq.;i.!-!' e#+9.,

13)Hethand.schriftisgereglstreerdTonoer(obz).
Het is in leer gebonden en omvat 142 bl-ad'en
in perkr*urrt. D; oPdruk oP de ru€ luidt:
I.van Heelu." SIA-qX--@ lnloeronc' De tekst is
affin@tlsche letters
en i-s'hier en daar verl-ucht met gekleurde m1-
niaturen. Yoori-n schreef ltrl1lems(zle volgende
;;;ii-;;; aantekeninSr volgens rvellie de twee

- a""*i,faren door dezelfde af schrijver ziin ver-
vaa"8.igd en ',vel cloor Hendr-Lk vlL!re, in
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het jaar 1444(Ous meer dan 500 Jaar geleden).Het
andere exemplaar bevlnd.t zich in de Koninklijke
Bibliotheek-te Brussel(nue ilu Musde 5, bU h;t
Zuiderstatlon), onder nr 19607. --De geschled.enis
van d.eze en andere afschriften en de tekst zelf
der rijmkroniek zouden een goed onderwerp vormen
rroor een akademisch proefschrlftrte meer daar er
nogal wat twljfe1s zijrt (zie de uitgave van Willems,
blz.Yrnoot; zie ook:Bouwstoffen bij het l,{ldde1-
ned,trfoordenboek Yerwljs-Verdam-Stoett, t s Graven-
hage 1927-1952, deel X, blz.32B).
14) Uitgegeven te Brussel, bij M"Hayez, 18762 Tekst

van de kronlekt blz.1 326.
1il Dit rrvoorwoordrt geeft Willems op bl.z.329-345,

In het handschrift zelf maakt het 66n geheel
uit met de tekst van de rjjmkroniet<(b1ad 1-9b).
ne betreffende passage luidt als volgt:

...die yeesten dle gesciet sijn
Tussen mase enten rijn
Alsoe alse van heelu broeder jan
Ons heeft bescreven end.e doen verstan
Oec heet hi broeder jan van leeuwe
Die dlchte van Woeronc" . c o.. o

(vers 587-5BB; handschrlft blad 9b)
Dan volgen nog vier versregels van het 'r'voor-
woord'r, waarna(volgens Willems) 0e tekst van
Jan van HeeJu beglnt:

VROUWE IUARGRIETE VAN INGHEIANT

(aan wi-e, zoal-s gezegdrhet dichtwerk werd
opgedragen)

16) C,Butkens, "Trophdes tant sacrds que profa-
nes du duchd de Brabantrr.

De eerste (onvoltooide) uitgave(66n deel)
verscheen te Antwerpen 1n 1 641.-In 1724 verscheente Den Haag een volledlge uitgave in twee fo1i-
anten, 1n 1725 gevolgd. door twee folianten aLs

-tg-- :\-
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t'suppldmentr!. Deze ed.itie tn 4 d.elen werd samen-
gesteta aan d.e hand .van de'nagelaten Seschri-ften
van Butkens. -- tr{e hebben in de bibliotheek van
het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Weten-
schappen te ts-Hertogenbosch de verwijzing van Wil--
l'ems gekontroleerd: de bedoelde passage staat op
urrorfid" 146 (niet op b12.164) van Supp16m"n! T.
Ie tekst luidt als volgt: trF.Jean van Heelu dit
van leeuwer €fl son tems(sie)chevalier de 1rOrdre
Theutonlque & Commandeur de Beckefort, "A.uteur de
la Description d.e la bataille de tr'Ioeringen ou
Woerdonckl manuscri-t en rrers Thiois ou Flaman"dso "rr
-Yertaal-di B(roeder) .lan van Heelu, genoemd' van
leeuwe, in zijn tijd Ridder van de Teutonische 0rce
en Commandeui van Bekkevoort, sarnensteller van de
beschrijving van de slag van woeringen of \'ioerdonk,
handsehrift 1n Dietse of Vlaamse YerzerL.

Dertlen Jaar na het Supplement van Butkens(ln
1739) versc[een te Brussel het werk van J.F.Fop-
p;;;i "lfttiotheca Be1gi"?"i i" *"91 rr, bt?'"655
van Oit werk lees ik(in rt latijn): "Jan van Hee1u,
g";o;*A ,r* leewe, bds-c-hreef op rijm, i,, d'e..Ian6s-
iaa1, de veldslag Yan lloeringen, waarvan hij oog-
getuige w&so..rr Foppens zegt dus^niets over het
tiOmaatschap van de Teutonische Ord'e.

17) Hand.schrift, b1ad 126b. (r"lillems copieert
r sielert i.p.v. rrsielentr ) .

