Genealogie van der Aa middeleeuwen
Door Nico van Dinther ©

Inleiding:<1>
De nakomelingen van Nicolaus Gruter noemen zich van der Aa, naar hun hoeve "ter Aa" in Zelissel te Boxtel. In de literatuur
worden ze regelmatig genoemd Randerode van der Aa, doch geen enkele contemporaine bron noemt deze naam.
<2>

De wapenovereenkomst met het geslacht van Randerode, heren van Boxtel, zal aan deze naamgeving wel debet zijn. Beide
wapens vertonen een geschaakt wapenveld, bij van der Aa met in een vrijkwartier een vogel.( zie hiervoor de afbeeldingen).
De voornaamovereenkomsten zijn tussen beide geslachten ook opvallend denk maar aan de namen, Gerard, Willem, en
Goossen. De vermoedelijke oudste zoon van Nicolaus Gruter , en ook zijn kleinzoon, worden Gerard genoemd. Deze naamgeving
zal verwijzen naar de naam van de vader van Nicolaus, dan Gerard geheten. Als er al een verband gelegd zou kunnen worden
met Van Randerode dan zou die kunnen liggen bij die naam `Gerard`. Is er nu een Gerard van Randerode die daarvoor in
aanmerking zou kunnen komen? Een Gerard van Randerode, zoon van Gerard Harperszoon van Randerode en Beatrix von Ahr,
dochter van graaf Lodewijk von Ahr en Hildegarde Hermansdr. van Liedberg zou in aanmerking kunnen komen. Deze Gerard
wordt genoemd in 1248 wanneer hij o.a. met Arnoldus van Diest aanwezig is voor Willem, koning van het Roomse Rijk, bij de
bevestiging van de privileges van de stad Aken. Mogelijk is hij dezelfde die in juni 1251 optreedt als getuige voor graaf Otto van
Gelre in een oorkonde waarbij Otto de aartsbisschop van Keulen een hofstad overdraagt. Hij wordt daar genoemd als heer
Gerard van Randerode. In 1257 wordt Gerard van Randerode genoemd samen met Willem van Boxtel betreffende het bezit van
rechten in Hamont, Achel en Sint Huibrechtslille.
<3>

Zoals onderstaand blijkt heeft Nicolaus Gruter, zoals zijn voorzaten, bezttingen in het huidige België in de buurt van Tienen, ook
de Van Randerodes zijn bekend in die streek en ten Noorden daarvan.
Bij Galesloot vinden we een belening van Godefridus Godefride dicti Grutere, de Goedshoven, met een weide te Goedshoven,
1312/1350. Goedshoven ligt even ten Zuiden van Tienen.
<4>

Op de afbeelding van het zegel van Nicolaus Gruter is het door beschadigingen niet duidelijk of er een vrijkwartier met een vogel
aanwezig is. Bij zijn nazaten is dat wel het geval. Een vrijkwartier in een wapen verwijst naar een jongere tak van een geslacht en
naar een moederlijk wapenfiguur , hier dan een vogel. De vogel zou dan een mogelijkheid zijn er achter te komen welk geslacht
kandidaat zou kunnen staan voor de moeder.
Mogelijk heeft hij zijn echtgenote gezocht in het Bossche milieu en verwijst de in het wapen van zijn nakomelingen voorkomende
wapenfiguur van een vogel daarnaar. Uit latere tijd (1360/1361) is een zegel ,waarop 3 vogels 2 : 1, bekend van Hendrick van den
Kelder ( de Penu) schepen van 's-Hertogenbosch. (zie afbeelding)
<5>

Van den Kelder
Van den Kelder

van der Aa

van den Kelder (de Penu )

De hierna afgebeelde zegels krijgen de volgende beschrijvingen: (afgebeeld zijn de best bewaarde zegels)
1.naam zegelaar
2.randschrift
3.omschrijving zegelafbeelding
4.afmeting
5.wijze bevestiging
6.tegenzegel
7.datum
8.vindplaats
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Generatie I
I

Nicolaus Gruter ook genaamd Fermentator, schepen, is geboren rond 1233, is overleden na 1293.
Nicolaus gen. Colen die Gruter was schepen van 's-Hertogenbosch in de jaren 1258, 1262, 1268,1274 en 1276.
<6>

