
HET I'HOOGI|UISII VAN DIEDERIK VAN GEI4TRT

aak heeft Ínen zich afgevraagd, I'aar het huis van de
Heren van Gemert gestaan heeft, zo iJchri i f.i-. Martien
vau Ceï' trÍi jst in zijn "Beknopte Gcs:hiedenis varrl Ge-

rner:t ír {uitg. 7.q72. bIz.7J.
Er'|, zo verl'olgt hi- j, deztl krvest ie is nog niet opgclost.Ui t
de oude stukken e.eet rien all,een het '/olgende: De wÍrning
waarilr de Heren rlan G.jner"t uan geslaí:ht op ges.l acht hebben
ger-oondrvraíí gelegên op rr-r hoogte en ongeven door grachl:eir i
bij het huis tlehoorde een bccrngaarrd er 'n ',iei (''f beemd, ge-
naarnC Itcie Vcrst'r, A1s ienand zau kunnen !c:teller, rvaar í r-r

Genert 'r stuk grond (leze naaru draagii zou men waars':hijn tijk
./e rde r- kurnen komen.
Ovêr de plaats van dr:ze worri.ng zijn diverse, olgefundeerdê,
nenirrgen.Men noent de otngeving van de niell:fabr,i eli, de voot -
!na1i ge LatiinSe School , de worrirrg van dokter Beuker.s ,an hel.
kast ee I .
Zo wa,s de stanC van zaken in 1972.
Met de prrtrlika.tie van rrde st;eml-.ooln der Diederikkelrr in .:r..r s
iijriscbrift (GlI:nr.54rtrenLe f974't werd nog eelr ni.euwe rnoge-
lijkheid .r.aïr de reeds be:ltaande re:ks van Ínogelijkheden toe-
gevoegd" Op grond rran 't feit {lat rrhet looghrrisr! r"an wiilen
Di-€dcrjk var Gemerrl in 1/+84 rrhet slot jert weï.d gr'noend.ter-
wijl bovendierr uiJ'. dc ger.aa.lpleegde hrornr.ln bI.e.rk dat de
Jonkers van L;rnhvr:l rl , ()euw6rnlang ber"'one ig van t!het sl of jetl
in de Deel , erfoe!1anen waren van de orrde Heren v;:rr Genert,
werd lrel. in '.967 afqebrókên trslot jerr in rje Deel als riieuwe
roggl ijkhei.d ondcr (le aandacht qellracht.
Met .le putllikaii.ie vatl rrD,r re,.-.oil-"!tru.tie van da lich(lolsti:aat
rond 17OOrr (Gg, 6l+. 1,)75) kwan zovaar rrde lrorstr! bover: wa-
ter'.. llDe vorsl-rl g+1egen naast rrden Hubertlr aan !tdr) Ripstl ,
I i- jkt d,: mee-.te vrrn de goen,remdí> mogeli jkhe al€,n al bij vÓor-
l)aat uit te slrriterr. j,aterr tre daarom nc:t !t onderzoek-naar
de frlaats varr het orrde rrtrrto!:hu'i srr ïan Diederik van Genert
n.ogt naar eens vooraau beg!nrren.
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hrat zeggen de L4e_er
Oieaerii. 

""i"".ri"i"ï*=" 
oorko|den ,ran ,rhet hoge huis,r van

Dr zijn gr:en oorkol de

,ï,1 in ;i;;.;;'ïïj;:"u:.ni:,1;:. ;ï";:í"Í;i*cn bekerrd waar_
h<rt doorgaans gerroemd *";;""-,;^r:'Í'rrrer 

rrnoge hur'strr zoals
eeu."se oorkonu",, rriooïil,ï,,::;ï:: _:; i:ï:ijil" if::#l:ove.r de woni_ng van dc oude lleren ,"i-cJn,"il,,
Z() woi:dt bij de over
slrhïeyen! d!.acht van Ítret hoge huisll iD 1331 ge_
rrdir: rvoninge, in diewetc Did,teri.ch van Ghemer--t den Á.ude t<:wonerr pLach,ge!.egen alrlaar uf"""" u.r" iï".. ai, yo.rrscre-ven rroninge omqaande, rnetten b;;;";;" :;u. bempr., sehei_te. diê V.rst, totte" ,,"o"*.".r,.1" ï"1,Ii" betroron ile . . . rr

