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gen, iten erf een sijde Jan Dirk Sertams, een sijtle de Rlrs op de
Moolengraf t uytschietende r'.

Noot iI 3 Een balans opnakend. zou nen kunnen stellen, d.at de no-
Le! is gêboul{rt in 177O. Vermeldenswaarcl is verder, dat Paulus E.
A.de la Court, de Latere lancldrost van Brabant (t6), en zi;n
broer de eerste steen hebben gelegd.Verd.er dat de nuldersfsniliê
van Megen afkonstig, dê mo}ên reeds van de aanvang in bezit hÁd..

(wordt vervolgd) Peter van den E1sen.
Esd.onk.

VÁN EmrT JAII VAl{ cEltERT UIT 1100.

Gegevens en bijzonderheden over de oudste soeverceine Heren van
Genert ziin var. het grootste belang voor eên onde"zoek
naar afkonst en herkonst van de, in het 1re en l{e eeuwse
Srabant, zeer voorna.ne en vooraanstaande fa.nilie der ttvan

Genettgrr .

In de v-roegste tijden uit Gernerts geschiedenis wa6 het steeds
eên "Died.erik van Genert'r die zich (tot i5eq) van generatie
tot generatie opwierp aIs zgn. rrv-rijrt grondheer van Gemert.
In Gemerts Heen nr.54 werd. een stamboorn gepubliceeral, !Íaarin
een 9-taL Diederikken werden geïdentificeerd.; in Generts Heem

nr.55 werd d.e Bossche tak van de familie "Van Geroert" belicht,
terwijl in Generts Eeen nr.62 de relatie tussen de Bossche en d.e

Gemertse tak der Í'arni lie ter sprake werd gebracht.

ïruniddefs zijn er al weer eeo heleboel aanvullingen te nelden
rnet betrekJcing tot deze voor de vroegste gescbi-ed.enis van
Genert zo belangrijke genealogi-e. De neest interessante fi-
guur, die uit dezê aanvullingen naaï voren korct, ls êen ze-
kere Jan van Geroert, d.e zoon van ridder Died.erik (lIeer) van
Gemert.
Heer Diederlk, de vader van deze Jan van Gernert, zou men
niet a11een genakshalve naar ook voor de duid.elijkhêid. kun-
nerl noêmen: rrDiederik de Eersterr. Een en ander teï onder-
scheidi-ng van eên late" in d.e bistorie óptredend tiental
naar hen genoemd.e afstannelingen. En dat men inderdaad. van
doen heeft net èen zoon van Dièderi-k d.e Eerste, noge blijken
uit ,een afschrift van êên akte, gedateerd 14 januaïi 1311,
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r,rel-ke berust in het archief van de abdij Tongerloo' In deze

;Ë" ;;;-;"n nanelijk lezen van een: ttJohannes de GheÍnert '
filius quond.am lonini Tneoaorici' Dornini d'e Ghernert nilitis'r'
i;;;;" Ëns ru"rt dat lt"er Diaeric reeds vóór 1111 moet

,iji-á"""iáa"n, terwijl uit de periode van vóór 1J11 tot nu
"t"Ë^- 

"iá"nt" 
één Dióderik, a1s Éeer van Gemert' qit de aÏ-

"hieven 
te vooïschiin is gekonen'

-at de led-en van deze fanille "van Genertrt' ook buiten de hun

íË"t.á"ta" vrije heerlijkheid, vele rechten ên eigendornmen

A.u^t"n, bliikt opnieuw uit de hieronder verza-rnelde gegevens

over Jan van Genert ' 
Jan van GemeïtIn het begin van de 14e eeuw bezat genoemde-

tesanen met de Beneaicii jnerabdi; ttttt St'Jtkob te Luik' het

"áÁ""""*a" 
patronaatsrecht over d'e kerk van Bergeik' IIet pa-

tronaat, ook wel e",toà;á Ïtut collatierecht' behelsde het

recht tot benoening van de pastoor, onder nadere goed,keuring

van de bisschoP.
V;ïg;;" P.N.Pairken in ziin "Beschrijving van Bergeik'r' zoo

Jan van Gernert dit rectti tesamen nèt de gïove en de sna11e

iiËr.a 
' 

