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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 bekend
is, is het moeilijk een juiste interpretatie te vinden. Werd
Gemerts 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 bekenil
de verbranding en verwoesting door de Geldersen val Veghel
in het najaar van 1429 (6).

neutraliteit Aeschonden
Alvorens in te gaan op de vraag welk rcastrun de GemertÍ het
dan r+el
noet zijn, tlat bezet en verwoest werd, wil ik
-gerr.eest
eerst enkele
aanvullende argumenten geven voor de moge lijkhe i d
dat dit inderdaad gebeurd is. Alleràerst zijn er verschillen_
de officiële stukken, waarin bij herhalini de neutraliteit
van de Vrije Ri jksheerli jkhei it Gernert werd gegara.ndeerd. Zo
beschikten hertog en hertogin MaxiÍniliaan ànïaria bij oor_
konde van 22 maart 14?g in gunstige zin op een rekest van
k":ld_"T der Dussen, coÍnnandeur van Geme"i, waarin hij ver_
zocht de Heerlijkheid Gemert te willen vrijwaren van de
derse oorlogen en haar neutraliteit te eeitieÁigen. Zij Gel_
be_
valèo' daarop o.a. hun officieren in tle Meierij van s-Ifertogenbosch die bêlofte te respekteren (?).
Verder werd op irÁlre Heiligen avontr, g1 oktober 74?g, een
akte 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 Gelre
zou mengen (8) .
H.l i3.o19.isens
_geen uitzondering dat rte onzijdigheid niet
geeerbiedigd uerd,
want zorn geval is ook bekená uit ,1,+ZS1AO
met de Vrije Heerlijkheid Ravenstein (9). Het is bovendien
opvallend dat op 72 maart 1489 Maxiniliaan en nu Fitips
Schone hun officieren opnieuw gelastten de neutraliteit de
van
Genert te beschernen (1O).
Uit de aanwezigheid van een Landweer op de grens varr cemert
en Boekel al in 14Zg (tt) zou men ook kunnen concluderenrdat
nen in Genert toch niet zo zeker wa,s van zijn onschendbaar_
he id.
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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 onderneer 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 legeropPerbevelËebber 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 Bosschenaren verbrand rr'erd r waarbij zê oràr het kasteel in brand
staken en tle kerk schonalen(13). De anonieme Bossche l'oroniekschrijver heeft het echter over duidelijk verschillende feiten ( 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
i+iáinog
-tisi]'
bewoontt)
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en.1484 (onbekentl), maar daarn;
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Oiie"-*e
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S.f.Àà';p
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zeer iets te rnaken rnet de Gelderse oorlogenlais met
de funk_
tie van laatstgenoemde van rentneester Ë è hêrtog van
Bra_
i" de Meierij van Den Bosch. Bij
PTl
tr.ven
name_
-orrl.t.rf
I i jk verschillende rekeningen dienaa-ága.iá"
"i;"loJádoor een proces ontstonrl tussen b."s;; ;;-;"iÁJi*"rr. d, rr,aar_
rr,
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"u"
in beslag genornen (16).

Conclusie
l{anneer we de teksten van de Bossche
kroni ekschr i j ver nog
eens goed bestuderen ên de andere feiten u."à*t
zetten zou
volgende vr i jmoeaig kunnen conclud;;;;;
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De Geldersen schonden in novenber 74?g
de neutraliteit van
Gemert, ttoraaktenr het Hooghuis
O" àrrà"r.àJi nenOrit ce_
len en ondernanen van daaruit plundertochter,
"urr
i"--au omgeving.
Een maand later kwan cle hoogschout .,un
O.rr-nou"t
met troepen
om de goederen yan llendrik Celen i"
b;;i";-;;'"emen
en de
Geldersen daarvan te verjagen. o"d"i;;i;j;
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kasteel verwoestte en wanneer, maar men ,ou
krrrrru'
vermoeden
dat dat gebeurde bij de ontruiming.
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(14) ovortgerr tÉ oo& oDoolk.tlJt iLBt E.rcrt (itoo! Es!-.I vsr lí.aÊf614)
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E..! Jra.21 (1979) 0.6? e.r.
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(Á.b. RortE€eEt.r rsr êê bertog vat! lrsleat t! Aa l{êLêllJ ysa De! Sotoh
y4s toaB Jsll
v4a
Jall EêyD, illê La I5o5 vela boaooDil tot Eoogrohout vaa ])e! Soaohi
Iljilê!6 ile'!62êttl!an
Iljilê!6
ile'!62êttl!an vsÁ bet ossttlu! vs! C€D€t.t vaa EooSrohout P1€têr
rêÁ
ÍêÁ YêrtBtla
YêrtBt!8 (471-1479) of EêÀdrlk Dtckblo! (í479-1485) - YsI. o.s.
YsrÍe El6tol.lcs hebarttos Í,
Y. !.64)
!.6d)
(í5)

D.197L1O?7i
cGDolts

-108-

