VRAGEN

M.B.T

Eind vorig jaar publlceerde Drs.H.M.Brokken in rVaria Eis_
torica Sxabantica dl.V. een artikel i'ne vestiglng van de
Duitse Orde te Genert" (1).
0p de vraag hoe d.e Duitse Orde aan haar eerste bezittingen
ln Gemert is gekomen is tot nu toe nog nooit een afdoend. en
bevredigend antwoord. gegeven.Wel werd in ons eigen rrGenerts
Heemrr een balletje opgewoïpen over de vraag waar die eerste
eigendo nen van de Orcle. binnen de geneentegrenzen gesltu_
eerd noesten word.en (2). Cet<onttudàertt kan word_en ttat het
zwaartepunt van tle eigendonmen van niêderik van Gemert c.s.
moet gezocht worden in Genert-kern, terw{l het zwaartepunt
dér eerste bezittingen van de Duitse Ord.e vooral gezàcht
noet worden zui.delijk van de dorpskoro tot aan de geneente_
grenzen net 3ake1 en Aarle-Rixte1. In de kon van Genert_
dorp is pas na 1J)1 inet nachtige en aanzienlijke kasteel der
koronanderie verrezen.

fn het hiervoor aangehaalde artike] van Dïs.Brokken wordt
juist op de vraag n.b.t. de eigenliike vestiging
d j-eper j.n_
gegaan. Srokken schrjjft zelfs dat door een bepaalaè tekst
u.it êen oorkonde van nei 1270 de vestiging van ale Duitse
Orde te Genert in: rreen verrassend. heider licht kont te
staan!rl
Toch rooet nijns inziens d.eze med.edeling vooralsnog net enige
ïeserve worclen genomen en we1 op gronc! van het iei-t dat áf
eens eelcd.eï aleze tekst trerd. aangêhaafd en in verbancl ge_
bracht met de voornoenrle vestiging en alat toen na ,r"á""
ond.erzoek gekonkluileerd lrerd. dat uit de betreffenrle tekst
helenaal niets over d.e vestiging van de Duitse Orde
te
Gemert kon worden afgeleid.. Spjjtig genoeg heeft Brokken <Ie
hier bedoeld.e pubtikaties (l) over h;t ho;fd gêzien.
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ne oorkond"e van mêi 1270
Brokken schrUft in Varia Elstorica Srabantica over rreen
waardevolle passusrt in d.e oorkonde van mei 1270, die volgens hem inlichtingen over d.e aard. en de herkonst van d.e
eerste bezittingen der Duitse Orde binnen tle heerlijkheid
Genert verschaft.
Middels d.e oorkonde van mei 12lO ging de abt van Echternach
een pacht overeenkoros t aan roet Dlederik van Gemert aangaanale
een áeel van de novale tienden uit het al"lodiaal (=eieen)
goed. van Diederlk; Diêderik en ziin nakomelingen zouden daar
voor 1 mud ïogge per jaar moeten betal"en.
De latïnse tekst van cleze oorkoncle wêrd. gepubliceerd cloor
Caroil-fus lJanpach ({) en d.aarvan verscheen een vertaling van
tle hand van M.H.J. Pennings en E.v. Savel in zowel Generts
Heem (nr.5J) als ln hêt Oorkondenboek van Genert (voor tle
tekst van rleze vertaling zie noot: 5).
Nu eerst tle rrwaardevolle passusrr van Brokken. De latdnse
tekst verroelclt dat de overeenkonst gesl-oten werd:
-ad. firmam païtem d ecimarum novalium que nos contingit
-apud Ghemerd.e de propr.io fund o ipsius Theoclericl roilitiq
-quen fundum part.:i.tur cum cornmendatore et fratribus de
-Ghenercle domus Teutonice........
Diederik d.eelde
IvIe t andere woorden - zo schriift Srokken ziin allocliaal goed roet de konmandeur en tle broeders van het
nuitse Huis te Genert, En hij vervolgt rnet: Tegen tle achtergrond van de erkenning van d.e hoge en lage jurisdictie van
beide part{ien ove? elks bezit in Genert door hertog Jan Ï
1n maart 1271, komt d.oor d.e rnededeling dat heer Diederik
van Genert ziin a1lodiaa1 goed te Genêrt deelde met konmand.eur en rid.d.ers van de Duitse Orde tle vestiging van die 0rde in Gemert in een verrassend helder llcht te staan! zij
heeft zich kunnen vestigen op aflod.iaal goecl van cle oude

