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lilape$ van de Bóesche
Yan GsnsI'N,

fagi!-ie

Wapen

len

ven

d"e herên

OeEert.

3ij het.ond.erzoek naal de stanboosr ven de Dlêdêríkken vàn
cenert, ilulken herh6,ald€1iik aanzlenliike pergonen op uit
de stêd . I s-flertogenbogch r die daar in dê: iàdêLeeuven vooreanataandê posíties y€rlílerven,
ZoaLa blijkt uit de Boesche schepenakten en protocollen
traden lÍedetlk €n zija erfgenarhen iàgelnatlg ln \ontakt met

.
..

.
.

hufl Boesche naangeaoten.
De BogCche trVan Generte'í voerden een Hapen vaa keel(rooci)
net dii6 gouden hanenr terïÍI het vapen lr.i d" H"""n yàn Cej.
nert zrsbrt lraa net drie zilvêrên plonpeblederen. Eên ve:"*
scbillead.vapen hoeft e€n faullierelatie overigena nog niet
uit t€ sLultetr en er zÍjri dan ook goede gionden oi:t aên ts nenen d.at ne verder orlderzoek de.gtanbooo der,Diedellkken (zie

cererts

Eeen nr.54)
iái-or,o*"g""o.
"."die"riaitting
Eet onderzoak naar
famillerelatíe 1g nog gaande.
Ín het beigin van dê veertionde êeuv huide ène Jonkvrous
Beel vel Ohênelt oet Jên Elias, één der rijkste patrlei$rs van
s -Eertogenbosch, Ook a1 hed de nasrn Elias dan gèen orrbêkende
' -tklank
ín de eta,d. en de neioriJ van Den 3osch,dË (Genertee?
, adel van SeeI heefi haar kind.eren kennelÍjk doen besluiien )
hun noedere naan t6 bezígen in plaate van die van hun vad.er,
die niet van adêl ues.Dê kinder€n van Jên Elias en Jkvr.Beel.
noemd.ên uieh a,lthaes - Van Êêloert - .

_ 1,;

_

jliag'r?annicida, s'r;ait:, rcler ir ,,, i"::.jche ll .an li enert
s,'
onder de eeïste ons nei n-JnJr."tenae tertmeËJTËis-aer St.
Janskerk van I s-llertogenbosch, kornt in 1)22 voot een zekere
illias "Pannicidart, welke latïnse naam vertaald zou rcoeten
worden met dToogschèerder of gewantsnijder, een vakman dus

voortgekornen uit het weversambacht (1).
Omstreeks 12OO was men in llen Bosch begqnnen
de bouw
der St'Janskerk, op een meer eenvoudj.g g.á"lpfun met
weliswaar
dan dat der huid.ige bas1liek, doch in háar opzet en afne_
tingen streefd.e ze de toenmalige kerken van Brabant, Vlaan_

deren en lVo ord -.irrankrijk toch tèrzijde.
i,ien gold. dan ook niet als-de eerste, d.e beste_ wanneel, je
tot het college der kerkmeesters of fabriekneesters
behoor_
de, wat toentertijd. uit I leden bestond.
Aan de aktivíteit van llias
wordt de uitvoering toege_
schreven van een deel der St.Janskerk nf. de prachtige kráns
van straalkapellen om het hoge koor. j,Iaas t kerkneester was
dj-e -rJlias in de eerste helft der 1{e eeuw ook
neermaLen
sclrepen van len Bosch. Zo had hij zítting in de schepensJoel