Hij voerde als schepen in 1276 een geruit wapen. (zie afbeelding)
In de oorkonde van 12 juni 1276 wordt hij genoemd Nicholaus Fermentator. Het randschrift noemt na zijn naam de aanduiding
"DE" , zou hier de naam "A(a)" kunnen volgen zoals in de randschriften van zijn nakomelingen? <7>

1. Nicolaas Gruter
2. + S NICHOLAI-DE-[A?]
3. geruit
4. rond, ca. 20 mm
5. afhangend, dubbele staart
6. geen tegenzegel
7. 12 juni 1276
8. Staatsarchief Luxemburg XXIX, corpus Sigillorum Neerlandicorum nr. 853

Hij komt in 1258 voor het eerst als schepen voor en zal dan minimaal 25 jaar oud geweest zijn en zal dus minstens geboren zijn in
1233. Hij moet behoorlijk van goederen zijn voorzien en tenminste twee jaar binnen de stad van 's-Hertogenbosch hebben
gewoond. In 1330 werd door hertog Jan III het Privilegium Trinitatis bevestigd waarin o.a. stond dat de schepenen moesten
worden gekozen uit de "rijkste, nobelste en nuttigste" poorters.
<8>

Op 22 juli 1272 wordt Nicolaus Fermentator (Gruter) genoemd als pachter van de abdij van Echternach in een oorkonde waarbij
schepenen van Den Bosch oorkonden dat Gooswijn de Coc, poorter van Den Bosch, erkend heeft dat twee delen van de tiende
van Oss bij versterf etc. slechts verworven kunnen worden door twee heergewaden aan de abt van Echternach.
<9>

[ 26 juli-1 aug.] 1281:
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Nicolaus gen. Gruter, als voogd ( tutor) van de Tafel van de H. Geest te 'sHertogenbosch landerijen in Tilburg, geheten de Brake, voor een jaarlijkse erfpacht van 3 mud en 3 lopenen rogge heeft
uitgegeven aan Hadewigis.
<10>

21 december 1293:(in festo beati Thome Apostoli)
Willem, heer van Boxtel, beoorkondt een verklaring, ten overstaan van hem, zijn broers, zijn schout en zijn schepenen afgelegd
door Nicolaas Coltken Gruter, inhoudende, welke van diens goederen leengoederen zijn, en hoe de erfopvolging dienaangaande
zal plaatshebben.
<11>

In deze oorkonde worden genoemd Gerard senior de zoon en Gerard de kleinzoon van Nicolaus die Gruter als zijn erfgenamen.
Hij wordt genoemd als poorter van Den Bosch en leenman van Willem, heer van Boxtel, voor een goed in Selissel genaamd
Tenberghe, een hoeve (Ter Aa?) in de nabijheid van Tenberghe alsmede de akkers genaamd Langacker, Vrouwenacker, Poele
en Dorrestuckel (percelen van de hoeve Dorrehout lagen in 1403 te Boxtel/Gemonde) en een weide genaamd Malte. Tevens
hield hij van de kerk van Boxtel in leen een akker genaamd Totenbrake en van Wouter van Eilsbruc een leen in Eilsbruc (Elsbroek
in het gehucht Munsel tussen Boxtel binnen en Gemonde). Van de abdij van Echternach hield hij in leen de helft van de tiend in
Cuyk.
De hoeve ter Aa zal aan dit geslacht haar naam gegeven hebben. Zie ook bij de inleiding.
<12>

Uit een oorkonde van 30 juli 1314 blijken Nicolaus die Gruter en zijn voorzaten goederen in het huidige België te hebben bezeten
te Bunsbeek en Vissenaken, gelegen iets ten Noorden van Tienen (Tirlemont).
<13>

In januari 1368 wordt melding gemaakt van het navolgende:
Art z.v. Gerard Steghemans verkoopt aan Wouter van Os een jaarlijkse erfcijns cijns van 7 pond geld , die wijlen Jan van Tilborch
had verkregen van "Claes Gruter".
<14>
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Hij trouwt rond 1258 met [Mathilde].
Als de bij Gerard (Gheneke) van der Aa genoemde dochter Mathilde juist is dan kan zij vernoemd zijn naar zijn moeder en dus de
echtgenote zijn van Nicolaus Gruter, zie ook bij de inleiding.

