
Jr. Raas van Grevenbroek,
heer van Mierlo, overleden Ao. 1532,
zijn bastaardkinderen en de moeder van (enkele)
dier kinderen
Ad. J. L. van Bokhoven
Van Voorst tot Voorststraat 31 Vught.

Genoemde Raas van Grevenbroek leefde in concubinaat met
Barbara Martens (niet Anna zoals in Taxandria staat ver-
meld).1 De bekende genealogiebepefenaar jhr. A. van Sasse
van Ysselt behandelde de onderhavige familie zeer uitvoerig in
Taxandria.2 Ook de in december 1975 te Brussel overleden heer
B. W. van Schijndel, besteedde in het heemkundig tijdschrift
„Met Gansen Trou"3 zeer uitvoerig aandacht aan het geslacht
Van Grevenbroek. De heer Van Schijndel zegt op blz. 125 van
het genoemde tijdschrift, dat Raas van Grevenbroek. bij twee
vrouwen buiten echtelijke kinderen had. Van Sasse van Ysselt
stelde in ,,Taxandria," dat al zijn bastaard kinderen, „Barbara
Martens" tot moeder hadden. Let men op het door jr. Raas van
Grevenbroek voor schepenen van Mierlo gemaakte testament
van 28 september 15324 en op een in het schepenprotocol van
Mierlo 5 voorkomende codicil van een dag later, dan krijgt men
de indruk, dat niet alle bastaard kinderen dezelfde moeder heb-
ben gehad. Het testament noemt met zekerheid als kinderen
van Barbara Martens: Bernard, Anna, Barbara, Lucia en Maria
van Grevenbroek. Bernard had blijkbaar roeping voor het pries-
ter-ambt. Zijn broer Frans zou voor hem een school moeten zoe-
ken en de schoolkosten en het levensonderhoud voor hem moe-
ten betalen tot hij de priesterwijding zou hebben ontvangen.
Bernard verkreeg o.a. de leengoederen welke zijn natuurlijke
vader te leen hield van de Vrouwe van Munsterbilsen in het
Land van Luik. Ook Lucia (ook genoemd Cecilia)" had blijkens
het testament religieuze neigingen. Dominicus van Grevenbroek
werd o.m. gelegateerd de beemd, genaamd Hoogdonkbeemd,
gelegen te Helmond, welke de (bastaard)zoon Frans van Gre-
venbroek in huwelijksvoorwaarden was beloofd.
Frans moest afstand doen van die beemd. Ook moest hij Do-
minicus tot diens huwelijk op het kasteel laten wonen en tot
zolang in diens levensonderhoud voorzien. Het bevreemdt mij,
dat ten opzichte van deze Dominicus, afzonderlijk werd be-
paald, dat hij nog een tijdlang op het kasteel mocht blijven wo-
nen. Hij behoorde wellicht tot de oudere kinderen en misschien
was Barbara Martens niet zijn moeder. Bonaventura van Gre-
venbroek verkreeg o.m. het schoutambt van Mierlo ,,omme
tselve na zijnen beliefte zijn leven lanck te besitten ende te
gebruycken." Bonaventura en wellicht zijn (oudere?) broer
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Frans van Grevenbroek ook, zijn beslist reeds geboren vóór dat
hun bastaardvader jr. Raas, op 8 augustus 1518 met Mierlo
werd beleend. Van Bonaventura weten we immers dat hij in
1527 reeds gehuwd was met Maria Snoex.7 Het vorsterschap
van Mierlo legateerde de erflater aan ,,sijnen neve" Vedasto.
Er staat hier niet bij dat deze ook van Grevenbroek heette. Er
werd de voorwaarde aan verbonden, levenslang te „bedienen
in persoone." „Bij alsoo Vedastus quame totter vorsterye van
Bildervelt alsoo sal hij die vorsterye van Mierlo overgeven Jan
synen broeder op conditie dat Jan die vorsterye oock in persons
bedienen sal." Het leenregister „Strickgriffier" vertelt ons op fo
lio 90, dat Vedast „van Grevenbroek" op 31 maart 1532 (sic.)
met het vorsterschap van Mierlo werd beleend; derhalve reeds
tijdens het leven van jr. Raas van Grevenbroek, heer van Mier-
lo. Er staat daar m.i. abusievelijk dat Vedast een nat. zoon van
