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1- l HU ÍSE bili STA] 0íE
JAIT VA\ gYCK EN ZIJN RELAT I cl TOT D ;'l
VAN GIIIIERT ?
ln-gr;anfH een nr.6fl972 verscheen een zeer interessant
van de heer J 'Ve ernan, waarin hij zi-ch afvraagt of Jo""tiio"f
Huberbls van Eyck, de beroende 15e eeuwse grondlegholln"
"n
" de Vfaamse schilderkunst zijn te vereenzelvigên met
ge?s van
genoemd worden ln
ïipputt"" en meesteï Johannes van Eyck d'j-ers-3osch'
eeir-akte belustend i-n het Rijksarchlef te
Deze akte van 5 sept.1{{1 (ongeveer 2 maanden na de sterfdag
van mr.Jan van EycÈrde schilder) ruit het archief van de commanderije Genertr betreft de overdracht van een rente van
door T'ippertus van
! mud,den rogge uit dê hêerliikheid Gemert
Sehuwd met
íy"r. roo AgátHa, dochter van Jan van Genert engehele
heerai'komstig uit de
Wïl1en van ,lyck. Deze rente
lijkheid doet onwillekeurig denken aan de aanspraken
"al {e
.rio"gn"" Heren van Gemert die hun rechten in de tweede helft
van de 14e eeuw geheel verloren.
]\iet de akte van i44t tomt zulk soort eigendom dus weer in
handen van eèn Van Gemcrt, de vraag hoe dj-t bezit bij de Van
Eycks terecht kvam hlijft voora.lsnog geheel open'
van de Van lycks en de Van GeELn direkte familierelatie
en interedsante bespiegeuitkomst
eventueel
neïts zou hicr
geven.
lingen kunnen
Een andere akte uit 1)85' oak ult het archlef van de coniland-erije maakte warempe] gerrag van een-Johann van Gemei:t,joffrouwe Llesbeth soen was van Eycke-. In d-eze akte verkocht
de vermelde Johan van Gemert aan d-e luitse 0rde zijn jurisTot nijn spijt werd in deze akte niei
dictie over de gemeinte.
'eventuele
rente die uit d'eze verkoop
gesproken over een
voort had kunnen sPruit en.
Onlangs kwarn me in het archief van de gemeente een regest
onder ogen waarin Jan van Eyck in 1429 de rente kocht' Deze
akte brengt wellicht meer'licht in de zaak en ik hoop in een
berichten, omdat ik
volgend Gèrnerts l{eem hierover te kunnên
ts-3osch)
nog niet heb
een kopie ven deze akte (Riiksarchief
kunnen bemachtlgen.
nen neer uitgebreid onderzoek kan rnrelllcht ook leiden naar
d.e geboortepl-aats van Jan van Eyck wa:.rover totoBeden enke]
glssingen be s t aan.
tlocnt áe hypothese van Veermsn bewaathei-d worden dan was Jan
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van Eyck overigens niet de enige aan het hof van Phj-1ips de
Goede die bemoeienls had. met d-e ccmmand.erije want in de akte
van 19 ok|.14t4 wordt d.e oud.-commandeur van Genert en landcomnandeur van Al-de-Biezen,Iwan van Co"tenbach, d.oor de Raad
van Brabant genoemd - onaen lieven ende getrouwen Raide en
I{emerlinck.
Gemert zou dus 1n deze peri-ode erg goed vert egènuo ordi gd ziln
aan het hof in Brussef.Niet alleen eên wÏs man i-n de persoon
van Coxtenbach vertoefd-e daar, maar eventueel ook de weergaIoze kunstenaars Jan en Hubertus van Íyck met hun eigen Genertse belangen.Veef onderzoek zal er echter nog nodlg zUn
on dit met recht te kunnen bearnen.
Feít is wel dat in de periode 142r-14)5 na vele geschillen
tussen GeÍnêrt en de onliggende gemeenten over de Senene
gronden in de Peelrwaarbu de Raad van Brabant intervenieerde,
Gemert uiteindel{ik de Peel door koop kon annexeren en het
heerlijke gebled ten koste van Brabant ongeveer verdubbel-de.
