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GEMERT

-fffie 
ledenvergad.ering van 24 october 1)12 sptak de heer

M.A.van d.er Wijst over bovengenoend onderwerp, Er waren op
deze eerste vergad.ering van het winterseizoen ca JO personen
aqnwezig. De Voorzitter zei,verheugd. te zijn over d.e grote
belangstelling die er bestaat voor de oudste geschied.enis
van Gemert. Ond-er de aanwezigen was o.a'oud-burgemeester De'

Sekker en echtgenote en d"e heer van Emstederstreekarchivaris
van PeelIand..

Wij vernamen verd.er d.at de vefkoop van d.e boekjes'rBeknop-
te Geschied-enis van Gemertrr van M.A.v.d.Wiist vf of verlopen
is. Op d.eze vergaderin4 had" eigenlijk de film van he.! trland-
juweel Genert 1972" ver"oond moeten wcrden, hli is evenwel

nog niet gereed, zod.at hij d.e voLgende keer aan de b.eurt is.
7n 1)l) zal het Heemkundig'Werkkamp van Brabantsr'Ileem ln

Gemert worden gehouden; het is het 25ste Werkkanp ., en daarom
zal er bljzondere zorg aan besteed mo' eten. _.word.en. De Yoor-
zi-tter vraagt-a:Lvast d.e medewerking der leddh.le cursus oud--
schriftrd.ie begln 1971 in Den Bosch wordt gegeven,wordt door
de Voorzitter 

"oS """" aanbevolen. 
r ' "

Yerder, iq er dgor he,t Sestuur een .verzoek gericht aan het
gemeentebestuur* om een ruimte voor het inrichten, van een
iudheid.-kamer. fr-:-"rop is gunstig gereageerd.,':Ook het '' toneel
d-at in het verleden in Gemert zeer druk en met succes werd
bboefend., moet zo mogelijk weer in ere worden hersteld..

Na deze inleiding gaf de Voorzitter het r.roord, aan d.e heer
Van der Wijst, die zeid.e bl-ij t'e- zij11 gey".TAag0::.te zijn om in
Gemert een en ander te komen vertellen over de oude geschie-
d.enis van"Gemert in d.e 1)e en 1{e eeuw. Dit gaf heu weer de
gelegenheid..om nog eens in d.e c.ude papieren te iluiken.Hlj is
namelijk werkzaam op het Algerneen Rijksarchief :in'het dep6t
Schaarsbergen, waar alleen stukken aanwezig zi'jn-vanaf het
begin van de vorige eeuw.

0nderzoek in de archieyen, aldus d.e heer Van d.er Wijst,
geeft houvast, omdat je weetiwaarmee je te maken hebt; treft
men daar personen aanrdan weet men dat d.ie d.aar geleefd heb-.
benral kunnen we ze niet eifti;a id.entificeren. Archeologie
geef t niet zoye.e.l ;gekgrheid.,r,daar men.. bi j ge,y,grrden voorwerpen
vaak met hypothesen moet werken.
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Zeker is d.at in d.e eerste en vroegste stukken van Gemert

rrel een aantal personen voorkomenrd.ie ulen nog niet kan thuis
brengen. Dit i-s een van de vraagtekens waarop nog geen ant-
woord. kan gegeven worden.

De heer Van der Wijst vertelde dan een en and.er over d.e

omgeving van Gemert.Ca 10.000 j.v.Christus zouden hler vLak',
bij: : (in Milheze bij Bakel)menseh gewoond. hebben,vissers en
jagers.Van de jaren 8000-4000 v.Chr.r*erden er voorwerpen g:e-
vonden cp d.e Kranebraken bij Boekent, d"ie (p mensen wijzen.
In 1000 r'.Chr, is er bewoning langs d,e rivier de Aa. De urn,
op d,e Kranebraken gevond,enrdateert van 500 v.Chr. Een neder-
zetting op Keldonk onder Erp wordt gedateerd, op 100 v.Clr,;
'/O0 na Chr.vinden we Wll-librord in 3ake1;in 800 na Chr.wordt
de grond. bewerkt gp de Kranebraken, een teken dus dat mensen
daar hun bedrijven had.d.en en er bleven wonen.

De naamilGemerttrtreffen we voor het eerst aan in een stuk
uit 1080, waar Snellardus de Gamerthe wordt genoemd in een
akte uit Uteecht.Pater Loffeld. meentrdat de heren van Gemert
die naam van buiten naar hier hebben gebracht; Van der Wijst
d.enkt er and.ers oVer en zi jn meni-ng is, d.at d-e heren hun
naam hebben ontleend aan de plaats waar zij woonden, dus
hier.

