
RODDEI.S OVER DE
LANDCOMMANDEUR EN HET
STRONTVOLK VAN GEMERT?

(rommandeur Ulrich van Hoensbroek is in de Gemertse geschie-vdenis tot dusver geboeksaafd als een notoire verrader en-overlo-
per. Hij was de persoon die de Vrije en Soevereine Commanderije
van de Duitse Orde na de Vrede van Munster (1648) uitleverde èn
verkwanselde aan de Hoogmogende Heren in de Haag. Gemert
werd toen door de Handelwijze van Van Hoensbroek door Staatse
tioepen bezet. Kerk en archiefweden in beslag genomen, de schout
en de pastoor die protesteerden werden gevangen, het predikheren-
klooster en de I-atijnse School gesloten.
De Duitse Orde evenmin als de ingezetenen van Gemert lieten dit
alles zo maar over hun kant gaan. Een langdurig internationaal
proces waarin ook de Duitse keizer en de koning van Spanje nog
participeerden was het gevolg. En het zou tot 1662 duren vooraleei
de Duitse Orde weer in haar soevereine rechten over Gemert zou
worden bevestigd. Van Hoensbroek is dan a1 overleden. De oorzaak
van alle door Van Hoensbroek opgeroepen trubbels waarin Gemert
verzeilde zouden naar verluidt gezochl moeten worden in onenig-
heid die hij sedert lange tijd had met zijn directe superieur, d-e
landcommandeur van Alden Biezen, graaf Godfried van Huyn van
Geleen. Door de telkens terugkerende moeilijkheden met van
Hoensbroek restte de landcommandeur uiteindelijk geen andere
maaÍegel dan de commandeur van Gemert uit zijn functie te zetten.

Johan Corstjens uit Gruitrode b ezorgde ons uit de archieven van de
grootmeester de tekt van een schrijven (bestaande uit twee delen)
dat Ulrich van Hoensbroekvermoedelijk in de tweede helft van 164á
richtte aan de grootmeester van de Duitse Orde waarin hij deze
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verzocht__om.in zijn rechten te worden hersteld. (1) In de brief
beschuldigt hij de landcommandeur en zijn ridddeóioeders in de
balije Alden Biesen van alles en nog wat. be ene is een vieze vrek,

de ander bevoordeelt zijn neefjes
en broers uit bezittingen van de
Orde, weer een ander houdt er
tegen alle orderegels in een mai-
tresse op na. De landcomman-
deur wordt afgeschilderd als de
absolute oorzaak van de decaden-
te toestand in de balije. Deze zolu
de rijke commanderije Gemert
hebben willen schenken aan diens

neefje en daarvoor zou dan de klagende Van Hoensbroek het veld
hebben moeten ruimen. De landcommandeur zou bovendien "het
strontvolkr'_ van Gemert tegen zijn commandeur hebben opgeruid,
enz., enz.. (2) Afrjn, leeszellmaar.
(red. A.O.)

Aan zijne excellentie de Aartshertoq
G rooimeester và; dé b-'i iË;'orË:'

e commandeur van Gemert signaleert in alle nederigheid en
gehoorzaamheid dat sinds de aankomst van landcomirandeur

Huyn van Geleen in de Balije van Biezen tussen de commandeurs
vijandschappen ontsta:n zijn en nijd en tweespalt, die hun oorsprong
vonden in schraapzucht en ambitie of een overdadige begeerte van
ieder om zijn eigen broers en neefjes te verrijken. Die (vi1-andschap-
pen etc.) zijn intussen zo aangegroeid dat ze door lasier elkaars
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ondergang getracht hebben te bekokstoven om elkaar uit de com_manderijen te stoten.
Het staat immers vast dat de comm^a_ndeur van Bernissem, een viezevrek, onlangs aan ziin broer t8.000 k"ir"r:l;;Ë;;ïgeven heeft.Eveneens gaf de comhandeur và;$.il;;i ..ïïàn"li" 

