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Jver d.e ouderd.om van de Sint Trmnlskapel kan nen twee dingen
opmerken: t) tet tuiaise gebouwtie dateert uit 1841 , en
b) de stichting van deze kapel dateert van vóór I februari 1564.

BRoNl,EÍ: (1) Oxtract uit de
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Ad Otten.

uiierste vilsbeschikking van ile EeIrí . Ílh.I4ickers 'het tLeggexboek van het GilAet voornoend'
CeÉert R1O? folio 196.

R99 folio 21 (dd.1?-1-1502)
R102 dd.9-S- 1529 eí 12-1-15tO
R]45 dd.lo-1-1'156
Rl2? folio 89

Stamboom Strij bos van voo r 16OO

II!EI!II9:
Wat je roeestaf het eerst afvraagt bij een genealogie is: liÍaar

kont de naan vandaan? lían-neer we kaarten van Genert bekiiken
dan vinden we ten noord.-westen van Handel het gehucht Stri'i-
bosch. De fanillenaan noet dus wef aan dit gehucht ontleend
zijn, wat uit het onderstaande ook bLiikt. Degene die inter-
esáe hebben voor de genealogle Strijbosch en er graag wat
mêêr van willen eten' kunnèn altijd inlichtj-ngen verkrijgen
bij Drs. J.P.M. Strijbosch, Phillps de Goedestraat 17 te
' s-Hertogenbosch of bii onderges chrevene.

DE EERSTE STRIJSOSCH !

Wanneer we het oorkondenboek van Geroert openslaan, vinden we

een akte waarin Eeinric Helnrics soen van der Heze het goet

'rTen Boetrt verpacht aan Goeswijn Arnds ,Snieders soen. Eet
goet is j-n leen van tle Duitse Orde (1). U zurt zich afvragên
wat dít net de genealogie Strijbosch te maken hèeft' lnder-
daad, het zal- U vreend ln de oren klinken, ltanneer U verneent
dat dit de grootvad.er ls van de eerst zíc]rr zel-f noemende

Strijbosch. Viá ae schepenprotocolfen van Gemert en de Bos-

sche protocollen is dit te bewijzen.VooÏ nadere gegevens ver-
wijs ii naaï de Nederlandse l,eeuw (Z).
Il Henrick van de:r Eeze, geboren ontïent 1325 en overl' v'

15 j1nlí 1579, ïíat bfi-jkt ult de Bossche protocollen (J)'
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Henric zoon van wijlen Henrick van der ]Ieze verhuurt
voor J jaar vanaf Pinksteren 11. aan Goyart Snit van Grave
(hoefsnid) de hoeve ten Boer in het gerlcht van Genert.

II. Langs deze weg koroen we de zoon van Henrick van d.ex Heze
tegen, genaarnd Henrick, ofirel Henrick Henricksz. van der
Eeze, dle nen hi-et van Vinckel. Ilenrick tÍas gehuwd net
Luytggrt, dochter van Jan van Vaerlaer (4). ITii geeft
aan zijn zonen, I{enrick, Jan en Ansên zijn vruchtÈbruik in
1'1 rnud rogge, welke pacht Gooswijn Aert Snleders betalen noest
aan Ilenrick Henrick van der Heze uit het leengoed "dat goed
ten Boer" in Ghernert, dat Gooswijn in erfpacht gekïegen had
van Henrick llenïicï van der neze (5).

U i t d-i I huwe-ti.ik bekend 3

i.' Ë;;ri;; ("á" á"" ii"r"l vermêld in 1440 en 1442 (6).
2. Jan, zie IlI.
1. Ansem (van der Heze) vernaeld in 1440, 1442 (6).
II1. Jan van Vaerlaer geb. pln. 1390 en stierf voor 30 maart 1458.

Wordt in 14J8 verneld als zoon van Henrick van V;mckel en in
1442 als zoon van Henrick van der lIeze en bêide nalen als
vader van Everart van Vaeïlaer. Jan van Vaerlaer Lras gehuwd
net Lysbeth Lanbert van den Bocharde.
Uit dit huwelijk bekend :
1. Gielis van Vaerlaer.
2.Everart, zie IV.

IV. Everart Janszoon van Vaerlaer, alias van Strijbosch. Geboren
plm. 1420 en is overl. tussen 10-2-1 489 en 1-?-1492 . Everart
van Strijbosch, de eerste in de lange rij die zich Strij-
bosch gaan noenen, koopt in 1470 de hoeve Strijbosch te Han-
del van Larnbert de Bru;m (Z). ni: huwt raet Lysbeth Henrick
Ansem Henricx lvlaessoon (van der Hoefstadt ?) voor 7 juli
1446. Zij steg:ft voor 27 aptil 15Ot.Bíj deze boedelscheiding
zljn nog slects vier van de zes kinderen in leven (g).fe oÍe-
ten, Mi-chiel, Ansern en Hillegont welke de hoêve Strijbosch
krijgen en Henrick die een huis in Genert krijgt.
Uit dit huwelijk bekend :
1. Michiel Everarts van Strijbosch. leze noernt zich na vês-

tiging te I s-Hertogenbos ch wederon van Vaerlaer en aan-
vankelijk ook van Gemert. Hij r{as cremer te ts-Hertogen-
bosch en stierf aldaar voor 9 april 1522. Michiel huwt
met Mechelt van den Steen welke oveïleden is na 11 febr.
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1517. Zi_j tras een dochter van Jan Hend'rickszoon en Elizabeth
el l suertáaocnteï van der Vlasvoert en was lleduwe van Pauwel

