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ErIIIÁNC IP,iTIN VAN Df EDERIK VÀN GEltilERT Ilï f a ir I
In Den Bosch traden in de 14e en 15e eouw regehntig zo-

nen of d.ochters voor de schepenen die aan hun vader, of als
die dood was aan hurr noeder,verlof vragen on 6 weken en drie
dagen te zijn en te blijven buiten het huis en de kosl van
vader of moeder volgens de wetten en geLroonten van Den
Bosch.

Gevolg gevende aan dit verzoek enancipeert de vader of
nioeder dat kind en doet het uit den brode(emancipaties wor-
den ook 1íef rritbroding genoend.).En ten teken van l^'are eman-
cipatie gaven vade? of noeder vaak een k1e1ne rente of
pacht aan het kind, sons zelfs een flink geldbedrag' een
stuk land of een huis. rt Gaat blj enancipatie over kinderen
bened.en de 24 jaarr die dus nog onrnondig zijn volgens het
Sossche recht I een enancipatie of uitbroding diende d.us

kennelijk om aan.een ninderjariSe handelings- en handelsbe-
voegdheid te geven, '

Na 7 of 8 weken rrop €en
kennissen voor de schepenen
deïdaad 6 weken en, dagen

aahd.errr verklaarden buren of
dat het geênancipeerde kind in-

buitenshuis geweesf, is en daar-
nede was de enanclpatie een felt.

'1 ! novernbel 1185 werd. ten overstaan van de schepenen
van Den Bosch Dirck van Ghemert, zoon van wiiLen tircks-
zoon van Ghemert geënancipeerd dpor zijn noeder j onkvrouw
Sophie. (t't77 -z't4)*

'En het l-ïkt er op wanneer het rechterlijk aichÍef va^n len
Bosch geraadpleegd wordt dat het. 1n die tijd een komen ên
gaan was van tlvan Ghenertjesrt 1/ooï d.e gespannen banke van
Den Bo s ch.

Zo werden Jan en Enont, zon-qn van Jan van Ghenert I jan.
1J8{ ge6r,anci peerd (l l7a-263)*;

op 2J juni 119a lwee broers van-de genoerade lirk'narael.iik
Jan en Wouter Spierink (lt7a-za5)*;

op 18 februari 1197 Jan en Cathrljn d.oor hun vader Jan
Koc, zoon van wijlen Goyart van Ghenert (ttSo-7O9)x;

en op 2J oct,14A2 Gerlach van Ghemert door ziin vader Jan
(r t s 1-r oe )x.

De af s t anrae l,lngen van de voornalige Heren van Ghenert
zochten kennelijk hun hell binnen de nuren van len Bosch,
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waer ze vcel fariil-ie en relaties hadden.
Gooswi.jn Steenwech, schepen van Den Bosch, en getrouwd r:et

Befa van Ghenert, de zuster van d.e jonge lirk, fungeerde a1s
getuige blj de enancipatie van '1 185' têrvijl éón van de Jonnen
van Gene"t rond '1{00 genoex}d wordt a1s onderschout van Den
Sosch en uit 1{20 1s bekend een heer Gerlach van Ghenert uit
Den Bosch a1s vertrouveling van hertog Jan IV van Brabant.
Ook aJ- zijn de fa:''rilierelaties \rat beide laatsten riet de
vroegeïe Heren van Ghemert (nog) onbekend, het strcven naaï
een vinger in de pap lijkt hcn a}len aangeboren.

Àd 0t ton.* het eerste nunner geldt het rechterllik archief van llcn
Bosch, het i-;iveede is het fclio-nu:rner.
(kopieën in het a.rchief van "Dc Streek".

GEI\IERTS SCHUIS],IEI TER dRI VAN S]},T JORIS.
(uiT ""n bo"kjè-fi;1895J

1.
Heft aan net schone nelodij
Het lofl ied onzer sclutícrij

't Volk viert net een b1{jden geect
St.Joris feest, verheugd van geest.

Zingt broeders ! zingt net volle sten!
Een bl"ij en vrolijk lied tot hen'
lfet klanken en net klen'

::et vr.ugde dan ler zljner eer
Gaan kan en beker op en neer,

Zïn naan klinkr schoon aan alle stond
Uit ieder nond !

2.
De hoog verheven schutt orij
Van Generts brave burgerii,

Die groeit en bloeit ten a1len tijd'
Aan deugd en vreug'd"e toegew{jd.'

St.Joris grondelijke naan
Verheven d.oor de nond d.er faarn,
Vereeren wij te saam.

Kloeke ridd.er en dien grccte held
Die rt nonsterdier had neergeveld.

en juigt nu tot St.Jo"'is eeï
Ied:r brocdeï lreer,