heten van Genert.
De vertal-j,ng, gepubliceerd in Gemerts Hee:n 51 (zie noot !),
interpreteert tle aangehaalcle tekst als: rrhet landgoed te
Gemert, eigendom van Diederik zelf - welk lanclgoed hij in
gedeelde eigend.om bezit net d.e commandeur en d.e broed.ers
van het Duitse Huis te Gemert -,.,,"

In feite kont het er dus op neer dat de ene vertaler tot de
konklusie kont dat Died.erik ziin landgoed rdeeld.er net de
konmandeur en dat afs een positiêve daad van scheiding en
deling beschouwt. De and.ere vertaling echter leidt toi ae
konklusie dat }iederik hêt lanttgoed Genert in Ígedeelcle ei_
gendomrr bezit net de kon:oandeur.
Welke interpïêtatie is nu de juiste?
Onder d.e fatinlsten uit d e fkerrÍs s enkring'r van d.e heerokr:-nd e_
kring is voorafsnog een voorkeur blijven bestaan voor ale in_
terpretatie neergêlegd in de vertafing van Geroerts Eeen
boven d.i-e van Drs.Brokken in Varia Historica Brabantica. 51,
Mid.deLs

publj-katie en claardoor openbaarnaking van deze kwe

tie over cle vestiging van d.e nuitse Orde i.n Genert, hopens.
we de aandacht te trekken van een bretler pubLiêk latlnislerg
waard.oor noAeUik het probleen uit de werel-d geholpen word.t.
wat opmerkingen en aanvullingen
Het artikel i.n Varia Hist.Brab. bevat buiten het gegeven
over d.e rreigenJ-ijkeÍ vestiging lreinig rechtr nieuws. De-ver_
d.ienste van de schrijvêr is dan ook vooral gelegen in het
feit dat a1le van bêlang ziinde gegevens ove" de- vroegste
geschiedeni-s van d.e Dui-tse 0rde in Genert biieen z{n gebractÉ
in é6n verhaal. Zulk verhaal lras nog altiid ;iet vóorhanAen.
(het sedert 1)fO in bewerking zjjnáe "Kànnanderije-archief"
Nog

maakte d.j.t trouwens ook onnogel{ik).
Daar waar Brokken schrijft over d.e bezittingen van d.e (oude)
heren van Gemert naakt hi eên aantal foutles aie in heí

verhaal weliswaar van onrlergeschikt belang zijn d.och d.ie
voor het geven van een juist beeLrl van eigend.oromen en ver_
houdingen tussen d.e Duitse Orde en het geÀlacht van Gemert
wel degefijk van belang zin. Zo naakte het goed Íte Kieboontr
geen cleel uit van het all-odiaal bezit van Diederik van Ge_
nert dat Ln 1)56 aan de Duitse 0rde werd overgeclragen.
Het
goecl rrte Kieboonrr lijkt zelfs een heel- aparcte piaats te heb_
ben ingenonen tussen de eigend.orunen van de Duitse Orde en
die van Died-erik van Genert (6).
Verder wordt de indruk gewekt als zou "het hofgoetn en het
Itversterkte
huisrr van Dietterik hetzelfde ziin, Verschi.llende

