
GemertJegherGenealogie de te

door Willy Ivits

Er zijn in voorafgaande jaren in een aantal tijdschriften €n-
kele genealogieiln gepubliceerd van bepaalde families rrdie
Jegherfr of rUeghersfr. Een merendeel hiervan voert terug tot
een middeleeuws geslacht, waarin ook adel met deze naam
vobrlnram (1). Sasse van Ysselt noemt met name een Willem de
Jegher, ridder, gehuwd met Margaretha vatr Stakenbor&r ge-
naamd de Boischot, voorkomend in de 14de eeu$. Hij laat een
geregelde geslachtslijst aanvangen met Godert de Jegerr ge-

fig. 1 Wapenschild WilLem de Jeger,
zilveren degen met gouden gevest
de punt omhoog op een veld van keel

storven + 1485, nalatende 2 zonen Aelbrecht en wouter. (Hier
kunnen m.i. nog twee dochters aan toegevoegd worden, nl.
Jonckvrouw Geertruytrweduwe van Rutger van Geidropren Jonck-
vrouw Lana, gehuwd met Jan Janssen van Vlierden) (Z).
wouter had op zijn beurt weer een zoon crodevaert welke was
gehuwd met Johanna van der stock.Deze Godevaert was Heer vanhet slot rer wey, later Lochtenburg genaamd, te st. oedenro-
de. Ei was sehepen van den Bosch en rid van de rllustre L.v.
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Broederschap.
Hoewel deze geslachten veelal regionaal gesitueerd kunnen
worden is verwantschap met hiernabeschouwden niet aantoon-
baar, doch niet uitgesloten.
Het 15de eeuwse Gemertse schepenprotocol vermeld enige malen
een rrGerit l{outers van den Bossche, die nen heit die Jegherrl
(3). Deze Gerit hoort ongetwijfeld thuis in de Bossche fa-
milies de Jegher (+). Hii bezai in Gemert o.a. de Nonnenec-
ker, land in het Goorswinckel, en een gedeelte in de Pol-
beemd in de Campen. Vermeldenswaard hierbij is het dat de
Gemertse Jegers in die tijd ook erfenissen bezaten langs de
Polbeemd in de Campen (5).
Weer een andere familie tldie Jegherrr ontmoeten ve m.b.t. de
kapet van Bruheze. Het patronaatsrecht (recht van presenta-
tie/benoeming van een priester) van voornoemde kapel, gele-
gen in de parochie Bakel, krram in 1598 in handen van de

kommandeur van Cremert. Op 23 juni 1598 nl. heeft ene Corne-
lius de Jeger dit recht, evenals ffi tlat bezat van het altaar
van de H. Katharina in de parochiekerk en het gasthuis van
Heesch (Ui; Oss), overgedragen aan Godaert van Ahr (O). t'tu

blijkt uit diverse benoemingen voordien, dat dit recht uaar-
schijnlijk aI zotn twee eeuwen in het bezit Yas geueest van
deze familie de .legher(7)' Dit vermoeden vinden re bevestigd
in een oorkonde van 18 okt. 1385 (g). Op die datr.rm geeft
Hendrik Langhals, rector van de kerken van Bakel en Deurne,
z[jn insteurming met de verlening van het presentatierecht van
de kapel van Bruheze, aan Jacobus de Padbroeck en zijn vrouw
Heylwich de Bruheze. Op 8 december van dat jaar rordt dit
door de Bisschop van l,uitc bevestigd. De kapel ras gesticht
door wijlen Aert, geheten Stanelaert de Bnuheze, mlager van

Jacobus de Padbroeck. De"e familie rtde Padbroeckrt wordt Ia-
ter aangeduid aIs trdie Jegherrr of de latijnse Yorm frVenatorrr'

De Budeise pastoors, Go<leiridus Jeghers (t612-1ffi1) en Adri-
;;-;;;;""- (iosr-ro+e) rzouden van Gemert geboortig ziin. (91.

