het jaar 1306. Dr. H.Camps heeft deze „oude oorkonde" opgenomen in het
Oorkondenboek van Noord-Brabant als nr. 720, doch heeft tevens met veel
diplomatiek talent kunnen aantonen dat het betreffende „oud Papier" van de
Heer Coenen van Zegewerp een „falsum" genoemd moet worden. De eigenaar van het goed de Ruwenberg, de heer de Rouillie was minder gelukkig
toen hij hetzelfde probeerde, maar hij kon dan ook niet zo'n mooi „oud papier" ter tafel brengen als de Heer de Coenen. (men zie de argumenten aangevoerd door Dr. Camps en Leenhof Herlaar nr. 2).
Inmiddels was de konijnen-warande van Herlaar reeds verworden tot Konijnenberg, hoewel de konijnen zelf en de stropers dat vermoedelijk niet zo ernstig hebben genomen. De drossaard Elsevier beklaagt zich althans op zekere
dag dat hij na afbraak van het kasteel Oud Herlaar in 1736, nog slechts de toren van Gestel heeft om er de stropers achter slot en grendel te zetten!
Uiteindelijk is het Onno Tamminga baron du Tour, eigenaar-bewoner van het
huis Haanwijk, die rond 1763 een groot deel van het bosch van Herlaar heeft
aangekocht en bij de markies van Bergen op Zoom een request indient om de
jacht rondom het huis in erfpacht te krijgen.
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en verder als aangegeven in de tekst.

DE VESTIGING VAN DE DUITSE ORDE TE GEMERT
In Varia Historica Brabantica Dl.5, schreef Drs. H.M.Brokken over „De
Vestiging van de Duitse Orde te Gemert".
Op de vraag hoe de Duitse Orde aan haar eerste bezittingen in Gemert is gekomen werd nog nooit een afdoend en bevredigend antwoord gegeven. Brokken
gaat juist op de vraag met betrekking tot de eigenlijke vestiging dieper in en
komt dan aan de hand van een bepaalde tekst uit een oorkonde van mei 1270
tot de konklusie dat de vestiging van de Duitse Orde te Gemert „in een verrassend helder licht komt te staan".
Middels de oorkonde van mei 1270 ging de abt van Echternach een pachtovereenkomst aan met Diederik van Gemert aangaande een deel van de novale
tienden uit het allodiaal goed van Diederik. De latijnse tekst vermeldt dat de
overeenkomst gesloten werd:
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- ad firmam partem decimarum novalium que nos contingit apud
- Ghemerde de proprio fundo ipsius Theoderici militis quem fundum
- partitur cum commendatore et fratribus de Ghemerde domus
- Theutonice....
Met andere woorden - zo schrijft Brokken - Diederik deelde zijn allodiaal
goed met de kommandeur en de broeders van het Duitse Huis te Gemert. De
schrijver konkludeert dus tot een positieve daad van scheiding en deling, uitgegaan van Diederik van Gemert, waardoor de Duitse Orde zich heeft kunnen
vestigen op allodiaal goed van de oude Heren van Gemert.
In publikaties van de Gemerste Heemkundekring ') kiest men voor een andere interpretatie van de aangehaalde Latijnse tekst; „delen met" wordt daar
uitgelegd als ,,in gedeelde eigendom bezitten met". Mede gezien tegen de achtergrond van het feit dat de Duitse Orde zich reeds vóór (of in) 1249 te Gemert
vestigde verdient de laatste interpretatie mijns inziens de voorkeur boven die
van Drs. H.M. Brokken.
In Gemert is men in ieder geval in onzekerheid gebleven voor wat betreft de
vestiging van de Duitse Orde aldaar. Of is het zo dat de uitleg van Brokken
toch de enige juiste is?
AD OTTEN
Noten
') Gemerts Heem, 20e jaargang, 1978, nr. 2, blz. 53-58.

KENT U DEZE VOORWERPEN?
De heer A.E.M, van Esch te Oirschot bezit twee voorwerpen. Ondanks navraag bij vele personen kan hij er maar niet achter komen bij welk ambacht
ze werden gebruikt en hoe ze heten.
Wie helpt?
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