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Toentr van de Streek, het-nieutrt je áat 

- 
de 

. 
stamloon van Pring

Sernhard verrijkt to,, *àtà"t' t"ï ""tt 
hele ri-ts van Generts' van

íI" Ë-o"t l"tuËen ieatties uit het Gernerts-Heem-kamp die onder-

Ëái"a"rrá.- ""op 
neenden iá-ro"t"" r,rijzen dat deze aprilglap toch

ïái-"tË-aootu-i-chtig was, want Prils Bernhard, ruas inmers een

Duitser. In aenj-ge vtriát'i-áp het Ginmerts -volkslied 
rsordt het

Ginnerts bloed bezongeo 
-"" 

"iL" rechtgeaarde Gernertenaar had

het toch kunnen ïeten: 
'nát 

c:-tte"" b1áeê kent geen grenzen!

Het is overi-gens niel afleen daaÏom dat dit artikel geschre-

ven wordt, want die op""t""i"S in de streek behoeft natuurlijk
nog een aánvtrLting net bronvert'ri jzingen'

fn Generts Eeem 54 en 55 '*eraán ártikelen gepubliceerd *net

als onden eïp.r, =""p"t ii"íÁri;t a" staoboorn- van d.e vroegere He-

;; ;;; c;t";t en dé "i"boo*"""tt 
een Bossche frni lie "van Qe-

roert',. In het laatst g"*àta" artikel r+erd geschreven dat op

goed.e gronden aurrguoo,À" zou kuÍInen rorden dat beíd'e stannen

Ï"".tg I" voeten zouden zign tot één'
ïntussen kr'ram er iets íeer licht in het zoeken naar die be-

r,n:ste f aruili" erelatie.
" --r,riaá"rc 

een akte' gedateerd 1? juli 1J99'-deden 
"Iouter 

Spie-

"iJ-"rr-eoyt"t 
van ê.nerir"o""tt tttit wi j len-Died'erik van Genert'

;;e^ià tá rt* ""rr"pt":t"i 
op tj-enden van Bakel' Deze akte werd

ïpáàrt.ot-i" het bii;íin van een aantal Bossche schepenen' Thee

.'-h hê'' t -r.r- Johames van Genert en Arnoldus Stanelart de Penu'

tï"tË"ï tiáá"").i""aá" aansed'uid als consanguinei var de gebroe-

à"t"-"rt cu*""i. (f ) fn aé rniddeleeu'"len werd net het woord' con-

"á"gri-"u"" 
een neef 

"uog"al,ia 
die neer dan 5 graden verwijderd

'''-io a" staroboom der Sossche: fqmilie (cn lf) werd' nelding ge-

rr"tt o* een Jan van Geraert die rond 1400 onderschout was van

Den Bosch.De onderschoui is uogelijk identiek met de- verre neef

van l'{outer Spierink van Gemert uit de akte van 1? iuli 1399 t-

hêtgeen zou betekenen, dat geJ-et op de ve$antschal aaggluld
net ,,consanguinurr"u, d"-ii"Ëátit "t Geroert, die in 1126 d'è

ïr"rlti"i "i"lelde, 
wellicht de Êtamvader is van d'e Sossche

fanilie trVan Gemert'r.



Tot zover vas ik 3evor<}erd. in hei onderzoeli naar de fa:i'lie-
relatietussenSosscheenGeroertgerrValCenerts"rtoennij:".-aan-
Cacht getlol'-:en r'retd door een artikel i-n "De kLeine iieierij" dat

a1s tllel voerie: "lien ontbrekend iieiierj-is lc'"iartier van lrinses
Beatrix", ;et als onderkop: I'iabelia van Genert, v-rouv Yan ;'ert
i{olfaerts. (2)--Eu 

;avet'noor'.. d.e daarin beschreven qenealogie overlapte de

starbooÉ de= ?ossche "Van Genertsr' \Gh 5i)'
BovenCien bevesiigde dit artikel de eerder genoende fanilie-

relatie tussea Sossche en Gemertse "VaB Generts"' iiant de Jatt

van Gemert in Ah 55 Senoend als oRdêrschout van llen Soscli is
identiek r:et de Jan vaJ] Gênert in het artikel van "le lcieir:e

iieieri.i" die írt 1394 er 14Og te boek staat a1s schepen van len
Bosch."ln ':ia!rn er nen dao weet dat ín 1399 een riddar Ja'rr van

G;;;;, schai;en van len Bosch een verre neef blijkt te ziin
vaa ]Íouter :pierin-k van Genert, dan lijkt de Sezochte Íaxiil'ieÏe-
latie reeds va3elijk 3evonden.