'Ianneer 
Di-eíIe1"ik van Ge.mert op :t apri t L364 een oork.adei::1.'il,ï.;:rïffi"ii, r'ii ziirr i'"t"i5' """ ii' o,,r*.*u crde,..er-

hcm ciiê "n ;;;";;,,ï: ;:;""*ïJï ;iiï"ï"*:lr. ,="fs";;;,,;-;;
ei-gèn betroeftê 

",rr.ru,.., nro"..'-ii, .Í].1'li. t"""n cat zi j v,;s1
maarr oor,,.,..h"i;;;;"*ï"1ï3"lttJ:.l"ï::;: ::;u.;" ::miidie.da.arover ha.ndeli ruiat Jrs ";;n;ï--.-"rrDi. r&: r..:i. c van Genert

ringen), 
-á"t-.,,ïi'i."tde siin wei'tise rechte oer (=nakonre-

cfreie"t 
, 

rooi.,,i 
,lï, ,,i, ."ru" sal ende dat op dat huc:s van

3rj;;:j, :i::irlï::";:i._ï;.";:t:Ï::.t" :o. 
ji:" i:;Í: ;,'r:i

..thorrteo,";;";' -:,.;;'ii;,,.11,i.":.;:r;:,ï:".rj;: 
lil:{tat zake dat Didêric, oi siine ""tirg" ,l!-r.rn. t,o,n, dat hrresvoêreegt op den bergh _ru"..,a""a.n, """rI",., mit coopê ofrnit rrisselinsen. dat ,,"" oi"-or.J"'";.i::;or, soten op íter

Ï:;:Ï,:"1:i"ï:,1'ï":*i" *or.chter t='à"ii"""1 ars die àr,aer

ï:iJï::{tiïï ï:i";:!i:ï;-'"::ï::"1;",:,1';"Í",,:;::; :"',"_
Bi j de opdracht .r.r. u."to.tng':n 

op den berghrr '
c e'".,,.t_ .à. 

- a;;.;:n ";"::ii:iii ï,';ï:::i: :,ï.:ïff ;:.. J::rnaakt_ pi,ikst eren 1361t, uordt opïr ieuvr n _.1 Cih dhose huis en íu ars:,,oioa.iili-"Hïii.fi"V-e"iïiï:"";:rï:l
hruggen í:ndc grachten gelegerr a"i ui.i.".,lll,,,
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ÍIèel et.g belangrilke gêgevens oi'er i t lrtlogehuistr kunnen v.:r-
der licr.iên af gelei.d uit de oorkorde van 1i dece,mber 1]66,
raarbi- j Diederik van Gernert vc,or de schepenbank vari r s-lfè]--
togeibcsch verklaarit dat hij a1 zijrr r.echten, wel_ke hij te
Gemert L.ezai: , had ovêrgedragen aa.n !íeêr Ger:it van rluderlhovêr
de Comruardeur var Genert.
On ler .Je '/oorwaar.i(!n, waa.ronder d(: ze over-
dracht pl.aatrJ vond, werd opgesorndl

1) Diederik behoudl tt,le Vorstt' (derr t'ogar"t
ende den beempt) !n eigenclom.

2) Diederiks tlogehuis e:r zijn vi.er hoeverr,
te weten: rt Ho:fgoet, het goet r"ar Ësp-
4onk, het go<,t fen Hogen Aarle, er het
goet aaÍ ghene Voertdyne (,=de ÍIour* ) met
at huïr toebèho!.en zullerl terr eeuwigen
dage verschoond b!.ijven vatl: rral.l en i)edeïï

zegel van
Diederik van Gemêrt

elrde scatt i r rgen
van dêra Duitscheï Heeren wegenrr"

3) Dieder.ik err zijn opvcrlgers rÍorden leerman (van ,le Duitse
Orde) valt zolel rrsijnen Hogen Iluys, grachte end.e valbrug-
genrr aLs vaÍr het goet geLegên tot Espdollk. De leenver-
lrouding zal zíjn zoals <lie volgers het Brabartse recht,

4) Diederik zaL ten behoevc van zijrr rthogheil huyserr ern de 4
Laten (=horigen) ten beboêve varr ziin 4 goeden,rle gemein-
ten, '1ie tle Du.itse Orde var Dj.ederik gekocht heeftrmogen
rlnut.ten en de gebruiken rr .

