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ilr,I IIJIEF-IK DE HEL!'T VAN lE !l]llÍlrÍ$ AAN lI DUITs:l ol!:l?
- I" 196t r""d d""" oe- tiilmËiiàí[E stu[iek;ins-;;r- io.nt and "
een boekje uÍtgegegen, getiteld Íle heren van Cranendonk en
itrindhoventr, geschreven door lrs.T.Klaversna.

jen passage ap b)-2.71 luidde a1s volgt:
frOp ! april 12)J werd-en de voorwaarden vooï een voorz ening
'rvan Phillps van Gemert, dle noeilijkheden met de Duitse Orde
rraldaar had gehad, door een aantal scheldsrechters vastge-
rrst ef d.
'rEón van de scheidsrechters was Willenrprior van Echternach,|i;elke abdli weldra ook met Philips te stellen kreeg.
trHet twÍstpunt zal ue1 gelegen hebben in de novale tienden,
"die voor de helft aan de Duitse Orde en vooï de airdere
Ithelft aan Echternach waren gegeven d.oor lirk, miles de Ge-
trmert, de voorganger van Phi,lips, Beslist r,rerd dat een aan-
rrtal burgers van ten Boschrdie aan de kant van Philips ston-
I'd"en bij in gebreke bljjven van deze hun intrek moesten nemen
rrin cppiduÍn de Hellemontrr of rtin oppidun de Indovenrr. Hel-
"nlond behooïde toen aan de heïtog van Blabant, de voogd van
rrlchternachr'.

l"et dit gegeven zou r^'el1icht de
Orde in Genert te verklaren zljn.

oorspïong van de Duitse

ne hr.Klaversma verschafte nij'*e1wi1lend de gegevens, die
de aanleiding vormden tct de betreffende passage, het betrof
de oorkonde 140 uit het - Urkunden und Quellenbuch zut: Ge-
schichte der A1t luxenburgl s che Territorlen VIII, geschreven
door Camillus Warnpach en d.e oorkonde nr.202 van ) apríL 12)J
welke laatste de Gemert-Heem-leaers bekend is. Zíe Generts
Heen, nï.48, bladz. 10.

De oorkond.e 1{0, gedateerd mei 1270, is een nieuwkouer in
d-e lijst van Genertse Archivalia en indien ve ligr.Irenken ge-
foven (3ossche Sijdragen VII , 192r-1926) d.at, de akte geda-
teerd 25 naart 1270, wàaTin hertog Jan van Srabant verklaart
dat niet he:l naar deels de Duitse Orde deels Diederik van
Genert de heerschappij over Gemert toekcmt, gelezen moet wor-
den a1s zijnd.e r{aria Bood.schap 1271, dan is C.eze nieuwkoraer
zelfs de oudste aktê d1e geheeJ- op Genert betrekking heeft.
(een waardevolle aanwinst, dank u welrmijnheer Klaversma).
De vertaling van Rektor Pennings en H.vs.n Bavel van dè Ia-
tijnse tekst uit het boek van lr,lampach laten echter ("og)
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niet toe de beschreverl passage als juist zijnde in te passen
in de Genertse geschledschrijving, omd"at van een schenking
d.oor llederik aan de luitse Orde geen sprake is.

Sestudering van d.e akte, gedateerd 1288, in septimana
Fenthecosten (de Pinksterweek), en aan!íezig in het Riiksar-
chlef I s -llert ogenbos ch, kan wellicht hêt een en ander aan-
vul-len en een nieuw licht doen schljnen over GeÍnerts vroegste
geschiedenisl regest nr.2 uit hêt repertorium van de Comman-
derij Genert gelraagt namelijk opnieuw van rrd-e tiendenrr, d-ie
door de abdij van Echternach vernieuwd. worden naar het in-
zicht van haar oude s chenki"ngs bri even. Het bezigen van het
woord rroudg s chenkings bri e frrwo rdt trch we1 zeer Ínteressant.

Ad Otten.
Akte van mei 1270. Uit C.Wampach. Urkunden und Quellenbuch.
nchternach. leel VIII. Oorkonde 1lQ, pag.162, 164.
Vertaling uit het Latïn van H.v.Bavef en M.H.J.Pennings.

WU, Henricus' abt bii de gratie Gcds en het hêle convent
van het klooster Echternach, i.n het bisdorn Tríer, naken be-
kend aan allen, die zorn'el op heden als in d.e toekcmst deze
brief zullen Iezen of horen lezen, dat wij hebben toegestaan
en toestaan(1)t1 aeze aan ridder Diederik van Genert ên aan
zijn opvolgers of wettlge erfgenamen voor altijd ten cpzichte
van(wat betreft)het vaste gedeelte van de tienden van de op-
brengst van het landrwelk gedeelte ons toekomt uit het land-
goed te Genert, eigendorn van Diederik zelf - welk l-andgoed
hij in gedeelde eigendorn bezit met de commandeur en de broe-
ders van het Duitse Huis te Gemert - óón mud rogge volgens
de maat van Bakelrieder jaar uit de genoemde tienden aan ons
te Gernert te voldoen d.oor dezelfde IÍederik en zijn opvolgeïs
op d.e f eestdag van ltlaria Lichtnis.

jln zo Diederik zelf en zijn wettige erfgenamen en opvol-
gers bij de genoemde bêtaling van de genoemde overeenkonst
over tljd zouden zijn r+at betreft d.e voornoernde term{jn of zou-
den nalaten te betalen, zu1len wii vanaf d.ie tlid zonder en1$
verzet en bero epsmoge I ijkhe i d van Diederik zelt r\ran zlin erf-
genamen en van ieder and.er de vrije beschikking hebben en kun-
nen hebben oveï de voornoende tienden en d.eze rustig en zon-
der tegenstand in bêzit nemen en erover beschikken.
Têr herinnering hiervan is dit geschrift hiernaar cpge-
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stelai, bêkrachtigtl Det ons ahbatiaêl zegelr uaêrxnee ook vÍj,
conventual-en ona vereaigen, nêt alat van broeder rr/alter, ge-
zegd van Kleef, conrnand.eur van het Duitse }iui8 te Gentert en
van Diederik, voornoende ridder.

Gedaan en gêgeven te cenêrt in de neand nei Ín het Jaar
rles Heren 12J0.
1) Diederík 996 ( tetgn: conceclinus -

den zeggen 4oet - betalen 1 nud
gedéeltl lecht op tle novaLiën.
1{€ kunnen' onschriivea b.v. - staan toe, drt Dietterik ziJn
gedêel-d reoht behoudt teg€n betal"lng van I muil rogge; of
$eL: als tegenprêstatie voot z{n recbt op de novaliën.

'.i'apen vên tle Heren van Ge&ert. Drl.e zilveren bladen zonder
Etêe} op een zselie ondergronil.

wlt staen toe), - wii zou-
roggê, yanrdege zijn bloo t-


