Genealogie de Jegher
door

te

Gemert (vervo lq)

}lilly lvits

rvc@E@'

geb. pln. 15OO, overl. v66r 17-7-1582

Hij

huwt N.N.

(kinderen volgorde onbekend)

15,10, overl. ná 26-2-1585
Op 17-1-1582 verkoopt Merten zijn gedeelte wat hen aangestorven is van wijlen zijn outlers r z[jnde part in huis en
hof op Milschot, aan Bernard Jacobs, zíjn zwaget: (29).
lterten en zijn vrouw zijn overleden v6ór 9-3-1592 want dan
wordt hun dochtertje rJenneke, als weesmeisje ondergebracht
bij eerder genoende Bernard Jacobs, oon van het neisje

1. Merten, geb. plm.

(so).

2. Alaert, geb. plÍn.

3.
4.
5.

15410-45, overl. ná 26-2-1585
Op 30-1-1582 tbaagt hij sanen met zijn zussen lleylken en
Jenneke rrhun portie ende gedeelte hen van vader ende moder
verstorven synde op Milschotrin huys hoff, land, zantl ende
weyrt op aan Bernard Jacobs, hun zwager (31).
De vermoedel!flre nakomelingen van Alaert worden in de 17de
en 18de eeuw aangeduid met de fanilienaam ItBloener(t)stt.
Heylken, geb. phn. 1545, overl. ná 26-2-1585
Deze is waarschijnlijk ongehuwd overleden.
Lyntken, geb. plm. 1545-50, overl. ná 26-2-1585
Zij huwt plm. 1575 met Bernar tl Jacobs.
Jenneken, geb. pln. 155O
zij was gehuwd met Cornelis Hernans ná 3o-1-1582.
Op deze datum was zij al niet meer in Gemert woonacbtig.
Later blilrt dat zij in Arnster darn r+oonde en rnogeUjk aldaar
v66r 19-1-1610 stierf (32).
Ook deze farnilies worden als erfgenamen genoernd van Maria
Jans de Jeger (IIIB-?) (zie noot 25).
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Inscriptie in

de balk boven de schouw van de Árnenhoeve.

ANNO 1619
ANSM,I IEGHERS F,NDE MERIKEN

SIJN

HUYS VROI]

Ántonis Anccen J egers,
geb. pln. 155O, overl. 7-17-7678
Hdj huwt + 158O met Geertruy Dirck Ansson Srneets , overl. )162634(, dochter van Dirck Ansson Sneets en Marye Jans van Nouwenhuys. Dit gezin ber^'oont in 1591 de hoeve rrNouwenhuysl,
(SS) en op 2-6-1599 koopt Antonis van de kinderen vÍrn coort
Claesse van Kessel rrhuys ende hoff, ter plaetse geheyten ter
Eycken" (34 ).
Antonis doet de schepeneed op 3-4-16O8 en functioneert als
zodanig tot oktober 1610 (35).
De gegevens orntrent dit gezin zijn deels ontleend aan hetVA
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geen uit de schepenprotocollen naar voren kb'anten déels aan
D.T.B. registers (36). Het voert te ver om uitvoerig in te
gaan op een ên ander, zodat alleen het essentillte voor een
genealogie wordt verneld.
1. Ánccem, geb. v66r 1586, over:I. ná 9-9-1634
Hij huwt v66r 1610 met Merike Jan Aert Mickerts.

Koningsschild van Antonis Jegers
Randschrift luidt:
ANTONUS IAEGF,RS COENICK

-o / -

INT IAER

(

vA-2 )

A.

1631

Ze bewoonden, zoals daar uit een
Arnenhoeve in de Ibomstraat (zie

kinderloos.

balkinscriptie blijkt, de
foto). Dit paax bleef

2. Antonis, geb. v6ór 1586, overl. ná 1631 v66r
Deze huwt 8-1-1612

net Merike Anton;r Jans.

9-9-1634

Zij laten vanaf 18-10-1612 tot 13-10-1629 te Gemert 10
kinderên dopen. Via slechts 66n zoon, Dirck, blijf,t de
geslachtsnaam nog even gehandhaafd.
Antonis was koning (van tt St. Jorisgilde?) in 1631 (37).
(zie foto )
3. Agnes, ged. 9-8-158?, overl. ná 9-9-1634
Zij huwt 31-1-1613 te Genert net Jan Peter Lerunens.
4. Jan, ged. 12-3-1589, overl. ná 9-9-1634
Hij huwt N.N.
Van dit gezin is slechts een dochter bekend genaarnd Heylwich gedoopt te @mert 18-1-1623
5. Baxbara, geb. ná 1590, overl. ná 9-9-1634
Zij huwt de eerste maal op 20-5-1621 te Genert Ínet Peter
Yoris Dierck:rrzoon van de presidêntschepen Yoris Diercks.
Ze Laterr 3 kinderen dopen:

a. Maria, 2-2-7622
b. Theodorus, 26-4-1623
c. Anthonius, 17-7-1625

Vlak hierna komt haar rnan te overlijden want Barbara hertrouwt 15-6-1627 te Gemert met Jan l{ilberts v.d. Kerckhof
uit Deurne.De nakoneling€n van haar oudste zoon Theodorus
nu, voeren sinds de lste helft van de 18dê eeuw tot heden
de naan Jaegers (lagers).
6. Merike, geb. ná 159O, overl. ná 9-9-1634
Zij huwt op 5-1-1619 met Willem Ántony Jans, en bewoonde
de hoevê rtter Eyckentl.