Raas was. Blijkens bovengenoemd leenregister (folio 89) werd
op dezelfde dag met het schoutambt van Mierlo, Bonaventura
van Grevenbroek beleend, die „wel" een natuurlijke zoon van
jr. Raas was.
De testateur had een broer jr. Henrick Jansz. van Greven-
broek, heer van Bildervelt (Be.).8 Misschien waren Vedast en
diens broer Jan, zonen van deze jr. Henrick van Grevenbroek.
De hoge en lage heerlijkheid met het slot van Mierlo vermaakte
de testateur aan „Jannen" wettig zoon van (,,jor.")!1 Franchoys
van Grevenbroek. De testateur had bepaald, dat voorschreven
Frans van Grevenbroek de heerlijkheid en de andere goederen
„regeren" zou „totten meesten proffijte Jans sijns soons." Alle
andere „erf havelycke en gereede havelycke goeden" enz. wa-
ren krachtens het testament, voor Frans van Grevenbroek „sy-
nen natuurlijken sone." Deze zoon zou „der voorschreven Bar-
bara Martens dochter ende haere kinderen in allen saeken den
hulper ende beschermer wesen ende die opten huyse tot Mierle
onderhouden in cost ende dranck gelijk syn eigen kinderen" en
tot de meerderjarigheid van die (bastaard)-kinderen. De leen-
volger van jr. Raas van Grevenbroek, heer van Mierlo en ge-
storven in 1532, was Jan, wettige zoon van Frans, bastaard
van deze jr. Raas van Grevenbroek. Ook de Mierlose schepen-
protocollen, voornamelijk uit de tweede helft der 16e eeuw,
spreken daartoe m.i. voldoende duidelijke taal. In een Mierlose
schepenakte voorkomende in R.54,"1 verkochten ,,Franchois van
Grevenbroek heer (sic.) (lees m.i. regent) tot Mierlo," Bona-
ventura van Grevenbroek, schout van Mierlo, Adriaen Peterssen
de Prijser als momber van juffr. Barbara van Grevenbroek pre-
sent en Maria absent, gezusters en kinderen zal jr. Raas van
Grevenbroek, indertijd heer van Mierlo, „tsamen eendrachte-
lijk" een stuk land genaamd Santheuvel (datum 24 januari
1550)." Bezien we het testament van Frans van Grevenbroek,
„regent tot Mierle," wedr. van Catharina van Meghen, op 28
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oktober 1567 voor schepenen van Mierlo gemaakt,12 dan blijkt
daar, dat Jan van Grevenbroek, de oudste zoon van dat echt-
paar, voldoende was toebedeeld door diens vaders vader jr.
Raas van Grevenbroek en dat de andere drie kinderen van
Frans het bezit van hun ouders zouden erven. Catharina van
Meghen behoorde tot een aanzienlijke familie, die in vroeger
tijden die goederen van Bruheze, gelegen onder Bakel, te leen
hield van de hertog van Brabant.13 Christina, dochter van
meester Gerard van Meghen en tante van genoemde Catharina
van Meghen, woonde in 1522 te Nuenen. Christina bezat een
lijfrente op de stad Leuven.14 Behalve de drie kinderen ge-
noemd in Taxandria,1'"' had het hier bedoelde echtpaar Frans
van Grevenbroek-van Meghen, ook een dochter Margriet, die
blijkens het aangehaalde testament van haar vader, religieuze
was te Soeterbeek. Ongetwijfeld was zij het, van wie pastoor
Schutjes in zijn geschiedenis van het bisdom Den Bosch zegt,
dat zij in 1620, 87 jaar was (geboren plm. 1533) en in 1592
priorin werd van Soeterbeek.16 Barbara, bastaarddochter van
jr. Raas van Grevenbroek, overleefde haar broers en zusters.
Haar erfgenamen (zij worden individueel genoemd), verkochten
in februari 1600 een erfrente van 35 carolus gulden, welke rente
op 19 maart 1570 door de staten van Brabant (kwartier van
Brussel) aan deze Barbara waren verleend.17 In 1578 18 was zij
gehuwd met „monsieur" Franchoys Reezen die ook Maheu 1<J

