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andconnnandeurs en conmandeurs van cle Duitse Orde had_denrin het Gemert van v66r de F!:anse tijcl, de wetgeven_de rnacht in handen. Indien het noalg r+Jrá g.u"hi'rr.*_

" Gij sult niet besuangeren rl

door Peter van den Elsen

digden zij plald{aten of verordeningen uit, ai" on het volkte bereiken- rverden voorgelezen (meeJtal) iri a. buurt van dekerk na 
-afloop van bijvoorbeelcl de hoopis. Deze ptakkatenof verordeningen konden dê rneest uiteentàpenáe zaken tot on_derwerp hebben. Zo voerde Landcornmandeur'morra- Coat" i.a rrunBocholt een verordening uit die het een en ander op zealelijkgebied in goede banen noest leiden. Derstofr is van nogaLpikante aaxd.Toch kan niet ontkenal vorden dat er een bepaal_de charÍne uitgaat van het in dat plakkaat geboáene.Zeker ookvanrrrege het taalgebruik in alit archiefstui is het de moeiteh'aaxd daarvan kennis te nemen. Hieronder volgt de Letterlijketekst (1):

....Doen- te weten, dat de wljlen de ervarentheijt Leerdt, enrleons ter kennisse is gecornen dat veele ontijrtáii;"k" t"u.r"r,als.nan ende vrourr' huijs houden, alat oock .,Ëete aocnters en_de, jonge- wedurr'en beslaepen anle Éeswangert worden van degeenêmet rr.elcke sij daer naer trouwen ottà ,rermei;nen te trouwenoft dat sij oock craenïTouwen sijn oft geweest sijn eer dêselïe ondertrouwen oft trouwen, árwelck .,.".iii;t" als eendwanck is voor de ouders ende gelijck ee., treiln"fi5ck raptuswaerruyt veele verwerringe, quaéde Àuilshouclingen, verlating_
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en ende allerhande swaricheden ontstaen. Ende on sulcx te
voorcomên, soo hebben wij geordoneert ende gestatuteert, or-
donleren ende statueren nits rlesen dat alle de geene jonghe
dochters ofte weduwe van welcke notoirlijck blijct eer sij
alreede bijeenwonen als nan ende wijf ofte van haere toeco-
mende bruljdegoms ende nans gedefloreert ofte besr*angert sijn nsullen vervallen in eene boete ofte aniende van vijftich caro-
li guldens, ende sullen de ouders voor haere kinderenrde
meesters erÈ vrouwen voor haere di.enstrnaeghden nden instaen
doch aende huere van soodanighe de betaelinge der arnende moe-
gen afcorten drrvelck half en half sullen worden gedraeghen
bijde ondertrourvende nans en vrouh.s persoonen ende sonder
eenighe defractie conpositie ende coniventie geexecuteert
worden.
Voorders hebben wij geordonneert ende gêstatueert gelijck wij
rloen bij desen dat de gene die eene eerbare jonghe àochter
minder ofte meerderjaerich sijnde met schoone woorden van
trouw beloften oft ietwes wijs rnaeckt de selve verleijt ende
door de bijslaep in haer eere creuckt ende defloreert salse
gehouden sijn te doteren naer haere qualiteijt indyen hij rteselve niet en trouwt tot arbitragie van onsen gerichte van
Gemertl ende inclyen deselve in voegen als vooren sulcx meer-
naels aen andere eerbare ilochters deeden, sat breucken dob_
belt bovens axbritale correctie, hrelcke peene als boven son_
der eenighe coniventie sal worden geexecuteert, hraernaer een
ider sich sal hebben te reguleeren ende sal den vorster hier
van doen behoorlijcke publicatie ende affixie ons hier van
egeene ignorantie te prêtendeêren ende de meijninge is van
dergelijcke statuyten te houden ende doen onrlerhouden gelijek
sulcx voor desen is gedaen.....
Dit plakkaat werd opgemaakt de laatste dag vaÍr maart 1663 en
was ondertekend door Komnandeur Virrnundt, Duits Orrtens Rid_
ilerren door Th.de Visschere, scholtis van Gernert. Op 1 april
1663 b'erd dit plakkaat volgens de voorschriften voorgelezen
op het kerkhof door Jan Goorts in zijn funktie var vorster(= gerechtsdienaar ) van Genert.
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(1) R1Jksalchlsf 's-Xertoaenboech, Konnandêllj Àrchi6f van it6 Duitse ordê van

cêEert, 1nv.ir.166; Relaz€n van afkondl8ln8.ên op j9 July 1665 oI) het kÊrkrlof
door Jan coolts, op 6 Eaart 166? door Jan cooiiÊ, op 19 Januarl 16?0 door rr.c.
van llil€nhov€, c1êrcq van de secrsatrlÊ Johan van d€r Les, op verzoêk van colartÀrlthonls wsssênb€rgh sch€pên, op 11 Januart 16?1 door Johan van der Lêê oD ver_
zo€k ven fhona3 P€t€r Á_oblos1us ên Èendrlck Bariloullr schslene" 
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