vBEL@'

geb. plm. 155O, overl. >7625-32 <
Hij huwt pln. 15?5 nret Margriet N.r overl. op ?-9-1615.
Dii gezin bewoont in 1591 d.e hoêve Milschot (37). rreen
huys
zorn elf jaar later, op 22-10,-160,2 koopt l{illen
hoff metten erffenisse ter ptaetsê' geheyten aen Boeckenttr.
Hun oudste zoonr Anccem, koopt op die dag ook een huys,
schuur en hof net erfenisse aen Boeckentl. (38)
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Itiillen was schepen vanaf januar i 1598 tot 1?-!2-l€p,2 (39).
Ook tle reconstructie van dit gezin is deels ontleend aan
protocolgegevens, en deels aan de D.T.B. registêrs.
1. Anccem, geb. pln. 15?8, overl. ná 6-10-1634
Deze huwt v66r 1610 net Elsken N.
Van hen is slechts 66n dochter bekend nl. Dignargeb. v66r
161O, welke op 4-2-7629 te Gemert huwt met Aert Peter
Itri llens van Boeckel (of Verhofstadt).
2. Luytken, eeb. plm. 1580
Zij huwt v66r 161O met Paul Peeter Jan Maessen.
3. C.oort, geb. pln. 1582, overl. >763t-3:o<
Hij hurrt, 2-2-16!0 te C.emert net Áelken Dierck Aert ywens.
Van dit echtpaar zijn in Genert geen kinderen gedoopt. lrrel
is na zijn overlijden sprake van hun onnondige kinderen.
(4o)

4. Meriken, geal. 25-3-1587, overl. ná 1625
Zij huwt op 14-1-1610 te Genêrt net Jan Huyberts.
5. Barbara, getl. 16-1-1589, overL. 27-5-1618
Deze buwt op 16-5-1615 te Gemert met Jan Peters Verhofstadt.

6. Peetgen, geb. ná 159O
Zij huwt 25-11-1618 te
?. Ir'Íêchteld, geb. ná 1590

Genert net Ántonis Jans van Hove.

Zij huvrt 2]L-1-1623 net Meester Jan Cluytmans,secretaris in

Genert .
Voorafgaande genealogie

vinden we globaal bevestigd in het
register van Pastoor Gautius. Aan de hand van de oudere parochieregisters maakte hij uittreksels van o.a. de posten
die jaarlijks door de pastoor geïnd werden, om in levensonderhoutl te kunnen voorzien; zo ook een post in de Deel (41):
rrDen navolgende post heêft H.Alb.Strijbos fol 33 als
volght:
l{illen en Thonis Jeg€rs curn
4 vat rogge
Jegers noch alleen
1 vat rogge
tsamen dÍe Jegers
2 vat g cop
Die 4 vat beset van Willem die Jeger ende Elisabeth zijn
huysvrouwe (zie IIB) anno !4?L in exalt crucis (f+ sept.)
vuyt ackerlanilen in clie Deel die Jan(IIIB) en Jacob(IIIA)gedeilt hebben, gelegen neven die watêrlaet, gold irst Jacob
die Jeger, darna Jacob ende Jan anno 1511 half, ende Aert
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Maes half, daarna Ansem Jegers half ende Art Maes halfr darna Ansem Jegers half ende Lenmen Gyben half anno 156O.
Dat 1 vat van wegen Maeé Melis (zie onder IIA) dat Peetgen

Jegers (IVB-z) plech te geltlen.
Thonis ende willem (VA en VB) hebben hier betaelt 3 gulden
2 stuyvers pro annis ( 15)99-1600-1601-1602-1603 etc....rr
Met tlank aan lrtin Jaegers te Venray voor het ter beschikking
stellen van fotols, cq. afbeeldingen.
NOTD{:

(1) Taxaníbia 3de jaargana blz. 24o e.v. (zie Heenrlerner va.ria 14 blz.139)
(2) RA-tsHB Bosch Prot. okt. 1486-sept, 14a7 fol 23
(3) Rl-'snB cenert R96 fol ?4 dd, 20-8-1478' R99 fol 63' fol 90, xÀm Genert
hoofdstuk X inv.n.. 21
(4) RÁ-'sIlB Bosch Prot. 143a-1439 en 144?-1448 vermeld diverse nalen een
liouter die Jegher