werd genoemd. Barbara van Grevenbroek testeerde als diens
weduwe op 8 april 1598 voor notaris Philips van Asbroeck te
Brussel?20 Blijkens een zeer gewaardeerde inlichting, welke
ik van de algemene rijksarchivaris te Brussel mocht ontvangen,
werd in 1586 door de raad van Brabant, met als standplaats
Brussel, Philips van Asbroeck, als notaris aanvaard. Van deze
notaris zouden geen minuten bewaard zijn gebleven. Een ex-
tract van haar ander testament dd. 22 november 159... (lees
1595) 20a komt voor in ,,Studiebeursen" door jhr. A. v. d. Does
de Willebois te Den Bosch.21 Men mag aannemen, dat deze
Barbara van Grevenbroek kinderloos is overleden.
Van de bastaardzoon Bonaventura van Grevenbroek, schout
van Mierlo in 1532, zijn vandaag de dag nog nakomelingen in
mannelijke lijn te Eiindhoven woonachtig. Ook zullen er nog
nazaten van hem, Van Grevenbroek genaamd, in het land van
Neusden, waar ook de Eindhovense tak vandaan is, woonachtig
zijn. De hiervoor reeds genoemde Maria Snoex was een dochter
van Willem Snoex en Engelien Verhoeven.22 Bonaventura van
Grevenbroek en Maria Snoex testeerden voor Marcelis Dekens,
vice-pastoor te Mierlo, op 20 augustus 1552. Op 15 september
1552 was Bonaventura reeds dood.23

Op 7 september 1533 werd een scheiding gemaakt van de
nalatenschap van wijlen Willem Snoex en Engelien Verhoeven,
zijn vrouw. Deelgenoten waren hun kinderen Joost, Jan, Maria,
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gehuwd met Bonaventura van Grevenbroek, Catherijn, de vrouw
van Henrick Goyaert Delissen en Adriana.24 Misschien was er
ook een dochter Margriet Willem Snoex, in 1528 weduwe van
Willem Staels, met een zoon Lenart.25 Door deze echtverbinte-
nis was Bonaventura van Grevenbroek aanverwant van de
bekende familie Van Enckevoirt, waartoe ook de Mierlose kar-
dinaal van die naam behoorde. Maria Willem Snoex was de
zuster van Joost Snoex, wiens vrouw in 1533, Peterken, doch-
ter van Willem van Enckevoirt was.'25a Wil men meer weten
omtrent de familie Snoex, dan verwijs ik naar de Helmondse
wapenkaart van Aug. Sassen.2r>b De aanvang voor een schei-
dingsakte van de boedel van Willem van Enckevoirt en Antonia
zijn vrouw, staat opgenomen in het Mierlo's protocol.'250 Bij de
genoemde boedelscheiding van 7 september 1533, viel te deel
aan Joost en Jan Snoex, een huis met klein huisje daarbij, ter
stede Diendonck. Naar mijn mening waren dit dezelfde gebou-
wen als die, welke op 29 januari 1563 2tl werden verkocht aan
..Raessen van Grevenbroek." Op genoemde datum verkocht Jan
Joost Snoex een hoog omgraven huis met schuur, schaapskooi-
en, hoeve, koeweiden en een ,,hoefken all aenden anderen ge-
legen onder Mierio aan die Donck," als Goesen die Laet dat
in pacht had en zoals ,,die guede" den verkoper in koop ver-
kregen had van meester Willem zijn broer en als wijlen Willem
Snoex ,,eermaels" in koop verkregen had van Jacob die Mom-
ber en „eermaals gecomen waren van jr. Adriaan van Greven-
broek." Een vroegere verkoop van dit „omgraven huis" komt
waarschijnlijk voor in het schepenprotocol van Mierio.'27 Onder
dagtekening van 5 januari 1517 komt daarin een akte voor van
de volgende inhoud. Jacob Robbrecht Mombers verkoopt aan
Willem Snoex „een huis schuur hofstad en erffenisse daar bij
en aan gelegen te Mierio ter stede geheiten aan die Donck,"
belent „erffenisse der heerlijkheid van Mierio." Dat huis en aan-
horigheden had Mombers verkregen bij schepenakte van Mierio
van Jacop Gielis Mollersz. en Gijsbrecht zijn wettige zoon. Naar
mijn mening zal in 1563 de koper zijn geweest Raas, de zoon
van Bonaventura van Grevenbroek en van Maria Willem Snoex,
welke laatste een bloedverwante was van de verkoper. Het
onderhavige omgraven huis wordt m.i. ook bedoeld met „het
cleyn slotken in de Donckerstraat te Mierio, hetwelk aldus
wordt aangehaald in Taxandria, jrg. 8, blz. 157. (Zie voor dit
laatste Den Bosch R. 1499, fol. 359v). Jr. Johan, zoon van
Raas van Grevenbroek, heer van Mierio, verkocht in 1616 uit
deze door hem gebruikt wordende „edelmans woninge," ge-
legen te Mierio, een erfcijns van 150 carolus gl. ten behoeve van
jr. Rogier van Broekhoven, rentmeester van de prins van Oran-
je.28

