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-9 'I "],]IZ]NIiI,IJKEII HOITEN DIE}ERTK YÀN GTI1EB.T.
In d.c oor:L.rt'rde van 2, rr,aart 1270 bekent Hertog Jan van

Srabant dat hem in Gemert geên enkele nacht toekont.leels d_e

Duitse Orde, d.ee1s een zekere Rid.der Dirk van Gemert bezaten
de rechtsmacht over Geraert.

3ijna honderd jaar later ontstond er ía 1)61 een kfeine
oorlog tussen d.e luitse Ord-e en de nakomelingen van de voor-
noemde firk van Gemert.

Xr werd gexoofd. en gebrand en over en weer werden er ge-
vangenen gemaakt. Ilet huls van de coromandeur werd zel-fs net
ger^refd. opengestoten en onder aanvoering van liederik van Ge-
mert roofden zijn volgelingen daar a11es en voet:dên het naar
het kasteel van li ederik.

De cornnand eur wêrd |tnet d-en voet gestotenlr en in zijn aan-
gezícht gespuwd, terrijl vele goederen van de Duitse Heren
gebrandschat en geplunderd werden. De overl'innings ro e s v3n
li-ed.erik duurde echter niet 1ang. le hertog van Brabant r4rerd-
als beniddelaar aantezocht in het geschil tussen beide macht-
hebbers in genert en de int erne,t íonaal- gezien toen opper-
machtige Duitse Ord.e trok uitelndelijk aan het lan6ste ej.nd,

Diederik noest een bedevaart naken naar Spanje en bo-
vendien noest hij een zware schatting betalen zowef aan de
luitse Orde als aan de hertog.0n die schatting te kunncn be-
talen verkocht hlj zijn wind- en watermolen aan de luitse Ord.e;
dat was ecirter niet genoeg om ook de schattlng aan de heïtog
van Srabont te kunnen betafeni daarom droeE Diederlk ziin
hooghuis met de valbrug en grachten over ?"àn het Hertogdon
Brabant die het hem overigens weer in leen gaf.Vanaf 1164 ís
liederik van Gernert in tegenstellinÊi tot zijn l.oorouders dan
ook geen vrij grondheer meer, maar leenheer van Brabant.

\./enceslaus en Johanna, hertog en hertogin van Brabant,
vreesden echter dat d-e oude tr*ist weer spoedig zou ontbran-
den. Zij d.roegen daarom op 6 junÍ 1166 de hulde en de naat-
schap die Diederik aan d.e hertog van Brabant bood, over san
de cornnand eur van de Duitse Orde in Gemert en daarmee we"den
d.e Duitse Ridd.ers vrij grondheer over heel Gemert. De oude
Diederlk kon de onderge s chikthe i d en de degradatie tot Ieen-
nan van z|n grootste vijand. kennelijk noeilijk verdra64en, want
in dccember van hetzelfde jaar nog draagt hij zin f eenrnan-
schap ovcr op zijn gelijknarnige zoon.
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!e I'i]i-uwe Diederiki trou\,rde mct jonkvrouw Soriric van )in-

tinet.zijn klnderen uaren 3el-a' Diederilc' J3n' rr/e11--131 spierink
en Goyártr en zii waren het die rond 1190 na de dood van hun
vader- opnieuw .in conflict kwamen met de lui;se Ridders' le
Duitse órde verkreeg in 1)91 nachtiging aan de boorden van
de Rips een machtig kasteel te "Ínetsentr' kennelijk op gronden
*."rván het bezit betwist werd door de kinderen v4n wijlen
D1èderik van Geroert.

16 juni 1592 handhaafde Ilertogin Johanna van Brabant de

Duitse Ord.e in het bezit van deze gemeentegronden en opnieuw
ontbrandde de strijd in Gemert. Diedcïik Sing in hinderlaag
li.ggen voor de Duitse Ridd.ers in Dlntheri zli:n broer Jan
tràáfrtte een hoge d.ienaar van de Orde omver te rijden; 't/outer

werd door heêl Bl'abant vervolgd.
In 1594 veïselijken de gebr.Van Gemert cn hun moeder jonk-

vrouw Sophie zich net de Ordo. De ingezetenen van Genert die
kennelijk de zijde van hun hooil6eboren (autochtonc) Van Ge-
merts gekozen hadden, werden zwaar destraft met een flinke
geldboete, terlíij] hun het beheer over de ilenene gronden werd
óntzegd. Trvee oud-schepenen moestcn veer r:ens een zoenbede-
vaart maken naar Spanje, waar de Gemertenaren inmlddels geen
onbekenden mecr waren.