1B) We geven de tekst volgens het handschrift
zelf, afgezlerL van de daarin voorkomen$e ge-
bruikelljf,e afkortlngen(ntaa 78b. 9.n- -7.??). De
nummeririg der verzen vindt men bji 1{i1lemso

19) \^lij staan in korrespondentie met hem' - Zie
verder Fr.Scheys, I'Jan van Heelu Command"eur';;-B;kIffi'T', in "Meer schoonheld " (Heve.r-
r"e )lee jaargang (ge1 ) ,nr 2 ? !l?'5-6 ' -- Bii
mrjn wetei rreEtel'anderen er niet aan gedacht
(ii ":-"t geprobeerd)- om langs d'eze rveg Jan
van Heel-u-.ttthuis te brengentr'
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20) tr'.J.E .Raymaekers, -ilHet 
Kerkelijk en lief dadig

Diest" , i"rrrr"r, 1870 , blz '353

21) 0rigineel in het Staatsarchief- -te Hasselt '
o orkond enrU s t ( " re p ert ;ililii) - 

I'ro u -r i e zen/

Bekkevo";t']";; i-" -- !"rt=t nU Hennes (zie bo-

. ven, noot 5), blz'191'
22) 0rigineel in Staatsarchief Hasselt(reperto-

rium a.t-s in noot 21) '"o"0""- "" 
14: -- Tekst

bij Ravm;";;";-i i'4;6";"'0) '--o1' '353-154 ' ui-t

een f f 
" 

j"i"*" fi"rrA""frrif t van de norbertiiner
abdij itPark" te leuven'

Zil Origineel a1s ond'er noot 21 ' nr 15 '' Tekst bij

Hennes IT, b1.z '306'
2+) Origineel als onder noot -21.', nunmer 19'--

Scheys ii ;rti""" 
""noo"f'"14rr 

(zie noot 19) 
'

bl-z.5 .

Zil Origineel in Hassel-t? o -- Tekst btl Hennes II'
41i-412""- -"-"Zie J 'Hezenmans 

"'Ie 
Comrnanderll'

der Duitsche .rd'e t"ffi' '"-u"'togenbosch
1887 , blz.34 '

26) Bij het steekwoord t'Heelurr('lan van-) ' Maar

feitelij;:ii;t"ili""uo"-in'de provincie Bra-

bant . fn d'e als n ' o 
. 
i""*"f 4" itcte (zte vorlge

noot) ,,*"*i +li-woiat ;;; Jan newe als toenma-

lig "o*il"'iuii 
i*' letctcevoort genoemd' Opmer-

kelijk is, dat d e "opiu--""" 
a" islaeh van Woe-

ronctt i7' i\2" iltli"'o" z}n gemaakt(zte boven'

noot 13) , Hennes 'kan ook de naam verkeerd
overge"&'""""" fretten' 

-tr'''scheys' d'eeld'e mii

mee(1r';;;i'tgoil-aat in een oorkonde van

1418 u"i. ,,frater Joannes leenrr(rceut) als
cor*rrra"tlr van Bekkevoort yermeld wordt('/ tn

, , dit cfrarter ls "p"tk"-van 
Jonkheer Johan van

loen, Heer van Hey"=t""Sn' le'errwenborcht
Diest en Z:rcnem (een Jo['van Heinsberg was

1419-1+55 Blsschop-t"""i'''ift *tt l{eer van het
g,,,r=Iil;p"i;;;':":;;;'-:,,*;tBoA-'"t*:;;i



boven, noot 1- bl-z.295 en 178).-- Deze oorkond'en
van 1432, 1478 en 1440 zouden nog nader bestu-
deerd moeten worden. Is het mogelijk dat Butkens,
de rijmkronlek met voorwoord lezend"(hii haalt ze
voortdurend aan) , bri d.e naam Jan van Leeuwe ge-
dacht heeft aan de Jan L,ewe die in 1432 command.eur
van Bekkevoort was(meer d.an twee eeuwen voordat
Butkens zelf schreef )? Uit rvelke bron wist But-
t"r" in 1541 (of. zljn iatere uitgever in 1726) aat
Jan van Heel_u rond, 1290 cOmmandeur van Bekkevoort
was? In de literatuur oYer de feutonische Orde,
die tot de Franse revol-utie nog volop leefde,
vind ik nergens vermeld c1at de schrijver van de
rijmkronlek lj-d van de orde was.

27) Vermeld ln de akte ? \$aarover onder noot 11'

AANVULL]NGEN
+++-

f . 0p pagina 26, 6e re;'el van onder worde inge-
last na t'vermeld 't^/ord.trr: Verder sch.rijft hij,
dat 1n de oorkonde vaYL 15 april 1|4)(reperto-
rium n.46).fan Bruyni-nx comi,:ancl-ct1r van Bel:ke-
voort genoemd vrordt.

f f .Bij pagina 14, 1 e alinea. -De huid ige gemeente-
sekretaris van Helen-Bos, de heer l.Ginckels,
meldde mij, d,at Cteze gemeente v66v de nieuwe
spelling Heel-en-Bosch heette . Ze werd samen-
gesteld ult tr,ree gehuchten, Heelen en Bosch,
waarvan het eerste het oudste is en vroeger
Heelne heette " Hii wees op d e trvee akten resp.
van de 1\e en 14e eeuw, ultgaande van het na-
bije Opllnter, waarin sprake is van dit gehucht
'rHeelnerl

+
+
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