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0p 12 oktober 1l!1 oorkondt Reynart van Husen, landkoanan-
deur van cle 3aliJe Afd.e-3iezen, dat Johanna., Hertogin van
Brabant, het "gewillekoort end.e geoorloofrl heeftr', ttat de
Duitse Orde in Genert nag itmetsen, tinmeren ên bouwen, alsoo
vele ende alsoo sterk als d.e Orcle geneugen sal" (1).
neze oorkonde is in feite de enigst bekencle bron,die houvastgeeft wanneer men zoekt naar antwoorden op vragen a1s: Hoe
oual is Generts kasteel? Ïíanneer we"d. net d.e bouw begonnen?
Het Konmand er{e-archief, d.at zo rilk is aan oorkonden uit de
1{e eeuwrbevat over de bouw van het kasteef, voor zover be-
kend, niête. Maar wie weetrwat er nog eens Íboven.I kont? Zo
vond ondergetekende b{j toeval aan de binnenzijd.e van d.e per-
kanentenonslag van een Gèaerts schepenprotokol (16e eeuus)r_.
een net d.e hanrl geschreven rropsonming van verd.ienstenr van '
land conmand,eur Cortênbach. Eén van die verd.i-ensten was, dat
hij tê Gêoe"t rrtinmerdert..... (bouwde aan het kasteel?)
Onder het land.konnand eurschap van Ilran van Cortènbach (1409
-1414?) moêt er in d.e Kommanáerijen van de Ballje Ald.e-Biezeíflink gebouwd. zijn, want er staat geschreven d.at hij het,Euiste ludic (=f,ult<) t inmerd.e, verder áe poort te fricËt (=Maas-
trÍcht) en het groot huis, d.at verbr;nd was in 1{1 2. Verder
nog bouwdê Cortenbach tie Euizen van Bekkevoort en Bernshem,
het ttpers oonstr-huis van Seek-over-Maas ên zoals ree(ls ge-
schreven rrhli timeerAe te Geroertr.
ne perkamenten omslag van het schepênprotokof . ( Z ) waar d.ezetekst op staat, is wellicht êen fïa$lent van een niddelee:w-
sê kroniek van de Duits ord.ens 3alije A1d.e-Biezen, welke ken-
nefiik later gebruikt is voor het inbi.nden van oude protokol-
Ien e. tl.
Elernaast is 

_ 
afged.rukt d.e gevonden tekst net transkrj-ptie,

het veruolg (aan d.e onnezí;áe?) is onvindbaar (onleesbaàr?).
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In d.en jare MCCCC end.e ](I wart Heer ywaen vaJr Corten_bach lant conrnend.er vand.en Biessen, die d.en Ortten velegoets dede. Hlj tras achtwarff J-n husenl hij cochtcroitroy metter Hirlicheit, hij t lnnu"aá aaJ"-tu cf,._mgrt end.e, dat huys te t.ra:.. rffi

maken; hij cocht d.ie tiende van Nistelroy 
"rrÀu ".,lr"_{9l{!-..1@Huse va.ri Ghemert den peete; hij ;fr;-ïïêFDiri c van Bethgenhus-n-tffiErden=E' nqy J vanBernsheiml hij ende Heer Johan Leuwe tiírnerJen d"at

má-spf (t) arre d'i.men vanden-wj.;gart 
""lrfai.fr-lv""f f.i5t imnerd.e die port te Trlcht 

".raè 
aat eroet huy;. aatverbra.nt. was auro XII; hlj cocht die iafel trïcit opaenHogen Altaerl hij en Heeï Henric van luOingen, coster rd.edendie gï'oet monstrantie makenrdaermen Aat =.Ë".ienten dregetl hij d.ede daer ouch scone ornamenten- 

-

l1L11"--".11 
3e9kev-oirt; hi j timmerde A"= p"""ourr*f,uy"

van Jeke W(er)Mase. Inden jare MCCCC ende XIX wás hijbescreven in prusen te comen orn seker noetsakenwille die der was etc. onme d.erre reysen ,iii;-;" d_ede hij...

( 1 ) KoEEandeÍie-archief cênerr(z) c"'..t nidi iliri:iizï'-'' ' rnvên tari snuir'Eêr' 209
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