5) ltln beternisse des Leenslt geeft de Orrle Die<lerik het Ge-
weer (=visvijver)in de Aa dat dí] Commaírílellr ïan Gemert
van Diederik eeríler gekreg€n h€left, op voorwaarde dat
Dieder:ik niel'. zou rnogen vissen rrdaa.rboven ende benedentl .
(rr.b. Gemerter Ga,weer ligt ter hoogíre van Koks in de Aa
(a)).

Zoals vêrdêrop in dit artikel zaL bli.lken n zi jn de hierboven
opgesc'ndè voor$'aarden van qroot b('rlang bij het zoeken rraar
Ce plaats l'aar vroeget lret rrHoge lluystr van Diederik van
G€jmêrt gestaar zou moeten hebben.

ELIMINATIE V,I\N MOGEL IJKI{EDEN

Het kaste:el van .le Dtri tse ti-d,le.rs karrIIet kasteel "
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l ijk het rhoogbrr j.grr .r-zrn .Di eder.i k van Gener.! geweest zi jn, omde dooCêervcudige reden dat^hei; fr.""S,l_r"ir- 
""n wu_têtr Ji.ederikvaír ccÍnert in 1476 .:n -i-n 1.,r84. ,,rog ,l;.,l"ia'"r."u, .rr" ee,.' be_staand panil. 

- 
,n Íslot jerr., rer,l!jf -lit'f<"ri""i 

u." Duitse or_de ítarr al. ruirn ctrickryar.t er:uw rr*=t""t iiil'-'
De Melkfabriek, Deza rnogel i jl,:heid is geotr)peïd doo!. Gèrlacusv.d.Elsr;rr. op dê pta.ati.j vai_r de ".".J""à-i.rkfahriek stolrdGenerts eersi.e windroole.,n, ruelke ,nolei Oi.i.r"rl* van G.merti.n het jaar 1J64 aan rte Drritse Orde """UI.n, tr.l. De neteert graeht omgêvên stêren bergrelelr kerd :"-rAgf .;"rt;;p;,:-De stei:en bouu had de vorin !"an cen ,oren. En dat zou oor._spronkel{jk dan een torell v.an ltiederiks turtr,.rf geveerst zijn ?Í)eze veronderstelring is eerr s1a.j i" i"'"ii.ia ,," si;oelL inÍeite n"rgens op. Alle stenen *ir.rur"í"r.,1-rrit C" 14e er,uwhadden jnmers ,.ren bouwvo:rrrr die, leek "p ;t; ;"_r., êen toren !
De wcnino va.o dokter. Beutrers,
waa rsch.'jn 1 i!rn" i a g..,;pt;;;;"r.
en aarr c1i e pLaats gêhecht zi.1n
Aanknopingspuntr:rt rnet Died€!ïik
Het toponien tr(le poorirr heef.l
bos te nakeo zoals valt op !e
sên de erfgenancïr van wijlen

Deze mogeliíkhoid is irilar a,1Ieaanleiding van het voorkoneil
van hèt toporrien rrde poor+,r,.
van Genrert on.Ll.)r,:kêrr e<:ht er,kennelljk iets net rt Kqizers_

mËrken uit tn erfschejding tus-
..;chorrt Cox in r/zO (5 ) .

!-ret sl o! .i e__r.I __de__!cê! . - clok hei sl ot je in de Deel komi: at sIthcoghuj5tt van Dieaer:ik ,...., C.r..i 
"i"a-ï"-]à." in aanmcrk_ing. uit ver.koop6ktêrr van ,,h"t 

"r.rijj,,-ïài o,, jtÍt. rerrensdírt aan Cit rrgogf,rr bijzondere pri.riLJ3i.r1-verborrdcn waren,die toch aan I t [hcoghuisl van irf"O.rii,".fg.rnE dê hjervoo.gênoeÍnde voorwaarden rrít,de oorkoíCe ,"; 
-;5 

decenber 1.J66,Itterr ewigerr dagêr yel,bonden waren. Dez,: bi.izot aere pr:ivi1<,_gie:s worden rot. in dc ree e,luw 
""1 ;;;;.,;;"ij.3. ove:rdrachtelr€)n transporten van cle vier hoeven Jf"-f" i" oorkonde .\lant)6ê"t in 6ón adem wordên genoemd tn.r, 

-,,fr"t "r_,,,Se 
h'i st r/anDiederi.k van Gernert. 

