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SLÆGTEN DE HEMMER

Historikeren Peder Dyrskjøt beretter om slægten de Hemmer: “Hemmerts Feste ved 
Heusdan mellem Maas og Waal Flod, hvor Floris, Greve i Holland, blev dræbt, er 
blevet opført af en fordreven Konge fra England; hans Afkom har siden floreret der 
og er kaldet de Hemmer og var en stor Slægt. Derfra er Hemmer i Aalborg kommen 
hid i Købmandshandel.”

Den første de Hemmer i Danmark var Henrik de Hemmer, der var Købmand i Aal-
borg. Der er blevet fremsat en teori om, at Henrik de Hemmer kan have forladt sit 
fædreland Holland på grund af religionsforfølgelse under Kong Philip II af Spanien 
(f. 21. maj 1527 – d. 13. september 1598). Det passer tidsmæssigt godt, da Henrik 
de Hemmer nævnes i 1586 som Købmand i Aalborg, hvor han også døde d. 24. nov. 
1591. Hofmann og efter ham Giessing og Nielsen fremsætter derimod, at slægten 
skulle stamme fra Westfalen. Beretningen fortæller at Henrik de Hemmer blev for-
drevet fra hjemlandet på grund af Trediveårskrigens Storme, men da trediveårskri-
gen udspillede sig i 1618-1648, passer teorien naturligvis ikke.

Disse historier har floreret lige siden Dyrskjøts tid (1630-1707), men takket være nye 
tider og internettets mulighed for global søgning, har det vist sig, at Peder Dyrskjøt 
var meget tæt på sandheden. 

BYEN NEDERHEMMER I HOLLAND
Den danske de Hemmer-slægt stammer utvivlsomt fra Nederhemert i Holland, hvis 
byvåbenet svarer til delelementer i det våbenskjold, der blev anvendt af slægten i 
Danmark og som ses i bl.a. Tvilum kirke (se fig. 6. og fig. 11 ).

Byen Nederhemert ligger ca. 8 kms gang nord for Heusdan mellem floderne Maas 
og Wall, og i denne by ligger Kasteel Nederhemert. Om Floris I af Holland fortælles 
det, at han blev dræbt d. 28. juni 1061 i en kamp i Nederhemer, Gelderland. Dette er 
i fuld overensstemmelse med Dyrskjøts beretning, hvori der står at Hemmerts Feste 
ligger ved Heusdan mellem Maas og Waal floderne, hvor Floris, Greve i Holland, blev 
dræbt. 

Kasteel Nederhemert bestod i slutningen af 1200-tallet af et boligtårn og blev senere 
udvidet til en borg eller et slot.  Den 27. juli 1310 ses et brev skrevet af Jan eller 
Johan van Hemert, hvori han betror sin borg ”the Hemmert” til Reinald II af Geld-
erland. De første ejere af slottet var slægten van Hemert (før 1310), hvorefter det 
overgik til slægten Torck i 1546 (se slægtstavle 1, side 6). 

Byen har gennem tiden skiftet navn, og har således været omtalt som Hamarithe, 
Hamerethe, Hamarita, Hamerthe, Hamerite, Hamerte, Hamerten, Hamert og 
Hemert. 
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Note: Kilden er hentet fra: 
http://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/weerdenberg.htm



KASTEEL NEDERHEMERTS BELIGGENHED
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De første registrerede ejere af Kasteel Nederhemert var slægten van Hemert. Denne 
slægt er en uradelig slægt, hvis stamfader i følge Hollandske kilder var Gijsbrecht de 
Cock van Hemert. I de hollandske kilder omtales han som Ghizelbertus Dictus Cocos, 
og i “Orrkondeboek van Holland en Zeeland III, tillæg nr. 174, 27 marts 1250” ses en 
“Giselberti Coci, militus den Hemerte”. Denne mand omtales også som Gijsbrecht de 
Cock van Hemert. D. 28. februar 1258 nævnes han i et charter for pave Alexander IV, 
der omhandler en konflikt mellem skolastiske teologer fra Xanten og klostret Marien 
Womb til Zennewijnen. Endvidere nævnes Giselbertus den Hemert i en reference 
fra Charters Bog Holland og Zeeland den 24. juni 1274 i forbindelse med en retssag, 
hvor han vidner for Johan Herre Heusden. Det er temmelig sikkert den samme mand, 
som den Gijsbert de Cock, der i 1250 blev kaldt Gijsbert de Cock Heer van Hemert. 
Gijsbrecht de Cock van Hemert kan være grundlæggeren af det tidligere omtalte 
boligtårn, der blev bygget forud for Kasteel Nederhemert, men tårnet kan også være 
ældre.