lia:rr-'eer iren d.e gegevens uit Gh 54-55 en die uit "le kieine
Ileierij'r co:rbineert, dan kont nen tot hei onderstaa:r<Je Gin::ers

ketlerke van Soestdiji:.
(r) lieCelik van Genert, "Eeer van Cenert"'
t;J ;;;;;;;,t I;áleria (aeel) van Geraert ' zij uas een dochter'

nogelijk kleindochier van Died'erik va-n 0ereert' Zij huvde

t.I io:: Ili-as, de zoon van de Bcssche patricrëz- Ili-as
"?ar.nicÍda". Erla 4 zonen en 2 dochters noenden zieh |tVan

^^-^-1.lr(C) ]"tt-"u"- C"tu"t Jan Eliaszocn. Hii ]ruirCe rnet iiechteit ge-

rit ïos. Jan van Genert overleed voor 1392 en iri j had

tenrninste 5 wettige zonen en 1 dochter'
(l) gob"ecltt Jans van Genert, zoon van Jen van Geoert en

i,echtelt Gerit Vos. IIi j truwde net Jkrrr. I':ta-r3riet, dochter
van Àrnt iïeyrne. flij waÀ schepen in Den Bosch in 1190'

1401 , 1419 àn in 1414 trordt hi-j genoend a1s borgeneester
(R1 189-5v). Hii had 3 wettige en 1 bastaarddochter en ver-
der een bastaard.zoon fuont.

(l) Jonk\Eouw l"iabelia van Geroert, dochter ven Eubert van Ge-

nert en Jlnrr. iiargriet. Zii ï'ras gehuvd net -{ert -'íoffaerts

eo had van hem 2 dochters te ueten:
Jonkrrour're Ilubertie' àie voor 144? getroulrd rÍas laet Eenri'k
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eêrits y.d.Aa. Van haar noeder kreeg ze iaarliiks 1OC

?hilippu,s schj-Lden a1s huvelijksgift.
De tr.reede dochier r'Ias !

(r) Jonkvrour'r liaría. 0p 23 noverober 1444 trouvrde zii net
Berthout Jan Bacl: (onder huueli jl:svoorwaarden ) .
Serthout Jan Back is één der oudst bekende eigenaers van
Durend,aal, bezitter van de ]eengoedêren te Gesel aan d.e

Raaro ',;e Ilaaren en Ten Bijgaarde en Ten Eijnde te Olster-
rii ii:.
Door hrm kleindochter Vroune Adriaen, dochter van heer
Jan Berthout Backr 6etroulÍc1 net i{olfert van Brederode'
zijn prins Sernhard en prinses Beatrix net haar ki.nderen
hurr nako::elingen.

Een bevestiging vooï het artikel in "ne kLeine i'leierijl en
een veïantIÍoording vocr dit artikel Levert een aantekening va:r
Ferd.Snulders uit de Bossche Protocollen (Rt t ge-fotio 449).fieer-
in lrordt i'ari ',lclfaerts genoend. a1s schoonzoon van Jonliv::oune
I4argriet, nedu.re van liubèrt van Genert (r0rt.1442).

bronnen: 1. C.i:anpe-ch. Urh.:nd.en- und quellenbuch zur Geschichte
der Àltlu.xenburgischen Territorien bis zltt
burgïndischen Zeit. Urkunde 666.

2. ':í .de Bakher. Een ontbrekend i:ieieri js k'rtertier van
prinses Seatrixi l{abelia van Gernert rrroulr van
Áart l;íolfaaris. De kleine iieie:ii' vlugschrift
van Ce heed;trnce lcing en streekarcldvariaa.t Ois-
ter:;ijk, 23e jE., 1972, blz. 46-47.

5. 
^.Otten. 

iiegen eanzienlljke Diederikken van Genert
+enerts Heen 54.

4. id. Een Sossche faniLie Ïan Genert van 1J0O-1450
;enerts iíeen 55.

ird Otten.

PlGDOl{ VOOF. GILDESROEDER I}T 1?1 5.

In januari van het jaar 171 5 veld Danlan l{ugo Grave van Schoen-
born etc., Land.comrc:rCeur van de Balije Alde-Bi-ezen, in Geneit
i n aaltr'1 'l i arl

UÍteraard. hadden de Genertse schuttersgilden h';:r taak gedurende
de cerenoniëo d.ie d.aarnee gepaard. gingen. rrOpt beste gekleet