. 
*n àe sch ep."n.."a;;;, ,.n r/ar.l cenertkont mer, herhaa,rdelijk reser, ,i" r";;i;;i;;ï;1,éé; ,;,.r;=ïï":vrije hoevenr wanneêr men het teett ovir iJi florgout, a.: lto_gen Aarte, de Wauw of het goe.t B"pa""t-(ïi.Het rrhocg huisr var Diederih 

""" è.r"r.ar 'ár *.1, (laarvan inlater cijden resteerde, moet vocr o. ."át i"to.,derzoeker bo_vend j en kerbaíar zi jn vanwege h,et f eit aat áit lrhuisrr sr.,írert
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tJ66 een l€erigaed was van ale Konínanderij íjer Duitse Or.{e it_.Gern,'irt, or'ê reeitkonÊt i g het bepaaldc ii de eerdei. gehoemdeor)rkottde 'rar: 1J66. Het 'tlluis Lankvelt0. bei:e r bekend a1s!thet si.0t3ett irr de Deel , moet in ieder geve.l geen I er-:n rraar
Oewoon eigendon vah de Jonkers l'an l,érnkve!-t gewe(ls-t z.ri. jn,
De voormalige Lêti jn-ae S()hoo!..
Her gebourr, dat iit 158? r:en r:ieurvc: bostrlmming krer_-g a1s l-a_1;ijnse School van Geinart, moei in die tijden con op\/ÉLllG,nd
geboui,r irr Gerei-ts <lorpskom 9e$eeslr zijn _ Iler: was dan ook ge_
di].r.eí (le d,e loop ván de 16e et:r,w e:igendom g(.r,,reest yarrr tai jlse
err hoog in aarrzien st3.éLlde Gerng-r.f se fanilies,
op I rne i 1!66 ve.koopt Adan van flout rit gebourr irii-b zersere
Cal. e!- ijn Valqx (8) .Zij .iq'yri.,rt dit e.igr,ndom, dat in rie akter4'orclt ontschr,)1'el1 6l.s r rlhulis en |,rof f omtr.ení Hu.ihÊr t rr)r!t()Íngrnvettl!rt.h.v. haar kiiidrlren clie zij geÍ_icilrreÍ baJ .\,an Winantuan Fyrtatten , de t,-.'etrnial igr.: coÍnmaltC(.jut 1,ah GemêÍt. Na dedQo(t vall Heer *rin.,:rt van Ewratten, in f5ir6, tr-olrw,l€ CatelijnValx mr)t Frals Jaspers Schenckels" Fré,"r1s Jaspersr Scireltckelsw'1:l orgílrrist il, Gemeri: Í)ti re('ells k;lnerhe,_r. yaÍ, Ce cornan,_
dÉ-'rrr 

' eêrst van iíi jrer,t van E]'ïlatten eil daarira van code,-tvan Aer (9 ).
Ín 1587 r'erkoopr: Frans Jaspers Scher,clrels, als lo<,grl orrerzi jrr Et iefkittrler e1r t het *r'o;1i-om grave. trrrys'' aati de -rand-kr]nnirrdeur- :lie er. de Larijnse Sc:rooi ïarI Gemer.r in zerl huis_vestcrn ( 1O).

Ir de aktêr 1.atl tratrsp(rrl ei: overrli:i-:í:ht worCt nergerjs Crewággêmaakt vatt een leerverhoudirrg t._iÊ-qe5 de eigqrtraar 1.,.n ai igebouw en de Kcffrnander-ij van de D,ritscr Ordr., \.al.t nu ooh de_ze mogeli.,jlsheí11 uls hooghrrr's van DieCerit! \,a11 Gemel.t u:€g ?