Dyrskjøt skriver, at Hemmerts feste blevet opført af en fordreven Konge fra England 
og at hans Afkom siden har floreret der og er kaldet de Hemmer og var en stor Slægt.  
Det passer ikke helt, men noget om snakken er der dog.

Gijsbrecht de Cock van Hemert var søn af Raoul de Châtillon, der tilhørte en stor 
fransk adelsslægt fra Maison de Châtillon. På grund af utilfredshed med den franske 
konge gjorde Raoul de Châtillon sammen med andre adelige oprør mod kongen. En 
tidelig morgenen besejrede han de kongelige tropper, og kongens kommentar til det 
var: Le Coq à chanté de bon matin - Hanen galer tidligt. Det gav Raoul van Châtil-
lon tilnavnet de Cocq. Efter oprøret mod kongen følte Raoul van Châtillon sig ikke 
længere sikker i Frankrig, hvorfor han flygtede til et slot han havde arvet i Rhenoy 
beliggende mellem Beesd og Leerdam ca. 25 km syd for Weerdenburg i Holland. 
Raoul van Châtillon levede mellem 1210 - 1280 og kendes under navnene Raoul van 
Châtillon heer van Weerdenburg og/eller Rudolf I de Cocq.

Det var altså ikke en engelsk konge, der flygtede til Holland, men en fransk adels-
mand, der flygtede fra den Franske Konge og hvis efterkommere grundlagde Burgh 
de Hemert - altså det nuværende Kasteel Nederhemert.

I bund og grund burde man efterse Peder Dyrskjøts originaltekst, da gamle tekster 
tit er blevet fejllæst. Men med udgangspunkt i den tekst vi kender, kan man sige, at 
Dyrskjøts beretning er meget tæt på sandheden, der, hvis man tager udgangspunkt i 
den nuværende viden, burde have set nogenlunde ud som følger: fig. 4.    Rudolf I de Cocq de Cocq van Delwijnen de Cocq van Isendoorn

“Hemmerts Feste ved Heusdan mellem Maas og Waal Flod, hvor Floris, Greve i Hol-
land, blev dræbt, er blevet opført af efterkommerne af en adelsmand fordrevet af en 
Konge fra Frankrig; hans Afkom har siden floreret der og er kaldet van Hemert og var 
en stor Slægt. Derfra er Hemmer i Aalborg kommen hid i Købmandshandel.”

Dyrskjøts beretning beror altså ikke kun på udokumenterede familietraditioner, men 
på en delvis mistolket historisk og en helt konkret geografisk sandhed.

ADELS- OG BYVÅBENER
 
Der er ingen tvivl om, at det i sidste ende er diverse adels- og byvåbener der stad-
fæster sandheden i at Henrik de Hemmer er efterkommer af de Cock van Hemert-
slægten. Stamfaderen Raul de Châtillon eller Rudolph I de Cock kom som nævnt fra 
Maison de Châtillon eller House of Châtillon, som er en adelsslægt hvis oprindelse 
kan føres tilbage til det 9 århundrede og som overlevede til 1762. Navnet stammer 
fra Region Champagne, hvis hovedstad er Chatillon sur Marne.

Byvåbenet i Chatillon sur Marne svarer til det våbenskjold, der knyttede sig til House 
of Châtillon (se fig. 5.). Dette våbenskjold var også Rudolph I de Cocks våbenskjold. 
Hans efterslægt i Holland bibeholdt dette våbenskjold, som ses i forskellige variation-
er hos de forskellige slægtslinjers, der knytter sig til Rudolph I de Cock. Blandt disse 
er De Cocq van Hemert, De Cocq van Waardenburg, De Cocq van Delwijnen, De Cocq 
van Neerijnen, De Cocq van Opijnen, De Cocq van Haeften,  De Cocq van Isendoorn,  
De Cocq van Kerkwijk,  De Cocq van Bruchem (se eksempler fig. 4.)

