
HET I(ASTEEL TE GÉMER-T.

Uit! Hofdijk ên Van Lennep,
Mêrkll'aardlgê kasteelen in Nederland, L€iden'1883, 2e druk, dt'1.

DE Ii|OEDER VAN HET KASTEEL El'l llAAR llljISI.|OUDEN

door Ad Otten

e titel van dit artiket zal menigeen in eerste instan-
tie ietwat vreemd aandoen. In een opwelling is men aI

honderd jaar dan paters, maar toch geen doodgewone noeders! [
Het meernaals voorkomen in de 16rte eeuwse archiefstukken van
de terninologie ttnoeder opten huyse dt Casteele van Gemert r,
intrigeert alleen al daarorn. zij zaL vel het vrouweliflre hoofd
van de huishouding geweest zijn. t{at anders?
Het is on velerlei redenen van belang om eens rvat meer zicht
te bijgen op de bewoners van het kasteel uit een zo lang
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vervlogen periode. Hoe was hun leefwerekl? Hoe hun relatietot dén Heer op den Huize?
Feitelijke gegevens daarover áijn niet 66n-twee-rlrie via eenarchiefinventar is toeganket{fr, iaar t rr_.r, ,ià"nts net stuk_jes en beetjes uit allerhande bronnen, als rnei puzzelen wor_den _aaneengelegd. En na zulk een recánstructie tot een goedeinde te hebben gebracht, blijkt niet zetaen-een algemeengangbare mening slechts te zijn ingeblazen ààor legendes engeronantiseerde plaatjes die daterón uit een tijd d;t de ge_schiedschrijving volledig in alienst stond van fren aie aanzienhadden en machtig waren.
Ja natuurlifl<. b huisden I belangr{ft6 r perÊonages op het kas_teel !
De in de 19de eeuw een aantal nalen herdrukte litho van Ge_nerts kasteel met de r idders-te_paard op de voorgrond, vornt
li*Iii 9ven19f in geenèndete 

""" t.*i3r. Naar niin idee hoortore plaat - die in antiquariaten voor honderd guld.en of neerwordt aangeboden - eerder thuis in een sprooklesboek clan ineen geschiedenisboek. Want op Gemerts kasieel ioondereen en_kele uitzondering daaxgelaten, slechts 66n edelrnan en dat wasde. conunandeur. 
_ 
Wel zijn van oudgher aldaar priesters van cleuulrse urde genuisvest geweest. Zo woonden daar tot in deachttiende 

-eeuw è pasbor van Genert en de rector van Hander.In de tweede hêIft van de zestiende .."" _-iài-*"Ike periodedeze verhandeling zich verder wil beperken _ bestond er eennog veel onvangrijker lHerentafelr in het hoofdgebourr van decoÍnnanderie naar het zich laat aanzien. I{;; ;; de pastoorsvan 
!e 

l.dronr. Nistelrode, Haren, Bakel en Deurne, en Ínogelijknog de beneficianten van een aantal kapellen cf-altaren rvaar_van de Comrnandeur van Genert bt bsnerniirgs_ en begevingsrechthad verworven r zaten toen bij hen aan "tarei. -Hun 
inkornstenwaren keÍrnelijk van dien aard dat zi.i allen zogenaarnde rde_serviterst hadden aangesteld die in frun pfaats àe kerkelijkediensten verrichten.

Het zal dus ondermeer vooi de welgevulcle dis van de eerder
-S."9:rqu Heren zijn geweest, *aa"rroà" "de moeáer van het kas_teelrr te zorgen had.

0p 14 april 1597 naakt È|argr iet Diercx van peelt rrrr,oenendetot Genert opt huys iler Conmancterie,, haar J.uii.."t O:à;jis het die we in andere stukken flader zien aangeaulA afsrrmoeder opten huyse van Gemertr (2). uit--irr."i.r, laetstenende u;Éersten wiLler blt$d dat frfargriei gesr iiiOeren neeft.ze vermaakt rtuyt haere gereetste g.Ëa"r*,i- d.;-rijr, ai. go"_deren die genakkel ijk in geld ziji om t" ii"""f"rr, zowel aan
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Anoniem. Het kasteel van GêmeÉ en bijligsEnd. g€bouwen.
l7e eeuw. Pentekening. m2 x 128 rnm.

Topó8r.lirch. arrs Previnci..l G.noor*h.p. G,27.72.1.í).

de kerk van Genert als aan tle kerk van C.eltlrop de som van 12
gultlen, aaÍI de toennalige Cornmanileur Heer Gotlart van Aer een
rralde rlucaet ende enen engelse croonrr en voorts dertien gul-
den aan ttde huysaermen van Gênert on deselve bijden Heilige
C.eestmeesters uyt te deylenrr. Twee nichtjes tcrdt ieder rrenen

swarten rocketr en haar zuster rrenen heyckerr, dat is een kap-
rnntel of fal-ie, in hêt vooruÍtzicht gesteld. De naburen die
haar lichaan rrter aerde bestaedenrr schenkt ze een ton biert
terwijl ze tlie ook vernaakt rrden huysgezinne opt huys val Ge-
mertrrn zo zij daar nocht sterven. Verder wordt aan zeker
Truyken Comes rroft yemant anders clie haer dertichsten doetrr,
nog drie guldens belooft, alvorens haar zuster en haar neven
en nichten, de resterende goederen, rrhooft voor hooft geliic-
kelijck kunnen deylenrr.

