
Goederen van de Duitse Orde
door pete r van de Elsen

1.De allodiale goederen

Het zal aan iedereen bekend zijn dat het kasteel eigendornwas van_de. Duitse orde, hrant het kasteel rvas het donicilievan de Duitse Orde in Genert. Behalve het kasteel had deDuitse orde nog een groot aantar u"a.". go"a";.n en rechtènin Genert. Sa.nen vornden ze een machtspositie in Gemert.Dezegoederen, in wêlke vorm dan ook, waren haar grootste bron.nninkonsten. Het valt op dat een Éi;zonae" g"oii-guae.fte .,ande,bebouwde gronden in de vijftie"a" 
""""'ài".ct of indirectonderhorig warên aan ile DuitËe Orde.

In het kort is een onderscheid te maken tussen alloilialeg::g"r:i. (dit ziin goederen in volte 
"ig."á.r), feudale goe_deren (dit zijn leengoederen) en erfpaËhten. óe ouitse Ordeverloor haar: bezittincen 

_en rechten ii;a.ns-a" Flanse tijal,bij de 
-opheffing van d; rr'eerlijkh"id -ë;;;;,,. "Dientengevol_

ge werden ook de heer I ijkheidsráchte" .;;;;;";" hraaronder defeudale goederen en tte órfpacht." 
".""oiï"""airr.Ontstaan en groei van Genert.

On tot een juiste reconstructie te komen van Genert in deMiddeleeuwen dient men naar mijn ,errirrg .roo"eerst te begin_nen met een detailstudie, voordat men êmert ,uo 
".r, algehe_le reconstructie onderwerpt.

Evenals in voorgaande artikels rcorden in het laatste artikelhieromtrent een aantal hypotheses óa"."-'*"#àp ,." taternoet terugkomen. Eên tletaiistutlie l" ,i"."t i"" ,inder inter_essalt voor de neeste lezers, naar behoed hem wel voor or_juiste hypotheses. Het mooisie ,oo"be.iá hi;;"; in tle Cre_mertse geschiedschr i jving kan hrel het ;'n"ií iJr" van Diede_rik van Gemert r genoêmd worden. ni;na eft aiazienfilk getouw
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in Gernert heeft al eens het predicaat ttHoog huis van Dietle-
rik van Gemerttr getlragen (1).

Átlodiale qoederen.

Ontler tle allotliale goederen val de Duitse Orde rekenen rÍ€

alle goealêren alie ze in volle eigendon had. Veel- van tlez€

goederen zijn later eigentlon gewortlen van de rrHeren van hel
fasteelrt (v; Riemsdijk-tloor kóop en zijn erfgenamen Liips er

Scheitlius). Intlien mogelijk wortlen de verrr'ervingsdata ge-

noemd. Natlat de goetleren sinds 18O9 ondergebracht waren iÍ
de rrtloneinenrrwerden ze in 1833 verkocht aan de Srootgrond'
bezitter Ádriaan van Riensdiik, uitgezonderd hêt kasteel mel

de bouwhoeve die hii reetl,s in 1813 hatl aangekocht (2)'

1. Het kasteel. 1391-1809 (3).

Hoeve rrHandelrr (De Wilalts
hoeve, door de poort
-gezien) .

Z. @gggjEL, bestaande uit: huis, stalr schuur r schaaps
E6,oÏ;6-eí aangelag (aangelegen laÍrd) bekenal in 1832 o

tler de sectienunners B 334t 331.
De percelen: trCnooten akker (B 324),Agtèr tle kapel (B 34

en e+t), Het Eeuwsel (B 3eo) en De l(nollenbiiter (I 251)
behoorden tot de hoeve llantlel. Sanen was het ruin tweeËr
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twintig bunder. Verder bêhoorde bij deze hoeve nog enkelr
percelen onbebouwd land en heide, sarnen ruin zes bunder,
bekend onder de nummers I 323-328 en 33O-333.
De hoeve was reeds voor 7427 in bezit van de Duitse Orde,
laatst bewoond door familie De l{ild, voor pachters zie(41

3. Hoeve Vogelsanck, bestaande uit huis, sta1, schuur, bak-,
oven, hof en aaÍrgelag (K b45-b4?).
Hoeve rlDe Vogelsanckrr is later vooral bekend als boerile-
rijkerk rrSt. Jozefrr, bij het zwembatl.
De percelen: Heere velden (K539-S4A), den Dries agter rle
schuur (K 548), den Paardenhemel (K bbg), Harnelskampen (tr
556), Groeskuilen (D 41O), Den hoek aan de nolen ( 841),
De Oliekelder (D 325), Aan de Rips(!626-sz?), Bij ate Kie-
boorn (8t63), Voortse Icrollenbijter (I 26?), Achterste la-
ge lirollenbijter (ï 235), De Steenoven in de hoek vaÍr Ha-
melskamp (K 513). G'oot in totaal ruirn achttien bunder.
Verwerving voor 15OO, voor pachters zie (5).