Rudolph I de Cocks søn Gijsbert de Cock Heer van Hemerts våbenskjold tog ligeledes 
udgangspunkt i grundvåbenskjoldet fra House of Châtillon, men i det gule felt ses en 
løve, der nogen gange er sort og andre gange rød. Nederhemerts byvåben er identisk 
med van Hemert-slægtens grundvåben og har en sort løve (se. fig 6).
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_the_House_of_Cock



fig. 5. Byvåbenet i Chatillon sur Marne / House of Châtillon

fig. 7.  I “De Monumenta-handschriften” van Aernout van Buchel ses både et 
van Waardenburg og et van Hemert våbenskjold med rød løve.

4

fig. 6. Byvåben Nederhemert / House of Cocq van Hemert 



Gijselbert de Cock nævnes nogen steder født ca. 1247. Det stemmer ikke overens 
med at han i 1250 omtales som “Giselberti Coci, militus den Hemerte” - altså soldat i 
Hemert og samme år betegnes han som Gijsbert de Cock Heer van Hemert. Han kan 
altså ikke være født senere end ca. 1230. Der kan tilgængæld ikke herske tvivl om, at 
han må være søn af Rudolph I de Cock, der er stamfader til Cock-slægten i Gelder-
land.

Hans formodede brødre er tilsyneladende noget yngre, hvilket kan undre, da den 
ældste normalt vil blive opkaldt efter sin farfar og være førstearving, men tilsynelad-
ende ikke her. Gijselbert de Cock van Hemerts yngre brødre skulle være: Rudolf II de 
Cock van Weerdenburg (1242-1316), Hendrik de Cock (ca. 1244-1312) og Willem de 
Cock (f. ca. 1249 - ). Man må antage, at de nævnte fødselsår kun er anslåede årstal, 
men det kan også tænkes, at området Hemert har været vigtigt og måske allerede 
var i slægtens eje i og med at Rudolf flygtede til et slot, han havde arvet i Rhenoy be-
liggende mellem Beesd og Leerdam ca. 21 km nord for Nederhemert. Dertil kommer 
at Gijselbert allerede omtales som Herr van Hemert i 1250.

I “West-Europese adel” på nettet angives det, at en Dirk van Hemert er søn af Gijsel-
bert de Cock van Hemert og far til Jan/Johan van Hemert. Det er dog det eneste sted, 
på nettet, at den teori er fremsat. 

I 1310 skænker Jan van Hemert sin borg til Reinald II af Gelderland. I denne sag 
omtales Gerard van Weerdberg som hans fætter. Jan van Hemert kan derfor være 
Gijselbert de Cock van Hemerts søn (se SLÆGTSTAVLE 1)

I 1332 overdrager Arnold van Hemert slottet til Hertugen af Gelderland: Rond 1332 
draagt Arnold van Hemert zijn burcht op aan de hertog van Gelre. Vermeld 1350. 
Arnold anses derfor at være en søn af Jan van Hemert.

Ved domstolen d. 25. nov. 1357 erhverver Pieter van Hemert landsbyen Hemert fra 
Herren af Altena. Diderick Lord of Hoerne Altena pantsætter Nederhemert til rid-
der Peter van Hemert; med vidner bl.a. Matthijs van Muijlwijck. Nederhemert var 
således et len af Altena; og slottet var åbent hus for Gelredome. Dette gjorde det 
muligt for hr. van Hemert at navigere frit mellem Holland og Gelderland.

Johan II Van Hemert døde ca. 1402. Han modtager Nederhemert i len i 1379. Han 
var ridder og Heer van Hemert fra 1369. Han er opført blandt adelen i de ældste 
protokoller ‘s-Duke Bosche Schepenbank. I 1379 pantsatte Johan van Hemert slottet 
Nederhemert. Han giftede sig med Elisabeth af Slingelandt, ca 1375.

Johan III Herr van Hemert og hans formodede bror Ghijsbert Herr van Hemert var 
sønner af Jan (Johan) van Hemert og sandsynligvis Elisabeth Slingeland i hvert fald i 
følge “West-Europese adel”. Her skal man være opmærksom på, at Jan og Johan er 
to navne for samme person.

Ghijsbert van Hemert blev gift med Steesken (Stevina) van Braeckel, der nedstam-
mer fra Karl den Store. Hans børn er således efterkommere af Karl den Store. Han var 
ridder ca. 1414-1450. Han nævnes også som Ghijsbert herre til Uthemert og herre til 
Delwijnen og halvdelen Kerkwijk.