De in de wilsbeschikking genoende Truyken Comes kan naar al-
le waarschijnli jkhe itl ook als bewoonster van het kasteel wor-
den aangenerkt en wel omdat zij het is die wordt aang€wezen
tot het reaelen van een aantal zaken met betrekking tot het
zieleheil van rt(le noeder opten huyserr wanneer die onverhoopt
mocht overlijden. Truyken is bovendien nog langs andere wegen
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met hêt kasteel en haar bewoners in verband te brengen. Zijmoet een tijdlang met de Comrnandeur van Genert in concubinaatgeleefd hebben en geraakte van hem ook bezr+,angerd. Midclelseen schepenakte van 10 rnei 1Sg3 stêlt de .orrurráu*, twee per_
sonenrwaaronder zijn rentmeester Jan Verhaegen, aan tot vóogclvan de door hen, niet alleen bij Truyken doré. In"* ook bijÁnna de dochter van Dirck verrenien, ",,".,o.Liu lt irraeren (S)]
Tvee natuurlijke alochters van de Gemertse conmandeu.r ri.êrdenrespektievelift in 1S9E en in 1606 in het August inessenkloos_ter te Zoeterbeek geprofest. Soror lgnes vai A.;;--;;;;-;_nalen ook wel ingeschreven als Agnes yan Genert, bliÍ{t enigejaren-later te zijn opgeklommen tàt suppriorin van het kloos-ter (4 ).
In een eerder artikel in Gemerts Heeril werd over Commandeurvan.Aer al eens geschreven als de nan, die zich hogelijk be_ledigd voelde, toen een van zijn schépenen, wiens zoon tenonrechte beschuldigd was van cliefstalrzich íen overstaan vanzijn rrHeerrr had laten ontvallen ttat hij sijn volckrr hieldvoor rrsoo rroon als den coÍnnandeur net siln.ráI"k,,. Dit mis_drijf tegen de etiquette kwam de betrokkËne uiteindelijk testaan op de prijs van een.paard, dat trij zijnen Hêer als snar_tegeld had aan te bieden. Den Heer Godari van Aer, de neefvan landconmandeur Henrick van Ruischenberg, rnocht toch nietongestraft vergeleken worden net de eerste"áe beste boer ofkeerlrt uit Genert ! Het verkeren van den Hoogedelgeboren Con_mandeur van Gemert net een gewone Gemertse van hót vrouwelirkgeslacht dat was uiteraard een andere zaak (S).Niet alleen de Conrnandeur, maar oot au arra."á leden van deHerêntafel op het kasteel, bezonrligden zich nogal aan hetverwekken van bastaarden in de Vrijè Neutrale C,ràndheerlijk_heid die Gemert was. Hêt celibaat iaartoe de Duits Ordelingenzich hadden verpricht geril in het Gemert va.n de lbde en 16tleeeuw als een dode letter in de wet.
Of concubines net hun kinderen ook op het kasteel doorgaanswoonden, is uit het beschikbare rnateiiaal niet Àuirtelijk ge_worden. lrrel kan worden vastgesteld ilat de bastaarden van deDuitse Orde het in de regel rrgoedrr naakten. Zo zíen we Jen_neke, de dochter van de pastoor van Genert in 1594 getrouwd
19t e91^zefere,magisteli wittem rt.r."-ià1.-Ëaielijn Valcx,die vijf kinderen harl van de in 1S?O .;;;i.;;; coÍmandeurIrriinant van Eynatten. trouwde meteen aaarof,-;;;-;\-"". JaspersSchenckels.Deze persoon was organist en tevens kamerting vande commandeur, eerst van V€Ír Elnatten 

"" i";;; ïan Van Aer.De kinderen van catelijn varcx uit tr.* 
""."it" verbintenis
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Spotprent van eên
eeestêtijke díe een
biechtelin8ê s1aat.
Gral'ure uit !
r'Papekost opgedist
in Geusê schot elenrr
-Blokziel 1720-