Uit 1172 hebben we een originele akter. die berust in d"e

ahd.ij van Averbod.e; a1s getuigen blj de overdracht van goe-
deren vord.en hier genoemd. d.e gebroeders Wilhelnus en Rutge-
rus, ed.ellieden van Gemert i of zi-j tot de familie van de he-
ren van Gemert behoord.en, weten we niet. In later tijd komen
d.eze namen nergens meer voor. And.ere namen uit iLie tijd. zijn
b,v.Agnesl Bela en Gerlach,

De Duitse Ord.e, gesticht in 11!0, bezit a1 spoedig goede-
ren in Gemert. Inmerst in 12Q) is de provisor (rentmeester)
van het Duitse Huis in Genert getuige bij een ruillng rr6t
Aarle.Tn 1261 verkocpt de Command.eur van Gemert goed.eren aan
d.e abdij van Postel.

In het jaar 1105 kreeg Godfried van Leuven d.e hertogeti-
tel. Uit kleine gebied.en als Brussel en Leuven ontstond
langzamerhand" het hertogd.om Brabant, d,at Noord.-BrabantrAnt-
werpen en Belgisch Brabant omvatte. Gemert en omgeving wa,s
een klein gebied. in het grote Brabant.

In een akte van 12J0 verklaart hertcg Jan, dat hij niets
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te zeggen heeft in Oeuert en er noch hoge noch 1a6:e rechten
heeftl hij heeft onderzocht, wat voor een toeetand het in
Gemert is en kvam tot de bevinding d.at er broeders zijn ven
d-e Duitse 0rde eo de heren vs,n Genert. Tp Gemert is ni-ets
rat de hertog toekomt, of het moest zLin, d.at zij hern mis-
echien els soheid.areehter zouden kiesen in noeilijke zaken.
Uit deze uitspraak bl,iikt wel duidelijk, cLat de Duitse Orde
en de Heren van Gemert d.aar nel" echt de baas $area.

In 1288 yaren in de slag bij |iouingen naaet d.e hertog
van Brabeat rellicht ook heren van Seuert aaavezig,

In deze jaren yaren abdlJen en kloosters zeer nachtig;
vandaar d.at vele heren daaraan goedelen schonken ou bescher-
ning te genieten en zo mogelijk ook te geven.Iiebben de heren
va^u Genert uogelijk schenkingen g:eitaan ean d.e $uitee Orde en
is de orde nogelilk zo Ln *emert terecht gekouen? 0f hebben
andere personen uit Gemert goederea aan de Ord.e geschonken?
Is 66n of zijn nogelijk ueer .heren van Oemert Iid Yan d.e

Duitse Orde g:--veest?
fn het jaar 1291 }'eeft, Philipe van Gemertreen'rapendrager

zoals hij rord.t genoemd, ruzie met de heren van de Duitse
0rd.e; de scheidsrechters, door beid.e partijen gekozen, doen
uitspraak in he; nadeel van de heren van Gemert.Pitilips noet
een boete betalen uit de j.nkorngten die hfi hacl uit het ge-
richt Genert;hij noet al1es vergeven en vergeten ea een boe-
tetoeht oaken rondoa d.e kerk van Bakel, de moederkerk YuLn

Genert. Tvee and.ere personen, d.ie aga d.e kant ven Philipe
stonden, moesten een boetetocht maken rra&r de p]aats Aarden-
burg.

In een stuk van 1]15 vinden re een JoaaneE van Gemert,
uoon van Gosevijn van Gemert. 0f deze en bovengenoemde Phi-
liBs verwant uarea aaa de Diederiks, is niet duicleLiik.

Yeel straat- en yeld.namen staan in een stuk van 2{ juni
1525 nLet d.e afbakening van d,e bezitti.ngen v&n DieCerik van
Geuert en d.e Duitee 0rde.Deze ekte ie geechreven in het IIe-
derlands, d.e eerste Gemertse akte die rij in het ]Iederlands
kennen. In dit stuk r*ord.en g:enoemd. hond en Died-erik; Emond'
aogelijk priester geworden en vader van tree natuurlijke
kiaderen:Katherijn etl Gheerlachn cureit va,n Eellu.

Tn 1)J1 verkoopt }ied.erik zijn huis en heerlijkheiil aaa
Jan Cuyst van Herpt, zijn stiefzoon: het huis dat binnen d"e
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grachten lag met een boomgaayd.en wellandrgenaamdfrDe Vorstr';
deze naan kornt men tegen tct de 1 5q- eeuw; daarna niet ueer
Zou.nen de naamilDe Yorstrr kunnen totl:-serenrdan zou men d.e
plaats weten, waar de heren van Gemert hu-n huis hadden.

Genoemde Jan 6uyst van ilerpt verkoopt in 1))) de juris-
d,ietie, het huis en de goed"eren r+eer aan d.e jonge Died.erik
van Gemert.

