
- 10 -
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



- 11 -
ende gelrapent r net vanea en troe&elentt r stelden de Genertse gcbut-
terien ofl giiden zich op ontrent de Palen vau ile Eeerliikhei'I.
FÍenig salvo werd gelost varlnêer de nieuve vrijheer van Genert
zijn intocht hleld. In 1?1 5 1eídde dat tot êen dotteliik ongeval-.
In prachtige bewoordingen sneèkte de schuldige schutsbroeder aan
de nieuw ingehuldigde Ëeer van Genert ora vergi-ffen-is, hetgeen
werd lngewilligd.
Het relaas spreekt voor zich zelf:

Aèn Siin Hoogh Graeffelijcke Ercellentíe Deni 41 !{sg6
des Heylighe Rooosche Rijcx, Grave vao Schoenborn, Bu-
cbein etc: etc! etc:r Lardtcorunandeur d.ex Balleyen
Ilessen' Ald.enbiessen, Vrijheer va:: Genert etc: etc:

Geeft seer denoedelijck te keruIen Adliaen Andriessen, intooncler
ileser neutrale Srontheerlijckheyt, dat hij suppliant willende be-
toonen sijnen getrounen fver omtrent siine Hoogh Graeffeliicke
Bxcellentie int ererceren ende narcheren van de g',rlden St.Jorist
ten dage van de receptie van Ued.Hoogh GraeffeLiicke EÍce1lentie,
het ongeluck heeft gehatlt, dat dên prop van sijn roer is geVlogen

op het kind.t van Adriaantje trlancissêr wesende een nelaats ende

tèenenael gebreeckelijck kindt end.ê wae"door dan des te neer den

prop heeft comen effèct doenr soodanich d.at het selve kíndt uyt
áie-oorsaecke, soo geeeght nert soude wesen gestorven, ende want

aLsoo het geheel a1s onnoselr ende d^at uyt- díen insicht de noeder
hetsel-ve uyt grontlt van haer herte is ve'gevende niet irillende'
dat den suppliant tlaerover enige de einste straffe soude worden
opgeleght. iat oock de gulde pretenderende daartoê gerechticht te
sijn, Ëetsetve onnosel geval- hen suppliant heeft vergeven' Soo

viiai ni; echter geraede sich te adles€eren aen Ued. Eoogh Graef-
felijeke Excell-eniie w'iens bernhertÍcheyt alorone ende biisonder
bij áese inhuldinge gebleecken is, biilclende see! ootraoedeLijck
Ued.. Eoogh Graeffelijcke Exceflentie brieven van pardon (voor soo

verre d.es noot siin).
T:we1ck doende etc.

;:ft:,HL:::""iïË-
ïn de nargine stondt drappostiLle altlus:
Sijne Eoogh Graeffelijcke Exc. geLet op den inhoude tlese! en ge-
hoórt hebbende de geledeerde parthiJen ende al-so willende doen

blijcken van siine gunst en gratie, pardonneert den suppliant het
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begaene ongeval- lastende en bevelende aI1en, ende een iègelíick
rrài_'tut saácke vandlien niet te raólesteren al-so is dit ons Hoogh

Graeff. welgevallen enae dat ilese gratie sa1 plaets gpiipen son-
der veraer interinent endê om noch mee!d.e! te thoonen onse gul-
gtea gelasten onseÍr Raedt en eerEten rentneester Cox in hantlen

va:r aá noeaer van het overleèen kindt te teIlen tll{elff pattacons'
Àldus gedaeo op den Caeteele van Genert ten degle van onEe ilhul-
dinge, ênde waE geteeckent $ DË Schoènbor! Landtc.

Dit reLaas werd. gevonden in de Geroertse schepenplotocollen
R127 foLio 445-444. 46 otten.

'i,trie regelnatig miin artikelen over het Geraerts dial-ect heeft
gêl-ezeu in dit tijdschrift en daario lrijn herhaalde velzoeken on

reacties van l"ezelsr zal- begriJpen hoê aangeoêa.u verrast ik was

toen ik i.n het najaar wn 1975 plotseling werd opgebeLd doo! niin
ouile vriend lÏartien van der liijst, nornenteel verbonden aan hêt
archief van fieerl-en en oud-red.acteur van êenerts Eeenr die roij
vroeg of het nogelijk was eenlkleine" collectie Gernertse wootden
te publiceren. in een sleciaáJ. nuruner van Generts Heenrwoord'en
die hij sedert zijn jeugd genoteesd had.l'lijn antftoord eri dat van
Rectou ?en.n:ings, de hoofdredacteur, IÍas enthousiast en we wetden
nog enthousiaster toen we tle beloofde copie - die nog geschreven
rnoest uorden toen ik opgebeLd. werd - pronpt op tijd ontvingen en
ontdekten dat de t'kleinerr col-l,ectie van een paar honderd woorden
inniddel.s was uitgegroeid tot 17OO toorden. Publ-icatie in nurnner

6O lras tecluiisch helaas niet haalbaar, vandaat dat onze Lezers -
kling heeft noeten wachten tot nunner 61 .

Zàventienhonderd. woorden en $at voor woorden! Àl- lezend en
bladerend en zoekend. kon je telkens dielbale oudê bekenden tegen
naar ook woorden die je aIs 'rjongeretr ven ontle! de veertig nog
nooit hêbt gehoord. Woorden dus die d!êigden verloren te gaan.
Martien van der l,Iijst noet aan zijn GèD.êrtse diaLeót verklo'oht
zijn, dat blijkt uit zijn keuze, geroaakt met eeo sterke opne!-
kingsgave, uit zijn onschrijvingen tlle gons iuweelties van bon-
aiefreia zi;n en uft Uet feit dat hii !a Booveel jaren"in de vrtn-
rle't zijn <lialect nog feilloos spreekt. ZoveeL Lieftle kun i€ a1-