Van hen is een kind bekend:
1 Gerard (Gheneke) van der Aa is geboren rond 1258, zie II.
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Generatie II
II

Gerard (Gheneke) van der Aa, zoon van Nicolaus Gruter (I) en [Mathilde], is geboren rond 1258, is overleden voor 30
juli 1314.
21 december 1293:
Gerard sr. en zijn zoon Gerard worden in deze oorkonde resp. de zoon en kleinzoon genoemd van Nicolaus Gruter. ( zie verder
bij Nicolaus Gruter).
<15>

Op 30 juli 1314 blijkt hij te zijn overleden dan wordt Gerard gen. van der Aa van Boxtel genoemd als zoon van wijlen Gheneken
gen. van der Aa Senior. Als grootvader wordt vermeld Nicolaus gen. Coleken die Gruter.
Tevens blijkt uit dit stuk dat de moeder van Gerard jr. een van Gestel kan zijn want Henricus de Gestel wordt "ejus avunculus"
genoemd d.w.z. een oom van moeders zijde.( zie ook bij Gerard van der Aa van Boxtel)
<16>

Hij trouwt rond 1283 met N.N. [Willemsdr] van Ghestel.
Bij de vermelding bij haar zoon op 30 juli 1314 wordt als haar broer genoemd Henricus van Ghestel. Bij de zegelbeschrijving van
haar zoon wordt vermeld een helmteken met 3 leeuwen hetgeen eveneens verwijst naar de familie van Ghestel.
Het zegel van Jan Vrancke (van Ghestel ) is bekend uit o.a. 1308 en vertoont 3 klimmende leeuwen. (zie afbeelding)
<17>

Bij haar zoon wordt een kind Willem genoemd een naam die voorkomt bij Van Ghestel zodat mogelijk haar vader een "Willem"
van Ghestel is.

Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa is geboren rond 1284, zie III-A.
2 Mathilde van der Aa is geboren rond 1285, zie III-B.

1. Jan Vrancke (van Ghestel)
2. +S: IOH[AN]IS.VRA[NC]KE.SCAB[INI].I[N].B[US]CO[DUCIS]
3. drie klimmende leeuwen 2 : 1
4. rond 25mm
5. n.v.t. 6. n.v.t.
7. 1308
8. Noordbrabantse schepenzegels III, Taxandria 1916, blz. 154-155. nr.6
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Generatie III
III-A

Gerard van der Aa ook genaamd van Boxtel, zoon van Gerard (Gheneke) van der Aa (II) en N.N. [Willemsdr] van
Ghestel, knape, drost en rentmeester van het land van Herlaer, is geboren rond 1284, is overleden voor 5 juni 1340.
Er zijn 5 zegels bekend van 8 juli 1325, (zie afbeelding), 8 juli 1325, 10 juli 1325, 12 augustus 1329 en 1336. Een
zegelbeschrijving is bekend van 13 juni 1336, zie aldaar.<18>

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Gerard van (der) A(a).
[S(IGILLUM G]ERARDI [:D]ICTI : DE : [A].
geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een
vogel. Op het helmteken een helmtopsieraad,
scherm of waaier beladen met 3 leeuwen.
rond, 21 mm.
afhangend aan dubbele staart.
geen tegenzegel.
8 juli 1325.
NA ‘s-Gravenhage, RA Zuid-Holland, handschriften,
charter nr. 375.11.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Mogelijk houdt zijn alias van Boxtel verband met zowel zijn woonplaats als met het gelijktijdig optreden van een Gerard van
Aa, Heer van Grimbergen en Gruuthuus ,afkomstig uit de buurt van Antwerpen die het zgn. Charter van Kortenberg mede
bezegelt op 27 september 1312. Zie afbeelding van zijn zegel. <19>

1. Gerard van A, heer van Grimbergen en Gruuthuus
2. S.GERART.VA[N].A.HE.VA[N].GRE[M]B[E]RCH
3. schild met kruis, schuin geplaatst
4. rond 25 mm.
5. afhangend dubbele staart.
6. geen tegenzegel.
7. 27 september 1312.
8. SA Antwerpen, CH-C68.