Johan IV van Hemert Heer van Nederhemert modtog Nederhemert i len anno 1456. 
Hertug Karl giver Johan van Hemert og hans kone Sophia Bijlant fritagelse på grund 
af, hvad de havde gjort forkert mod ham. Han afskediger hr. Johan, og fritager ham 
for tjeneste på grund af hans alder. Han var ridder, herre til Nederhemert og herre til 
Doorenweerd og Sinderen.

Sønnen Joost van Hemert var ridder, heer van Nederhemert, van Sinderen, foged og 
dommer i Veluwe og foged (shiriff) af   Baer. Joost havde tilsyneladende ingen sønner. 
Hedwig van Hemert Frue van Nederhemert gifter sig med Lubbert Torck Heer van 
Turksweerd, hvorefter Kasteel Nederhemert kom i Torck-slægtens eje. Han blev Herr 
van Nederhemert, Herr van Sinderen og Herr van Delwijnen. I 1516 vinder han Dok-
kum for kejser Karl V med 1500 mænd.

Note:
Det originale kildematerialet er på hollandsk, og skal kun tages som en vejledning. 
Dertil kommer at årdtallene er anslåede i forhold til spredet kildeoplysninger, hvilket 
betyder at årstallene kan variere hos forskellige forskere.
Kilde til videre forskning:
http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I70146.php
http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/
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POTENTIELT STAMTRÆ FOR VAN HEMERT AF KASTEEL NEDERHEMERT



Gerard van Weerdenberg
Wilhelm I. Cocq Von Weerdenburg 

Gijsbert de Cocq-van Nijenwaal
Gerrit de Cocq-van Batenburg
Wouter de Cocq van Isendoorn
Willem II de Cock van Weerdenburg tot Isendoorn

Rudolf II de Cock van Weerdenburg (1242-1316)
Hendrik de Cock (ca. 1244-1312)
Willem de Cock (ca. 1249-) 
Gijsbert de Cocq van Hemert (ca. 1230 -  før 1280)

Raoul II de Châtillon /Rudolph I de Cock -  (1210 - 1283) 
Lord of Beesd og Rhenoy og 1. Lord of Waardenburg, Neerijnen og Opijnen  
+ Agnes van Cuyk

Jan (Johan) van Hemert (d. efter 1315)

Arnold van Hemert 

Reinald II de Châtillon

Hugues ( Heus ) de Châtillon

Renauld I ( Reinald ) de Châtillon, ridder, Vorst van Antiochië (1110 - 5-7-1187)

Eudes de Châtillon, graaf van Champagne (860 - 923)

Hérivée ( Hervé ) de Châtillon, hr.v.Basoches  (922 - 999)

Milo de Châtillon, gr.v.Ch.s.M. en van Basoches (983- 1044)

Gui I De Chatillon (1034 - 1076)

Gaucher I de Châtillon (1043 - 1097)

Robert Ursus de Champagne f. 840, Champagne, France d. ca. 880
+ Berthe de Châtillon (Chatillon-Sur-Marne)

Pieter Heer van Hemert d. ca. 1370

Johan II Heer van Hemert en Nederhemert ca. 1340-1402

Johan III Heer van Hemert en Nederhemert 
1385-1415

Gijsbert Heer van Hemert 1390-1456
+ Stevina van Barkel

Joost van Hemert Heer van Nederhemert
1452-1497

Johan IV van Hemert Heer van Nederhemert
1420-1498

Hedwig van Hemert Vrouwe van Nederhemert 1495-1545
+ Lubbert Torck Heer van Turksweerd

Godard Torck Heer van Nederhemert 
anno 1546

Dirk van Hemert ?
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SLÆGTSTAVLE 1



Den danske de Hemmer familie har opholdt sig i Danmark i århundreder, men blev 
aldrig naturaliseret. Naturalisation anvendes i forbindelse med anerkendelse af 
adelsskab fra andre lande. Mange udenlandske adelspersoner er således blevet 
naturaliserede som tilhørende dansk adel, men det blev Henrik de Hemmers slægt 
ikke. Det er svært at vide hvorfor, da Henrik de Hemmer tydeligvis var af adelig af-
stamning. Under alle omstændigheder brugte familien et våbenskjold, der stemmer 
overens med den hollandske van Hemert slægts traditioner - annerkendt eller ej (fig. 
9 og 11.). 