in de jaren 1j11r 1)11,,t117, jtZO, jt|t,

.t1ZB
tl++ ej.'te
Iiet voorrecht om in een schepenstoól van en
Den Bosch
zitten kr,ram in die tdd in theorie wel aan alLe burgers toe
maar in de p"aktijk kwan toch slechts een klein aantá1 poor_
ters daarvoor in aanmerking nl .het patriclaat.
is gllle_
ken dat de gewantsniiders, die het niónopolie vanUet
d.e lakenverkoop in -Den Bosch hèzaten, met verkoop in de lakenhal wetge_
stelde lieden werden.
In 411as moeten we dus blijkbaa" een rijk gewrrden lakenbe_
reider of lakenhandelaar zlen, wiens vooigelfacfrt,fn
tiende_ eeuw de rdraperierr van .Den Bosch tói broei za1d; d;;_
hebben
gebracht en die tot rselstand. en aanzien gekomen nu zljne
stad.
in versehillènde functies diende,
Jan Elias, man van Jonkvrouw jleelr was ecn zoon van El-ias
i82-29/?9 v.)_. Zoals reáds geschreven bezisdcn
:i"li:li:
Ít]van
oe
Kfnderen
Jan en Beel de naam rvan GemertÍ, en oid""
die naam werd hun familie één der aanzientlkste
van Noord_

BTabant,

Over de families rvan. Gemert,' is nog nagenoeg niets
,qepu_
!Ii_ceerd en h-et onderzock naar ,_ ar sti,lboàrd
vo int cii,n col<

, c1e oirCerzoe;er, temeer orndat net
cen dl -r. l--" -: ".. l
ItVan Genertsrr warcl o,. de vroegste geschiedenis van Genert
hun gezicht gaven.
Ook de 3ossche fanilie rrvan Gemertrr had zijn 'rbomoeienissen met.de vrle heerlijkheid. Gemert. Eet ond,erzoek daarnaar
en naar de waarschijnlijk te achten famllierelatie tot de Diederiken van Gernert is nog gaande. Daarom volstaat dit artikel met een opsonming van gegevens over een 16-1af nekomelingen van Jan Elias en Jonkvrouw Beel van Gemert, (J) Deze
gegevens geven een goede indruk van wat deze familie Van Gemert in d.e 14e en 15e eeuv eigenlijk betekend.e voor stad en

neioï'ij van I s-Hertogenbosch.
(de cijfers verwijzen naar d.e bijgaande stamboon)
'1 . Heer Gerlach van Genert, zoon
van Jan Elias en Jkvr.Seel.
In 1J68 staat hij te boek a1s kanunnik in Aken en ín 1179
wordt hij genoemd al-s dêken van het St.Oda kapittel in St.
Oedenrode. Samen met z{n broer Emont had hii het goet
ItWolfswinkeltt in leen van Hertogin Johanna van Srabant,
Het goet WolfswinkeL bestond uit hoven, huizen, weiclen,
visserjj en watermolen gelegen onder St.Oedenïode, Breugel
en Gerwen. (Spe chtho ek ).
Verd.er bezat heer Gerlach o.a. de hoeve rtten Bleckersrr in
Erp en ook op het schrijfambt van len 3osch had hij zek'ere
rechten, want op 1{ febr. 1}81 verhuurt hij dit anbt vooï
10 jaar aan Adam van llierd en Jan vanden Cfoot
(nt t 77-

2.

J,

294v).
Heer Gerlach van Gemert Étierf yó67 119r.
Emont van Genert, ook bekend onder de naan llmont d.e Aqui-s
uord.t evenals zijn broer Gerlach vermeld als kanunnik van
Aken.In 1J6) staat hÍ bekend als i-nvestiet der kerken van
Den Sosch en 0rthen. (R1 1?5-2OBv)
trÍet zíjn broêrs Gerlach en Hubrecht hield. hlj de tiende van
Oud.righen gelegen te Orthen en h! deelde Ín d.e inkomsten
van het goet Wolfswinkel onder St.Oed.enrode,

Hij stierf v66r 1)81 en li-et 2 natuurliike kinderen na, te
weten: Gerlach en Kathrijn (zÍe J en B),
Jonkvrouw lÍabelia van Genert, d.ochter van Jan Xlias en
Jkvr . .ie e1 .