Het otrderz,-.ek ilaar Ce aigetiaars \/é!n her i.n 75g7 tot Latijnst,Schco!. gept.onover)rde get (,11t,, bracht zovee.J- b j .jzr>n<lere zerkenaan het licht n,b"t, íJe oudste bezittingen var Diederik vahGemert, dat het er op gaaE .1-i jketr, aat rict. de Íiitue.it.lg 
'a.,tLet 'Ítrooghui-.!r op de plaats van d,: vocrmaJ. ige Lal i jrrseSabool . de situaLiê vab troe die in r.i.=rke1- i. jkhei rl Oeweestmc'êt zijn, toch wel heel .1icht benadêrd rï.or,lt.Het Hofgoet.. zoai.s eerder jn Gemerts Heem aanE!-toc!).J, gê-.ilegen teg.:norrer Ce voorlnalige Lati jnse School op de plaats
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waar thans rctaris Ver-speek wool.rt í11), speelt irr dezeplaatsbepaling .:en heêl béIa.ngri jhe rol . Zoals hierna nogzal bl.ijkellr 1ag het, oude llofgo€t van .Dierfer.ik. vzrn Gernert
nanlelijk voor het rrliooghuis'r, later geloemd a1s het s1.ot jevan Diederik van Gemert. Beide goeder.er-, l.rooghuis e1l hof_goet,moeten bovendien in de oflmj(ldelli jke r.rabi jheid rran rler
Gernertse ker-k hebben gêl egen -
De: híerna volgende opsornmirrg van eigenaars en g€,ger.€,ns be-trefferlCe het Hocghuj.s zal het hier"voor gepost,uleêrde oh-
dersteunetr eÍ! beves t i gen.

Diederik van Gemert. die in 1166 leenmarr rrel-d valr de krxr_
uandeur van de Duitse Orde i.n Gemert stierf tussen 13BO
en 1185 (1Z). De kinderen !an Diederik lierdeir ilu ei.genaerr
varr rrhet hooghuisrt, ïn dê Eossche.schepenprotokollen vindt
men hier over de volgende gegevens:
Op 25-70-11.07 .r'erkoc,pt fjiedcrik de zooll vaïi Oi É deri k varl
Gemert aarr Jan var Gemerl zijn b.i.oer eer.r ci jns lan 1OO Bra_
bants dobbel mottoen op A!lerhciligen uit rhet hoghe hut,s
ir Ghemert en ui.t eeo hoeve gelegen v66r voornoemd huis
al daarlr .
Uit een andere scjhepenakte blijkt 4o1, ftjedcri.k in 1trO7 .cok
eigenaa.r was van rrde Vorstrr ( 13 ) _

In 141j bl.ilkt Dir"k Dirkszrr ve.n Gemert beziil:er van de troe_
ve het Hofgoet (14). Onrni<idel-1i jk vraagt rnen zich (,lan ne-tuurlijk af, of deze haeve het Hofg(,et rlezelfrle is als dê
'rhoeve gelr:gen voor het hoghe huysr.
In of vó6r 742T ís Di rk Dirkszïr . !.an Gêmer.i: ovÉrrleder.! . Da
nicuwe eigenaar wordt dan Djrk zoorr van Di1.k Dirkszn. van
Gemert. tljt arlles bIí jkt dat hij dan ook Leenman is varr deDuitse Orde voor hei: Hoge Ítuis. Op 2J-6.1434 ctraagt diens
oon n.n. Goyart va.n Gemert aan Di.r.k zoo?t van Di! k Dit.kszn,
van Gemert en diens moeder Lysbet op zijn deeJ in een trvis_
geneertr {f:). nlt visgeweer.,evèrreens I-eengo€}drblijkt te zijn
het zogenaamde Gernerter Geweer irr de Aa (op Koks), dat ?net
de oor:koíde van 15 decernber 1J66 door: de komma.n,leur van
Gemert aan Diederik vah Gemert ( ar' erg r:ootgarler van Djrl< zr
van flirk Dirksz vaÍ Genert) rrin bete:.nisse des leellsrr rÍerd
opgedragen.

DE EIGDNAARS VAN HET TIHOOG-I{UÏS'I TOT 1 oo,
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lot 7I+75 is er ve|dei: in de Bossche Protokollen geerr spoor
neei: te vinden vatr het oud-a,iel!i-jke huis der van Gemerts.
Maar (lafi ír 1475, bliikt Dirh zí van Dir:k Dirks van Gemert
te zijn over!edel'l. Z,oíder wett ige erfgenanen t-ê trêbben fla-
gelatàn (wér taa hi j rninstens á6n bastaardzootr m, tl . Dirk) '
De bezittingen van de laatste (wetti-ge) te10 uit hêt' oud-
arlellijke gesLacht der trvatt Gemertsrr die nog de i.l aarí rrvan

Gernerttt dj.oe0, Í^,ordên dan verdeeld onder de wettige af-
strrmmelirgen van de vrouwelijke llvau Gemertr;ll uit die oud-
atlellijke tak' En dat zijn de S-teerllve(:hs, de Varr Brlrhezers
err <le Va,r tankvel ts ( i.6 ).