Van Godefridus is een gildeschildje met wapen bekend (1O)r
(zie fig,. 2)
Adrianus, een neef (oomzegger) van zijn voorganger treedt in
c.emert enige malen op als doopgetuige bij familieleden. Hij
wordt zelfs aangeteklnd als verweklcer van een natuurlijk
kind in 16g2 bij Merike t{il1em Dirckx (11). Deze heren zijn
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fig. 2 Wapenschild met vluchtende haas,
3 palen en omgewende jachthoorn
randschrift Iuidt:
H. en M. Godert Iegers Pastor
CONICK VAN S. IORIS AT{NO 1617

ondanks hun aan te tonen verwantschap net een 17de eeuwse
Gemertse familie Jegers, evenals deze tah. nog niet in een
vroegere genealogie te plaatsen. Hetzelfde kan worden gezegd
van de Bossche notaris, mr. Thomas de Jeger, alhoewel ziin
voorgeslacht iets duidelijker is. Deze huwt op 27-17-1618 te
Berlicum als rrThomas Joannis de Gemertrr met Maria Wilhelmi.
(fZ) ni.i was een zoon van Jan Leners (welke pas later met
de naam Jegers voorkont) en van Heylken Dirck Anccem Smeets.
De zus van Heylken echter was gehuwd met Anthony Anccem
Jegers (vl). ook opmerkelift is het dat een andere zoon van
Jan Leners (dus een broer van Thomas), gengaed Aert Jan Le-
ners, in diverse akten voorkomt met de toenaam rrHoenreven-
gersft of rrPatrijsevengersrt. l{e kunnen ons nu afvragen of de
naam de Jeger hier afkomstig is van de reeds lang tot fami-
lienaa^ur gefixeerde beroepsnaan van oomswege, of, wat waar-
schi.inlijker is, was zijn vader net als zijn broer Aert de
toenmalige poelier in Gemert.

Een sluitende genealogie van de Gemertse Jegers kan aanvan-
gen met een Uillern de Jegher. De tot dusver voorhanden gege-
vens omtrent deze persoon zijn zodanig dat we hem voorlopig
hypothetisch moeten beschouwen. Een interessante aanvulling
echter kwam van Ad Otten, welke mij attent maalcte op een
akte van 11 nei 1394, berustende in het Komnanderij archief
van de Duitse Orae (13). Betreffend stuk_ handelt over.de
rechten van de D.O. op zekere gemeenten te Gemert €D v€r-
haalt de toedracht van een conflict daarover. Het bevat o.a.
een getuigenis van 5 personen, die arbiters rrte baatrr moeten
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informeren rrvan de geschillen ende stoeter soe wat hen kun-
dich wererr. Het zijnz
Lucas van Beke, scouteite te Ghemert,
Willem van Meyelsschoult,
Peter van Bynderen,
Johan Maes, ende

Een op Gemert betrekking hebbend Bosch protocol vermeld in
1415 een Willem Jegher alias die Bruyn (f+).
Uiet auia et Uillem den Jegher
van Ghemert.
Concreter kunnen we zijn over de drie broers Jan, Ame1is en

Willem ltdie Jegherrr wier bestaan zorn slordige 30 jaar later
aan het licht komt.

Hier volgt dan de genealogie van de Cremertse Jegers tot plm.
1630:

r@(,"'
(volgorde onbekend)

1. Jan Uillems die Jegher

Ghemert?: alias die BruYn?)

fn 1455 wordt hij sarnen met zijn
als zijnde erfgenamen van Thomas

broen Willem (3.) genoemd
r die Sryver. (rS)

2. Ame1is Willems die Jegher (volgt II A)
Bij de erfscheiding van de kinderen van Hendrik van Esp-
donck in 74?3 worden bij de goederen gelegen in de Cam-
pen als aangrenzend genoemd: t'de erf,fenisse Me1is ieghers
tryntler, ende erffenis Willem ieghers tryntlertt.(16)

3. Willem Willems die Jegher (volgt II B)
Tn 1443 oorkonden de schepenen van Gemert dat voor hen
Dierck zoon van Jan Portmans, een erfpacht van 1 mud rog-
ge naar de maat van Gemert jaarlifis op 2 f,ebr. ' tq betalen
,rit .er, loopland op de schoendonck en uit een stuk beemd

op F.spdonck geheten den scynendonck in Gemert heeft ver-
kocht aan Willem die Jeger (tZ).

IIA Amelis Willems die Jegher
DezeTffi
Hij trad minstens 66n zoon, Willem, blijkens akte uit 1518(18):
Itdrestyn weduwe wilner Wiltem Melis s.fegere, wittige dochten
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Melis Maes, heeft erflic overgegeven ende opgedragen Maessen
ende Peteren gebruederen, soene Melis Maes voirsegt allen
haer tochtrecht ende toeseggen dat sy heeft aen alle alsul-
cke gueden als sy besittende is van wilner Willem Melis sJe-
gers haeren manl,.
Hieruit valt te concluderen dat dit gezin kinderloos (tenzij
jong overleden) is gebleven.