Maria Willems Snoex was m.i. beslist de moeder van de kin-
deren van Bonaventura van Grevenbroek. Immers haar dochter
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Margriet van Grevenbroek, weduwe van Cornelis van Lent,
noemt in een Mierlose akte van 1 april 1560, Jan Snoex haar
neef en Jan Willem Snoex te Gemert, haar oom.29 Voorts dit
nog. Raas, zoon van Bonaventura van Grevenbroek vernaderde
twee akkers land, die heer Peter Rutten voor schepenen van
Mierlo had gekocht van Jan Snoex. Omdat Raas „nader was
van bloede" (van de verkoper), werd de koop opgehouden.30

De kinderen van het ouderpaar Van Grevenbroek-Snoex, kan
men vinden in het ongefolieerde register Mierlo R.58, in een
tweetal akten, n.l. van 18 november 1566 en 1 februari 1567.
Zij waren:
1. Raas van Grevenbroek, schout van Loon op Zand. (Voor

enkele van zijn verre nazaten zie men verder in deze bij-
drage).

2. Margriet van Grevenbroek. In 1560 was zij weduwe van
Cornelis van Lent;31

3. Clara van Grevenbroek. Blijkens een Bossche schepen-
akte32waszij in februari 1600 weduwe van Jacques Mahu;

4. Maria van Grevenbroek, in 1566 de vrouw van meester
Jan Frans Loomans;33 In een Bossche schepenakte van
20 mei 1606 komt voor, mr. Dirk Hoots, rector der school
te Weert, als gehuwd met juffr. Johanna, dochter van mr.
Jan Loomans en juffr. Maria zijn vrouw, dochter van Bona-
ventura van Grevenbroek;3*

5. Catharina van Grevenbroek die plm. 1573 de vrouw was
van Jan Leyten, schout van Nuenen;33

6. Henrick van Grevenbroek, dood in 1571. Hem was bij
schepenbrief van Brussel dd. 7 oktober 1563, een erfrente
van 37 carolus gl. verleend uit een huis te Brussel.36 Hen-
rick heeft kennelijk geen kinderen nagelaten.

Aangezien het nu volgende het meest betrekking heeft op de
hiervoor onder punt 1 genoemde Raas, zoon van Bonaventura
van Grevenbroek, laat ik nu een kleine correctie volgen op de
publicatie van de bekende genealoog, wijlen de heer B. W. van
Schijndel, in het maandblad Met Gansen Trou. Op blz. 141 van
jrg. 9 (Ao. 1959) wordt begonnen met Raas Dirkzn. van
Grevenbroek. Ook naar mijn mening is deze Raas tweemaal ge-
huwd geweest, n.l. 1 met Mayken Claas Claas de Cock en 2
met Lijnke Jansdr. de Cort (wed. van Dirk Walravens).
Uit het eerste huwelijk werden geboren:
a. Anneken van Grevenbroek, gehuwd met Bartholomeus

Steven Bartholomeus;
b. Dirk van Grevenbroek (de oude). (Deze huwde in 1668

voor schepenen van Herpt met Willemken Jans van
Sprang);

c. Claas van Grevenbroek;
d. Adriaan van Grevenbroek;
e. Ida van Grevenbroek. Zij werd de vrouw van Jan Antoon
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Verhoeven.
De kinderen uit het tweede huwelijk waren:
f. Dirk van Grevenbroek ,,de jonge" (die huwde met Adriana