4. Hoeve de Voort,, bestaande uit huis, schuur, bakhuis, hof!
stal en aangelag (K 531-533). Deze hoeve komen we sons
ook tegen ond.er de naan: trDe Geelhoefrr en verder bekenr
als Kanters hoeve (hoek sportpark).

Iloêve trDe Voorttr (Kanters hoeve, aan de achterkant).



De percelen: De Dries (K 53O)r De Crroten akker (K 535)tDe

Korle en tle Lange Voorens (K 527) t Bij tle C'roeskuilen in
tle lÍolfsbosch (t 4O9)r Sroot biina zestien. buntler '
Verwerving voor 1?0O, voor pachters zie (6)'

5. Hoeve Milschot. bestaanale uit: huisr schuur t stalt bako-
;"n,rJ-6sko-'6i r hof en aangelag (G.34?-349).
De percelên: De voorste Dries (G 346)r De Tweede en oude

í"1ár icizz en 329). Den Kamp (G 328), De llussenakker (G

;;ei: D; ao;at<xer'(G 2e5)' De Lange Dries (G 291-2e3)'
p" 

-áár."r".' 
s*us (G 2o2) ' De Beentl en N iêuvlanil (G tB en

112), De Hoge *ranenbraÉen (E 1a), Het Nieuwen vêIdje (G

llDe Voortll hoeYe, aaÍr alê

351)r Een Kleine llaverkanp -(G 449 en 448), De

-+sii, o. Gnotelse velden (G 484), groot ruim
tig buntler.
v"i*".rrittg voor 1421r voor pachters zíe (7)'

6. Hoet-e llieuwenhuis 9p uilschot' bestaande uit:
schuur, schaapsKoor r Effiuor en aangelag

436).

Keet (G 4149

ckieËntwin-

huis, stal t
(c +54 en

lË-:,\11-'<- 
--Í11à

to



hoeve,Áokse hoeve, vanuit Gemert gezien + 191O.
De percelen: Grote ltrker (C ++11, Het Klaverveldje(c 441),
ll"1 *l:"y1.1g_(c ,t4s), Komende van Berkes troe"e "(c zOir"Heiveld (G 137), groot bijna vierentwintig bunder.
Verwerving voor 1421 en voor pachters zie (g).

7. Eggye Sgoter (onder-Bakel), bestaande uit huis, stal,schuur, hof en aangelag.
Verwerving voor 1421 en verkocht in 1289 (9).

: ff*3ï::kenil als herberg rtDe Kokse Hoeverr.
De percelen: 

_Het l{egenspêk (De fundert ) (A 22b _ 226) enEen Nieuwveld (I 5)rgfoot drie en een halve bund"".Verwerving in 1498, voor pachters zie (1O).
Ho?vf tse (onder Bakel), bestaande uit: ongrachte hoeve
*:t_Tt: sta:, s:trïur, schop, bakoven, nor Ën aangerag.tre percelen: Een l{ijngaard nabij de Neerstraat.Het Bakels_Goorr.Dat l{yerken, De Grote áJrker, Het U..r""i*á, Loden_beenpt genaand Genen Elnde en fn áen Hof.
Verwerving: gekocht in 1485 (11).

8.

9.

1O. Hofse hoeve (onder Enp), ook bekend als hoeve
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bestaande uit huis, stal, schuur, schop, bal*ruis, hof eÍaangelegen net het lantt groot bijna zeveióntwintig bunder.Terug te vinden in hp Sectie D-(1gg2) ZS_SO, l, S_ff.Vglwgr1ing tussen 1596 en 1611 door ruit teien'Oe tienaeuit het goed rDe Heydtrockrr in Deurne (f21. -

(wordt vervolgd! )
OITN:

(1) ld ottên, Íet "HooAhuisÍ vótl Died€rik vrn ccrert in CercrtÊ Hee'[ i.a. 2t 1929F. r blz. 6z t/b z? ider, onrstaan ên g*r 
"", è,*i_á."r'iii..es tZ, sa.

