
GENEALOGIE STRIJBOSCH
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I{et zonernummer 6? van Generts I{een beva-tte een bekriopte ge-
nealogie van de fanilie StrijbÓsch. Voor zover ons ult de deder-
landse genealogische 1ileratuur bekend, is d'j-t het eeïste arti-
kel van die aard sinds Gerlachus van den Elsen aan ziin ryublica-
tie over het testament van Leon. Aegidii van Stríjbosch (1J als
appendix een geslachtsliist toevoegde van de vader: vart de testa-
1",r1. Ilet testament is van 1599. Het onbbreken van bronveÏnef-
ding bij deze geslachtsliist, waardoor zii aan waar:de inboêt'
heeft latere genealogen gedwongen het onderzoek voor zover noge-
fijk te herhalen. Volgens infornatie zijn uit de nalatenschap
van Gerlachus geen gegeYens meer bekend die aan zijn publi-catie
ten grondslag hebben kmnen liggen.

Oó twee genealogieën werd,err dus gepubllceerd met een interval
van 85 jaar. IIet is dan ook verheugend dat nu door de noeste ar-
hei,l van enkele leden van de heemkurdekring de Genertse proto-
col.len algeiÍIeen boegankelijk worden genaakt, teÏwiil van andèÏe
zljde de áoop-, trouw- en beEiraafregisters van de oude parochie
Geiert, ï.oor zover deze aanwezig ziin op het bisschoppeliik ar-
chief en deels gefj-cheerrl op .het rijksarchief.te 's-Hertogen-
bosch, onderzocht ziin op ("à") stri(i)uos(s)(ctr), tret niet we-
cier:om bijna een eeutÍ hoeft te duren vooraleeÏ meer bekend trordt
oveï de f amilie Strijbosch.

DE EERSTE STRIJBOSCH ?

De speurzin van Peter va den Elsent schïiiver van het hier-
boven genoende artikel, heeft er alvast toe geleid dat als over-
grootvader van Leon. Aegidii van Strijbosch kon wordeÊ aangewe-

zen: Everart Jansz van Vaer:laer alias van Strijboschr die zich
vanaf 1470 van Strijbosch noemde.

I{et 1s echter de r,'raag of hiernee de oorsprong -ran r1e familie
Strijbosch is gevonden. Everaït was namelijk niei; de ee::ste die
zj-ch van Strijbosch noende. In het oorkondenboek. van Gernert

wordt reeds L; 1364 Ghevert van Sirljbosch verneld (z), oi" ook
nog gerroerod r,tordt in 1112, li74 (5) et 1385 (4), ook geschreven
a1s Gevert en Ghevart, tel-kens als schepen van Gernert.
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l{eLl,icht zaf na voortgaand. ondêrzoek blijken dat Gehvertde vad.er is van Jacobus (5), .ronannes (6) en irr"iá""r""" i;i,Ë;zich^in de Bossche protocollen tussen 14à6 en 1450 uorr"o 
'ooáruo

van ceraïdus de Stïi(j)bosch, waarbij het gaat over goed.eren teGenert. In dat geval zou er xeeds in Oá t4e eeuw êen fanilíeStrijbosch bestaan, d.iê een geheel endere ooxsprong heeft a]-sdie wefke zich vanuit bovengenoende Everart hêeft ontwikkeld.
.._Mocht.gln noC blijken dat d.ê.in rle Bossehe frotocollen tussen1455 en 1471 genoemde Gerrit (8), peter (9) 

"; ;;;-Gd S;;;;lbosch zonen zi,.in van Joharmes zoon van Gerard.us, dan is het ge_lijktijdig voorkonen van twee f"T.i lies Strijbosch we1 aangetoonddie volgens hlm afkonst geen verband. net eLËaar hebben.Het j-s al,le's nog niet belÍezen. Vers chiltende 
-Si"iifo" 

( 
"f, 

)_genealogen in Nederland en België trachten naarstig neer duide_lijkheid in deze zaak te.brengen, ïJaarbij zii zicn graag voorne_meÍr huÍr bevi-ndlngen ook in Generts Heem áee ie d.e1en.
De door Peter van den Efsen opgezette gestachtslijst 1s aan_gemld tot het einde van de i8e eeuw, eveiwel slechts voorzoverde DTB-registers en d.e pïotocollen táefietàn. Na conpleteringvan de documentatie kan t.z.t. een publicatiÀ worden verroacht.Iniussen kan men inl.i chtingen en vragen 

"i"hi.r, "anJ.P.M.Strijbosch, P].ilips de Ooecfestraat JT, 's_Hertogenbos ch.

Noten.:
1. Handelingen v. h. prov. Genootsch. v. I{&hr 1n Nrd..Brab.1g91_j89J,blz.194vr .
2. Oorkondenboêk van Genert, actê van 1_4_j364.J. Ge'nert R 97, fo.j7Í-r8, transciiptie.
4. Oorkondenboek, acte van 19-6-17gi,
5. Den Bosch R 1196, fo.27v.
6. len^Bosch R iZO7, fo.iTvi R 1214 fo.lo; R i217, fo.2j6ÍiR 1 221 , fo.Z59.
7. Den Sosch R 1?17, fo.19v.
8. )en Bosch R 1225, fo.Z93v.
9. Den Bosch R 1229, fo.1}Z\r.
lO.Den Bcsch 17 1240, fo.t6j,


