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Het wapen der rHeren van Genertr word.t in het algemeen ouschreven, als zijnde een schiLcl met clrie zifveren plompebladeren op een zwarte ondergrond.
Bij een volledig wapen behoren, behalve het schild., ook nog
een aantaf bijstukken, in heralclische ternen aanged.uid rnet
rde schild.dekkingr. Aan elk van d.eze bijstukken, die nen
soms slechts één of twee in een wapên aantreft, worden bljzond ere betekenissen toegeschreven.
Zeker gezien de tot nu toe onbekend.e herkonst van het geslacht van Genert, dat toch zulk een belangrijke rol- heeft
''espeefd in de vroegste geschied.enis van Gemert, is het van
i,elang te weten wat d.eze faniliê zoal rrin haar schild (lees

wapen) voerd.e".
Met name over de

bijstukken in het wapen d.er rvan Gemertsl
is er tot nu toe in d.e literatuur welisnaar niet veel boven
water gekonen, naar toch juist genoeg oro alvast cle belangrijkste elenenten d.er schilddekkj-ng van de Heren van Genert
te leren kennen (t,Z). Uen nooi-e bèschrijving woïdt naneliik
gegeven wanneer zekere rrheer ende meester Henrick v.d.Leenputten, priester end.e l-icentiaat in d.e hej.jlige Godtheijt",
Iatil bew$zen dat'hij recht heeft op den 'rtLttle oft quàliteit
van ed.el-nan etc.Í. 0p 11 januari 1620 laat tleze persoon te
I s-Hertogenbosch een notariële
akte opnaken, waarin veïschlllencle lrapens van zijn vooïvaderen worden beschreven.
naartoe heeft nen o.a. een zogenaanrle Itinspectie oculairri
genomen van een zerk in de kathedraal van St.Jan, lrelke
zerk rustte op het graf van Antonis van Gemert, d.e rnoeclerlijke oud-grootvader van de voornoemde priester.Deze Antonis
van Genert stierf i-n 1565 en op zijn zerk was uitgehouwen:
rr het wapen vanden stamme ende geslachtte van Geroert, te
I' weten eenen schi"lt en d-aerlnne d.rle neren bladeren ende
" boven den schilt e sre open heln ende claerinne twee postIt hotens.

líe weten nu dus dat het geslacht van Genert ook d.e helmrhet
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voornaanste deel van rle_ridderlilke lrapên?usting, in
haar wa_
pen droeg. In de bljgaande afbeeiding ;"" ;;i
wapen
der rvan
Genertsr, overgenomen uít één van
de tloorgaans rijkelijk net wapens
opgesiede genealogien van de Éand
van 3.1{.van Schljndel (2), kan nen
een paar afwijkingen ten opzichte
van de zojuist gegêven wapenbe_
schrijving konstaterèn. fn de bê_
schrÍjving van 1620 gewaagt rnen
1nmexs van een open heIn, terwijl
in rle afbeefd.ing hiernaast,
zogenaamd.e traliehêfn wordt weer_
"ár,
gegeven. Van zowel open heln a1s

tralieheln n€rm men vroeger alge_
neen aanrdat a]leen adel een dèr_
gel$ke heln zou nogen voeren.Dezê
opvattingen zouden thans echter

als ongenotiveerd te weerleggen
van Gemert
zi jn. Een ander verschilpunt
van 1-6z0 en cte aíbeeLdins is dat in
I::=::^u:-ï3chrijvins
net ene gevat sprake is van posthoornsrterwijl
of het pfaái
jê. jachthoorns lreergegevên wórden. D;
oo"r,
onder_
;"-irtt
scheiatt zich nanetijk van rle posthoorn aoËráat
hij
altijtt
een
snoer heeft. wat de laatste nist. (a"
is
vooral
l."frifroorn
bekend geworden als lrapenfiguur varr'tet"nui"0;;"j;i:*De hierboven opgêsond.e verschilpunten tussen"""
en
lelcfrÍjvi1q ziin noselijk te wgteà ;;-"";;i;;;nde afbeelding
bekenaheid
rnet heratdische tekens van dé notaris aie in'1620;;i;;;;;
beschreef. lJie
zal het zeggen
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1. 3.v. Schijadel,

Eea !êa.! akteDrbetreffehdle
Taxanaria' i 942, bl z. 5-7 - 62. ( rr ans het geslacht v.at.leenpuitê,
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