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In een - nog niet afgerond - project worden momenteel de bijna 35.000
akten die de Helmondse schepenen tussen 1396 en 1650 lieten neerschrijven
in de stadsprotocollen, van transcripties, resumés en indices voorzien. Henk
Beijers heeft de periode 1396-1500 reeds afgerond, ondergetekende neemt

de resterende 150 jaar voor zijn rekening en is daarmee inmiddels gevor-

derd tot het jaar 1,620.

Het blijkt dat de Helmondse schepenbank zeet in trek was bij de inwoners
van de omliggende dorpen. Als het gaat om de plaats van handeling dan

zijn de akten die in Helmond spelen in 1500 nog net in de meerderheid
(55:45), naarmate de 16e eeuw vordert draait die verhouding om in het

voordeel van de dorpen (soms ver) om Helmond heen. Daar zUn twee
verklaringen voor. Ten eerste is het bekend dat met name in het begin van

de I7e eeuw het aantal inwoners van Helmond sterk daalde, totdat in 1605

"het gras op de markt groeide". Als tweede reden valt te denken aan de

langzaan ingeburgerde gewoonte om van de personen die in de rechtshan-

delingen genoemd worden ook de woonplaats te vermelden.

Het Gemertse aandeel in de akten volgt de zojuist beschreven tendens al

moet hierbij wel worden aangetekend dat de inwoners van Gemert, zeker in
vergelijking met de bevolking van de dorpen van Peelland, bijzonder weinig
voor de Helmondse schepenbank verschenen. Dit heeft waarschijnlijk alles

te maken met de status-aparte van Gemert als Vrije Rijksneutrale

47



Grondheerlijkheid van de Duitse Orde. Zo vormt Gemert in de eerste 23

jaar van de 16e eeuw maar tien keer de plaats van handeling. De volgende

lien "Gemertse" akten zijn terug te vinden in de periode 1525-1538 en in de

daarop volgende jaren neemt geleidelijk het aantal vermeldingen uit de

Kommanderij Gemert wel toe maar blUft betrekkelijk gering. Het aantal

akten. waarin Gemertse mensen voorkomen is ongetwijfeld groter geweest

dan vermeld omdat in veel akten de plaats van herkomst niet is genoemd.

Genealogen zullen hier en daar nog wel wat aanvullingen kunnen geven.

Hierna volgen enige voorbeelden uit de eerste decennia van de 16e eeuw:

'Bruystken Henrics soen van den Eynd heeft verkocht aan Jan Umans,

priesier, een jaarlijkse rente van 4 Rijnsgulden, met als onderpand een huis

ie Gemert aan het Boeckent, vroeger toebehorend aan wijlen Dieryck

Peters. Ligging naast Dieryck smeets, Loykens kinderen, de gemeynre

straete en een waterlaet.' - 26 januari 1506

'Bruystken Henrics soen van den Eynd heeft verkocht aan Henrick van

Merèvoirt dardalff (:2'/r) mud rogs uit een eeusel te Gemert (circa tien

koeieweiden) geheten den Rietbeemd, neven de gemeynt aldaer en neven erf

der Heer van Gemert, de gemeynstraet en erfenis Aert Goben.' - 29 mei

1506

'Wij Thonis Luycas, Jan van Schoen, Maes Peters zoen' Jan Hanricks soen'

Willem Voeyrets, Maes Aerts van der Santfoert en Gherit Hogarts, Schepe-

nen tot Gemert, Willem Jacop Segers soen, rentmeester des Huys van

Gemert, Lenert Jan Falcx, borgen in der zaecken....' (niet meer dan een

kladje, maar toch een interessante opsomming van namen)

Natuurlijk komt men in de Helmondse protokollen ook de Duitse Orde wel

eens tegen, zoals in de volgende akÍe:

'Willem soen wijlen Cornelis van Eyck heeft overgegeven aan Peter

Lauwrens Valkeners, de helft van 10 mud rogge, te betalen door de

heerlijkheid Gemert c.q. de Heren van den Biessen. Komend uit de nalaten-

schap van Lysbeth van Rosele, die de erfracht van heer Yewan van Corten-
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bach, baljuw van der Biessen der Duitsche Orde, verkregen had, - 26
oktober 1515

Interessant is ook de volgende akte uit 28 april 1539 die opent met de
woorden: 'wij de schepenen van Helmond laten weten dat voor ons is
gekomen Andries van strijbosch, ingezetene van Gemert...' De akte handelt
over het wel of niet mogen verhoren van deze persoon en wie nu precies
het recht heeft om te verhoren. Peter willems, schout van Gemert treedt op
als eiser en de reeds genoemde Andries als "verweerder". Het conflict werd
tot voor de schepenbank van 's-Hertogenbosch uitgevochten, waarbij Frans
den Poirter, destijds schepen van Helmond en Henrick van Buydel als
getuigen aanwezig zijn. Kernpunt is de vraag of Andries de borgtocht,
gestort bij het eerste beroep bij de schepenen van Gemert, terug kan
krijgen.

Hierna volgt een verkoopakte van een natuurlijke last die op een huis in
Gemert rust:
'Henrick Jan Koenen soen heeft verkocht aan Aert wouter Deynen soen,
een maud rogge jaarlijks te betalen uit een huis met toebehoren gelegen te
Gemert ter stede geheten 'aen die Geborde Eyck' neven erfenis van Lem-
men Becx en erfenis der kinderen van wijlen peter Noyen met een eind aan
de "gemeynre straete" en het andere eind neven erfónis Hadewich celen
Espedonck' - ?9 mei 1526

De laatste twee voorbeelden betreffen akten van overdracht:

'Jan otten soen van den Hilacker heeft overgegeven aan Lysbeth, weduwe
van Ysebout van Dommelen, een mud rogge uit het kindsgedeelte dat Lucas
Lucas soen van der Eycken toe komt uit de nalatenschap van zijn vader en
moeder en dat is gelegen te Gemert 'opt Meelschot' (het betreft een huis.
hof en een 'sesstersche' land).' Als eigenaren van de aanpalende percelen
worden genoemd: Aert Fredericx, Marten philips en de Heer van Gemert -
22 juli 1527

'Aert Jan Stevens als man en momboir van Mechteld. dochter van Meeus
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!eeer9, heeft overgegeven aan Dries Melis soen van strijbosch een stuk
beemd te Gemert gmtrent 'wijnboemen' tussen erfenis íacob Jegers en
erfenis van heer Gijsbrecht van Erp en strekkende tot aan het erf van
Goyart van den Bleeck; uit de nalatenschap van wijlen Rolph Zegers, oomvan Mechteld voorschreven en eerder was eigenaar de cómmandeur van
Gemert' - 15 augustus 1535

J9j zgver deze 'sprokkelingen' uit de Helmondse protokollen.
(Wordt vervolgd)

NOOT:

De.gebruikte akten zijn terug te vinden in het Rechterrijk Archief Hermond,
registers n228, 229 en 230
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