".n 
rt."t tleven.te idr e n permanenr in .o".uuinuáii.ijri,ïlï'lij,i u."er meer_dere jaarlijkse inkomsten en touwt voor hem bovËndien bij zijnkasteet een neerhof en erf. EózL il#Ë;ffiandeur vanGruitrode, ook iemand met een .f".f,t" feu"rr.*áná.4 uoo. ,linbroer zelfs een kasreel. anaeren echË;il;;ffiï of verrijkenhun familie of neefies in het geheim of *."k*il;ffi;ïou*"n rrunslechte faam of mei een oneËrbare r,"riilài,oiij 1;|jiiii,u,,; a. .iuur_t ijkse inkomsre n. ze saan,.huld.; ;;;;';;ï" r?l ái' l.pi,ale n (debasis) van de inkorniten fint.r*l .ï ,o;Ëreï' ji".ïp, ,out, a.commandeur van Vusht. Weinigenhouden li.Èàr" à" ,",uren vande orde en de reqer. óe onrzaak"vanà";Ëi;;i i:ï.; Graaf Huynvan Geleen. Hij ambieert nie Ís zoz.eer dan zijn n."ij"ËU"uoordelen

en te verrijken. Aan hem heeft hij i, d" 6"pï;i;;;!à,. .ornrn"nbesteed.door familieschulden i,i i" r".rË"iaï;iï;t;; onderhou_den, en bij het verwerven van goederen.---' -.-"' "vur !!

)1,:n!.,y:"- -:ning dar de commanderij van Gemert niet ongeschiktrs om zun wens vemrtd r"^^1"n. op ált" 
'nog.iiil. *i;r.ïï iii.;begonnen de klager (d.i. de commandeur uan cËmËri; ie vervolgen,de andere commandeurs te lijme^n, r,r"l[.riËiËïàiáï1uung.ri.n

hrj,niemand resen her hoofd á;,1;i;';;Ë;ï;ffiïi:':n hen maarook de onderdanen van Gemert op te.uien, hen JËà" ià_rnuno"u.in 1636, toen hij administrator was.van de Uaf ije, Joo, eeï rechmgel_dige uitspraak had afsezet en dí" uit h.ioor.ï"ïàïëlii.rt u.ruun_nen waren, de hand 6oven her t,oora Ënorï.nËnï."Ë.gunr,ig.n.wanneer de commandeur over hen ;.; kËh;ilt;i.,ïË, u.rr.r,urr.de_landcommandeu r geen .".r,r, ho"*"ï'I.' .rïËàïjËJ;. en boos_wrchten waren. Integendeel, hij ontving ze welwillendïn hitste henop tegen hem, maar rrok zich^niets aan"vun ,i;n LiáciiËi,'in d. hoopeen kans te vinden om hem als commandeur af te zetten of schade
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toe te brengen, terwrjl hij altijd wel
enige commandeurs op zijn hand
had.
Toen in 1643 de Hessen, bij afive-
zigheid van de commandeur, die
van niets wist, in Gemert bij hun
wrede optreden 37 landlieden
gedood hadden, greep hij zo spoe-
dig mogelijk door middel van een
Gemertse Licentiaat, Hubert
Cocx, de gelegenheid aan om op-
standen en oproeruit te lokken bij
de pl(ebejers?) en bij het "stront-
volk", waardoor hij die ramp en
moord in de schoenen van de
commandeur schoof. Er werden
inlichtingen ingewonnen, advoca-
tenvan (...?) werden ontboden, de

BroedervandeDuitseorde.Arbeer- jt"ï:tjï'"::ï'ïi#:iliff ïi'.ïJl
ding uit het archief van de Balije van -opnieuw 

nageke"ken, de coÍtman_
Utrecht van de Duitse orde- oàurua" v""gtri*e.d * bilrona",
commissaris afgevaardigd, Hubert Cocx zelf, dus de voornaamste
oproerkraaier, werd metwat anderen uit het opgeruide enwoedende
plebs tot ongeloofuaardig rechter aangesteld; tot schande en op
kosten van heel het dorp. En ondanks het verzet van de schepenen
en de overige fatsoenlijke mannen werd alles in het geniep en hals
over kop bekokstoofd, in afivezigheid van de commandeur zelf, die
niet gedagvaard noch gehoord was, noch een kans kreeg om zich te
verdedigen.