;;#;; 
";;;-uá"o. l.r" llichiel is de grootvader van Jan

i óJi"""" )-lu"hi-e1s (van vaertaer)' Deze Jan Michiels was ge-

À"rá-rát'u""eriet rt Zekers en werd te Antwerpen op 20 no-

ï"r1"" flff áoodgeschoten d'ooÏ inbrekeÏs' Verder staat hii
tá-lntwe"p"n bekánd a1s zi i denlakenverkoper. en*poorter ' De

;";;;;ilË"n van Jtn lvlichiefs verhuizen via Duitsl-and naar

;;;;;;.t, áit onaat zij de doopsgezinde religie aanhingen'

;;1k; i" írrt"""p"n verboden werà.-Joost van den vondel' Mr'

i"""1 órt" en 
'àrdinand 

Bo1 (schilder) schijnen famil-iefeden

te zi jn van d-e afstanmeri"gu" vtn Jan ll[ic]d;]s ' (9 ) '
Eenriók Everarts van Strijbosch, zie IV'2.

+.
Ànsem Everarts van Strijbosch.
Hiltegont Everarts van Strijbosch,
mert .

wonende en gegoed te Ge-

5. Lutgen Everarts van Strijbosch'
6, Maráriet Everarts van Strijbosch'
V: nË"ii "r. 

Everarts van Strijiosch; deze-bezat waarschiin]lik
het huls al langs de kerkl geb'p1n'1450 en oveÏf'na 4-8-1534

ïióll-o,át-"r" rri I getlur^Íd wa" i" ;"te" genoeg nog nlet be-

kend.
Uit dit huwêfijk ziin bekend :

1. Gielis van Striibosch, zie VI'
2. Evert van Strljbosch ( 1 1 )'

Vr. êi"ii"-n""rick vai Slri;toscir (tz),.werte gehuwd is seweest

met Aelke van Bleec. 
-ó"ii""rt""'van'den 

Elsen (1J) neerot in
,i:o uttit"f over de geslachtsliist van de fanlfie Strij-
bosch hier ziin aanvang '
Uit dit hul'rellik bekend :

i.'yri"nu"r van Striibosch gehuwd' rnet Jutta' met 6 kinderen'
z. tenaert v.r, St"ilUà=ch, huwde voor de-eerste naal net Ma-

ria Afberts van Ëandel, dochter van Albert van Handel en

Jenneke ziin hui svroul'Í. Voor de tweede naal net Joanna

Adams van Éout. Uit het eerste hul^Íelj- ik is Albrecht/,,van
Strijbosch ontsproten, pastoor en rector te Generr \l+'/'

Peter den Elsen.
Esdonk.

Bronnen:
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Oorkondenboek van Genert, akte het goed 'tTen Boer" 9_g_.1 jgo,
transcriptie Ad Otten.
Nederlandse Leeuw jaarg.1959, de oudste generaties van. hetgeslacht van Michiefs van Vaerlaer, p1.3i4_j2o.
Bossche protocollen, R,1176t folio 1livo. di.woensdag naBarnabas, 15 i,tttí 1379.
B.P, R 1212; folio ?92.
B.P. R1 189, fofio 297, dt.2o-Z-14i6, volgens een aanteke_ning van lerdinand Smulders. Hier staat vernetd Jan Gielis
van Meerlaer (waars chi jnli jker van v"""frÀ")-r., ;;" 

--;;;;
dr.van wijlen Jan Rogghen en lfuthelyn natuurlijke zuster
van lÍijlen Jan van Ghenert etc.
B.P. R1 212; tolío 2g2.
B.P. R1279; forio 456.
Gemert R99i folto 1Z3v er 124, d,t;.2_12_1!1 1. MÍchiel Ansenênde.IIyllegont verkopen de hoeve aan Melys natuuï1ijke zoonJan Ansems wy1en, te weten huis, schuur án erve, akkerland,
heide en weide en pedel net al wat toebehoort aídaar gele_
gen tussen het erf van de hoeve Handel toebehorende aan deHeren van Genert net een zijde,en het erf van Baten llver_arts kynder ter andere zijde. Ivlet een einde de geneente

. str-eckende tot aan de peel.
(9) Nederfandse Leeuw jaarg. 1g55, Michlels van Vaeïlaer pC. 45-
(t O) cemert RjOz, 4-4-1j25,

idem R]03; 4-8-1534, Hanrick van Strljbosch 1n sijne alin_gen bedde heeft opgedïagen aen syre wittigensoen Geli-s alle
. syne lant huys en erÍf.
(11) Cemert R"A1i 6-7-15j6.
(12) Genert R1O3, 6-7-1JJ6, ídem R1O4; 4-1-1 5lT, idern R1 05; 13_

7-1543 waar we Giet.ens van Strijbosch tegenkomen als geswoo_
, , rêfls de dorps van Gemert, íden l4_6_j549.
(1JJ Handelingen van het^Provinciaal Genootschap jgg5_.1 ggg,uitg.

Gebïoeders Muller 1888 te ' s-Hertogenboschi artikel dooi
_ Gerlachus van den Elsen pg.2O1_204.
(14) ceschiedenis der Lati;nsó Schoof door Gerlachus van den Elr

sen.
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