Ín 1J)2 wordt zij 8rrc...r' '..r-s weilu"e ,.i,rn l,cu.nis van Langvelt (R1 179-166)
Bij deze aantekerii.ng roept zich een and.ere interessante
vraag op van: Waren zij wellicht de voorouders van d.e Jonkers van langvelt die een 50 jaar later vele bezi ttingen
ían de liederiken erfden (zie G.i{.nr,J{-stamboon der Die.ló?1

LóÉ -

I

{. Jan van Gemert, izoon van Jan Efias en Jkvr..3eel. Hij was
gehuwd. met Iiiechtelt Gerlt Vos.Als huwelijksgift had hij vaïr
zijn schoonvader een hoeve in lTystelre gekregen.
Na de dood van zin broer Emont de Aquis erfde Jan van Gemert de tiende van Oudrighem en het leennanschap over
.

5.

6.

7.

i'./olfswinkel.
Jan van Genert stlcïï v66r 1))2.
},{ogelijk is deze Jan ldentiek nêt de Jan van GeÍnert ui-t
Ien Bosch, d.ie op.22 aug.1)11 .roclnt in de slag bij Baesweiler. In deze slag tussen de hertog van Brabant en de
hertogen van Gelre en gulik nanen de Geldersen Írraak vooï
de bíjna 1O0 jaar. geleden. smadelijke nederlaag bij WoerÍngen, hrant nu mo,est hertog Wenzel- van Srabant het veld
ï'uimen. Jan van Geroert r,rerd" in d-eze sl-ag gevangen genom-rïen e? lrerd. een flinke lospriis voor hen bedongen.
Van dezc Jan Ís bekÈnd dat hij het wapen droeg van keel
rnet d.e drie gouden hanen (4)..
Jkvr.lleilwich van Gemeit, Zij wordt in 1{00 genoend als
kloosterlinge in ,lt.Gerlachskloostcr in het. land van Val-kenborch (nt t ez-e9 ) .
Hubrecht van Genert wordt in hut Spcchtbo^ek genoend sanen
net zun broers Enont en Gerlach a1s medeg'rechtigde op de
tienden van Oudrighem.
Gerlach vln Gernert, natuurlijke zoon van Ëmont van Gemert
(de Aquis).Gerlach werd evenals zijn vader priester en het
personaat over d.e kerken van Den Bosch en Orthen erfde hij
kenneljjk'van zijn vader, althans hij word.t in 1lll en in
1{08"genoernd a1s investiet der voornoemd.e kerkcn (R1 18112v) .

In 1414 en 1Q21 L'ordt hij verneld afs cureit v1n lIeflu
(ntt9z-t 44v en .R1 1 8s-l7T).