Aerts van Engelen);
g. Mayke van Grevenbroek. Zij huwde Jan Couwenberg.
Zie voor al deze kinderen, de schepenakte Loon op Zand van
het jaar 1657 3T waarbij Bartholomeus, zoon wijlen Steven
Bartholomeus als man van Anneken dochter Raas Dirk van
Grevenbroek, verkocht aan de zes (half) broers en (half)
zusters van zijn vrouw, een zevende gedeelte in een stuk land
gelegen onder Tilburg en Loon op Zand. Voornoemde Dirk van
Grevenbroek de oude en Willemken Jans van Sprangh, waren
de ouders van twee kinderen, n.l. Raas van Grevenbroek, ge-
huwd met Isabella (Beeltje) Marten van Bokhoven en Jan van
Grevenbroek hun jongste zoon.:is
Men moet deze correctie niet beschouwen alsof de steller van
dit artikel, overigens geheel en al akkoord kan gaan met de
publicatie in „Met Gansen Trou," jrgn. 9 en 10.
Nu Barbara Martens.
Hiervoor heeft men reeds kunnen lezen, dat Barbara Martens,
bijslaapster van jr. Raas van Grevenbroek, heer van Mierlo
tot 1532, met „haar" (natuurlijke) kinderen op het kasteel te
Mierlo mocht blijven wonen. Haar verblijf aldaar zal niet van
langdurige aard zijn geweest. Op 7 mei 1535 3!' verscheen voor
schepenen van Gemert, Gerard Lenart Valx als man van „Bar-
bara." Hij droeg op aan zijn broer(?) Jan Lenart Valx, de helft
van een rente van 12 carolus gl. welke rente (jr.) Raas van Gre-
venbroek, heer te Mierlo, bij zijn testament van 29 september
1532 had gelegateerd aan Barbara Martens. Jan Lenart Valx
was gehuwd met Lucia N. Barbara (Martens) verleende reeds
procuratie voor dat transport, op 22 januari 1534. Of het hu-
welijk toen reeds bestond is niet bekend. Deze akte leert ons,
dat Barbara Martens, in ieder geval, ruim twee en een half jaar
na het overlijden van haar bijslaap reeds gehuwd was met de
GemertseC?) Gerit Lenart Valx. Op 13 maart 1536 10 droeg Ce-
cilia (- Lucia?) natuurlijke dochter van (jr.) Raas van Gre-
broek, op aan Barbara (Martens) haar moeder en haar drie
zusters, n.l. Anna, Barbara en Maria (van Grevenbroek) haar
aandeel in de goederen welke haar waren aangekomen van
haar (natuurlijke) vader. Uit deze akte blijkt, dat de gezond-
heid van deze Cecilia te wensen overliet.
De kinderen van Barbara (Martens) en wijlen Gerard Valx
haar man, leren we kennen in een Gemertse schepenakte van
4 februari 1569.11 Die kinderen waren, Adriaan, Marten, Lenart
en Kathalijn. Deze weduwe met haar kinderen droegen op aan
Hubert Peter Cremer, een jaarlijkse losrente van 2 gl, 15 st,
uit een huis te Gemert tegenover de kerk en naast het erf van
de zoon Adriaan Valx. Het schijnt in vroeger tijden niet (altijd)
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schandelijk te zijn geweest, als een ongehuwd meisje moeder
werd. Getuige de handelwijze van Gerard Valx. Op 4 maart
156742 droeg deze bij Gemertse schepenakte op aan zijn doch-
ter Catharina, het vruchtgebruik van een erfrente van jaarlijks
6 gulden uit een huis te Gemert tegenover de kerk. Het erfrecht
van die rente was voor de (natuurlijke) kinderen die zijn ge-
noemde dochter niet alleen reeds had, maar evenzeer aan de
natuurlijke kinderen die zij alsnog zou verkrijgen bij heer Wij-
nant van Eijnatten. Een andere akte van de Gemertse schepenen
laat ons nader kennis maken met heer Wijnant van Eijnatten.
De desbetreffende akte 4a van 24 januari 1569, waarin Adriaan
Valx optreedt, noemt hem heer Wijnant van Eijnatten, comman-
deur van Gemert. Hij was dus tevens heer van Gemert. Blijkens
de geschiedschrijver pastoor Schutjes " stierf deze comman-
deur Wijnant van Eijnatten op 25 mei 1570. Zijn grafzerk zou
eertijds gelegen hebben in de Gemertse kerk, aan de rechter-
zijde van het hoog altaar. Barbara (Marlens), weduwe van
Gerard Valx leefde nog op 26 september 1577, toen zij voor
schepenen van Gemert verscheen.4* De dochter juffr. Barbara
van Grevenbroek had bij haar testament van 22 november 1595
4(5 gewild, dat haar ..testamenteurs" zouden funderen een eeu-
wigdurende wekelijkse mis aan het O.LVr.-altaar in de Gemert-
se kerk, ,,daar haar moeder za: voor begraven ligt." De fundatie
zou moeten worden gevestigd op de helft van haar huis te Den
Bosch, in de St. Jorisstraat, tegenover Schutters hof.46 Wij
hebben reeds gezien, dat deze Barbara van Grevenbroek óók
op 8 april 1598 had getesteerd en wel voor notaris Philips van
Asbroeck te Brussel. Uit het vorenstaande blijkt, dat Catharina
Valks, dochter van de bijslaapster van jr. Raas van Greven-
broek, zelf moeder werd van de natuurlijke kinderen van heer
Wijnant van Eijnatten, commandeur van Gemert. Deze natuur-
lijke kinderen worden in diverse Gemertse schepenakten ge-
noemd. Zij waren, Dirk „meerderjarig geworden zijnde boven
de 25 jaar" (blijkens akte van 23 jan. 1596), Tobyas, Baltha-
zar, Hercules en Susanna van Eijnatten, die huwde met Joost
Strijkers.47 Zij brachten een scheiding tot stand van het versterf
van hun moeder Catharina Valx.
Laatstgenoemde was op 19 juli 1600 nog de vrouw van Frans
Jaspar Schenckels ,,van Gemert." De zoeven genoemde Frans
gaf indertijd procuratie aan Adriaan Gerard Valx, zijn zwager,
„broer van wijlen juffr. Barbara van Grevenbroek, weduwe van
Franchoys Paassen" (Mahu).48