Maar omdat zelfs zo geen fout tegen de commandeur kon gevonden
worden, bedacht de landcommandeur het daaropvolgend jaar een
nieuwe list: hij zond hem onrechwaardige conditiès en een ónrecht-
vaardig reversale (??) ter ondertekening, waardoor hij hem op elk
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ogenblik uit de commanderij zou kunnen zetten: maar toen de
commandeur dit weigerde (te tekenen), vond hii nieuwe laster en
een nieuwe misdaad uit, nl. dat hij een zekere seiretaris Theodoor
Matheyssen, eertijds. in Gemert afgezet uit zijn ambt, wegens de
misdaad van-vervalsing, met gewelá en ondei bedreigingïet de
dood zol gedwongen hebben èen valse verklaring te scÍrij-ven over
Jan Schillinx, destijdl door een rechtsgeldige uitspraak uitLijn ambt
van praetor $-ctrgytf) gezet, eÍzo een.ernÀtig stráfbaar halsinisdrijf
zou gepleegd E:bben, weggns het aan die onsóhutdige schout aangé_
dane onrecht. Een misdrijf waarbij zowel de schepeien die een vaïse
verklaring zouden hebben afgelegd, als de comrirandeur betrokken
waren. Om de zaak nog_ mgef op te blazen en ze een gunstiger
verloop.te bezorgen, ruide de heer van Geleen de fiscaal (rechtér)
van Holland, een_vijand, niet alleen van de katholieke godsdiensi
maar ook van de Orde op tegen de commandeur, tot grooischandaal
van de Orde en het land. Hij bezorgde hem alle briéven en verkla-
ringen die de commandeui over vóornoemde schout en over de
rnoeilijkheden om de neutraliteit te bewaren te goeder trouw had
geschreven. Hoewel de fiscaal doorhad dat alles vals en nagemaakt
was, dagvaarde hii de commandeur toch driemaal om te verichijnen
voor de Raad van Brabant in Den Haag en hij eiste 12.000 thaleis als
boete. Ofschoon de commandeur diè dagvaarding afuees en die
Raad niet wilde erkennen, stelde het Hollànds bestuur (om de zaak
te onderzoeken en de commandeur en de commanderii onder hun
macht te brengen) drie rechters (genomen uit de Staaisraad) aan,
onder wie de zaak nog onbeslist hangende is. Toch heeft de fiscaaÍ
onder veel bedreigingen en beledigingen de commandeur -om hem
die som te ontfutselen- opnieuw voor de negende van deze voorbije
maand oktober gedagvaard om persoonlijli te verschiinen in Dén
Haag. Maar-aangezien deze vervolging dooi de heer Gráaf Huyn van
Geleen, de landcommandeur, meér d1n tien jaar geduurd heóft, en
de commandeur meent zo'n harde behandeiing iiet te verdienen
-die immers.......-(onleesbaar) zich had, die hij - in het belang van de
Orde en de balije (zo meende hij toen) op de heer van beleen
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overdroeg, en aangezien er nog geen hoop is dat aan deze samen-
zwering een einde komt en omdat hij feiielijk de commandeur in
Gemert voor vijf jaar van alle gezag en eeibied beroofd heeft -
ofschoon de commandeurs daar altijd de Orde als plaatsvervangers
van de landcommandeur vertegenwoordigd hebbèn (documenten
bewijzen dit) en omdat de heer van Geleen zichzelf souverein noemt
en de commandeur zijn vazal en hem onderhorig maakt, niet alleen
aan zichelf maar ook aan de dorpsbestuurdei en boeren en de
oppermacht van Uwe Excellentie usurpeert, aangezien de kasin-
komsten slecht worden besteed, aangezien er in heil de baiije geen
tucht is, geen orde, geen eendracht en vrede.., omdat er zo vaa-k en
zoveel inlichtingen ingewonnen zijn tegen de commandeur, omdat
hij alles zoekt te verbergen voor Uwe Èxcellentie om met de zijnen
naar eigen wil te Íegeren, omdat hrj door te grote rijkdom te hóog-
moedig wordt, omdat hij zoveel daden tegen de oráeregels -teveél
om hier te beschrijven- heeft bedreven, ..]daarom smeàkt de com-
mandeur van Gemert zeer nederig en onderdanig Uwe Excellentie,
dat U als Grootmeester van de Orde hem recht velschaft, dat U ganó
de balije gan_ge! onderzoek onderwerpt en een gelijke hervorÀing
invoert, dat U als commissarissen fatsoenliike en eêrIike mannen
afuaardigt die niet van de Orde zijn. Daardóor zal Uwe Excellentie
de balije, die anders dreigt in le storten, herstellen, het geweten en
de zielen der commandeurs redden en de families van Ge-Íeen en van
anderen in stand houden, vooral als ze teÍïggeven wat zevan de Orde
genomen hebben, zoals eertijds tachtig jaar geleden gebeurd is met
de neefjes van de landcommandeur Winand van Breyèll, en de wede
en de eendracht herstellen.
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EXCELLENTIE