I,

KathrÍn van Oemert, naturL:.i:,.. t-.;
-drro.t u vàr. Go nert (dê Aquis) . Zij huwcie mct _,. .|..
:,!.:o van L,yth. Hun
zoon behield. de naam -Van Genert_ en rnrerd genoemd naar
zijn opa.
9. Jan, zoon van Jan van Genert ên l{echtelt Gerit Vos. Bi.f
emancipatie door zijn vader ontvangt hij in 1lB4 een
-zïn
hoeve in Nystelre, r4/aars chijnl itk het góet
'i3roe cwiló,ronder
Hees.
Deze Jan van Genelt was gehuwd net Jonkvrouw l,{echtelt
van Weïthusen. ïnteressant ie dat rond 1400 ene Jan van
Gemert ond.erschout was van Den Bosch. !e lÏlaag of hï
ídentiek was net ronze Janr is vooralsnog niet gebleken.
10. Beel van Geroert. Zji erfde van haar heeroom Gerlach een
$/oning Ín de lïj.nthaners traa t te len Bosch (R1 179_629)
"
Zij was gehuwd nret Wi-l1em Zoetart.
.. I{ubrecht van Gemert, zoon van Jan van
Gernert en lVlechtelt
Oerit Vos. Eij huwde net Jkvr.ldargriet, dochter
van Arnt
Heyme. EÍj woonde in de Ilinthanre"À t"aai te Den Bosch en
had bezittingen in Erp en tinthe". (het goet fer lorch).
Tn 1lxI word.t hij genoernd. als 6én der twàe borgeneesters
van Den Bosch, (R1 1e9-5v).
Kathelijn, natuurlijke dochter van Hubrecht was bestuu"_
ster van het gasthuis in lên Bosch.
Gerit van Gemert, zoon van Jan van Genert en Mechtelt
Gerlt Vos. ln 11Bt droeg hï alle roerende en onroerend.e
goed.eren die hlj zou erven op aan zijn broers Jan,
Enont,
Gerl-ach en Eubrecht en aan zijn zustÀr Beel
tnffZi_iO"j.'
t). Gerlach van 0emert, zoon van Jan van Genert
en liechtelt
Gerit Vos. Hij wordt genoend. a1s investiet van
d..e kerk
St. Peter te Vucht (nttOO-15t).
Met z{jn broers en zuster was hij nêde_eigenaar
hêt
goet rrten Bleckersrr te Erp, ln 14ZO staát nil te van
boek a.,t_s
kanunnik in St.Oedenïooe (nt j91_5OD
14.
Gemert, zoon van Jan van Genert en ].4echtelt
Irol!
treï1t Iu"
Vos_ Hjj werd geómancípeerd- ín 1JgJ.
Jan n9"fr,rli.jl<a zoon van Jan van Gemert. nen va"n ]-!iêchf cl_ b
11

G' r :':

l;

:,. i

Hij huwde net Gecr.L.ruyt, dochter van Henrick van l,{eerlaer.
16. Gorlach van Gemert, zoon van Jan van Gemert en Jonkvrouw
i\4echtelt van !íeithusen. (In 1{02 werd. Gerlach door ziin
vader Jan geënancipeerd. (R1 1Br-1OB).
Hij werd wel-licht é6n der neest vorr.ogende Van Gemerts.Hij
bezat 2 watexÍnol-ens in Wolfswinkeli kennelijk had hï het
leenmanschap ovêï Wolfswinkel van zijn vader overgenonen.
II{i rn'as g#ouwd rnêt Jonkvrouw l,iargrj-et, dochter van ridder Willem van Nuweland. Jonkvrouw l,Iargriet was de
rrVrouwerrvan Geffen. ,Lfs man van Jkvr.l{argriet bezat Gerlach dan ook weldra molens, tíenden, jurisdictiesrrenten
en pachten te Geffen (R1 192-1v).
L,ater is hij bezitter van het kasteel van Nul-and_. Verd.er
had hij ook nog rechten op de hoeve t'd.e Oedevelsnestr te
Erp, terwijl- ook de oude tienden van Veghel te leen hingon van Gerlach van Gemert. in het was Gerlach diê de
f andc or:rnandeuï van Àlde Siezon t.u. Yrcan van Cortenbach
het patronaetsrecht der kerk van liystelre opdroeg alsmede de tienden al-d.aar.
Toen in 1{20 hertog Jan tle Vierde v:n Brabant zích 1n
Srussel bedrei-gd voel-de d.oor cle i-ntriges van Irilips van
Bourgondiërdie Srabant onder zijn nacht probeerde te kriigenrvluchtte de hertog net ene Gerlach van GemertnaarDen
Bosch waar hÍj o.a.te Nuland geheine besprekingen hle1d
mat Jan van Heinsberg, d-e raadsheer vam. keizer Sigismund

(5),

De verrnelding rrllulandtt

wijst toch wel hee] sterk in

d.e

v&n -onzê- Ger'lach, die kennefjJk een bijzonder
"ichting
groot
vertroulren genoot van zdn hertog.
Bronnen; (1) !r.Th.A.J.Goossens, Onontgonnen Brabant ,

(z)

1)JJ, blz.11.

l,'{lr.ry.H.ï,.ven den Heuvel. De ambecht sgi I den van
rs-Hertogenbosch voor 1629, bLz.t5) e.\r.

