
De eerste stamvaders uit
de Gemertse familie Verhofstad

door FYans Verhofstad

Iedereen die een beetje ingewijd is in de geschiedenis van
de farnilie Verhofstad(t) in Gemert, zaL het bekend zijn dat
er sprake is van tenminste twee verschillende stambomen. Of
deze twee iets met elkaar te maken hebben is niet bekend.
De meest bekende stamboom bevat de nazaten van Peregrinus
Verhofstadt en Elske Strijbosch, die zich in de 17de eeuw in
Gemert vestigden (1). veel eerder -aI in de 14de eeuw- worden

in Gemert personen vernoemd die luisteren naar de naam Van
der Hofstad. In latere geschriften gaat deze fa^nrilie zich
Verhofstad noemen.
AIs de Duitse Orde in 1366 het
handen krijgt ten koste van
ter bevestiging hiervan een aantal oorkondes opgemaakt. De

overdracht gebeurde in tegenwoordigheid van met name genoem-
de leenmannen. Voor de Konmandeur zijn dat Evert Bnaecmant
Ansem van der Hofstad van Ghemert en Heinric van den Boer.
Ook in latere oorkondes waarin de Duitse Orde als rechtsper-
soon optreedt zien we Ansem, later ook wel Ansem Maes van
der Hofstad, als getuigen optreden (2).
Van de zegels die aan deze oorkondes hangen zijn er enkele
vrij goed bewaard gebleven. Het hier afgebeelde zegel is
daar een voorbeeld van.

hele Gemertse rechtsgebied in
de familie Van Gemert, worden
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Het randschrift luidt: +S. ANCEL,MI DCI VAll DTHOFSTAT

(S. van Sigillum = zegel van; DCI van Dicti = gezegd)
Ansem Maes van der llofstad tiikt in Gemert te wonent er
wordt immers in 1366 nadrukkelijk vermeld frvan Ghemertfr. van

de vader Maes (afgeleid van Thomas) is dat niet duidelijkt
zodat Ansem Maes its de oudst bekende Van der Hofstad in Ge-

mert beschouwd kan worden.

Stond er in Cremert een Hofstad?
den hij van de Kommanderij in

leen hield is niet bekend. Bij de voornaamste leengoederen
err hun bewoners, zoals beschreven door Peter van den Elsent
wor.dt Ansem Maes van der Hofstad als leenman genoemd, maar

niet als een bewoner van eenrrgoedtr. I{el kornt in 1383 voor:
ilAnsem Maessoen is man van een hoeverr en in 1387 heeft llAn-

sem Maessoenrr samen met twee anderen twee bunder beemd op de

Kemenade bij de Vondervoort in leen van de Kommanderij (f).
Hoewel het niei, direkt bewijsbaar is dat het hier om Ansem

Ir{aessoen van der Hofstat gaat, lijkt het wel aarmemelijk.
Hoogstwaarschijnlijk woonde hij in het gebied Boekent-De

Morlel-Milschot. Op de eerste plaats was hij leenman van de

Duitse Orde, uaarvan veel goederen in deze omgeving lagen'
Daarnaast worden de van der Hofstatrs tot ca. 1500 met name

in deze buurt aangetroffen.