(5) IIA-|SHB Cene.t R96 fol 10' dd. 25-a-148o
(6) RA-,6H8 t$DO Gênert, hoofstuk W inv.Ír. 1082 b
(?) nÀ-tsllB KÁm Genert' regestenliist inv.nr. 89' 92' 260, 263' 433' 434
(8) R,{-rsHB KAm Genert' re8êstenliist inv.nr. 73' 74' 75
(9) Schutjes, Geschiedênis v.h. Bisdom rs-Hertogenbosch deel 3' blz. 3?5
(1O) Gililezilver Builel foto Á,C,L. 30829 E Brussel !ÍIlA II. inv.ru'. n2294
' c€ne.t
(11) llA-' sllE D.T.B. rea.
(12) B.abantse Leeu!Í' 31ste iaargang' 19a2' blz. 15 e.v.
(13) RÀ-rsHB (1n0 Gemert, resestenlijst inv.rr. 99
(14) RA-tsllB Bosch Prot, Gênert, okt. 1414-sept. 1415, R1189(oud 16)
(15) RÀ-tsHB Bosch hot. Genert' okt. 1454-sept' 1455' fol 164v.
(16) RÁ-rsnB Genert R 95 fol ?r Bosch Prot. 1465 fol 3OO
(1?) Rt-,slt8 l(Am Cenert, regestênlijst inv,nr. 265' Genêrt ll 95' íol 7' fol 16v
Bosch Prot. 1454-1455' 1459-601 1460-61' 146a-69, a4?2-73
(18) RÁ-tstlB Gemert R 1oO' dil. 10-4-1514
(19) R.{-'SHB Cemert R 96' dd. 7-?-1480
(20) RÁ-tsnB Genert R 95 fol 16v' R96 fol asv' fol 112v, fol 115v
(21) RÁ-'gHB G€nert R 99, dd. 23-2-1fi4
(22) RÁ-tsHB Gemeri R 1OO' dd. 21-2-1515' dd' 23-a-151a' R 1O2, dd. 22'8-1524'
11-9-1529,22-9-1530

(23) RÀ-'SIIB Ctene.t R 104, dd, 27-11-1539' testanent
(24) nÀ-'sHB Cenert R 1O5. dd, 19-6-1544
(25) RÀ-tsHB Cêmert R 11O, dd. 26-2-15a5' vermeld de erfgenatnen van l{aria Jans
de Jegerr te vetenl lntonis Ánchen Jegerst liillen ziin broer, vittêm
Dircks, gehuvíd met lilechel Ánchen Jegers' de kindcren van Jan Ánchen Jegers
en Peterken Ánchen Jegers allen kinderen van Aorhem Jegers. ilerten cornelis
Jêgers, Àlaert uijn broer' Bernard Jacobs gehuwd met Lvntken' rleylkêr en
Jenneken allen kinateren van cornelis Jegers. Peeter líaeÊsen aehuwd net Ànna
lÍillen Jegersr Ádan Claessen g€huvíd net Jenneken. l{illeÍo Jegersr en ook
noa de kinderen van llarcelis Jan Ánchens Sehu$d net Lijsken Jeg€rs
'
(26) RA-rsnB R 1OO fol 194
(2?) Invent. Gen. Árchief Gemert' L.C.J.}í. Rouppe van der voort
(28) Rl-tsHB Genertr

R11O

lol 24a-

9\r
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(29)

RA-I6HB Bosch Geme.t

R 11O, ild. 17-1-1582

(3O) RÁ-,slrg Eosch cemert R tllr Íot 65v-66vdd. 9-J-1592
zie ook rrDe konachool, ge€chiedenis v.h. Lager ondervijs
hoofil€t. I-3 iloor peter van dên trlsen
(31) nÁ-'sHB Bosch Genert R11O fol 222v dal. 3o-1-15a2

(321
(33)
(34)
(35)
(36)
(3?) Corlectie

idèn
iden
iden
idên
idêrtr

ilr c€nertr',

fol 241
fol 51v
fol 251
fol 2O3v, fol 25av
R114 fol 143v-144, D.T.B, reg. cenert
Heeokundelc.ing de Konnanderij: zie ook'rDor h6dde de skutr',
R112
R111
R111
R112

Peter Lathoufers en Peter van alen Elsên
(38) RÀ-rsHB Bosch Cenert R111 fol 51v

(39)
(4O)
(41)

(42) Cet'eente

idem
R112 fol 63-64
iden
Rt11 fol 19? , R112 fol 6?
idem
R114 fol 15?v-15a
Árchief Getnert, Parochiereg,/Legerboêlr, Past. cautius, fol
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