(t) leze gegevens ziin

voornamelijk gedestilleerd
uit aantek3nj-ngen van F.Smulders uit de Bossche Protocol-l"sni aant.bctrekking hebbend. op
Gemert of -Van Gemert -.
3{j dc verwijzingcn st.-."i vccr":.- '..et nu.nnar v3n

1

-19(
rechterL{ik erchlef vên Den lo8ch gèvotgat
1"t
tloor hst folionuuner.
(4) J.?h.de Raadt, Scéeur Ármories des pays-tsae
et
Ávoisinênts aeer r (ro9Àj. -"*

/r\
l"I!
rjtg.1,.Klêvêrsna,
\)/ |"u
De Heren van

van 1200-1460, bLz.46
,, -,fí"9|olenvan
,rd.e Streekr,
(-t-)JÁrchíêf
wkbi.
Omstreken.

.

Cranendonk

voor

en

Ceoert ên

Àd

Oi

ten.

aIÍïs

,1 juli werden de gas en ve?yacht
restaurant
vaar hat I/ana.f 5 u.êen konen en gaan lnI,ae
vaÈ . Brs.bants Heee.
l{a een el"ug bezoekje aen het gs.Btgezin ías er. de koffÍetefer.
Dhr., van del Vaêrt, da organieÀtoÏ rrên
dit kacpo sprak het
selkonstroord, vaarin hiJ-het bestuur van-riarants
deelnenerg begroettê en een beroep op arren d.eed Heen en de
om d.eze da,
gen
voens
Metropoó1,

te d.oen slsaen.Daaena ryas het uoora aan onze voorzitter,
,schijnrtel rtnê de kaapvtag o;uil*"áïga*, uaara.an
thr:l?l
het
tradltioneLe
herdenkingeschi1a [evestigÀ .*,as, d.eze keer êeïl
.
beetj€ sroter o'dat ïU het 2tÊ krrp ;;;;.;;d'h;;;;^;-;;
klaarde'hil, en gegraveerd ,.i, h*t ;"r.:,;;i;
";;::
cnze Hee"{un,i"#iig-""'àË n-li_ï.i"Í";;'ïijïiï;"i:l"ï:nuo "u"
De vor8ende spreker *'as d.hr"Màndos ài", -ài*
Srabants Heem, ncglnaals dank bracht,"""'Cui""tvcorzitter v&rt
het zilkerB in '/j(daverend applaue i ) *" -*i-io*a voor
.Ilf?l
van
len
Bosch
prees on n& Êêeelt en sls.staàskring *"r:':krrp
te
olgeniêeren,
---aà-tesêheid.en
Onder het genot va,n een drankje
en de
roufarl.vgn donderdag toegelíáht"""áur,
*"*ro*
.re":.
*Jt
enthousiae*
ne <le .1arg van t71 werden bekekên. Uiie;;;rd-;;"-;;;"-i;;_
ste vooral e,an Theo vhn d.e Vea
vi,
íIog .,oo" hun beroend.e d.agvêrslagon"
"o
"á".Dondêrds_gnofgen vertrokken rre vanaf de
veemg,rkt ên
verd- er";""à;;cloor de politere richting rotr'o"en
seii";;;;-à;;,
;;
nst pontons ovêr de ffaas gezet
,"*i
rrnf"*u.
.
.
,
,gean
"o"àur,
Dus vot goede moéd ovor
enige ;i;""; ;;;;;il"Ë;;_
111tons.rsaar
een verbaasde nititeir verteli!é: dat de
.vecoeur

icntorrs