ik
0m te besluiten en terug te komen op Jan van Eyck wif
de
vertaeindigenronder dankzegging aan de heer Veerroanrmet
ling uit het Latlin van de akte van ) sept.1441 , diê voor hem
de aanlelding vormde taf zljn artikel in Brabants Heem.
T,ippertus ge. maand Yan ÉVck,heêft de h:}ft van een jaarlijkse
en erfelijke pacht van 1O rnudden rogge, Helmondse maat, jaarlijks en erfelijk te betalen op het feest van onze Lieve Vrouw
ï,ichtmis en binrren de vrdheid en parochie van l{e}mond over
te geven en te leveren van en uit de heerlïkheid Genert en
alle en het gehele toebehoren ven d.cze heerlijkheid en verder
uit alle erfelijke goederenropbrengstenrcijnsenrnolens, grondenrweid.enrheidenrpachten en a1le overige erfelijke goederen
binnen d"e heerlíjkheid en het dorp Gemert bestaande gelegen
of te betalen, welke hefft van genoêmd.e 10 mud.den rogge genoemde Liplertus van neester Johannes van gyck, natuurliike
zoon van wijfen heer Jan van Eyck had verkregen, zoals in de
schepenakten van d.en 3oseh, hierover opgemaakt, breder wordt
onschreven, wettelfrk en e"felijk overgedragen aan ï.,ambertus
van }oe?nerzoon van Christlanusrten behoeve van Agathardochtervan Janrgenaamd, lan Genert , echtgeno t e van l,,Iillemrgenaand
Van Eyck, tesamen rnet de genoemde akten en a1le andere geschriften welke hij naa! hij zeide had en welke daarvan mef-
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ding naakten en net alle rechten hen uit gênoemde aktenmet
heeft
irun"innóua op welke ïiize ook toekomende en hij
stoktegging áfstand Sed.aan cp de hiervoor gebruikelilke wijzet
op
let'o véiae-genoernde Ï,ippertus a1e prineipaal schufdenaar
afen
, ijr, p"t"oott-en a1 zlin góederenrd'at hij-deze overdracht
uia.rá ,rast en sterk voór inmer en zonder tegenspraak gêstand
zou doen en dat hij elke verplichting of aanspraakt uit zrin
aandeel van de Senoe de helft van de genoernde 1O roudden rogge voo rt sprui t end e aannvocz egde Agatha afstaat onder deze
'
helft van 1O rnudden rogge dadei-ijk na
ïáo"".u"aà,aat genóemde
het overlijden van genoende êchtgenoten WÍ1J-en en Agatha gelilt"ri;r. op r,ntt beiáen d.oor Vil1en en Agatha voortgebrachte
en deoi voórt te brengen nakonelingen eïfelijk za1 overgaan
te
volveïen en indien genoernde rdilf en en Agatha zoud'en komen
d'oor
overlijden zonder hen overlevend.e wettige nakonelingen
hen vàortgebracht of voort te brengenrdat dan dezle helft erfelijk en wettelijk zal overgaan op de overige e"genamen en
opvolgers van voornoemd.e \'r/i f lern van Eyck '
ts-HertogenALs getuigen warên aanlrezig de schepenen van
boscí, Geiardus d"e Vladeracken en Arnoldus Seerewout' jaar
Gegeven óp de viifde d-ag der riaand september in het
onzês Heren 1441 '
Ad otten.
.1

limerick rnet de zesde Prijs:
Tn Boeke} bij d'e capucijnen
Dreigde het Werkkanp ontijdig te verdwijnên
ItTreedt inrr, zei de Vos
en het klooster ging l-os
maar tot slot bleef het klooster toch kwiinen'
lnz.J.SBitzen' rt Hool 6, Gerwen'
Er was ook een soort protestlimerick bji;hij luid'd'e afdus;
D!," Lrar tns unne Bram van Srabant
dle hield van rn schon stukske vrelland

De

mar toen kwan dees kamP
dè rnrar unne ramp
want tt plukke van bloerne rnè zoveulr dars schand.
Tnz.Jan v.è.Stappenr Schoonstr. 2!'
Heesch bij 0ss.

