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SCHOUT

door Ad Otten

fn de lijst van schouten van de heerlijkheid Gelrtrop treft
nen de naan aan van zekere Godovart van" f,anctvelt,
die van
(tenminste) 1600 tot 161s aar het rr..ia
van
Geldrops
dorpsbestuur in zijn functie van schout van
"t."à
lleeze, Leende en
Geldrop ( 1).
Deze Godovart van Lanckvelt werd onsbeeks
l5bg in Gemert ge_
boren (2). Hij was de zoon van Jonker Goyart
Goyartszoon van
Lanckvelt, die in Gernert een orngracht
l..J."tt
huis be_
y:gld" il de DeeL op de bekencle Èaart van
"i Si""à
onsrte
eks
1650 yordt dit huis nog aangecluicl als Huis
""r,
Lancveltr.
Dan
is het in Gemert al bekend onder de naan rhet SLotlsrr.
De familienaam Van Lanckvelt wordt ontleend
aan het feit dat
deze adellijke fanilie eeuwenlang het goet Lanckvettn
gele_
_gen tussen Erp en Veghel in leen iietd ,,àr, a" U."tog van Bra_
bant.

In het zogenaaÀde stootboek
À[..ittà"t,
oude
leenregisters van het hertogdonrtreft
"" rnei veeivuldigde
de
naaÍn
van Goyart van Lanckvelt aan als leenman van het
betreffentte
goed. Onder hen treffen we zowel de Goyaxt
van
Lanckvelt
diê op het einde van are lsde eeuw in êemert schout rr.a,s, aan
diens achterkleinzoon Ínet dezelfde naam als de schout als
van
Heeze,, Leende en Geldrop. VaJr met nane de
Gemertse schouten
rn rater eeuyen is bekend dat zij allên een universitaire
op_
reiding hebben genoten, terwijr van deze
tunciionarissen uit
vroegere tijden veel ninder daaromtrent bekenal is.
Zo zoekiyen ook tevergeefs naar de naam van Goyart van Lanckvelt in
het in 19?9 verschenen boekwerk t,loo"áU".t""ïse studenten
1s5o-lzsort door H.Bots e.a., dat *."d uit;;;;;Ji
i., a" ."ut.
Bijdlagen tot de ceschiedenis van tret Zuiàei
van
Neaerlana.
Toch blijkt uit een rrnotarr in Ae Ceme"tse s;he;;nprotokof
ten
dat deze schout ook een academiscrr" opr"iai"Ë-!ànoten heeft,
-722-

en vel te Douai. voor het ontbreken van ziin naan in de vermelde lijst
van studenten is een alleszins plausibele verklaring te vinden in het lijvige boekwerk van Bots c.s.: rrllet
bezoekersaantal van Douai is door het verloren gaan van de

matrikels ( inschrijfregisters ) moeiliik te bepalen. Alleen al
via toevallige vondsten in de literatuur werden een kleine
50 studenten van Douai achterhaakl. Het werkelijke aantal
noet in de honderden hebben gelopen....rl
Na lezing van de hiernavolgende getuigenis zal iedereen het

zijn dat aan de toevallig gevonden oud-studenten
universiteit van Douai kan worden toegevoegd de van

ermee een6

van de

Gemert afkomstige coyart Goyartszoon van Lanckvett (3):
rrHeer Gerit vander Bruggen, pastoor des dorps van Gernert,
Heer Maximiliaen van Beeck, priestere, tuygen dat Goort,
zoone Goorts van Lanckvêlt, gebooren vanden dorpe van GeÍnert ende aldaer noch hevet woonen vaeder ende moeder van
wettigen bedde, hem hevet geabsenteert uyten voersegden
dorpe wel eenen tijt termijn ende spatium van ontrent drie
jaer ende een halff nadien hij van Den Bossche uyter sdloelen gecoenen was ende tot Duwaey gevisiteert off schoelen
gegèen ende daernae van Duwaey gecoemen sijnde heeft hen
begeeven binnen Ludick (=Luik) bij eenen Mr. Jacop PeeImans, genoenpt notarius vanden Eerwaerde Heeren des Hoofs
vanden Bisschop van Luycke onrne sijn practijcken te leeren
wel otrrent eenen jaere.
Seggende en gevende kennisse van hender wetentheyt dat sij
vanden voersegden Goerden van Lanckvelt hebben gehadt
schrijven ende wech geschreven ten teyde sijnder rdoeningen
vander plaetsen voerscrevên. Anthonis Lenaxts van Lancvelt
out ontrent 4O jaere, eertijts borgeneester tot Genert,
tuycht ende accordeert rnetten getuychenis. Áctun dfl 2?ste

octobris 1578.r1
Als jongeman van ongevêer t7 jaar is dus Goyart in de lente

of uomer van 1575 naar de univers iteitsstad Douai getogen, na
eerst rrde school in Den Boschrr doorlopen te hebben. De stad
Douai, nu gelegen in het Noord-FYanse Departernent Nord, behoorde in de Midddeeuwen aan de graven van Vlaanderen, Iater
aan de hertogen van BourgondiË, nog later tot tle Spaanse Nederlanden. Sedert 1667-1668 is de stad pas Ftans. In de zes-

tiende

eeuw heeft deze stad een
gekregen (4);
-universiteit
zorn.,twee.en-een half jaar studeerde
aldaar onze
àoya.t,
waar_
-o;
na h{j vertrok naar Luik orn [prakt i jkervar in;;
te
doen bij
een zekere l,lr. Jacob peelmans, noiaris u"i tui
Hof van de
Prins-Bisschop van Luik.
Uit de _GeÍnertse schepenprotokol len komt naar 66n persoon naar
voren die als de betreffende rstudentrr kan worden
&r dat is de zoon van Joriher Goyart van l,*.kval, aanger.rezen.
te Ge_
mert op het Slotje woonde. l{aaxom de aangehêalde die
getuigenis
in de schepenprotokollen werd olgenonen is niet helemaal dui_
delijk. Mogelijk heeft het gugota.r, als
bewt;s van in_
leven-zijn. Hoe het ook zij, Golart lunioreen
kwarn uiteindelijk
in Genert weer boven water en ,i;r, ,ráurn zal nog menignaal in
de Gen-ertse schepenprotokollen wàrden genoteeri.
é6n van
akten, opgeÍnaakt op 2 januari rËso, d".;$ Bij
_deze
coyart
Lanckvelt de Oude, het r,r,uchtgebruik van á" fro"r.Ë op den van
Aarle over aan zijn zoon Goyart van Lanckvelt de Jonge,Hoge
die
achter
zijn
naam
het
in
oouai
en
ruik
ge_
f,:::::
9:_t::voesins.
reerde dan
aI in. praktiik brengt als rrschout tot Heeze, LeÀnt
ende Geldroptt (S).
mtrr:
Het.corpuÊ váD_celdrop, Bijdr. nr. 8 v.d. cesch. van cerd.rop.
j:
Í11
een akte d.d, 18-9-1603, $earvan een traÍscriptie in Xerkbêrichten
tz, rn !::':l:
aprrr^1e26, verktaarr schout coJart van Larickverr 4s
laar te ziJn.
,., ïillll:_Í:
(r,
HiJksarchief iê-Bosch _ cemert R ltO forio t5s (d,d, zz_ro_rsza),
(4) In 1847 ia de láatste racultêit van Douai
overae8aan..."
r,iir..'
(s) Rijksarchref rê-Bosch - cenert R rtl rotio J_s (;.d. z_,_r"oil,-