Tn 14O4 verzocnden zich dc gobroeders Va.n Gemert met de

Duitse Orde en deden afstand v3n alle aanspraken, verd-er
bleek uit de akte die deze Í'af stand-'r plechtig bevestiSde dat
Diederik uit Gemert verbennen was,

De bezittingen van de vroegeïe rrlíeren van Gemeït! zrin
echter in tegenstelling tot datgene wat tot nu toe veronder-
stefd werd, niet veïloren Segaan en in bezit 54ebleven van de
Van Gemerts en hun nakomel-in;-n.

Het feit dat de Van Gem?ts hun bezittingen transporteer-
den voor de schepenbank van t s-Hertogenbosch ligt hierarn
kennelijk ten grondslag. 1'lef bevlndt zich in het Gerierts ar-
chief te !s-Herto.,;enbosch een rÈgister waari-n de transporten
van de vroegcre bczittingen van Diederik van Genert van
1116 tot 1643 chronolo6isch zijn opgenonên.loor de bewerking
die het GeÍrerts archief i-n len Sosch ondergaatrwerd onder-
getekende echteï niet in de delegenheid gesteld dit register
te raadpl agen.

IIet archief van "als i:jtreêkrr wat echter ean stornachtige
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Diedcrik (11) of anders diens zoon v:.s. r;it laatste lilkt
echter nlnder waars chi.jnl ijk ' daar onstreeks 141J, Goyart zoon
van Diederlk en l,uytgart reed"s stierf, terwijl ook hij reeds
verschj-llende bezittingen in Gemert geërfd had. Diedelik had
no€; een natuurlijke zoon Died.erj-k en natuurlijke dochters Lys-
hêth en Katherijn.

Tot zover de stanboorn van de llederlkenr die net behulp
van voornemel{jk aantekeningen uit de Sossche Protocollenrge-
naakt door !'.Smuldcrs, kon worden sanengesteld.

Het a"chief van I'de Streek'r heeft intussen zoveel rtaterl-
aal verzaneld riet betrekking tot Genêrts ! Geschiedenls r d.at
gcschiedschrijving tot 1!00 nauwelijks nog beknopt hoeft te
ziin, (100 paginars zitten er zcer zeker in).

rid. 0t t en .

pEl!9U4lJlI_!E.-!.43,t-,-_n3_?At'N9-E-4tE!44xIÈ.
Zoals onze lezers wel bekcnd zal zijn, wordt de rnolen in

De leel rtDe Veenbcer" dit jaar 6Jorestaurecrd. Sedert 1961 ,
het jaar, waarin hij is stil ;;ezet, is hij langzanerhand ge-
heel vervallen. Gelukkia{ is het nu zover' dat net behulp
van iJonumentenzorg cn andere instanties tot al-gehele restau-
ratic kan worden overgegaan. IIèt werk is opgJedragen aan de
firna Van Beek uit Rijnsaterwoude Z,H.

Ale de restauratie is voltooid, za1 Geriert van zijn eertijds
zo rijke molenbezit (e stut<s) er nog twee overhouden.

Noord-Brabant telt op het ogenbllk nog 118 nolensrwaarvan
er v,:rschi-llende in verval zitn geraakt of geheel zijn ver-
waarloosd. Landschappeliik i.jezi-en is di-t erg jarnner.

A.an onzê Veenboer is een hele geschiedenis verbonden. le
ttZaenlandex", waarin regefns.tlg stukjes verschijnen over al
dr.n niet verplaatste Zaanse molens, heeft in 1961 een vier-
tal artikelen gcwijd aan De Veenboer.Deze nolen was ooïspron-
kelijk een papiernolen te Zaandijk, die gebouwd werd in 1665.
Ult oud.e stukken b}i,jkt d-at, zoa}s bij een papiernolen te ver-
wechtên is, er een zeer 1an6;e schuur bij gestaan heeft. leze
werd. gesJ-oopt bij de vcrbouwing in 18f) tot pelnolen. 0or-
spronkelíjk rn'r"s he t nolenli.jf met rrspaan gedekt, een nantef
die latcr veïv:lngen is d-oor een bedekking van staande plan-
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ncld :! Ls ir:..tui"ir i'L :r.r' ?aelbri',,f vt"n 1J26.

