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ïlïfiel" "ït aie liia, waarbij - teza$en met verder bekende

;;;;;;"= - voor cernóri enkere interessante ' nog niet berich-

Ï.-p.,ttt"., in ziin geschiedenis naar voren kwanen'

DE VERhJOESTING VAN (EEN) GEtllERTS KASTEEL IN l.lET

BEGI1.l VAN DE GELDERSE OORLOGEN

door l{iro van Hêugten

!s eut rub 're' vens blijkt 
' 

dat a1 aan het begin vanUit enkele sunmrere gege

;;; ;;;i;À met nane áe-Peelstreek veer te rijden had van Gel-

derse benden, tlie onder aanvoering Yan onderneer Fretlerik

ián-n.rrrrsrui;t, rret Bor'rgondische Brabant binnenvielen' De

Bossche kroniekschr i iver Albertus Cuperinus heeft het over:
iái.. c"ra..="en quanán in die meyerie vanden Bosch ende be-

r"fr"ai"lra." tlat iant .,tdt dor'pt" leer rnit brant entle rovenrr'

ï;ï:'ó;;Ï;-sii"r,tit"r'ottt t'i'"i3 rt daarover in argernene be-

woorcllngen (2).
uit-à" "tt"". astetle-tel I ingen van 74?2 en 

-148O 
- die helaas

van Gemert niet bekend "iË - trijtt maar al te -cluideti'jk 
dat

Ithet branden en roven t'J dotp""; ook voor-^de Peelstreek

gokl.Vooral de ptaatse" ï"t itlÀ i*ttr-seet ( -+o%) ' 
Bakel(-ry.\

ï;;;i-i-tt%) .i., so,n...,, (-2o%) sinsen sterk in aantal be-

*iE"á" t"ir"" achteruit., ierwijl-in He1t616 (+15%) en Deurne

<*1g"1 a"t aantar iuist weer tàenarn(3)' Daaruit zou nen kun-

nen concluderen dat het niet on een besÍnettelijke ziekte ging'

maar dat een deel van de bevolking van de eerstgenoemde

ptaatsen naar de laatstgenoende vluchtte' 
-

iliË.iiit staan deze feiien in verband met de rnerknaardise en

tevens raadselachtige verklaring van een 
- 
anonieÍne Bossche

t"."i"xt"tt" i i ver uii die tijd, dát de Bosschenaren in decem-

í"-1ízls berit hadden gu"otó"' t'- het kasteel van Gemert 
'van

waaruit-vó6rzijnverwoesting-velestroperijenwerdenorr
dernomen. Letterlijk luidt de tekst:
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rrltem BuscoducenseÉ considerantes dolum et fraudum Gelclren_sium, iterun fortificaverunt se et obtinuerunt in Decembri
castrum de Gemert, ex quo multa damna provenerunt ante de_vastationem ejusdun castrir (4).
Ondat over het in Genert voorgevallene verder niets bekendis, is het moeilijk een juiste interpretatie te vinden. WerdGemerts kasteel verwoest? Of geraakie het nadien in verval?Dat probleem doet zich voor bij het verval van meer bouh,rrer_ken in die tijd in onze streek, zoals o.a. de stenen toren_molen aan de Landweer te lblrnoncl die v66r 1I4A2/ 74a4 rvervaltl
tot rtorenr (5). A1s enige aktie in onze streek is wel bekenilde verbranding en verwoesting door de Geldersen val Veghelin het najaar van 1429 (6).
De neutraliteit Aeschonden
Alvorens in te gaan op de vraag welk rcastrun de GemertÍ hetdan r+el 

-gerr.eest 
noet zijn, tlat bezet en verwoest werd, wil ikeerst enkele aanvullende argumenten geven voor de moge lijkhe i ddat dit inderdaad gebeurd is. Alleràerst zijn er verschillen_de officiële stukken, waarin bij herhalini de neutraliteitvan de Vrije Ri jksheerli jkhei it Gernert werd gegara.ndeerd. Zobeschikten hertog en hertogin MaxiÍniliaan ànïaria bij oor_konde van 22 maart 14?g in gunstige zin op een rekest vank":ld_"T der Dussen, coÍnnandeur van Geme"i, waarin hij ver_zocht de Heerlijkheid Gemert te willen vrijwaren van de Gel_derse oorlogen en haar neutraliteit te eeitieÁigen. Zij be_valèo' daarop o.a. hun officieren in tle Meierij van r s-Iferto-genbosch die bêlofte te respekteren (?).

Verder werd op irÁlre Heiligen avontr, g1 oktober 74?g, eenakte van gara.nt ie van handhaving van de neutraliteit van Ge_nert getekend door o.a" Henilr ik van Honoet. namens Gelrernits
Ínen zich daar niet in het conflict tussen Brabaat en Gelrezou mengen (8) .
H.l i3.o19.isens 

_geen uitzondering dat rte onzijdigheid nietgeeerbiedigd uerd, want zorn geval is ook bekená uit ,1,+ZS1AO
met de Vrije Heerlijkheid Ravenstein (9). Het is bovendienopvallend dat op 72 maart 1489 Maxiniliaan en nu Fitips deSchone hun officieren opnieuw gelastten de neutraliteit vanGenert te beschernen (1O).
Uit de aanwezigheid van een Landweer op de grens varr cemert
en Boekel al in 14Zg (tt) zou men ook kunnen concluderenrdatnen in Genert toch niet zo zeker wa,s van zijn onschendbaar_
he id.
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lls.rldlllaa! i.srÁ OostenrlJk ea líarlê vaí 3oêlgondtÉt houisnêtle uit de klontek
i"-v."à""rii"u" oorloghea ealr iLê! noorluchti8€n lrÍarlrlllaea' ÁrtÍerp€a 15'0'
írotr.3Íhltotrrêek ! s-GrsYe!àace).
àii;;;;;;À; *" zà '".tt 14i9' bêtêstl8dea en sara:lilêê'il€r zlJ de neutrautett
iii ilY;ij; Rljksbeelrrikh€ld GeÁêlt órrdê! soeYereln-lisit vsrl aê Dritge ordê'