Siamboorn van afstammelingen van Diederik zoon van Diederik Dieriks van Gemert, de

laatste alrtochtone rtl-Jeer van Gemertrt, die ín fi66 leenman werd van dê Duitse onde'

Geertruy Steenurech

Henrick CeIen

@Eiffira7e1 - --fi- -I orrnrx 2ru. vnu 
I

' NTFRIK I]IERhS V. GEI.4ÉRT:

l(uusta."a) I
Aert Steenwech

Ooo""i.;n St""nr""r, 
I

DÍÉRIK ZOON VAN

DÍERIK DIÉRKS

VAN 6ÉMERT

(overLeden vóór tal6\

Sophia v, G.

Jan v.
Eruhêzê

Dierkske v.6.

Gerit v.Plees

Jenneke v. G.

Goyart v.
Lankvelt

i4abelia v,Gemert

Gooswijn Steenwech

DIËDERIK VAN GEI4ERT

(overleden vóór 142a\

Lysbeth van Cranenborch

Jan v. G. Goyart v.6. Víouter v.G.

DIEDERIK ZOON VAN DIEDERIK DIER]KS VAN GEI4ERT

(overleden vóór 1]8J\
X

Sophia van Dinther
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Deze erfgenanen dragen voor de Bossche schepenbank e1k hundeel op aan zekere Henrick Celen, hun medeierfgenaam alsman van Geertrui Steenwech. fn een drietal akten daaroveropgemaakt wordt va!: de bezittingen van wijlen Diederik ..,an
Gemcrt geschreve| als ,-an: rrh.,.is elr ho..r" bi.i d. kerk m.:.t
beemden en hrri sraadlr, als; ..-an: lthoeve vóór het hui s van
Di rk van Gcmcrtti én al s r an: tthoghr: htrys en hoeve ílir.. rv()orgelegen, zi jn.l€ Ieenq oedtt (,77 ) .