net de connanrleur werden veelal aangesproken met ruonkertr of
tUoffrouwerr (?). Dirck van den Bogaert, de toenmalige schout
van Gemert, was ook al een kleinzoon van een connandeur en
via hem stroomt zelfs cle schrijver van dit art ike l'tiLauw bloed
tloor de atleren'. Weer een analer voorbeeld geeft de vooraan-
staande Gemertse tak der Van Ámstels.Hun stamvader huwde net
een bastaarddochter van Commandeur Henrick var Eynatten (8).
En de gelijhnamige bastaardzool vall laatstgenoende Connandeur
was é6n van de aanzittenden aan de Herentafel van Connnandeur
van Àer als de pastoor van Nistelrode (9).
Als dienstpersonêel, hraarvan tenninste een dêèl inwonend moet
zljn geweest, zijn voor wat betreft tle perio<le 158O-16O0, be-
halve de hiervoor al genoemde kamerl ing(Schenckels ) en rent-
Íreester (Jan Áerts Verhaegen) nog achterhaald kunnen worden:
een stal.neester (Peter Henrix), een balker (Jan Lamberts Itden

becker opten huyse van Gernertrr),
een voerknecht (Herbert Peeters)

NOTEN

l. Rijksarchief rs-Boschi Rechterlijk ÀÍchieí Gêmêrt R111! t.179v-18Ov.
2. idem i ceEêrt R111, f.188 en f.166.
3. ideh i Gemert RllO f.25O
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een bouwknecht (Jan Maes ) t
en een portier ( fo).



4. À.til. Frenken, Het Áugustinessenktoostêr te Zoeterbeek, BosscheBildfasen 1931 -1 932, p. 17 L, 27 2, 296.
v€raeliiking va' gêSevens uit de publikaiie van Frenken met Se8evens
ï::^9"-9:,:l j :: schepenplotokorl;n ( R r r o r . ztà - z1á" t nj t à so] àEz"i-- 

-
reren dat soror Agnes een dochter va6 van Anna Dirx Verrennen en,dat zij gêboortig Ías van oinstrêeks 15gO. Coaeri valt Áer had van.Anna ook nos een zoon Jan. Soror Maria rnoet 

""" 
aà.iit"" van TruykenComes zijn gêrjeeÉt,

5. Ad Ottên, Commandeur vergeleken met boeli eêlr misdl.iif tegen dêetiquette in tjZ8, cemerts Heem j!'.24, 1982, ,r".2, ig.54157.
6. RÀ rs-Bosch, cemert R ltt f,1íOv.
7. Ld. , cêmert R 112 f.t4tv_llr2v; R11l f.971 f.155cenert Rl 19 f. 17i36v!t8Ow,

Ovêr Jonkêr Tobias van E),aatten (zoon wan commandeur uÍjnant vanE'ynatten) rêrd ook geschreven in de ce schi ed;.i" -1'"r, o" r,"t .."school van cemert ctoor cerracus van .ren Dtsen frt. o.ir.e)l-ï;."".schreef pater Ed. Loffeld in c€merts x".. Irr.:i ovei ae *indererlvan de genoêmde commandeur. fn laatstgenoemd àrtikel r.ordt overigensa..l- teveel de indruk genêkt dat de ,rbaátaardvorni.ngr, .*r"l1 commandeurïiinant van Èynatten êen ur.tzondering op are rêgê1 io"ro.. tt.t ..tik"rvan pat€I. Loffêld bevat ve.der nogal wàt onjuistheaen va&eer hetgaat ove? de lokatie €n situerirr8 va'rl huizen en êrvdn.
8. Over de afstalbming va:rl de Van Amstê1s is o.a. in de Brabantse Leeuval hêel vat geschreven.- Hêt Duits Ordens rbfoeái i" tot a..".,"" ...,"Ir_vê1 onopgern€rkt gebtevên. In een volgenat rrumnetl van GeÍrerts He€mïordt uitvoerig t€ruggekonen op de bastaardên va,. Herrrick va' Eynatt€n.Ook de stamvader der cenêrtse Van ae Bo6aerts w., lefrrr.a m.t eendochter van de laatstgenoêmae conmanaeui.
9. Henrick wan E\.natten, bastaardzoon vall Commandêur Hênrick va! E].rlattên,uaa paatoor wan Nistelrode €n hij lêefde in celneít in concubinaat net,,sÍn maecht LucienÍ (Rrr-'r-Bosch, oemert nto á.a.ei.r.ï;tti;*- *"

1O. R-á. rs-Bosch, cemert Rt11 f.2OOv, R112 f.23, f.43v, f.?rv, f.141v_142v.In cemêrt Rl06 f.36v. rordt ges;hreve" 
""í'""r..í"'.r"n Jacops ,,ee!tijtsportier des huys van cernertr', r.elke tunctie hij een 2o_tal laren aaàr_

I:.:1 )19 :itq:?"1:"9. cêzren het feit dat rn i548 hêt nieuie poort6e_Douu tnaast rrat ln cemert.genoeod uordt nde donjonn) w€rd bêrrokke;,ma8 vorden vêronderstetd dat de functi€ van "poit1ei.r, zeker in eentijdsbestêk dat p1urrderingen door rondtrekkend; legêrbenden elmaartoênamen, ook na Jan Jacobs nog wêrd uitgeoefend.

-9o-