(Z).lrg?oene b.oÍrnen voo. dê alrodiÀIê aoedêren:R.trsHBr xooandê! ij lrchref van de Duit6ê orde Cercrt (XiDO) caert inv. È.7o4.ea. nr. 1e4(ziê ook oorkondeboêk vaÀ ceDert, 
"*..'j.1.'li]ri, 1421i ideDÍnv. tus. 1os4 en 1os6, RÁ,rlrq, celert N 2tJe t"i a+ in-Á à.ai-io_s_rsrt,ziê ook cêDert n roe a.e. z:-ri-rero ror rrs. . eá í,iràia,'il i.". r r r*"ii,€rdê h€t ca€tê€l te ceoerr blz. ta. pêter vln a., eu-i, ó. 

-io"i"ioor 
rsze,brz, 2 (Bijdrlsc tot de ftschiedenrÊ ; c",."i-*.-iil' -- "*'"

(3) Dr._Ed Loofêld, De hêerrijrÀcijd ende hêt ca.stêel tot C€oert, 1z4g_re?2, sei 1920,Ád otten, cortênbach timêrdê te.-chelert r" cee*i.-x..i-i.i. -ói 
,sra *. :,brz. 82-83. Dr, Ed Loffêrd. Hêt Ka.st€€l va" cel.,t, A;;"i;ï;'*. Eo blz. ,rt^ 25 (rentê t97r),

(4) Pachtêrs van dé hoeve Hrnrrcl: lÀdrr.s Jan6sen Hab.at(ên in lzo (voor heo Jatlrtrdrie3Èen flàbrsren zijn vade+ Nrcohl' Á€rt rirr; "; il; iá, D.ies craes_.ên van Hout rn 12s8, .lrbies D.tês.n craes ".o Ho,t toi iÀJj,-"" rerr co.""_li8 Jar€en v.n dêr r..
(5) 

^d 
ottênr c€r€rts Hêer jrg. 20, 19?8 btr. 1Oa-$Oi p&htcr. vaÀ itê rroeve vosel_salck: Iathijs Joostên tto.t r! io l7ÍDr FlrDci! r..odèrs 1?12, j."ou,. sort, i,1733f ldria&n pêt.. vl[ í6adêr iD r?16, pêtcr r*i._ ,." X;lio"i-r?6?_1?g4 eaTheodo.uÁ Eêr{t it vln .!e IÁ!r: ia l&'lt.

(6) RrrstlB, KrDO Gerc.t inv. b.. 1qrt, v!!r taer Íê dè ho€ve ilê fau tês€n als b€_
8rênêd zljndê aan dê voo.t ê[ voorteijnde. pacbtêrs valr rro"". a. i"""t, .t..or,lÊflêndricr Dro€surdts in 1?m, htony rra,oaen ".n a" i.* ir-riZZ,.r- r"rvde La.r vàtr 1?Ez t/a t?s\ lndries Dries6e van Bout in rdoJ ra he!zijr zoon Joharn.6 vár Hout.

(7) Pàchte.s Ho€ve rilschot: Retin,rer Jostên Bancke!Ê in 1?@, Jàr Janssen ln1712,_ïeEicua Xoders in l?SJ, peter Herir in ,?&4, C"it Jon.r."" 
"", rzeZt/,h 1?9{, ScMicus Blox in ta!3.

(") 
:::11::'.rT::- rouyenhuis op rrrlchot: pere. Jan perêrs in lru. rendrih rlnr?u! J.n Eenà.* van Eerlo in 1?4S, Hendrik Tholss D;nlers vsn t?iot/r 1793, J€êÍ vrrl d. Bêuvêl tn 18:t3.

(9) Rt'srB, rrm Circrt inv. nr. 825 en 82S, hocvê èootêl íê.d ve.kochr tussen1?86 cn 1791.
(ro) Prchte!€_'ryiÊ..rrj d€ rrn rlnrál(t ,tor,,r ljrtony J&obs r?22, JaD Thonis vêr_hrrr.n 1746 r/r r?sa, Hen.b* r.nlsen de E."dï i; i;?o; ;,;"ilit'jan cr5arertv.n der AÀ 77?a th 1?8. JM cijab€rt vÀn dèr 

^a "_ izee"i7,- ieÀ, ;""*."CorDêlis vln it.n Elleo in r8g3.
Rr.drB, Xrm Cerári inv. Ír.. 6sI, r€g€Átcn J96_392.

(11) trArsfiB, ÍtDo ibrê.t iny, nr.. El3 i/! 82o. [uurdcr in 1?OO fluybêrt Joo6ten.
(12) Rrrsf,B' KrDO cercrt inv' rlr!. 84{ tÁ 84aà. plchtêrs in lim lÁurens Jan EeriRs,
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