{
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Anderzijds komt het in die tijtl nog vaak voor dat iemands
naam een aanwijzing is voor zijn woonplaats. Zeker als dat
ging om een opmerkelijke hoeve of landgoed. Een groot deel
van de familienamen is imners op deze wijze ontstaan. Van
een leenman mag je aannemen dat hij op 66n of andere hoeve
woonde. Misschien dat Ansem Maes op een leengoed woonde dat
naar de naam rrHofstadlt luisterde.
Een hoeve die de hofstad werd genoemd, was vaak de voornaam-
ste hoeve van de leenheer. In Gemert zijn geen directe aan-
wijzingen bekend dat er inderdaad z,otrr hofstad heeft ge-
staan.
Wel is bekend, dat het goed dat toebehoorde aan Diederik van
Gemert, en dat gelegen was bij zijn Hooghuis, het Hofgoed werd
genoemd. Het is mogelijk dat de tot dit goed behorende hoeve
bekend stond ars de Hofstad. rn archiefstukken vinden we
hiervan echter geen vermelrLing. Een andere mogelijkheid is
dat Ansem Maes op de Hofstad van de Duitse orde woonde. Deze
Hofstad zou dan hetzelfde huis kunnen zijn als het Komman-
deurshuis.
Een concrete aanwijzing voor een hofstad geven de schepen-
protocollen in 1508, yaarin melding wordt gemaakt van een
erfpacht uit een halve aklcer op die Alde Straet, Itdie gehei-
ten is die Hostaltt (4). Heeft hier een boerderij gestaan met
die naam, of gaat het slechts om een akker die ooit in pacht
of eigendom is geweest van een Van der Hofstad.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat een familie zich
in Gemert heeft gevestigd, die de naam Van der Hofstad reeds
droeg. ZoweL uit het Hollandse als het Belgische Brabant ziin
verscheidene families Van der Hofstad bekend (5).

De oudst b"k.rd.
der Hofstad ook

broers en zusters had. Wat betreft eventuele broers is er
een kleine aanwijzing. In het Poortersboek van Helmond wor-
den v66r het jaar 1389 ingeschreven: Johannes filius Thome
van der Hostat en Amelius filius Thome van der ttostat (6).
Deze Johannes kom ik verder niet meer tegen, Amelius (fqefis)
echter wel. Op 2 februari 14Og pacht Melis zoon van Maes van
der Hostadt twee bunder beemd, behorende tot de hoeve Te
Scarpenborgh en gelegen in de Nuwe beemt. De pachtsom be-
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draagt twee mud rogge. Een maand later wordt in een andere
akte over hem gezegd rfMe1is, zoon van wijlen Maes van der
Hofstadrf. Hieruit kunnen we opmaken dat vader Maes inmiddels
overleden is (z).
Dat er naast Ansem Maes ook een Melis Maes van der Hofstad
in Gemert voorkomt, is zeker. Dat deze Melis Maes van der
Hofstad dezelfde is als diegene die zich samen met zijn
broer Johannes in Helmond liet inschrijven is niet met ze-
kerheid te zeggen.
Iot 1416 wordt Melis Maes van der Hofstad als schepen van
Gemert genoemd. Deze functie wordt daarna door zijn zoon Me-
lis Meliszoon van der Hofstad overgenomen. Van 1416 tot 7422
komt hij regelmatig als schepen voor (8).

Behalve Melis Meliszoon blijken er nog drie broers te zijn
en wel Ansem, Heynrik en Arnd, zoals op te maken valt uit
tvee schepenaktes uit het jaar 7427, E6n van 27 februari,
waarbij Ansem en Heynrik, zonen van wijlen Melijs van der
Hostat de helft ven een erf pachten, geheten die Drybleye in
de ban van Gemert. Het perceel was gelegen naast de straat
naar Boekout, waar mogelijk de Oudestraat mee bedoeld wordt.
De jaarlijkse pachtsom bedraagt 16 vaten rogge. De andere
helft van trDie Drybleyerr wordt gepacht door een andere
broer, want op diezelfde dag wordt aan Arnd van der Bofstat
zeven lopense zaailand verpacht, geheten Gylis Ecker en een
erf geheten Die Half Drybleye tegen een pachtsom v€Ln twee
mud rogge per jaar (9).
De genoemde Heynrik blijkt verder zorn twintig jaar schepen
te zijn geweest (tqS+-t+*). In 1423 wordt bovendien nog een
Cornelis van der Hofstadt (zonder patroniem) als schepen ge-
noemd. Van hem is verder niets bekend (1O).
Uit de bovenstaande gegevens valt nu het volgende staatje te
reconstrueren:
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Thomas (tvtaes) van der Hofstad
t v66r 14o9

Ansem Melis Johannes

Melis Heynrik Ansem
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