IIB Willem Willems die Jegher
Hij
Willem is overleden n6 1473 en v65r ?-2-1480 want dan le-
zen we over een aangrenzende rrerfenisse kynderen wilner
Willem Jegers in die Deelstraattt. (fg)

(volgorde kinderen onbekend)
1. Jacob (volet IIIA)

Op 28 jan. 7475 verkopen Ida Donckers en Willem Heyn Don-
ckers en Willem Derick Deckers een malder rogge aan Ja-
cop lfillem iegers. Verder blijkt uit diverse akten tussen
148O en 15OO dat een erfenis of erve van Jacob l{illem Je-
gers gelegen was in die Ueel (2O).

2. Jan (volgt IIIB)
Op 23 febr. 15O4 verschijnen voor de schepenen rrEeylwich
weduwe Anssems van de Bleeck, ende gheet hoerden tochten
aff in manieren alst geuoenl5rc is, ende Henryck w5rttige
soen Anssems ende Heylwich, ende Henryck geloeft voer Ka-
thalyn syn suster, ende Jan Willems dess Jegers soen als
man ende momber Peter t Art Mic-
kaerts als man ende monber Bee1en synder wytthige huys-
vrouw beyde wytthige lqrnderen Anssems ende Heylwich voers
....|t (27)

IIIA Jacob Willems de Jegher, geb. plm. 145O
Hijhm
Van hen is slechts 66n zoon bekend.

1. Willem, geb, plm. 1480, overl. nt Z-t-tS+O
Deze komt middels zijn functie als rentmeester van de kom-
mandeur in ontelbare alctes voor, bv. op 27-2-1575 zienwe:
"l{illem wyttige soen Jacobs die Jeger, - lentneester de
qmendeurs ende huys van Gemert, heeft by scout ende sc€-
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penen geclacht dat hem jaerpachten ontbreken....lheeft u-
te crachte des scepenvonnys een erflnnt gehaelt op huls en
hoff . ...tt (22]
Uitgaande van zijn testanrent was hij niet gehuwd en had geen
kinderen. ilHy beseet ende mackt (o.a.) Sinte Lambert pa-
troen des bysdomps van Ludick 2 st. eens zyrulen pastoer 2
st. eens den capellaen 2 st. eens den 2 custers 2 st. eI-
ken eens den 4 biddens orden elcken 2 st. eensrr.
Ook heeft htj nog ltgemaeckt voer zyne zieke, der taeffelen
des heylich geest bynnen Gemertrtsiaers erffelicke 3 gul-
den als voer een portye ende spynde, te geven des Bon-
dachs op synnen jaergetydendach in de kereke daer die
spynde geordinert is, te geven voer die arme 1uydeD.....rr
(23)

IIIB@,
geb. plm. i+s0, overl. v. 19-6-7544
rt5 rr"*t plm. 148O met Peterken AnsselnEi van de Bleeck, overl.
vo 19-6-15414.
Bij de scheiding en deling van hun bezittingen in 1544 w€f-
den hun nabestaanden als volgt toebedeela(Ze):

(volgortle onbekend)
1. l{illem (volet IVA)

Hij was reeds overleden bij deze deling.
@in weauwe Geertruy valt ten deel o.a. rreen stuck ecker-
lants geheyten tGeluclct in die Deelr...Ilog een ecker den

ruleckertl
2. Anccem (vo1et M)

Hem valt ten deel o.a. Iteen stuck eckerlants gelegen in
die Deel geheyten den Aelbes, noch een rente van 74 st'
uut Lenart JLosten erf, noch die schuer staende in die
Deel opt erf dat Marcelis (ziin zwager) net syn kinderen
ten deel gevallen isfr

3. Cornelis (volgt IVC)
Hem valt ten deel o.a.rreen ecker geheyten die Hoeve gele-
gen in die Deelr een zyl beempts achter Yynboem gelegenrr

4. Elisabeth, geb. 7148O-15OO(, overl. v. 194:1544
Zij was ook overleden, en haar weduwnaar Marcelis Jan An-
.oils (va, den Eenswincket), met haar kinderen werd toebe-
deeld met rreen huys, hoef, met een erff daaraen, gelegen
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6.