0p 21 juli 1)j9 ,1TÍ"tti.t Jen Cuyst de jurisdictie ovèr Ge-
nert net het Hooghuis en toebehoren erfelijk over aan }iede-
ïik zijn broeder.Jn een akte van 15 dec.1)66 d,raa6\ Lliederik
al zijn recht.n r^'elke hij tê Genert bezat en verkregen ha.d van
Jan Cuyst over a&n Heer Gerit van i!.udenhoven, com]Iiand.^ur van
Genrcrt. ilij had eên zoon' liederik, die in d.'cember 1J66 lIr3t
]eennanscha"p van zijn vader overnam.
4. -4!Ig. r'!ls kind van liederik van Generi vermeld als Ee-
tuige :in de Paefbrief van 1126. Emont zou roogeliik priester
.jeworden zijn cn vader van twee natuurlijke kindoren' Katherijn
ên Gerlach van Gernert (curei-t van Hellu). 0em.Ileen, nr' {B ,
blz.1O.
5. LM.I3Ir " qQsg!4j4[-rylt!]L!8. D","
1)66 lnet leen van zijn vader overÊènomen
kende wettige kindcren Bela, liederik'
cn Goyart.

) aug.1J80 hangt hij als lcennan van de lluitse Orde ter
'tmcre bèvestinghe't zÏn zè6e1 aan een oorkonde inzekê het in
erfpacht geven van het goet riflen Soelrr (in de Kronstraat).

3ij de eÍnancipatie van ztJn zoon Di-ederlk o! 19 nov,1185
staat hij echter tê boek a1s wijlen Diedeïik Diederiks' man

van j onkvrbuw Sophí e.
6. !ï-.0lg8LE t zoon van liederik en Sophie. Hij werd geëi:anci-
peerd op 1) nov.1195 en zou toen volgens de Llêbruiken van
ái" tljd-ottguveer 2[ jaár oud 3]eweest rnoe ten zi1n. (+.tt.51,p,22)

Op 4 juni oorkondcn Diederlk en Jan' zon\.in van wijlen )ie-
derik van Gemert en jonkvrouw Sophie dat ze gfzien van de
ar.nsprakJn op de ti endcn v:n iahcl' (C.Warnpach,d;cI 9)-

Op 11 juli 1{O{ oorkonden d.e*;;.'broedeïs Van Genert dat ze
de s"anklachten tegen d.e nuitse Orde intrekken. Eén der
aantigingen was dat de commandeur van Gemert toegezgd zolt
hÊbben liederlk truit den banne te werenrr.

Op 2J juni 1414 draagt Goya.rt van Genert (8) aan Diederik
zoon van wijlen liederlk van Gemert gn-l,ysbeth zirr deel in
een visEev/eor op. Dled.rik vas toen*iëeds 6estorven;hij liet
€cn zoon na die uiteraard Diederik heette. (Bossche Protocol-
len folio 92)
7. JAIí VA GEI{dRT, zoan -ran Diederik en Sophiai h! werd gê-
Smancipecrd op 2l juni 1t9O. Ap 6 juli 1408 ziot Jen af van

liederik zou in dec.
hebbcn. Hij had ! be-

JaL, liout er Spi erink
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,-1'],."i Èoà"Á""kt, iiót het' er- n:iot-bjj z-i*!1.9-n en 1a:"at."l' -Jdê
á,,'.1 de lBossche Proto c o11en.

lln dle Bossche Protocollen blijken een bron aan gegevens
te bevatten ten aanzien van de vroegere Heren van Geroert die
vel-e vragen gaat beantwoorden.

Zoals: Waar stond het kasteel van de ll5ren van qenert?
tr{aar bl-even de ïIeïen van Gemert? Zijn ze lnderdaad uitgiaStor-
ven? Het oud schrift van de Sossche Protocdlen in steiio-la-
tijn lavert oveligèns nogal noeilijkheden op;, !e geÉlevens over
minstens 9 Diederiken in de periode"van i'100 tot 1475, nu
reeds verzameld, zullen echter toch wel aanspreken.