Was het na 1)25 na d,e afbakening van het gebied. van de
Duitse Orde en de Heren van Gemert rustig ger*eest, in 1161
was de ruzie met d.e nuitse Ord,e zo hoog cpgelaald, d.at er
ingegrepe.p moest worden. Died.erlk moet volgens d.e uitspraak
van Wencelaus en Joannarhertog en hertogin van Brabant een
bedevaart maken naar St.Jacob ln Conpostella en een van zijn
aanhangers een bedevaart naar Cyprus.Daarnaast moet hij aan
d.e Duitse Ord.e i.n d.e loop van acht jaar 800 oud.e schild.en
betalen en aan de hertog 5OO. (E:n paard" was in d.ie tijd
+ ,, oude schilden waard). Denkelijk kon hij niet aan zijn
verpliehtingen vo1d,oen, r+ant in 1]55 moet hij zijn goed in
Esd-onk verkopen en ook zijn heerlijkheid., huis en valbrug
en zo is d-e glorie van de heren van Gemert verdwenen.I{ij is
nu leenman van zljn grootste vijand. In 1191 volgt de klap
op d.e vuurpijl, want d.e Duitse Orde krijgt dan toestemrning
om in Gemert te gaan ftmetsen", d.i.een kasteel te gaan bou-
wen, precies zo groot en zo sterk als ze zelf wilden.

I(ind.eren van Died.erik waren o.a.Wouter Spierlnc en Bela;
d.ezen verklaarden na de d.ood. van hun moeder Sophia in 1444,
dat zij g:een enkel recht meer hadd.en op d.e goederen van hun
moeder.

A1s we d.e jaren tot 1{00 overzienrblijkt dat de hertogen
van Brabant de Duitse Orde ond.er hun speciale bescherming
had.den en dat zij deze als de machtigste heren begunstigd.en;
zij had.d.en er meer van te verwachten dan van d"e heren van
Gemert,

Een Died.erik van Genert is Iid. van d.e Duitse Ord.e ge-
weest; hij was in 1lQQ Connand.eur van Ranersd.orf.

Het wapen van de heren van Gemert was een schild. uet
ilrie plornpeblaren.In St.Agatha bij Cuyk ligt een grafzerk
net het rrapen van de beren van Gernert er op.

Het betreft hier een kleinzoon van Guntramma van Gemert
en Johen van Summeren. (publicrtions d.e Limbourgrlg0O).
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De syapathie van d.e heer Yan der l.Iijst voor de heren:: van

Gemert was sterker den voor de heren van de Duitse Orde.
Eot slot nog enkele echte Oemertge n€Lmen d.ie in d.e van

Genert-fanilie voorkvauenu we noemd.en reedg Gerlac, Agnes en
Bela; d.aarnaast vind.en we Enond, Iliederik en Goeeui jng Mabe-
lia en Guntraarna. Oemertge mensen, denkt hier eeas aun, als
ge een naan zoekl voor een van uw kind.eren.

$a afloop werden enige vragen gesteld o.&.wat hoge en Ia-
ge rechten betekent. Dit houd.t verband net het berechten vBn
grote of kleinere misdaden. 'rlloge rechten'r Beeft nacht overilhalszaken"; '?nidden'r over geyangeniestraf en boeten, ,flage
rechten'r over stref bij het overtreden van rfceuren en breu-
ckgntt.

De heer van Emsted.e naakte het bestuur zijn conplirnent
over d.e aanwezigheid. van zovetrejongere personen;dit belooft
een g:oede toekomst voor de Heeokund.ekring van Geraert.

fot elot gaf de heer Yan.der tJijet aan de voorzitter een
copie van een gerechteli.jk stuk uit het Jaar 1BQ), waarblj
een christiaan van schijnd.el biJ gelegenheitl van het wevers-
oproer word.t vriJgesproken, (De naan van onze voorzitter is
ook Christiaan van SchiJnd.el. i

De Toorzitter dankt de heer van der Wijst voor ziJn leer-
zaEe en goerL ged.ocumenteerde lezing en zegt d.at in d.e eerst-
volgende vergad.ering de filn van het LandJureel Gemert ,tgTZ

zal vertoond vorden. Daarna sluiting,
l{. H. J.Penninge.
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Toen ik in de lente van dit jaar voor nijn werk naar Bel-gi6 moestrbesloot ik het nuttige net het aangename te vere-

nigen door een bezoek te brengen aan d.e kastelen van Gruit-
rode en Alde-Biezenr die ik sedert 1958 niet treer gezien had..
Bovendien had. ik bij geruchte gehooriL dat er in rnaart ven
1971 een brand wae geweest pp het kasteel Ard.e-Biezen. De be-
richten in de kranten hierover had. ik door een toeval genist.
0p zondag 9 juli j.1. heb ik alIes nog eens groidig kunnen
overd.oen tijaens een excursie \ran Heenkund.ekring ,BarthoLd
van lleessel" uit Aarl-e-Hixtel. 0p 1{ julj. leb ik tens}otte
nog een bezoek gebracht aan het kasteel van sint-pi-eters-