11 februari 1312:
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Jan de Gheselle (= van Gijsel), zoon van Wouter, goederen te Leendonk
(onder Helvoirt), vroeger eigendom van Gerard Piscator (=Visser) van Oisterwijk, en 7 bunder weide in het broek tegenover
de woning van de priester van Helvoirt verkocht heeft aan Jan van den Plasche, schout van 's-Hertogenbosch.
Genoemd worden Gerard van der Aa van Boxtel en Gerard van Esghe als gemeenschappelijke schuldenaren t.b.v. Jan van
der Plasche. <20>
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Op 28 september 1311 bekrachtigt Jan II, hertog van Brabant, de verkoop van de windmolen van Helvoirt door de
rentmeester van Brabant en de schout van 's-Hertogenbosch ( = Janne van der Plasche onsen brueder) aan Jan Broke,
welke molen eerst aan Gheenken Visscher behoorde.
<21>

N.B.: Mogelijk zijn Gerard van der Aa van Boxtel en Gerard van Esghe verwanten van elkaar.
Op 24 juni 1243 wordt o.a. Gerard de Escha genoemd onder de getuigen wanneer Diederik, heer van Herlaer, zijn voogdij
over de curia en de villa van Berlicum verkoopt aan de abdij Berne.
<22>

Gerardus van Esghe sr. verkoopt op 28 juli 1312 een erfpacht van 8 mud rogge aan Symon van Diefhout, gevestigd op 9
bunder land in Udenhout welke hij verkregen had van Jan de Ghesel.
Samen met zijn zoon Gerard geeft hij als extra onderpand zijn woning in Belver met 17 bunder land en beemd aldaar en 30
sch. erfcijns uit zijn goederen in Haren gend. Die Ghevelle.
<23>

14 oktober 1312
Bessela weduwe van Johannes van Ghesele heeft wegens schulden afstand gedaan van haar tocht in de goederen in
Udenhout naast de goederen van Johannes gend. Stemple, poorter van Den Bosch, en van haar tocht in de goederen
aldaar, die voorheen waren van Helewigis, moeder van Johannes van Ghesele; Deze goederen zijn naar schatting elk 16
bunder groot. De afstand is geschied t.b.v. Gerardus van Esghe sr. en Geradus gend. van der Aa van Boecstylle.
Gerardus van Esghe sr. en Gerardus van der Aa hebben deze goederen vervolgens verkocht voor 300 pond aan Ghibo
gend. Vette, poorter van Den Bosch, op voorwaarde, dat mocht de omvang anders zijn dan is opgegeven, dat zulks dan
wordt verrekend, dat de verkopers het zullen laten inzaaien met winterzaad, het huis v.w. Helewigis laten afbreken en
Helewigis gend. Amme (?), die daar woont, zullen doen vertrekken.
<24>

23 juli 1314:
Schepenen van Tienen bevestigen dat Gerard gen. van der Aa van Boecstele, zijn hoeve te IJzeren onder Bunsbeek,
verhuurd heeft voor een periode van 10 jaar aan Jan gen. Necker, investiet te Tienen.
<25>

30 juli 1314:
Schepenen van 's-Hertogenbosch verklaren dat Gerard gen. van der Aa van Boecsteyl, zoon van wijlen Gheneken gen. van
der Aa Senior, wonend te Boeksteyl, zijn woning in IJzeren onder Bunsbeek en andere goederen aldaar te Bunsbeek, te
Vissenaken en in de buurt, zoals Nicolaus gen. Coleken die Gruter, grootvader van genoemde Gerard en diens voorgangers
bezaten, verkocht heeft aan de abdij Tongerloo.
Als borgen stelt Gerard de volgende personen:
Henricus de Gestel ejus avunculus ( = oom van moeders zijde), Franco de Ghestel, Godefridus filius quondam Amylii de
Bussel, Henricus dictus Boyfaes de Eyke, Arnoldus Hicspeer, Johannes de Beke filius quondam Gossuini de Beke,
Johannes dictus vanden Borchwert, Ghibo dictus Bac, Wilhelmus de Esghe, Ghenekinus de Esghe junior en de volgende
Bossche burgers: Johannes dictus Franc, Elyas Pannicida en Daniel de Aggere.
<26>

Op 15 januari 1378 wordt nog melding gemaakt van thof Gerards van der Aa wanneer hertogin Johanna van Brabant aan de
abt van Tongerlo toestemming geeft om de vijf hoven die zij bezitten te Vissenaken-Saint-Pierre en te Vissenaken-SaintMartin te weten thof van Ransbeke en thof Henrick Lombarts in de eerste en thof Gerards van der Aa, Rogmanshof en thof
Tongerloe in de tweede samen te voegen tot 2 hoven met de naam "die hove van Tongerloe"etc.
<27>