Het feit dat het vïoeg€re kasteel van Diederík van Gemert
in 1{B{ I'het Sfotje'r genoemd werd, is...loch wel vermeldêns-
r.raard i of niet? Bóvendien betrof het een ', zêkeï'e Goyart van
l,ancvel-t die in dit verband genoend werd a1s koper van de
hoeve voortthet S1otje". Goyart van Lancvelt bleèk bovend'ien
schout te zijn geweest in Genert terwijl zíjn noeder heette Jen-
neke van Genert' dochter van Goyart Dicderiks zoon van Ge-
mert.

De vêronders t e1l ing dat l{acropedius van
zou Zíjn, wordt nu toch ro'e1 steviger dan oolt

' STÀ1n3001|{ lxR }IEDERIKEIV. (Tekening volgende b}adz. )

l. }ïElilRIK lE AUDE. Op 7 okt,1111 verkoopt Diederik van Ge-
nert, zoen van Diederik de i.ude het gericht van Gemert ende
d.ie woninge in diewelc liederik vqn Gemert den Aude te wonen
p1aoh, aan Jan geheyten cuyst siinen stiefsocn.
2. DIEDERIK DE JOliGHEi zoon van Diederik de Aude
heerlijkheid een zlin stiefzoon Jcn Cuyst van Herpt.
de Jonghe was getrouwd ret Elisabeth. (Zie v.d.l,trijstr
te Gcsch,van Genert ) ,

.De Diederik van,Gemert die op 2[ iuní 1j26 middels een
ootkonde de grenzen van d-e Duitse Orde en van hem zelf af-
paalt is zeer waars chijnlíjk dezelfde als de liederik die in
1jJï zljn heorlijkheid erfelijk verkoopt aan Jan Cuyst'

'Op de "?aclbrief" van 1526 worden 2 kinderen van liederik
veimeld t.w, liederik en llmont.

Gemert geboortig
gestut.

verko opt
Di eclerik

Beknop-

I, DIE)XRIK. Als kind va1 r'iederik van Genert woïd.t hji veT-
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.ren r'.1ti.i \r::),n 12 "lltÈ jroten" en , kapoenen uit het erf van
BezeLeàT cn luvelscarnp ten 4unste van d-e Duitse Ordel vroe-
ger was d.it erf eiflendom van j onkvrouw Sophie,

0p 2! novernber 1{2Q g;eefl, landc omnand.eur Cortenbach de
helft v:rn een grote a"kker 1n erfpacht aan Jan van Gernert,
zoon van S ophi e.. -,-, /In de jaren 1411 /1412 verschijnan de ííebroeders Goyart en
Jan en Ysentruitri,rred-uwe van i{outer Spierink, voor de Bossche
schepenbank om hun goederen tc herverdelcn. (fol-io 247, Èos-
scire ?rotocoLLen 1411 f1412) .

Een paar jaar later staat Jan Janssoen van Gemert te boek
a1s eigenaar van het goet liTcn l,,laud-e op de Doonheide, vroe-
pjer óón van de belangrijkste hoeven van de Diederiken.
Jen Jens.v3n GÈnert troutrde net l{aríiriet van B"uhese,dochter
van Gqàrt van Sruhese.Hun dochtcr Àtatha trouwd.e met lJillem
van Eyck en hun kinderen Jan en larouter vcrwierven belangrijke
:lositles aan het 3ouïgondische Ilof cn vele leengroederen in
het 1and, van lilt ena.
8 . g-QËr1l_...y-f-.À_g-gr'E3l , zoon va:n li ederik cn S ophl e . Goyart was
kennelljk de jongste van de zonen v.rn Dicderik (!).Goyart heA
I dochters en een natuurlijke zoon Dioderik die in 1Á,1,Q ltet
goot Hascldonk bezat en conmandeur was van Ramersdorf.

Zijn dochter DÍcrixke trouwde ni:t Gerit van P1ees, zijn
dochter Jenneke net Goyart Petersocn van lgncvelt en zijn
derd.e dochter waarvsn de naam nog niet achterhaald- is, huwde
mèt Jan van Bruhose. (,':rchief van trDe Streek"; aantekenin,.;en
van F.Smulders).