regêsten uit de invêntaris van het Konroander$e-archÍef getulgen inmers van net tegentleel (7).
Een and.ere opoerking betreft het feit tlat de Diederik van
Genert tlie in 1iJ1 z\n rrhoge huisrr verkoopt en de Diede"ik
van Gemert clie in 1119 datzelfd.e rthoge huist' terugkoopt één
en dezelfde persoon is en niêt zoals voorgesteltl dat d.e één
de zoon is van de anaer (B).
Nog een opnerking: tr'outief gelezen/ overgenomen zijn tle toponiemen rrte waerder' (rooet ziin: te waurle ) en "te havelrl
(noet ziin : trte hanelrr ) .
A1s aanvulling op het artikel in Varia Ëist.Brab. is het
wefLicht interessant te vermelden d.at tle komnandeu" van Genert vernelcl in 1261 a1s frater Eenricus nogelijk één en tlezelftle persoon is a1s de in 1270 vermelde. konroandeur van
Genert gênaand frater líaltherus de Clivo (=van Kleef). tn
een akte ged.ateerd: Keulen, 10 apt|l 1249 - waarbij Konrad
aartsbisschop van Kêulen de <Ieken en thesaurier van de kerk
van Xanten beveel"t het kl-ooster Bedburg j-n het bezit van de
kerk van Kellen te bescheruen - worAt een zekere Eenricus
natus l,Ioltheri cle Clyvo ten tonele gevoerd (!).
Ad Otten

NoTUI{:

(1)

publikatie van ilit artikê1 stonil in verbaDal net ale ber.erking
van het archief van ale l(onnanalerij van ile Duitse ortle te Genert'
lfs.E.14.Brokken 6!
van ltelk alchief in tlatzellalê iaar doo?
Mr.V.M.lindeÍdann tle invents,ris veÍal t'o?gef eve?dl". (Eet aÍchief
van de Kontsanaleri,j van tle Duitse orale te GeÉert beruat in hêt
De

in N;ord-Blabant te I s-Ee?togenbos ch ) .
(2) GebieA tussen Soekênt en }lilschot: le bakern€.t van de Duitsê
in GeBert? Ad Otten, Gênerts EeeÉ íÍ. 5A' Ieííe 19"15.
(l) caf Diederik ale hê1ft van de tienilén aan dê Duitse ordle?
Àd otten, ceoerts Heen n!.5J, winter 1971h974.
Rjjksarchief

orile

Oolkondlenboek van Gemert' uitgave van HeeElunaekring de Konnênilê?ij
Genert' vaarin opgenon€n de vextallng van dle akte van nêi 1270 iloor

H.v.Bavel en

I{. E. J.Pennings
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(4) fatiinse tekst vên ilê oorkonde,

getlateerd nei 1270, íaalbij Att Eearicus
het konvert vaa Echtelnach vê?kIàren dat zii Ridder liedlêrik van
Geloett B€t ale novslê tientlên vaa Gemert beleeIlilen. (Deze tekst is overgeeD

uiti Ca.niLlus ltaD?ach, Urkuntlen- urxal quellenluCh zu-r GêÊchichte
cle! altluxêÍoburgÍêchel Territorien bis zur ]ur$]ndlischen Zeit, SaniMII,

nonea

oorkonde n!.140)

EeÈicu6, Dei g?atia. abba8, totusque conventus Donasterli Epternecensis, T?evere4sis dlyoceÊis, notua lacinus uliverieia tan presentibua
quan futu?is ?xêseís scriltun visuris vêf auilituris, quoA nos coDcessious et concetlinuê per preÊentes ÍIheoderico niliti de Ghenerile êt
suis successoribhs sive heredlibuê legitir0Ís pe4)etuo adl fixnaD parten
alecinaru.rn novaliuo, que nos contingit aputl Ghenerale ale proI)rlo fujldlo
ipsius Theodlericl [ilitis, - quên firndrrltl paltitur cu.n coEmentlatore et
fratlibus de Ghenerale alolrus Teutonice - pro uno nodio siliginiê iurta
oensuran tle 3ac1è nobis persofvendlo annuatj-n ab eod.en Theoalerico et
suis successoribÈs in festo ?u?ificatlonis leate Marie Virgiíis epuil
cheroertie de d.ecitris pred.ictis, Et si ipsê Th(eoder:icus) ei sui heredês
lêgitiDi et successores in alicta solucione dicte pactionis taralarent
vef cesga?e4t terbino predictor nos ex tunc s,bsque contraalictione et
rec]anacione .il)sius Th(êoalerici), suoruar herealun et cuiuscu.nque altelius, ad alictas ileci,nas liberub habebinus et habere poêÊl!trus recrlrs!.n êt eas lecipienus êt lercipienus pacÍfice et quiête. In cuius lei
nenorian presens scriltuE iBd.e confectu.m nostro, abbatis, quo nos,
collvêDtus, con*enti 6uEus, fratris Weltheri, alicti tle C1ivo, coDmeDaletoris alonus Teutonice io GheEerile, et Theoale?ici, nilitis l)relibati,
sigiLlolun nuninine est fobolatrr[.
Áctuo et datuo nensê }Íaio, enno noDini M.CC,I,I[X.
Nos