4 december 1315:
Hendrik gen. van Mierlo, schout van Den Bosch, en zijn zoon Hendrik gen. Rovere, schenken aan de abdij Tongerloo het
patronaatsrecht van de kerk van Mierlo en 2/3 van de in hun bezit zijnde tiend. ....Aanwezigen bij de schenking zijn(huic
autem donacioni interfuerunt) Walterus dictus de Hofdenne, Gerardus dictus de Aa, Giselbertus et Henricus dicti Bac,
Wilhelmus dictus Bac, Arnoldus dictus Berthaut, en veel andere borgen (et plures alii fidedigni).
<28>

8 december 1315:
Schepenen van Den Bosch bevestigen de schenking van het patronaatsrecht en 2/3 van het tiend van Mierlo, door Hendrik
van Mierlo en zijn zoon Hendrik Rover aan de abdij Tongerloo.
Et nos.....scabini voornoemd (prefati), genoemde (dictique) Henricus de Mierle, Henricus ejus filius et Gerardus dictus van
der Aa de Boxtele, als hoofdschuldenaars (ut debitores principales indivisi et....).
<29>

18 december 1316:
Schepenen van Den Bosch verklaren dat 8 personen nl. Diedric Rover, Petrus de Via Lapidea (van de Steenwech), Godfried
van Bussel, Gerlac de Busco (van den Bosch), ridder, Elias Pannicida (Wantsnijder), Walter Cole de Orle, Lodewijk de
Aggere (van den Dijk) en Rutger de Via Lapidea, zich borg stellen als hoofdschuldenaars tegenover de abdij Tongerloo in de
zaak van het tiend van Mierlo. (Deze borgen zijn verwanten van de volgende (met de tiend van Mierlo) betrokken
personen):
Arnoldum dictum Poeldonc, Emondum filium quondam Arnoldi dicti Rover, Danyelem de Aggere, Johannem dictum Franc en
Gerardum dictum Pape de Boxtele.
De vijf genoemden zullen zich als gijzelaars in het huis van Wellini van Ney(n)sel genaamd De Vroent te 's-Hertogenbosch
begeven en dat niet verlaten op boete van 10 pond te betalen aan de landsheer.
<30>

De Gerard dictum Pape de Boxtele zou wel kunnen zijn de zoon van Willem II van Boxtel en Maria van Diest, hij is kanunnik
te Munster en pastoor te Boxtel. <31>
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In de opsomming van de vijf personen op 22 maart 1317 wordt Gerard weer genoemd als Gerard "van der Aa" van Boxtel !
Is er op 18 decemeber 1316 sprake van een vergissing in de tenaamstelling?
22 maart 1317:
Schepenen van Den Bosch verlenen een vidimus van 7 akten die verband houden met de overdracht van het tiend-en
patronaatsrecht van Mierlo op de abdij Tongerloo; zij verklaren dat aan de Lombarden der stad voldaan werd, en dat zij die
garant waren voor de uitvoering van de overdrachtsvoorwaarden van het tiend-en patronaatsrecht hun verplichtingen
hebben nagekomen. Deze personen waren:
Arnold Poeldonc, Johannes Vrancke, Emond z.v.w. Arnold gen. Rover, Daniël van den Dijk, Gerard van der Aa van Boxtel.
<32>

28 oktober 1317:
Schepenen van Den Bosch bevestigen dat de abdij Tongerloo te Mierlo diverse goederen heeft aangekocht van Gooswijn
Moedel van Mierlo, de oudste zoon van Hendrik van Mierlo. Als borgen worden genoemd: voornoemde Gooswijn, heer
Alard, priester en investiet van de kerk van Dinther, broer van Gooswijn, Jan Franken, Daniël van Dijk zoon van Hendrik van
Dijk ( een van de schepenen) en "Gerardus dictus vander Aa de Boxtele".
<33>