Het lijkt mij niet misplaatst om vanaf deze plaats nog iets te
vermelden omtrent publicaties van de onderhavige familie Van
Grevenbroek. Taxandria 8 (Ao. 1901) handelt op blz. 73 over
Hercules van Grevenbroek. Men wist hem geen plaats te geven
in de daar behandelde genealogie. Een schepenakte van Loon
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op Zand van 13 januari 1571 ±!) noemt de vader van Hercules.
Uit deze akte blijkt, dat jr. Dirk van Grevenbroek, heer van
Loon op Zand, bij akte van 13 juni 1559 een bunder land had
opgedragen aan Hercules, zijn natuurlijke zoon. Dat stuk land
werd op 13 januari 1571 door jvr. Arnolda Folckier, weduwe
van deze Hercules van Grevenbroek, opgedragen aan Raas
Bonaventura van Grevenbroek.
Tot een andere tak van de onderhavige familie, die tot heden
slechts onvolledig is weergegeven, behoorde Adriaan Adriaans
van Grevenbroek, die vermoord werd in 1545.50 Deze familie
staat vermeld in Taxandria, jrg. 8 (Ao. 1901), blz. 171 en in
het heemkundig maandschrift Met Gansen Trou, jrg. 9 (Ao.
1959), blz. 62/63. Beide publicaties zijn m.i. niet geheel juist
te noemen. De moord op deze Adriaan van Grevenbroek werd
ook beschreven door J. v. d. Hammen N. zn. in Taxandria, jrg.
29 (Ao. 1922), blz. 6. Het slachtoffer van deze vechtpartij was
een zoon van Adriaan Jansz. van Grevenbroek, schepen van
Loon op Zand in 1525 G1 en in 1531, 1532 en 1544, schout van
dat dorp. Deze schout had een broer Jan van Grevenbroek, aan
wie hij vóór 1518, een stuk moer had verkocht.5"2 De vader van
deze broers was overleden in 1513.^ Jan van Schouwe(n) was
in 1510 schout van Loon op Zand.5* Omstreeks 1531 droeg Jan,
zoon wijlen Gerits van Scouwen, in huwelijkse voorwaarden een
stuk land op aan zijn schoonzoon Adriaan Jansz. van Greven-
broek.55 Een andere akte vertelt ons, dat Adriaan Jansz. van
Grevenbroek weduwnaar was van Elsbeen (Scouwen)/1" Uit het
vorenstaande krijgt men de indruk, dat Adriaan Jan van Greven-
broek zijn schoonvader in het schoutambt is opgevolgd. Wel-
licht is de vader van Jan Schouwen ook schout van Loon op
Zand geweest. Immers Gerit Peter Schouwen was in 1470/71,
schout aldaar/7