--rr"t"o"ven 
hebben in het iaar 1Jo5.van/een zekexe l{endrik

Boifaá, diè dè zoon was van Gerard van Eike (1/'
Ui; gáen enkefe bron is tot nu toe gebleken dat Jan van

Genert een of and.er hooggeplaatst geestel-ijk ambt bekleedde'

waaraan men dooxgaans náI 
-recnt tot benoemen van pastoors

pleegt toe te ennen. In het begin van de 14e eeuw kwam het

echter $e1 vaker voor dat wereláIijke hèren (tet"n)' het pa-

trbnaatsrecht van een kerk bezaten' Dit recht was vêeLal

.r""tona"tt t"t het tiendrecht' een zakeliik recht van f?"\?f
lijke oorsprong' om een evenredige tlee] (loeestal een laenoe/

te heffen van de gewassen gegroeid op de grond die door een

""d""-""ta 
gelruiÉt. Vanwegè het feit dat in de niddeléeu{ên

.r"r" t""to"rr-"n kloosters gásticht werden door rrereldliike he-

""", 
-t"át 

ftf* en daar zowel tlend'recht a1s patronaats-

;;;irt; handen van leken. Niettegenstaand'e het feit dat van

á"-opl""tts"t"" O.t tienden, de pastoor, d'e kerkgebouwen' de

tfoti."r, eld." moesten worden onderhouden, vornden de tienden'
zoa}suitveled-okumentenblijkt,zeerbegerenswaardigein-
konsten. De leken uit dle tijden, die rechten konden doen

gelden op de tiendenr waren dan ook zonder uitzondering zeer
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vernogend e pexsonages .

fn het oorkondenboek der abdij Torrgerloo (Z), zijn een vieltaltranscripties opgenomen, . waaruit lf:.;È 'áat 
Jan van Gemertkort na kerstmis 1710. zi.jn 

"""iri"r, 
--li*'t")ïitirrg"r, 

t" Bergeikdeels verkocht en dáels schonk 
""rr-áu 

pilËrorr"tr.tunzerabdij
van Tongertoo (gemeente in.Belsische ;";;;;ï;ïtwerpen).
Tilu:+" €en.oorkond€, gedateerá zl à"""itàr' rtro verteende.Jan -t-1, hertog van Brabant, aan Jan 

"rr, 
-C"i".t nachtiging onzijn feengoedêren te Bergeik o, t" ,"tt"iïi vri;goea en zete verhandelen. op ,o ,!:i"ili. i:ii -r""""tigt 

u"rtog Jan rr,dat Jan van Genert zijn goêderen en rechtei te Bergeik heeftovergedragen aan de abdij .rao Torrgerioo. 
-iit 

""" tweetal ak_ten, opgenaakt te Eeïse1 9p 9 ;"i"."i'ilii, blijkt $at voorbezittinsen Jan van l:l:"t' uárr "-í"--i""!"ir o"""t. Vot sensgetuigeni-s van de schepenen van Eersel zóu hij nanelijk hettiend onder de parochie van Bergeik 
"""toànt- hebben, terwijltdj als geschenk het begevingJrecht op-'Ë""e"ik zou hebbenovergenaakt sanen net het-karweirecirt (=trgi..lle.rr, onbetaaLd.earbeid ), leênmannen, hoofdci jns 

"" 
:"os'."à."Ë*iàcr,t.n.

Ad Otten.Bronnen:
--lil-Bes cn"i lv.ing(2) De oorkonden

blikatie door

van Bergeik door p.N. panken,
der abdij van Tongerloo. deef
Dr.M.A.Erens O. praen.., i 950,

btz.237 .
2, tekstpu-

blz .21 4-221 .

!_E_EIlIg gSgI_Elt ïNGEN vooR DE BoER.

Sneeuwt april ons op den hoed
-ts voor druif en koren goed..
Droge naart en natte april
-Ls den boeren naar hr:rr wil.
21 anril. (sint Jeuris ) .Sint Joris guur of goed.
WiL loover om zijn hoed.