(5) Ve?talin8 uit het l,atijn van E.v.3avel en 1í.E.J.Pennings, overgènoneri
uit Cenelts Eeee Br.5r, 1974, baz,.16-17.
Wij, Eearicus, abt bU de g?atie Goas e! het hele convent van
het klooster Echtelnach, in het bisilon T?ier, naken bekenal aan
a11en, Aie zowêI o? healen als in ale toekonst tleze briêf zu]lên lezen
of horen 1ezen, dat \,'ij hebben toegestaan en toestaan (x) tg aeze
aan rialaler liealerik van CeroeÍt ên aan zijn opvolgers of we+tí6e e?fgenaEea voor altijd tèn opzichte van (vat betreft) het vaste gealeelte
vên ale tietrdlen vaD ale olbrengst van het land, $elk geileelte ons toekont uit het lantlgoedl tê Gêlde].t, eigênalon vaa lieilerik zelf - welk
laDdgoed hjj in gedleêlale êigentlon bezit net Ae coooanaleur en alê
broedlerB va het nuitse Euis te Geroêxt - één nud ?ogge volgèns de
Eaat vê! 3ake1, ieder j&ar uit de genoeBale tienalen aan ons te Gênejrt
te voldoen door dezelfiLe lieilerik en zijn oprofgers o! ale feestdag
van llaria Í,ichtÍÁis.
En zo niederik zê1f en zjin wettigë erfenaoen en opvolgers bii ale
genoeroale betaliag van aLê genoende ove?eenkonst ovêr tijdl zouden zijn
wat betreft de yoornoenile terojjn of zouden nalaien te betaleÁ, zu1len
. jj vanaf die tjja zondeÍ enÍg verzet en beróepsnogelijkheid van
Diede?ik zê1f, vall zijn êrfgênanen en van iealer a.naier de vrije beschikking hebb€n ên kunnen hebben over dê voot:noeDde tienalen en
rustig en zonder teg.enstand ín bezit nenen et1 erover beschikken.
Ter herinDering: hiervalr is dit geschrift hiernaar olgestelal, bealeze

krachtigd net ons ebbatíaal zege1, waafloee ook \tij, convêntuale:1

ons verenigên, Eêt dat vs.n broedler !after, gez€gdl van Kleef. con_
naadeut Ía! het luitse Euiê te cenert eD van niedlerik, voo?noênae

ritldler.

in tle naad Ídei in het jaar dês qeren 12?0.
(r€) DÍederik Egg (latijn: conceati&us = wii Êtaan toe), - uii zouden
zeggen ooet - ttets,len 1 nual rogge, vanweg€ ziin bfootÀêdêelA
recht o! (le novaliën.

cedaan eD gegêven

b.v. - staan toe, dat liederik ziin gerecht behouiLt têgen betallng ran 1 nuil rogge; oiuel: a1s
tegênlrestatie voor ziin recht o! ale novatiën.
(6) le feren van ale Kiebooo iu tLê 14e en 15e eeu$i Aat Otten, cênerts
neen nr.561 1974
(7) -Lnventaris v.h. arcbief van ile KoDrDàralêrii vêq dle Dujtsê Orate te
Geoert. R.À. in N!dl.-3?., reg.ars. {6
( u., lctell, reg.nr.2)
(9) Ca,n. Wanpach, trrkunaleo- unal quellenbuch zu! ceschichte Aer aftluxênburgiBchên Telllito!íen biê zur brrgunilis e:ne\. ZelL, BaDil If ,
Ife ku]nen onschlijvea
dleeldl

oorkonale

nr.
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