Aangaande de moord op Adriaan Adriaansz. van Grevenbroek
werd door de daarbij betrokken partijen een verzoening tot
stand gebracht. De z.g. zoenbrief staat onder dagtekening van
5 juli 1545 opgenomen in het schepenprotocol van Loon op
Zand/'* De akte van boedelscheiding van al de goederen welke
Adriaan van Grevenbroek, in leven schout, te Loon op Zand had
nagelaten, kan men vinden in het schepenboek van Loon op
Zand/'!1 Helaas hebben we hier te doen met een onvoltooide
akte of ontbreken er bladzijden aan het register. Alle deelge-
noten staan wel in die akte. Deze waren:
a. Robbrecht van Grevenbroek, schepen van Loon op Zand

in 1571.
Hij verkocht in 1569 land, gelegen te Zuidwijn;4"1

b. Arnt van Grevenbroek, schepen van hetzelfde dorp in
1572. Ik acht het mogelijk, dat Cornelis Jan Aert van
Grevenbroek, een kleinzoon van deze Aart was. Deze
Cornelis werd op 5 oktober 1616 vermoord door Jan Jan
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Emmen, wonende te Udenhout. In de desbetreffende zoen-
brief worden de bloed en de aanverwanten van de ver-
slagene genoemd. Hij was gehuwd met Jenneke, dochter
van Peter Peter Cornelis. Zijn moeder heette Cornelia.
Twee broers van de verslagene zijn bekend, n.l. Adriaan
en Aart van Grevenbroek. Zeer waarschijnlijk was een
tante van hem Adriana Aert van Grevenbroek?, die de
vrouw was van Gerard Gerardz. van Broekhoven.*1

c. Gerit van Grevenbroek;
d. Walburg van Grevenbroek, gehuwd met Adriaan Huyberts,

waarvan kinderen;
e. Maria van Grevenbroek, de vrouw van Joost Peters. Zij

hadden kinderen;
f. nog een Maria van Grevenbroek, die de vrouw was van

Willem Cornelis. Zij hadden kennelijk een kind;
g. Jenneke van Grevenbroek, die Geert Putten tot man had;
h. Elsken, in huwelijk hebbende Peter Gijsberts;
i. Catelina van Grevenbroek. Haar echtgenoot was Lambert

Millink.
Bekend is, dat tot de nalatenschap van deze schout pok be-
hoorde een brouwerij aan de rechte Heystraat. Deze viel o.m.
ten deel aan Arnt, Lambert en, Gerit.
Met deze bijdrage is tevens bereikt, dat de vindplaatsen be-
kend zijn geworden, welke in het artikel in Taxandria, jrg. 8
(Ao. 1901) als het ware niet voorkomen.

NOTEN
1. Jrg. 8 (Ao. 1901), blz. 108.
2. Jrg. 8 (Ao. 1901), blz. 3 e.v.
3. Jrg. 9 Ao. 1959), blz. 17 enz. en volgende jrg. bïz. 26.
4. Rijksarchief Den Bosch, collectie Bn. v. Leefdaal, nr. 3. deel B, fol. 32 (Niet deel E,

zoals elders staat).
5. R. 49, ongefol. (Ao. 1533—1534).
6. Gernert R. 103, ongefol. dd. 13 mrt. 1536.
7. Mierlo R. 48, fol. 24.
8. Rijksarchief Den Bosch, collectie Bn. v. Leefdaal, nr. 3. gemerkt B, fol. 103.
9. Het hier tussen haakjes geplaatste is kennelijk later in de kopie van het testament

erbij/erboven geplaatst.
10. Ao. 1547—1550, ongefol.
11. Mierlo R. E4, ongefol.
12. Rijksarchief Den Bosch, collectie Bn. v. Leefdaal, nr. 3, gemerkt B, fol. 96.
13. Leenregister Strfckgriffier, fol. 76v e.v.
14. Den Bosch, R. 1296, fol. 193v.
15. Jrg. 8 (Ao. 1901), blz. 110/1.
16. Deel V, blz. 219.
17. Den Bosch, R. 1409, fol. 297.
18. Mierlo R. 60, ongefol, dd. 27 jan.
19. Den Bosch R. 1447, fol. 156, de Ao. 1606.
20. Den Bosch R. 1447, fol. 200.