Goyart Peterss.ve.n Lancvelt erfde van Goyart van Gemert
het g:oet ten l{og1en ArIe. Zijn zoon goya.rt Goyart van Lancvelt
was in 1479 schout van Gemert. (Bosschc ?rotocollcn 1419/14eA
folio Jf8 v. ).

9.yQ!!48 S.PIER I-S{, zoon van liederik en Sophiei hij werd ge-
ënanclpeerd op 2l jnni. 139o,ln 1t9Z gaf de heïtogin van Bra-
bant bevel om Wouter Spierink overal in haar gebied. te ver-
volgcn. In fe}l.fmaart 1Q28 verscheen WouteÍ Spierink met
zÍjn broeï Goyart voor de Bossche schepenbank. Uit de ainutcn
hierbij opdemaakt blijkt dat !{outer niet in Ge:rert verbleef.
(.t.r'.tazt /t4?8, fo) io 1JJ v., 194 ,.).

0p 1O :prll 1tJZ drocg YsentruÍt, wcdurve van !/outer Spie-
rink gooder€n oveï aen Goyaït van liÉncrt,
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Wouter Spi",rink l'-d ec-n n'l,tuurlijk. zcon' JiÊderik van Ge-

ri,rt. ( 8.P.1111 /1A12, folio 78).
10. 3.t A, dochter Y3n Diedeïik èn Sophie trouwde net Goosl"ijn
SteeiïE6h, schepen van ts-I{ertogenbosch. Hun zoon Goosse
verkrees het goet tot Espdonk. De Steenlrechs' een aanzienlij-
ke fanilie in ts-HERTOGEIfBOSCH, bezat in Genert vele goede-
rcn. Ilendrik Ceelen, hertogelijk rentneester, huwde net jonk-
vrouw Geertruyt Steenwech, klelndochter van 0oossen Goossen,
Steenvech.llendrik Ceelen veïkreeg in 14'16 zelfs het Hooghuis
van wijlcn lirk van Genort plus dà hoeve daarvoor. (B.P.zt
febr.14?6rfoTr.o 92).Later na de dood- van Hend-rik Ceelen werd
d.e hoeve neast @l-Q1g.[ig van wijlen Dirk van Gernert gÊkocht
door Goyart CoYart van Lancvelt.
11. !LE!qEI5 ' zoon van llederik van Gemert en Lysbeth Goyart
vat EEïËïi-dro e rt op 2J jwi 1QJ{ aan lirk zoon van wljlen
Dlrk van Genert en tyslótn zijn deel in een vi"sgeweer op' (B'
P. forio 92).

In de jaren 1449, 14rO, 1455' 146, en 1[][ veïschiint neer-
n&len een lirk Dirks soen van Genert voor de schepenbank vr"n
I s-Hertogenbosch. In 1449 wordt hij genoend a1s rnan van tr'oys-
sa.

Het is rnoeilijk te bepalen of ve steed-s net dezclfde te
maken hebben. le minuten 1' neergelegd in de Bossch€ Protol-
lcnrha.ndel-en cchtr:r vef steeds over bezittin.:en in Genert..
12. DIIDEF.IK, natuurliike zoon van wijlen 1^louter Spierink. (8.
P. 141i-n4t2, rolÍo l8).
1 ,. DIqnXRlK, natuurlijke zoon van Goyart vrn Genl:rt. :tn 1444
,leetT-Goysrt die de hoeve Hazeldonk in le+n heeft, deze over
ae.n zijn natuurl-dke zoon llederikr connandeur van Ramersdorf.

'lan llJO tot 1471 was ene }iederik van Genert connandeur
van Bernissen; wellicht betreft dit dezel'fde.
14, DIEIERIK van Genert gehuwd met Luytgart. Rechtstreekse
afstanring van de Heren van Gemert is overduidelijk' -ieziÈn
de ninuten opgenonen in de Boesche Protocollen lQlJ/1Ql6,fo-
lio 91 en 92. laaruit blÍjkt namelijk dat Died-erik van Genert
eigenaallras van bet ÏIo8ehuj-s en een hoeve daarvoor.

Zijn eduwe l,uytgart d.raagt in februari 1{J6 de bezittin-
gen van wijlen liederik over aan de erfgenanen van Goossen
Steenwech, Jan van lïuheze en Goyart van Lancvel-t. Het is
hoel- gced nogelijk dat d.eze )iederlk te verccnzelvigen is nct