Met vereiste en zeeÍ nederige eerbied legt de commandeur van
Gemert uit dat de heer Graaf van Geleen mét geweld het kasteel en
de commanderij van de klager bezet heeft, niet alleen alle documen_
ten en meubels geroofd heeft maar ook al het personeel onder veel
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Uit: Hofd{k en Van Lennep,
Merkvaardia.e kasteelen in Nederland, L€iden,188l, 2ê druk, dl.l

HET KAS']'EEL TE CEMERÍ
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beledigingen heeft uitgedreven, ervoor gezorgd heeft dat het kasteel
door vijftig boerenwachters bewaakt wordt en dat de schuldenaars
alleen maar aan hemzelf betalen, dat hij de ontvanger met geweld
en onder bedreiging van stokslagen en gevangenis heeft wilen dwin-
gen tot een valse eed, nl. dat de commandeur niet ziek geweest is ten
tijde van het in Seestorf gehouden kapittel, dat hij alle vijanden van
de klager, die eertijds (5 februari 1646 - 1.tnovember 1647 - 9 juli
1648) wegens hun misdaden verbannen waren uit Gemert, heeft
teruggeroepen, dat hij hun valse verklaringen en petities ontfutseld
heeft alleen maar om aan dit verschrikkelijk en in de Duitse Orde
ongehoord misdrijf in de ogen van Uwe Excellentie een schijn (van
waarheid) te geven en dat -zo verklaarde hij zelf- dat onrecht aange-
daan heeft omdat de klager als eerste bij Uwe Excellentie geklaagd
heeft over voornoemde graaf en omdat hij het gezag van Uwe
Excellentie over Gemert heeft willen handhaven (waarover hij zich
als enige heer en souverein uitgeeft in documenten).
Omdat dit alles nà het kapittel en alleen om de commanderij te
bemachtigen gebeurd is en omdat hij daar de commandeur van
Gruitrode, Hendrik Schenck, een man met een slechte levenswan-
del, als beheerder heeft aangesteld -want een van zijn maitresses
heeft de klager een maand geleden met bijgevoegde suppliek ge-
vraagd haar wat steun te geven voor het onderhoud van de jongen
die hij (Schenk) bij haar verwekt had- en omdat zo'n gekonkelfoes
strijdig is met de heilzame rechtsbepalingen, die verbieden een
vonnis uit te voeren wanneer iemand niet gedagvaard is noch verde-
digd is, zoals gezegde graafheeft durven doen en aangezien de klager
bij een onpartijdig rechter rekenschap en bewijzenvan zijn onschuld
zal geven tegen alle aanklachten die devoornoemde graaf wil gebrui-
ken tegen de klager en omdat hij, beroofd zijnde, voor alles dient
hersteld te worden in zijn recht, daarom doet hij opnieuw eenn
beroep op Uwe Excellentie, de klager te doen herstellen in zijn
commanderij en zijn bezittingen aan hem en zijn personeel terug te
geven....erz.
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Noten:
1. DOZA-Wenen, Abt. Alten Biesen nr. 25713

2. We wisten al dat commandeur Van Hoensbroek die zijn onderdanen nstront-

volk" noemt niet zo'n nette mijnheer was. Lees er nog naar eens op na: nHoed

af voor de comma:rdeur" in Gemerts Heem 1981, ur.3.. (zie ook in dit nummer
kapittelstokje:'Mislukte aanslag op commandeur..").

t.t630

t t h.r. t11, r lï65

gh 199'0