Sinds 1476 is dus Henclrik Celen eigenaar van het }iogehui-.mét ae daarvoor gelegen hoer.e. Men kan gevoeglijk aannemendat hij toel- ook eigenaar is geworden van tde Vorstr en .r, anbi jv- het visgeweer in cle Áa.
De llaats van ltde Vorsttt er het rHofgoetr is bekend (fg):
de Vorst grenst aan het grondgebied van het Hofgoet en delanderijen daarvan grer:zen uêer aan hêt grondgebied van
kerk en kommanderi j.
Is het teveel gezegd, dat nu ook de Flaats van het oude
Hoge Huis der Diederikken van Gemert binnen zekere grenzen
is aan te wijzer, ? (tegrenzing: kerk-kerkhof_Jêzuitenlaan_(Haageik)Rips-Nieuwstraat-Kerkstraat ) .
Hoe h,et ook zi.j! tot zijn dood in 1478 is Hendrik Celen deeigeraar van het Hoge Huis.
Deze Hendrik Celer was een nogal omstreder, figurr in hettoenrnalige Brabantse leven van a11edag. Hij rras rertneester
van de Heer van Helmond, en op 2 oktober 7470 ,,ras hij be_
noemd tot rentmeester van de l{ertog van Brabant in hetKwartier van I s-Hertogenbosch. Bij de dood van Hendrik Ce_1en, in 1478, bleven verschillendê rekeningen aangaandezíjn ren tmee st ersch ap onbetaald eh nu u.êrden degenen dieborg waren gebleven bij de aanvaarding van dat ambt aange_sproken, terwijl de erfgenamen van Hendrik Celen geÍroorr
docr gingen met het innen van de opbrengsten aan dat ambtverbonden. Een omvangri!<e procedure ontstond dientengevol_ge tusseÍ de L.orgen en de erfgenarnen. Het gevolg daaryaÍlÍras eên uitspraak door de Raad van Brabant van 2J april1482, waarbij de borgeí het grootste deel der goederen werdtoegewezen ( 19 ).
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De Gemertse goederen van Hendrik Celen zouCer: nietternin na
verloop van tijd toch weer eigendorn {orden van een erfge-
naam van Hendrik en !Íê1 van Leunis van de Velde, getrouud
m(:t Kateriên dochter van Hendrik Celer.
Door al le verwikkelinger na de dooC van Hendrik Celen is
het (nog) niet helernaal duicleli jk hoe het transport en o-
verdracht van die goederen in handen van l,onis van de Ve1-
de heêft plaatsgèa'onden. Vermcedel!1k is door de Hoogschout
van Den Bosch beslag gelegd op eigendonnen van Hendrik Ce-
len in afrr'acht i n g van de uitspraak van de Raad van Brabant,
lrant deze fuÍktionaris (Jan Heym) verhuurt op 30 maart
1482 bi.jv. rrhet visgeweer vroeger van Dierk van Gemert in
Gemert bi,j Gernerter Geweer in die Aa bij die Serisbeendenrr(2o).
Op lO decernber 1484 koopt Goyart Goyarts vari Lankvelt tteen
hoeve afkomstig van wijlen Henrick Celen van Helmond, gele-
gen naast het slot.je van wijlen Dierk van Gemertrr. Ol, L2
fehruari 1485 geeft Goyart die hoeve over aan Lonis wan de
Velde,En op 7 mei 1485 zo:u dan diezêlfde Lonis van de Vêl-
de alle vroegere bezittingen van zijn schoonvader in Gemert
weerr in bezit kri.jgen, wanneer hij van Jan Heym, de Hoog-
schorrt van Den Bosch,behalve treeh visgeweer aan Gemonder
Geweer in die Aa bij clie SerisbeerndenÍ ock nog .weet te ver-
teerven: lreen huys, erf, hof en boorngaard in Genêrtrr (21).
Met dit laatste transport rnoet rn.i. wel bedoeld zi.jn hetllHooghuistt. De vermelding van ttboongaardr, diê ook al in
1331 rn.b-t. een overdracht van het Hooghuis geÉoêÍnd lrordtqeidt hier als een extra bevestiging.
Laten we er voorlopig maar van uitgaan dat Lonis van de
Velde in 1485 betralve eiqenaar wan het Hofgoet en hêt aan
het l een van het Hoo.-cthrri s verbonden vi sgerueer in de Aa, ook
eigenaar is ger,r'orden van het Hooghuis zelf (inclusief flde
V orst rr).

Tot dat bewrstê jaar t485 heêft Ínêí! ook in Gernert niet ge_
laieten, aan wie men sedert dê dood van Diederik van Gemert
en een paar .jaar later de dood van Hendrik Celen, het oude
erfgoed van de oorsprorkeIijke Heren van Gernert moêst toe_
schrijven, Írant, in de Gemèr tse sche pen prot- okol 1en blijft



mer tot en net 1485
van Genert plach toe

schri jver van
te behoren..

rrtg oet dat wijlen Dierk
...(zz\.

s"g""rlet.!lgg
Het lijdt n.i. geen turijfel dat het Hooghuis gezocht rnoet
worden in de onniddellijke omgeving van het Hofgoet en de
Vorst en r,qel binnen het gebied begrensd door Kerk-kerkhof-
Jezuitenlaan-Rips-Nieuwstraat en Kerkstraat.Binnen dat ge-
bied kaíl aan alle voorwaarden worden voldaan die er aan de
plaats van het vroegere Flooghuis gesteld moeten Lrorden.
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Vooruitlopend op Liat in een vervolg behandêld wordt, en in
overeenkomst met hetgeen op de bijgaande reconstructie is
afgebeeld, binnen het omschreven gebied bevinden zich twee
oude leengoederen van de Duitse Orde die beiden afkornstig
zijn uit het oude erfgoêd van de Heren van Gemert. Het êne
leengoed is den Hubert aan de Rips en het andere leengoed
is rrden Steenwechll grenzend aan den Hubert en gelegen tus-
sen de Rips en de (Nieuw)straat-. Vari beide leengoederen kan
gezegd wordeÍ. dat daarv66r (gezien vanuit kerk en kasteel)
êen hoêve 1ag vaí Diede:rik var Genert (nl. het trHofgoetrt)
zoals bij herhaling in de Bossche protokollen de plaats
van het oude Hoog Huis werd aangêctêven. (wor d t- verv ol gd )

Ad Otten
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