3 november 1317:
Schepenen van 's-Hertogenbosch, Nicolaas van Megen en Jan Dicbier jr., oorkonden, dat Gerard z.v.w. Henrik z.v.w.
meester Gerard Steenhouwer en Gerard van der Aa van Boxtel, hun medeburger, voor 16 pond Tourse groten, waarvoor zij
kwitantie geven, aan abt en convent van Tongerlo verkocht hebben de allodiale goederen, die vroeger van ridder Gielis van
den Bosch waren, gelegen in de parochie Middelbeers en in de nabijheid, te weten: 1. het bos "die Rake", 2. de hei
"Maggheryt" daaraan gelegen richting kerk Middelbeers, 3. een beemd "Winkelken" gelegen ten westen van de Beerze
tussen deze en eerstgenoemde percelen, 4. een beemd "Varendonc" ten oosten van de Beerze. 5. een beemd
"Heselwinkel" gelegen ten zuiden van de eerstgenoemde percelen, 6. een jaarpacht half rogge, half gerst uit het goed
"Tgherra" door de gebruikers op hun kosten te leveren op Sint Andreas te Vught en 7. alle andere goederen met huizen
gebouwen en opstanden, die vroeger van ridder Gielis en diens vader Goeswijn waren en die genoemde Goeswyn
verkregen had uit een erfdeling met zijn broer Gerlach.
De verkopers beloofden samen met hun borgen, Jan van Beek en Nicolaas zoon van meester Gerard Steenhouwer, de
goederen aan de abdij te leveren ten overstaan van de bevoegde instanties, vrij van alle aanspraken, zoals vastgelegd zal
worden in schepenbrieven van 's-Hertogenbosch en in een notariële akte medebezegeld door Gerard Steenhouwer.
Ook beloofden zij alle schade, die de abdij heeft ondervonden, te herstellen.
<34>

17 augustus 1318:
Schepenen van 's-Hertogenbosch, Wellen z.v. Hille en Engelbert Ludinc, oorkonden, dat de prior van Tongerlo aan Gerard
z.v. Henrik z.v. meester Gerard Steenhouwer gerechtelijk heeft aangezegd om te voldoen aan de verplichtingen, die zij op
zich hebben genomen in de akte van verkoop aan de abdij van Tongerlo van de goederen van w. Gielis van den Bosch in de
parochie Middelbeers, zoals die blijken uit voorlezing van de akten van schepenen van Beerze en van 's-Hertogenbosch ten
overstaan van hen en van de rechter.
<35>

ca. 1320:
Genoemd in het cijnsboek van Helmond o.a. Gerard van der Aa in Liempde.
<36>

2 maart 1323:(des woensdag na dat men singhen in der kerken oculi)
Gheraert, heer van Horne, oorkondt dat hij alle aarde, die Gheraert van der Aa en Jan Aykens, zullen aanwijzen en bepalen,
behalve het gerecht en de heerlijkheid, aan de inwoners van 's-Hertogenbosch heeft gegeven.<37>
21 december 1324: (op sente Tomaes des Apostels)
Gherard van der Aa. drost en rentmeester van het land van Herlaer, oorkondt dat hij Arde Berthout (Bertoude) Bac, namens
(Gerard) heer van Horne, Parweys en Herlaer, voor een erfelijke jaarrente van een oude Tournooise groot, twee hoeven,
gelegen te Rijle, heeft gegeven.<38>
4 juli 1325:
Jan, heer van Heusden, Gerard van der Aa, Dirck van Dinther en Jan van der Beke c.s. zullen Martinus lombard in Den
Bosch, 12 pond betalen.
<39>

23 sept. 1328:
Gerard van der Aa, Dirck van Dinther, Jan van der Beke c.s. zullen Richard, lombard, 4 pond 17 s., 3 d. Tours betalen.
<40>

4 juni 1330:
Gerard van der Aa, Dirck van Dinther en Rutger zoon van w.(Moedel van) (R)ode, zullen Manfred, lombard van Den Bosch,
50 s. Tours betalen.
<41>

N.B.: Deze charters zijn in 1892 uit het Staatsarchief Wenen gekomen en voordien uit het hertogelijk archief te Brussel. Het
zijn er veertig stuks, die alle in slechte en/of onleesbare staat verkeren. Zij slaan op leningen die de Heer van Heusden sloot
bij lombarden, waarvoor hij meestal Bossche schepenakten gaf. Binnen bundel 375 zitten de charters op volgnummer. <42>
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12 augustus 1329:
Gheraerd, heer van Horne, Pereweis en Herlaer, beleent heer Willem van Duvevoerde, heer van Oesterhout, met al zijn
goederen en heerlijke rechten te Donghen.
Gheraerd van der Aa bezegelt mede als leenman van Gerard van Horne.
<43>

