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een misatri jf tegen de etiq,,ette in 15?B

door Ad Otten

zijn vaak kleine voorvallen die verhoudingên schet-
en inzicht geven in het leven van het gewone volh.

details van lokale geschiedenig6gn zijn orunisbaa-r
geworden warneer men onderzoek wil doen naal gewoonten, ge-
bruiken en ook misbruiken van leefgemeenschappen. Terwijl
!'roeger de professionele historicus minachtend neerkeek op
de lokale geschiedschr i jver is die laatste nu geworden tot
de bron bij uitstek voor de onontbeerlijke getuigenverklar in-
gen van het leven van alledag.
Va,Ír oudsher heeft het gewone volk onderdanig het hoofd gebo-
gen in het bijzijn van de Soevereine Heren. Zorn Heer noest
je ook zeker niet tegenspreken, daar kwam alleen maar ellen-
de van. De tkleine nanr kende er voorbeelden gerreg van. Toen
in 1645 een voernan op de heide door de Gerqertse corunandeur
naar de weg werd ger.raagd en toen hij de adellijke heer ver-
telde dat hij helemaal verkeerd reed en daarbij vergat zijn
hoed af te zette\, toen gaf de hoogwelgeboren Heer zijn ge-
volg het bevel de yoerman flink af te ranselen:Dat moest hem
leren hoe zich te gedragen als een Heer hen iets vroeg (1).
Het is een voorval dat getrrigt van het enorme standsverschil
dat er bestond tussen de rijken en rnêehtiben aaÍr de ene kant
en de a.rmen en hel, gewonê volk aan de andere kant. Uit alle
tijden zijn dit soort voorvallen op te diepen. Íje laten zien
dat een handje vol Ínacht niet zelden heel wat zwaarder telde
dar een zak vol rrechten van de menst.
Hierna volgt nog zorn curieus verhaal van een Inisclrijf r te-
gen de regels der etiquette. Het is een verhaal dat is geba-
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seerd op een viertal zestiende eeuwse akten uit de
schepenprotokollen (2).

Genertse

Op 3O jrrni 1578 noest Lenara Rutten bij Heer coyart van Àhr,
de comnandeur van Gemert, op het natje komen. E6n der diêna-
ren van de connandeur had geconstateerd clat op het velcl van
de Duitse Orde in het l,lolerboek rrveele heesterkens geploeken
ende uitgestoocken waarenrr. De reden dat Lenart Rutten bij
de corunandeur geroepen werd zat hem in het feit dat de ver-
miste heesters waren aangetroffen geplant-en-al in het velcl
dat Lenarts eigendon was. Lenart Rutten was nou niet direct
de eerste de beste in het Gernert van die dagen. Hij was nota
bene door de conmandeur aangesteld als schepen van Gemert en
als leennan van de Duitse Crde beboerde hij 66n van de grote-
re hoeves op de Doonheide.
Tvee schepenen waren als getrrigen opgeroepen om aanwezig te
zijn bij het verhoor dat de conmandeur van zins was Lenart
af te nenen. Verontwaardigd wees Lenart alle hem ten laste
gelegde onterende zakên van de hand. Hij wist van niks. En
dat zijn zoon of een ander lid van zijn gezin hier iets rnee
uitstaande gehad zou kunnen hebben ook dat kon Lenaxt niet
geloven. rrVoor mijnen soon, nijn gesin ende nijselffs, pre-
senteer ick mijnen eedt ende set daarvoor te pande nijn lijf,
siel, goet ende bloet'r, zo verweerde hij zich.
Heer Goya-rt van Ahr vond het naar rrr,reempt ende niet wijsse-
lickl van Lena-rt om zijn hele hebben en houclen en zijn lijf
en leden te pand te stellen voor anderen:reen vroon man sou-
de soo lichtelick niet sweerenrr, zo zei hij, Iwant het moet
ieÍnants van Lrwen volck sijn, off daartoe gehuurtirl
llaax Lenart gaf het niet af, hij na.m de verantwoording voorrrsijn volckrr omdat hij ze hield voor rsoo lroom als den con-
mandeur met sijn volckr!. I4et deze uitspraak begaf hij zich
op glad ijs. Hij, Lenaxt Rutten van de Doonhei, een GeÍnertse
boer, verdacht van diefstal, zo vroom a1s de connaldeur ?
,'{et was ongehoord !