20a. Den Bosch R. 1490, fol. 3v.
21. Deel IV, blz. 435.
22. Mierlo R. 49, ongefol, dd. 7 sept. 1533.
23. Mierlo R. 55, fol. 58.
24. Mierlo R. 49, ongefol.
25. Mierlo R. 48. fol. 46v.

25a. Mierlo ft. 48, ongefol. (Ao. 1533/34).
25b. Noordbrabantsche almanak voor het jaar 1890, bij blz. 337, alwsar onder de nrs 11

38 en 41 afbeeldingen voorkomen van de zegels van een drietal Helmondse schepenen'
bnoex genaamd in de Jaren resp. 1414, 1439 en 1392.

25c. R. 45, Ao. 1516—1519, fol. 101.
26. Mierlo R. 57, ongefol.
27. Mierfo R. 45, fol. 32.
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28. Den Bosch R. 1491, fol. 322v, dd. 19 apr,
29. Mierlo R. 57. ongefol.
30. Mierlo R. 57. ongefol. dd. 17 jul. 1564.
31. Mierlo R. 57, ongefol, dd. l apr.
32. R. 1409. fol. 297.
33. Mierlo R. 58. ongefol, dd. 18 nov.
34. R. 1447, fol. 156.
35. Mierlo R. 58, ongefol. (plm. 1573).
36. Loon op Zand R. 58. fol. 72v.
37. R. 77, ongefol, dd. 14 dec.
38. Notaris v. Walraven te Heusden. akten van testament, dd. 15 jan. 1685.
39. Gemert R. 103. ongefol, Ao. 1535.
40. Gemert R 103, ongefol. Ao. 1536.
41. Gemert R. 109 ongefol.
42. Gemert R. 109. ongefol. Ao. 1567.
43. Gemert R. 109. ongefol, Ao. 1569.
44. Geschiedenis van het Bisdom Den Bosch, Deel III, blz. 704.
45. Gemert R 110 ongefol.
46. Den Bosch R. 1490, fol. 3v.
47. Gemert R. 112. fol. 18v; akte 18 dec. 1600.
48. Den Bosch R. 1409 fol. 394.
49. R. 58. ongefol.
50. Loon op Zand R. 56. fol. 111. jjncto 108v.
51. Loon op Zand R. 55, fol. 149v.
52. Loon op Zand R. 55. fol. 87.
53. Loon op Zand R. 55. fol. 58v,
54. Loon op Zand R. 55, fol, 38v.
55. Loon op, Zand R. 55. infiggend perkament, bij blz. 112.
56. Loon op Zand R. 56, fol. 30v, dd. 16 sept. 1542.
57. Rijksarchief Den Bosch, ..Fiches Smulders." Loon op Zand Ao. 1470/1.

(Den Bosch. fol. 325v).
58. Loon op Zand R 56, fol. 108—111.
59 Loon op Zand R. 58, fol. 117, plm. 1576.
60. Zuidewijn Cappelle R. 11, fol. 10v.
61. Loon op Zand R. 63. fol. 36v, dd. 16dec. 1616 en fol. 49, dd. II mei 1617.

Genealogie van het geslacht Vermetten
te Riel, 1300-1800
Drs. J. B. Vermetten
Gentsestraat 96, Scheveningen

Boerenfamilies kunnen vaak zeer honkvast zijn. Voor het genea-
logisch onderzoek is dit in het algemeen een gunstige omstan-
digheid. De Vermetten's woonden in de Middeleeuwen te
Riel (een dorp ten zuiden van Tilburg) en thans wonen er nog
afstammelingen, die deze naam dragen. In de 19e en 20e eeuw
zijn echter ook leden van het geslacht naar elders getrokken,
hoofdzakelijk naar omliggende plaatsen en voorts naar Zuid-
Holland. Deze keerden de landbouw de rug toe en kozen andere
beroepen.
Behalve te Riel hebben in vroeger eeuwen ook wel Vermettens
in Alphen gewoond. Alphen en Riel, ongeveer 8 kilometer
van elkaar verwijderd, vormen thans één gemeente, maar het
zijn afzonderlijke parochies. Vóór 1800 waren ze zelfs door een
bestuurlijke grens gescheiden: Riel viel onder het gerecht van
Hilvarenbeek (oudtijds vaak alleen Beeck genoemd) en be-
hoorde hierdoor tot de Meierij van den Bosch, terwijl Alphen
viel onder het gerecht Alphen en Chaam, dat deel uitmaakte
van de Baronie van Breda.
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