Der kan være mange grunde til at Henkrik de Hemmer forlod Holland og tog borg-
erskab som handelsmand i Aalborg. Sjovt nok ligger der en by kaldet Aalburg - eller 
Wijk en Aalburg i distrikt Barband tæt ved Nederhemert (fig. 1.) Aalburg blev først 
nævnt i 889. Det var oprindelig en herregård og et mindre distrikt. Måske var det 
Aalburg, der inspirerede Henrik de Hemer til at søge mod Aalborg i Danmark?

Henrik de Hemmer havde muligvis to sønner. Købmand Knud de Hemmer (død 1622) 
nævnes i Aalborg Bys Skrifteprotokoller (Samling til Jysk Historie og Typografi, Bind 
V s. 96) og Borgmester Christopher I de Hemmer (ca. 1585 – 22. maj 1658) nævnes  
ligeledes i Aalborg Bys Skrifteprotokoller (Samling til Jysk Historie og Typografi, Bind 
V s. 70 & 96). Hos efterkommere af Christoffer de Hemmer er slægtsvåbenet blevet 
anvendt i Tvilum kirke af hans datter Anne de Hemmer (1637 - 1703), der var gift 
med Peder Madsen Rosenørn (fig. 16.). Endvidere er våbenskjoldet blevet brugt på 
et sølvbæger dateret 1704, som sandsynligvis har tilhørt Christoffer I de Hemmers 
barnebarn kancellisekretær Georg Jørgen de Hemmer (1664-1724).

I Adelsleksikonet ses slægtens våben afbildet efter Siebmachers Angivelse:
et firdelt Skjold, 1. og 4. Felt ulige tværdelt, i øverste og mindste Part, som er Guld, 
en halv opspringende sort Løve, i nederste, som er rødt, tre blå Pæle, belagt med 3 
Sølv Antonii Kors; 2. og 3. Felt Sølv med en oprejst sort Løve med udstrakt Tunge; på 
Hjælmen en indtil Bagbenene opspringende sort Løve (variant se fig. 9).

Van Hemerts og de Hemmers våbenskjold er stort set identiske og med de samme 
grundelementer, men spejlvendte. Ud fra Dyrskjøts beskrivelse og våbenskjoldet kan 
man altså konkludere, at Henrik de Hemmer var af den hollandske van Hemert-slægt 
med rødder i det franske House of Châtillon fra Champagne.
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fig. 8.  Von Hemert våbenskjold af ukendt oprindelse.

De HEMMERS VÅBENSKJOLD



fig. 9.  De Hemmer-slægten i 
Danmark har spejlvendte løver

At finde Henrik De Hemmers forældre og slægtsledene tilbage til Gijsbert de Cock 
van Hemert er stort set som at lede efter en nål i en høstak. Dog er der en spinkel 
mulighed, hvis man kigger navnetraditionerne efter i sømmene og gennemgår Chri-
stoffer I de Hemmers børns navne.

Christopher I de Hemmer var gift to gange:

1. gang med Johanne (Jahan) Jørgensdatter (f. efter 1595 –  d. 12. november 1620). 
De havde følgende børn:
Maren Pop de Hemmer (Maren Pop - Johannes mor)
Heinrich de Hemmer (Henrik I de Hemmer - Christoffers far) 
Poul de Hemmer (Povl Povlsen Pop - Johannes morfar)
Johanne de Hemmer (Johanne (Jahan) Jørgensdatter)

2. gang med Karen Lauritsdatter Suur (død 5. oktober 1671 i Aalborg). De havde 
følgende børn:
Karen de Hemmer (Karen Lauridsdatter Suur)
Laurits de Hemmer (Laurids Jensen Suur - Karen Lauridsdatter Suurs far)
Christopher II de Hemmer (Christopher I de Hemmer)
Anne de Hemmer (Anne Clementsdatter - Karen Karen Lauritsdatter Suur farmor?)
Hans de Hemmer
Margrethe Ingeborg de Hemmer  (se fig 17 og 18)
Didrik de Hemmer f. 1643
NN Christophersdatter de Hemmer (død 1659).