Na een ingesteld onderzoek werd na een week al Lenaft Rutten
onschuldig bevonden aan het hern ten laste gelegale. Lenaxt
slond er op dat hij officieel dus op papier in ere werd her_ste1d. 0p B juli 1528 wertl een en ander in een schepenakte
vastgeleÉid en daarblj werden hen ook rallevDorden inden voor_
gaandenrr vergeven en kwi jtgescho l den. Toch was daarrnee de
kwestie nog niet uit de wereld. Ook niet nadat op 2 rnei lbgO
corunandeur van Ahr f,en overstaap van Gemertse schepenen nog
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eens bevestigde dat Len,hadder,. art 'ttotten heesteren geen schuld en

ï|"-i:'"ïlu:; jil::i:::*: van de comnandeur die zich in
miriereoen aiJ"dï:;;;::: _En 

dat rr'aren heel belansrijke ra-

Í:, :L:*:ïuF.:::."fl iË::ï.iËl''i-':"ff ;*:**Í:t
met zich ri.iËiiËi i#-Ïllu^uonu ou. coyaxt van Áru. maar
nitteerde 

"i"t, t"-.l"iijl l-tt TTgltse boerdie het "*n ;;-troge_ aaer.-Da; ;;.:;':;":^op. sê I i jke hoogte als een Heer van
iracoD van Einhouts. o. 

"13tt 
bestraft worden'

in r'et areis;;;;;;r;;t::"ou-t van Áarlebeek' kwarn bemidclelen
maar gauw ui"..r, 'lroor. ,ilj 

Lenart Rutten werd geadviseerd
ziin gezin ,it c"r.ii'"Í.'J1 stra te kiezen !Íilde hij niet net
4"" do*.oàur.":fi;:"";::inen worden: "Gïj hebt onsen Heere
ttat gij , .o. *;J;;;r;::t-:t 

naa gesproocken toen sii seidett als hij ende dat frern niet-Jn staai
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te lijtlen naadenaal (=ondat ) hii een Crdens X{eer is ende dên
landcornrnandeur sijnen cozijn(=neef) ende wil alsoo bij gheehen
boer of keerl geleeken siinrr.
Uiteindelijk zwichtte Lenart voor de op hen uitgeoefende aan-
tlrarg. Was men well icht balg dd de vaa-natr ig van Grave aan het
hoofd van een soldatenbende hrraak zor konen nenen op de Doon-
hei? ïn dat geval zullen ook de Gemertse ingezetenen u'el aaÍr-
gedrongen hebben bij Lena.rt on toch maar het hoofd te buigen.
Het was in de tijd van de tachtlgjaige oorlog en het Brabant-
se land had enorrn veel te lijden van muitende en plunderende
legerbenden. lloe het ook zij, Lenart besloot te laccorderenr.
Hij beloofde zijnen ilêer als smartegeld zeventig guldens te
betalen om daarvoor een paard te kopen en trlj zou tevens naar
de gewoonte van die tijd de wijn betalen waarmee die koop be-
klonken zou worden. On Ínet gêbogen hoofd heeft Lenart op La-
ten tekenen in de Genertse protokollen dat hijr alhoewel on-
schuklig aan het hen aanvankelijk ten laste gelegde, niet
verrnocht op te staan tegen zijn iieer, tin desen turbulen tijdl
Den Heer lireeg wat hen rrechtensr toe kwtun. IIi j was per de-
finitie vromer dan welke boer of kerel ook. iln zeker in roe-
rige tijden mocht daa.r niet aan getwijfelcl $orden. Punt uitl
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