7.

in die Deel aldaer beneven erfenisse Lauvreyns van waer-
lenlf
Jenneken, geb. )149O-15OO<, overl. n6, tg_O_tS++Zij was nog ongehuwd, haar viel ten deel o.a. rreen eckergeheijten die Nerenecker aan de Schenekstraet, een zyI
bempts teynden den Handelse beemptn
Katalijn, geb. )14SO-1SOO<, orrerl. ni tg_O_tSryZij was eveneens nog ongehuwd, en werd geldelijk bedeeld
met 1OO karolus gld.
Maria, geb. plm. 1EOO, overl. n6 19_6_1544 v66r 26_2_15gs
Ook zij was zonder man of kinderen en krijgt o.a. ilbrys,
ho6f ende erff in die Deel beneven erfenisse Thybout ,r.r,Eynatte aen een sijde, en Laure5rns van lfaerlen drandersijderf (voor haar erfgenamen, zie noot 25)

IVA l{illem Jans de Je
, overl. voor 19-6-7il4

Deze huwt pln. 1515-3O met C.eertruy N.
Hun kinderen worden genoemd aIs erfgenamen van Maria Jans de
Jeger (fffn-Z) (ZS) en zijn:
1. Anna, geb. plm. 1530, overl. 1-9-1610

Zij huwt pIm. 155O-60 met Peeter Peter Maessen, overI.
v66r 1-9-161O

2. Jenneken, geb. plm. 1535,
Zij huwt plm. 155O-6O met

overl. nA 26-2-1585
Adam Claessen, overl.30-11-1671

IVB Anccem Jans de Jecer.
get.m 1s7s v66r Bo-z-1s83
IIij hurt omstreeks 153O met Barbara N., ook overl. voor ZO-?-
1583. In het najaar van 1556 verkopen de kinderen van Lau-
vreyns van Uaelre, aan Anson Jan die Jegerssoen: rfhenne ge-
deelten in die helft van huys, schuer ende erffen daer Lau-
vreyns van Uaelren in woenechtig isrgelegen in die Deel byn-
nen zynnen paelsteden....rt (26)
Bliflcens een sehepenlilst in de inventaris v.h. gemeenteqretrief
is Anccem Jegers schepen gedurende de periode 1564-?3. (ZZ)
Bij de erfscheiding dd. 30-7-1583 worden hun kinderen als
volgt toebedeeld (28):
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7.
(volgorde onbekend)
Jan, ged. plm. 1530, overlo voor 30-7-1583
Hij was evlnals zijn nrouw Isabella, overleden bii dezc
erfscheiding en wai mogelijk de oudste zootlo Hun twee met

name genoemde dochtersrMeriken en Peterken zullen geboren

zijn plm. 1565-70,
Voor hun erfdeel zie onder 4, Anthonis.
Ook zij behoorden tot de erfgenanen van oudtante, Maria
Jans de Jeger (rrrn-z) (zie noot 25)
Peterken, ged. p1m. 153O-35r overl. voor 30-7-1583
Deze was-getruwa met Lambert Alaerts, uit welk huwelijk 4
kinderen genoemd worden. Lambert wasi evenals zijn vTouw

ook overleden.
voor het deel van hun kinderen zie onder 4, Anthonis.
Later blijkt dat Peterken ook nog gehuwd was met Jan dc

Brouwer, die dan als haar wedu*"aa" wordt vermeld (zie

2.

noot 25)
3. Jenneke, geb. plm. 1535r overl. n6 gO-z-tsgs

Zij was-getruwd-met l{illem Dircks van Gemert (de oude?) en

haar valt ten deel: rteen huys en hoff met synder toebe-
hoorten in de Deel gelegen beneven Lemmen Gijben ende Lau-
reyns van waerle, ende noch een stuck lant het Gelucktge-
noemptlt

4. Anthonis (volet VA)
Hem valt ten deel, samen met zijn broer wiIlem, de onmon-

dige kinderen van hun overleden broer Jan, en de kinderen
van wijlen Lambert Alaerts verwekt bij Peterken, hun zusl
rfhet goet op crrotel gecoemen van Mechteld van uden in huy-
singe, hoefve, landen, zanden, beemden, en eusselen, soe
waer het selve gelegen is bynnen der jurisdictie van Ba-
kelf r

Zijn mede erfgenamen dragen samen de Rulecker aan hem o-
V€f o

I{illem (volet VB)
Zie onder 4, Anthonis, en verder trnoch kr{igt Willem eenen
acker de Iftruyt, en een rente op Brouhuisrr
Mechte1d, geb. plm. 1il0-45r overl. n6 SO-Z-tSgg
fi was gehuwd met Uillem van Gemert Dirickxsoen (ae ion-
ge?), Haar rris te loot ende ten deel gevallen een huys
hoff ende hoffstadt in de Mortelrr

(wordt vervolgd op pagina 65)
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