Christopher I de Hemmer og Karen Lauridsdatter Suurs fire yngste børn er interes-
sante, da navnene Hans, Margrethe og Didrik tilsyneladende ikke indgår i de danske 
forfædres navnerækker. Især Didrik  (Diderik) er et navn man ofte støder på, hvis 
man søger efter navnet van Hemert på internettet. Diderik van Hemert og måske 
også Hans van Hemert kan derfor være oplagte bud på hollanske slægtsnavne. 

Der findes en Diderik van Hemert, heer van Babyloniënbroek. I 1692 blev slot-
tet  Kasteel Meeuwen solgt til Diederik van Hemert, der var borgmester i Heusden. 
Diedrik van Hemert døde i april 1753, hvorefter slottet overgik til hans søn Johan 
Maurits van Hemert, der var borgmester i Gorinchem. Efter Johan var slottet ejet af 
hans søster, Anna van Hemert. Her stemmer navnene overens med to af Christoffer 
I de Hemmers børn: Didrik de Hemmer og Anne de Hemmer som var gift med Peder 
Madsen Rosenørn.  

fig. 10.  Diderik van Hemert, 
heer van Babyloniënbroek.
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fig. 11.  de Hemmer i Tvilum kirke, Danmark fig. 12.  van Hemert i kerk van Pieterburen, Holland

HVEM VAR HENRIK I DE HEMMERS FORÆLDRE?



I denne undersøgelserne er der brugt fire hollandske stamtavler : 1. Stamboom 
Johannes van Hemert, 2. Genealogie familie Jansen, 3. Stamboom Christiaan Van 
Aalst og 3. West-Europese adel. De fire stamtavler viser dog en vis uenighed omkring 
Johan van Hemert -1414 (se HYPOTETISK SLÆGTSTAVLE 2), der desværre ikke lader 
sig gøre at efterforske grundet den sprogmæssige barriere og manglende mulighed 
for at gå i hollandske arkiver. Ikke desto mindre er det den eneste ledetråd vi har, 
hvis vi vil søge efter Henrik de Hemmers mulige ophav. Konklusionen af denne-
undersøgelsen skal altså ikke ses som et endeligt resultat, men som en port og et 
redskab til at søge videre.

I Stamboom voor Johannes van Hemert ses der ud over før nævnte Diederik van 
Hemert Heer van Babiloniënbroek, f. 1729 i Gorinchem - d. 1753 (se fig. 13.) også en 
Dirk Gijsbertsz van Hemert, f. ca. 1660 i Nederhemert - d. ca. 1723 i Ophemert (se 
fig. 14.) Han var først tolder og krovært i Nederhemerts  “Stones Camer” og senere i 
kroen i Ophemert. De to mænd, Dirk og Diderik, er grandfætre og levede på omtrent 
samme tid som Henrik de Hemmers sønnesøn Didrik de Hemmer. Disse mand kan 
altså være en brugbar omend spinkel ledetråd i eftersøgningen af Henrik de Hem-
mers forfædre. 

I Stamboom Johannes van Hemert og Genealogie familie Jansen føres linjen fra de to 
granfætrene Diederik van Hemert og Dirk Gijsbertsz van Hemert tilbage til Willen de 
Cock og Ida van Hemert (se HYPOTETISK SLÆGTSTAVLE 2).

I 1294 nævnes en IJsbrand Heer van Hemert. Han har en datter ved navn Ida, som 
gifter sig med Willem de Cocq i 1318. Hans efterkommere kaldte sig efter sigende 
van Hemert og beholdt Chatillon-våbenskjoldet, men med en sort løve i hovedskjol-
det. Willem de Cocq van Hemert var så vidt vides ansvarlig for opførelsen af slottet 
Nederhemert i 1327 - altså som bygherre. Han må derfor have haft tæt familiær 
tilknytning til Gijsbert de Cocq van Hemert og til Johan van Hemert, der omtales 
som Heer van Hemert før Gijsbert. Hvem Willen de Cock helt præcis var synes tem-
melig uklart, men i West-Europese adel opstilles Hendrik de Cock van Opijnen i en 
anden slægtelinje som far til Willen de Cock van Delwijnen gift med Ida van Hemert. 
Hendrik de Cock van Opijnen var i følge den opstilling bror til de Hemert-slægtens 
forfader Gijsbert de Cocq van Hemert.

