-10 plaa-tsen als Àst--n, llii]rlo en Geldrop, lrÍaaT mï. ir.rr'):t -abr'a

zlch trachtte te velïïken net bezlttingen van zgn.
heksetl
of tovenaars.
Toch vas de heksenjager ook in Gemert geen onbekende,want
Ín het kerka"chief van St.Jans Onthoofding komen we zijn naam
ook tegen a1s de kope" van een stuk land in de Boerge Strepeïr aan d.e Kxomstraat i4 het jaar 1J88.
D€ vraag roept zich op, oí ; lr.Gerart nattigheid voeld.e
vanr*pe zljn duistere praktíjken en daarorn in het vrije Genert
een stuk land kocht on eventueel te kunnen wïken naa" de
Comnanderije, wanneer de Brabantse grond hen te heet onder d.e
voeten zou worden.

lestijds was in Gemert namelijk verordineert dat men zich
hicr enkel kon vestigen, lnd.ien men mínstens 6 lopense land
binnen de heerlljkheid bezat of indien mon I guldens betaalde.
Ad ot t ên.
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1 !e Mn{.
pMr.sat
is bij cI.0" Ki"b."r "I"
Gemltenaar bekend.Reeds
in de -r:iddeleeuwon was deze hoek van
Gemert onder die naarn bekend; een naam die ontleend werd aan
6én der grootste hoevcn van de ircerlljkheld.
lle plaats van de huldige KÍeboom en d-e toennalj-ge hoeve
lijken identiek. In 1466 immers werd.en huis en erv6n rrbi den
Kyeboe nrrge s i tue erd bij den Nonnenacker. De ldonnenacker is een
toponiem, dat door de jaren heen bekend. gebleven is a1s een
akker aan de Oudestraat(daarrwaar nu Roelofs woont).Interessant daarblj is, dat ín 1517 de hoeve te Kyeboom gesitueerd
wordt bij het l-and. des convents van Bynderenldat zou dan met-
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een de herkomst van de naam Inonnenackeïr' verklaren.
Bíj de hoeve Kieboom behoorde een visserij(1), tlas die visserij uellicht het natte gat op de Dri.bbefheiderwaar men in
de winter schaatsen leert ?
0p 11 julL gaf Iwan van C ort enbach, I and.c omrnandeur van A1de Bieaenrgenene grond uit aan de ingezetenen van Gemert. In
de akte, die betrekking heeft op deze uitgifte wordt een opsonming gegeven van dê hoeven, die zich reed.s van grond- en
vruchtgebruik verzekerd hadden.
Het betroffen ! goederen van dc Duitse Orde, 6 hoevenrdie

- 11 gegeven, verder { hoeven, dr
van liede.,rik van, Gemert waren geweest en een hoeve geheten
r Goyssen Knoden guet te Kyetoyn -. (z)
Onmiddellijk rijst dan de vraag:Wie was Óe Goyssen trnoden?
In 1421 bezat hii het goet Kieboom in erfpacht en hij had het
grondgebruik - in gemeintenrpedellrheye ende weye nae 1nhalt
d.e

luitse alrde in erfpacht

haC.

hoi"rer brieve -.
Het antwr..,ord op de vraag:trtrie was Goyssen Knoden?vÍordt nog
r^ranneer uit een oorkonde bliiktrdat een zekere
Goosw$n Knoden,mogelijk de vader van Goyssenrin }ret iaat 1177
rechtón heeft op Generts geneent egronaen. (1)

interessanter,

fe meest vocr de hand liggende verklaring van het feit
dat Gooswijn Knoden rechten bezat op Gemerts woeste gronden,
rnoet gezocht worden in een mogelilke famÍfierelatie tot Diederik van Genert. De Heren van Genert imnere Lraren grondheer
en uit neexdere oorkonden blijktrdat familieleden van Diederik die "hêerlijke" rechten bezaten.
tr/elnu..
Dieèerik van Gemert' die i,n 1164 zit' dee]-. van de
.
. . Gemerr
heerljjkheid"àfràideg aar! de hertog van Brabant, had minstens 2 broers Jan en Enont en een zuster Aleyt van Gernert. Aleyt was gehuwd net 1^Jilfen van Coer ({).
Zowet ian a1s Aleyt bezaten geneinten()). Ult de akte van
1577 trl.ikb , dat Ooosl"ijn I(noden gehuwd was net Elizabeth van
Goer, dochter(t)van Ál-eyt Yan Gemert en l'/i11en van Goeï.
Gooswijn^ Knoden huwde dus kennelijk een nichtje van Diederik, waarmïe h11 zicY' over Gemert grondheerlljke rechten verwierf. In 1177 draeg hij die rechten over op de l)uitse Orèe.
Ook andere leden uit het geslacht -van Gemert- droegen in de
periode 111r-1195 hunne Seroeenterechten over aan de comrnandeur van Genert, zodat die in 1421 dan ook in de gelegenheid
was al-le geneinten en vtoenten aan de ingezetenen van Gemert
te vèrkopcn.
-r'an odsprong zaL ook de hoeve Kieboom waarschijnlijk behoord hebben aan de Diederiken. fn 1[21 bezit Goysson Knoden
de Kieboom in erfpacht. Na hem staat de fanifie van Erpe te
boek a1s eigenaar van het goet.VerwonderlUk is dat niettwanneeï nen weet, dat ene Goye"t van lrpe gehuwd was met Aelis
de linoy (6).
De fanille van llrpe bevoonde hr kasteel tr'risselsteyn in
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Veghet en aÈ bêzaiÈn in Xrp en Veghel'veie leengoederon vên
dê'h€rtog ven lïo.bsnt-ï,atct wg.ren zii lletên van Erp en Veghe!..
,)p de I{!ebc{,n in G€irc}i }iaii'-cn zli eslr pachter (Ínl4?.1 staet
o.l-g arda,\Lj ];akeni. e :n :ekeTe Lg}1d}lk Leram:ns). ua de dood
','an ecy:r.1 :,.-yr"."re.ên v.".:r lipordie resó: in.L41B lrurdt g€d.c Kiebocan l."crden in 1.+?7 z|n rredulrê
ircên,i. ais l:5:r;.:r
"a.1 ;ret hê€-1" zonen Opyart en !,/alten g*.iai}l:-,'lcuv l.i:i..!::" Piecl<
ncenC...:is o:;en:,:r,r:J, t.l:NiJJ- in 1ïíJ0 de Kieboom bl kt toé t6
behoj'en ae:r G(jsb:rt Cc;arts v&í: Erp€, eon priestar. (?)
1. Bosscha ?rotacol1ei1 14i6/1477 folio 19ov.

2. 0r"er 6enoynten en l'!:oenien van Genert - G.n.49.
1. Rijksêrêhiêf Iên Bosch/Archief Cenert okt,e nr.]0.
Probocollen R11?? folio 214.
4. Bosache
r
I
Rl 178 folio 26].
5.
6. Erprgomeeníe en par:chie.nr.M€auHes€r blz,25.
?. 3.?. 14r8114t9 f.?o; ts.P. 1476/1477 f.190v.
Ad
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