.De betrekkeli jkheid van het respekteren van tle neutraliteit
van Gernert bleek later ook nog eens in o.a. 1513, toen op 8
nei de boale Henrick Otten vanuit I s-llertogenbosch naar on-
derneer Gemert rÍerd geÉtuurd on te vernenen of het krijgsvolk
zich alaar tegen ate aloor Bnabant arngenomen Engelse hurrlingen
of tegen de G€Ialersen keerde en toen op 21 iuni d'a'v' weer

een b;de net een besloten brief naar Gemert werd gestuurd
net een oproep voor het volk daar in het leger te treden van
eraaf Hentlrik III van Nassau, op alat noment legeropPerbevel-
Ëebber in tle l4eierij (12).

Welk kasteel weral bezet en verwoest?

Even heb ik gealacht tlat het vernelde verr{roeste kasteel ook
wel dat vaÍr Nederhemert zou kunnen zijn gerÍeest. Bekend is
namêliÉ dat tlit tlorp ( genoemtl rHenertr ) in 1478 door de Bos-
schenaren verbrand rr'erd r waarbij zê oràr het kasteel in brand
staken en tle kerk schonalen(13). De anonieme Bossche l'oroniek-
schrijver heeft het echter over duidelijk verschillende fei-
ten ( 14).
In Genert zou men allereerst aan het kasteel van de Duitse
Orde denken, maar nen moet niet vergeten dat het ook wel dat
van de oorspronkeliike Heren van Gemert, het I hooghuis I van
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Diederik-val Gemert, geweest kan zijn. Het betreffende Hoog_huis wordt nog genoend in _schepenakí"" "* i+iáinog bewoontt)en.1484 (onbekentl), maar daarn; "i.t-r.." 
-tisi]'

Het vernoeden dat het werketijk orn att faàisià tasteet gaatwordt versterkt door het feit, waarop ,ta Oiie"-*e wees, datin die tdd rofficieelr beslag zou ^1, S.f.Àà';p de goederenvan wijlen Hendr ik Celen
dood i; 14?8. 8." ;;-;;":'frï"ï.Ifr"}i:rËï5lÏ:; li:.';i:zeer iets te rnaken rnet de Gelderse oorlogenlais met de funk_tie van laatstgenoemde van rentneester Ë è hêrtog van Bra_
PTl i" de Meierij van Den Bosch. Bij "i;"loJá- tr.ven name_I i jk verschillende rekeningen dienaa-ága.iá" -orrl.t.rf 

d, rr,aar_door een proces ontstonrl tussen b."s;; ;;-;"iÁJi*"rr. rr, 
"r_wachting van de uitspraak van ae iaatl "u" Ài.ta"t ir, 74gzwaren zijn goederen in beslag genornen (16).

Conclusie

l{anneer we de teksten van de Bossche kroni ekschr i j ver nogeens goed bestuderen ên de andere feiten u."à*t zetten zou
T""-h:1 volgende vr i jmoeaig kunnen conclud;;;;;
De Geldersen schonden in novenber 74?g de neutraliteit vanGemert, ttoraaktenr het Hooghuis 

"urr O" àrrà"r.àJi nenOrit ce_len en ondernanen van daaruit plundertochter, i"--au omgeving.Een maand later kwan cle hoogschout .,un O.rr-nou"t met troepenom de goederen yan llendrik Celen i" b;;i";-;;'"emen en deGeldersen daarvan te verjagen. o"d"i;;i;j; nii;rt *i. t.tkasteel verwoestte en wanneer, maar men ,ou krrrrru' vermoedendat dat gebeurde bij de ontruiming.
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(14) ovortgerr tÉ oo& oDoolk.tlJt iLBt E.rcrt (itoo! Es!-.I vsr lí.aÊf614)
b 15e9 yerd Tewoest, h€t;elÍil. leer al,. C,€!e!t (êoor Maaltêlr SohêEaÈ
ysn fyde8gÉlr) voEil grDlunilêlil. - V€iI. o.s. Te,! _Z\ylo!, Ia. tê!ts!14 fI
D.197L1O?7i lc,oort. C.aobLoalonl. ?êlr CoDolt (u!tt.l980) p.111.

(í5) cGDolts E..! Jra.21 (1979) 0.6? e.r.
(16) colo!ts Eêo! JrB.2l (1979) 1.74-75.(Á.b. RortE€eEt.r rsr êê bertog vat! lrsleat t! Aa l{êLêllJ ysa De! Sotoh

v4a toaB Jally4s toaB Jsll EêyD, illê La I5o5 vela boaooDil tot Eoogrohout vaa ])e! Soaohi
Iljilê!6 ile'!62êttl!an vsÁ bet ossttlu! vs! C€D€t.t vaa EooSrohout P1€têr
ÍêÁ YêrtBt!8 (471-1479) of EêÀdrlk Dtckblo! (í479-1485) - YsI. o.s.
Iljilê!6 ile'!62êttl!an vsÁ bet ossttlu! vs! C€D€t.t vaa EooSrohout P1€têr
rêÁ YêrtBtla (471-1479) of EêÀdrlk Dtckblo! (í479-1485) - YsI. o.s.
YsrÍe El6tol.lcs hebarttos Y. !.6d)Í, !.64)

-108-