I Hollandske slægtstavler nævnes ingen far til IJsbrand Herr van Hemert. Han står 
løsrevet hen på samme vis som en Snellart de Hemert, der nævnes langt tidligere. 
Snellart de Hemert indikerer, at der fandtes en ældre slægt ved navn Hemert. Han 
optræder som vidne i en sag vedrørende Grevinde Adelheid af Orten og kirken i 
Utrecht anno i 1088 (Spaen, Introduktion til historie Gelderland, III, s. 271). Denne 
Snellart de Hemert kan være en forfar til IJsbrand Herr van Hemert, men det synes 
dog mere sandsynligt, at IJsbrand har tilhørt Gijsbert de Cocq van Hemerts slægt.
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IJsbrand van Hemert kan meget vel være en søn af Gijsbert de Cocq van Hemert, 
men i princippet kan han også være Gijsbert de Cocq van Hemert selv, da navnene 
IJsbrand og Gijsbert/Gijselbert ikke ligger fjernt fra hinanden.

Nok så interessamt er det, at der både i Stamboom Johannes van Hemert og Stam-
boom Christiaan Van Aalst findes en Hendrik van Hemert, som er født ca. 1550 og 
som blev gift med NN Van Tuijll efter 1570. Der findes ingen yderligere oplysninger 
om denne Hendrik van Hemert, hverken børn eller dødstidspunkt. Det er ydermere 
bemærkelsesværdigt at hans tiptipoldefar bærer navnet Dirk/Diderik, mens hans 
oldemor hedder Margriet/Margrethe og hans mor Johanne - alt sammen navne der 
ses blandt Henrik de Hemmers børnebørn. Det er naturligvis almindelige navne, men 
kan dog være en ledetråd i eftersøgningen af Henrik de Hemmers aner. Hendrik van 
Hemert var i følge begge hollandske slægtstavler søn af Otto van Hemert f. ca 1530 
og Johanna Van Gendt. Dette ægtepar havde også sønnerne Eustaes van Hemert og 
Walraven van Hemert. 

Otto van Hemerts tiptip-oldafar fremstår i begge slægtstavler som Johan van Hemert 
d. ca.1414, men han tildeles to forskellige hustruer, nemlig Gijsberta Ottendr. van 
Der Poirt (Stamboom Johannes van Hemert), som leder til Willem de Cock og Ida 
Isebrandsdr van Hemert, og Agnes van Herlaar (Stamboom Christiaan Van Aalst )
som derimod fører til arvtagerne af Kasteel Nederhemert. Der er ingen tvivl om 
at slægten har bestået af mange ved samme navn, hvilket har vanskeliggjort en 
reel vurdering, og i tilfældet her har man tydeligvis ikke valgt den samme mand. 
I West-Europese adel er man enig med Christiaan Van Aalst i at linjen fører frem 
til arvtagerne af Kasteel Nederhemert, derimod mener man, at Johan III Heer van 
Hemert en Nederhemert, der er gift med Agnes Herlaar, er bror til Ghijsber Jonker 
van Hemert og ikke hans far som Christiaan Van Aalst fremfører (se også SLÆGT-
STAVLE 1).

Om Hendrik van Hemert er identisk med Henrik de Hemmer er der naturligvis ingen 
garanti for, men hans eksistens er under alle omstændigheder et bud på er vej til en 
opklaring af slægtens de Hemmers rødder.

Note:
Kilder til videre efterforskning:
http://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-johannes-van-hemert/I2792.php
http://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-johannes-van-hemert/I832.php
http://www.fritsjansen.nl/genealogie/wc04_198.htm
http://gw.geneanet.org/christ43?lang=en&pz=christiaan+van&nz=aalst&ocz=0&p=hendrik+v
an&n=hemert&oc=1
http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I70142.php

FORSKNING OG MULIGHEDER
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HYPOTETISK SLÆGTSTAVLE 2

Johan I de Cock van Opijnen 1320-1353

Rudolf II de Cock van Weerdenburg (1242-1316)
Hendrik de Cock van Opijnen (ca. 1244-1312)
Willem de Cock (ca. 1249-) 
Gijsbert de Cocq van Hemert (ca. 1230 -  før 1280)

Johan van Hemert (d. efter1315)
Ijsbrand Herr van Hemert ca. 1250 ?

Willem de Cocq van Delwijnen? (1272-1344)

Ida Isebrandsdr van Hemert ca. 1295

Ijsbrand Herr van Hemert ca. 1250 ?

Snellart de Hemmert  - nævnt 1088

Dirk van Hemert ?

Willem van Hemert

Dirk Gijsbertsz. van Hemert 1590-1645
+ Geertgen van Wijk (f, 1595, Wijk en Aalburg

Gijsbert Dircksz. van Hemert 1563-1652

Dirck Jan Joosten van Hemert 1540-1573

Jan Joost Staesse van Hemert 1510-1557

Joost Staesz. van Hemert -1527

Staes Dirksz. van Hemert 1460-1534

Dirc van Hemert 1427-1471

Ghijsber van Hemert 1390 -1450 + Stevina van Barkel

Johan van Hemert -1414

Gijsbert Dirksz (De Jonker) van Hemert 1625- 1699

Diederik van Hemert 1729-1753

Johan Mauritius van Hemert 1692-1753

Dirk van Hemert 1660-1709

Maurits Dirksz. van Hemert 1624-1690

Dirk Gijsbertsz van Hemert 1660- 1710/1722
+ Oudilia Formijn d. 1728

Staes Ghijsbertsz. van Hemert 1430-

Frederick van Hemert + Margriet van Tuyll

Staes van Hemert  1504-1540

Otto van Hemert ca 1530 + Johanna Van Gendt

Hendrik van Hemert ca. 1550 - 1591 + NN Van Tuijll ca 1550

Christoffer de Hemmer 1585 -1658

Margrethe Ingeborg de Hemmer Didrik de Hemmer f. 1643Johanne de Hemmer f. 1643

Johanna van Hemert 14??

Jan van Hemert 1340 - 1402 
+ Elisabeth van Slingeland

Peter van Hemert 1320 -

?

Gijsberta Ottendr. van Der PoirtAgnes van Herlaar 1360 / Elisabeth van Slingeland ++

Stamboom Johannes van Hemert 
og Genealogie familie Jansen

Stamboom Christiaan Van Aalst 
og West-Europese adel.

Navnesammenfald med 
Henrik de Hemmers børnebørn

Difference mellem Stamboom 
Christiaan Van Aalst 
og West-Europese adel.

Arnold Herr van Hemert 



fig. 14  Diederik van Hemert Heer van Babiloniënbroek 6 år 1729-1753. Våbenskjold i 
øverste venstre hjørne.

fig. 15. Dirk Gijsbertsz van Hemert & Oudilia Formijn ?
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fig. 16.  Anna de Hemmer (1637 - 1703) og Peder Madsen Rosenørn (1635 - 1706)

fig. 17.  Margrethe Ingeborg de Hemmer og Mathias Worm

fig. 18. Margrethe Ingeborg de Hemmer f. 1643 d. 1723 og 
Mathias Worm f. 1636 d. 1707.
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Adelsslægten Van Hemert tot Dingshof er efterkommere af en Jan/Johan van Hemert, der nævnes i 1407. En af hans efterkommere var Gijsbert van Hemert (1590 - 19/12 
1656), der var Bestyrelsesmedlem eller rådmand af Deventer (1635 - 19. december 1656). En efterkommer af ham var Wolf Floris van Hemert tot Dingshof (1753-1832), 
der blev slået til ridder i 1819 og fik titlen Wolf Floris Baron van Hemert tot Dingshof. Denne slægts våbenskjold viser tre løvehoveder i sort med blå tunger på gul bund. På 
hjelmen er to bukkehorn flettet i sort og guld. Skjoldet flankeres af to griffe med sølvvinger. Van Hemert tot Dingshofs slægtsvåben afviger altså markant fra det oprindelige 
våben fra Hous of Châtillon
.

fig. 19. Sandsynligvis Gijsbert van Hemert Lord of Slingelandt (1634) 
Borgmester i Deventer. Forældre Gijsbert van Hemert og Geertruid Luessen

fig. 20. Coat of Arms Van Hemert tot Dingshof 

VAN HEMERT TOT DINGSHOF
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http://www.fritsjansen.nl/genealogie/wc04_213.htm
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fig. 13. Walraven van Hemerts segl:

Wapen: Gevierendeeld: I en IV, drie palen van paalvair en een schildhoofd 
met een uitkomende halve leeuw; II [en III], een leeuw. Helm met Ht: on-
duidelijk.

Våben: Firdelt: I og IV, tre pæle med "paalvair" og en halvt opspringende 
løve; II (og III) en løve. Hjælmen uklar.