28 januari 1334:
Genoemd o.a. Gerijt van der A, knape.
<44>

13 maart 1335:
Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gerard vander Aa verkocht heeft aan Mathias Bac de Corvele zijn tiend en ander
goed te Belveren in de parochie Haaren tegen 10 schelling jaarlijkse erfcijns voor de tiend en 30 voor de andere bezittingen,
que ad Henricum quondam dictum vanden Lare pertinuisse dicantur.
<45>

13 juni 1336:
Gerard van der Aa van Boxtel oorkondt van de abt van Tongerlo ontvangen te hebben 1800 pond Tours als betaling van een
tiende en andere goederen te Belveren onder Haaren.
Met wapenzegel van Gerard: fragment van groen ridderzegel op enkele strook. Nog 22 mm middellijn: op veld een schuin
geplaatst schild: geschakeerd veld, in vrijkwartier een vogel ?. Op het helmteken een helmtopsieraad met 3 leeuwen,
scherm of waaier beladen met 3 leeuwen: L. S'GER....
<46>

4 september 1337:
Genoemd Gerijt van der A.
<47>

4 september 1337:
De heer van Megen en zijn twee broers verkopen als eigen aan Gerard van der Aa 20 morgen land, genaamd de weide van
Luttelherpt.
(daarvoor: 15 mei 1325: Jan, heer van Megen, neef van de leenheer Jan, heer van Heusden beleend met het voorgaande)
26 november 1348: Elisabeth, weduwe Gerard van der Aa, met haar twee zoons verkoopt het bovenstaande aan Jan van
Vucht.
<48>

5 junii 1340: (in sinte Bonefaesdaeghe, die is des vijfte daeghs in de wedemaent)
Diederik van Hoern, heer van Herlaer en Cranenburg draagt het goed Nieuw Herlaar in leen op aan Willem Ebheren, eertijds
zoon van der Aa, op gelijke wijze als eertijds Diederick's vader (Gerard van Hoern) het aan wijlen Gerard van der Aa als
erfleen had gegeven; " behoudelijck ons der gifte van de capelle die staet op den huyse van Herlaer voorseyt".
Medebezegeld door Ermgard van Cleve, moeder van Diederick.
<49>

In het leenboek van de Leenhof Herlaar nr. 1 staat bij de leenopdracht aan Willem van der Aa dat van dit leen is
uitgezonderd:"die collatie van der capellen op Heer Willems Huyse, die behoirt den Heere van Herlair".
<50>

10 augustus 1349:
Elizabeth Gerijts weduwe van der A mit horen 2 zonen.
<51>

Wie is nu de genoemde vrouw van Gerard van der Aa met naam Elisabeth? Opvallend is dat twee families mogelijk
daarvoor in aanmerking kunnen komen en wel "Van Mierlo" en " Van den Bosch". Gerard van der Aa treedt op als borg voor
Hendrik van Mierlo, de zoon van Gooswijn van Mierlo en mogelijk Elisabeth van den Bosch. Deze borgstelling geschiedt
wellicht als een verwant van Hendrik van Mierlo. Gezien het tijdstip van optreden zou Gerard gehuwd kunnen zijn met een
zuster van Hendrik van Mierlo met de naam Elisabeth. Haar vader Gooswijn brengt dan de naam Goossen binnen de familie
van der Aa.<52>
Een andere mogelijkheid is dat Elisabeth komt uit de familie "van den Bosch". Opmerkelijk is dat Gerard van der Aa samen
met Gerard z.v.w. Hendrik z.v.w. meester Gerard Steenhouwer goederen te Middelbeers verkopen op 3 november 1317, die
vroeger waren van Gielis van den Bosch en die zijn vader Goeswijn van den Bosch verkregen had uit een erfdeling met zijn
broer Gerlach. Ligt hier een aanduiding van verwantschap met de familie Van den Bosch? Er wordt melding gemaakt van
een Elisabeth van den Bosch ( Lyze dicte van den Bosghe), op 16 maart 1298. Op deze datum verkoopt Nicolaas Weder
een erf tegen een jaarlijkse erfcijns te 's-Hertogenbosch, gelegen over de Oude Brug, "iuxta aream que fuit Lyze van de
Bosghe" d.w.z. "naast een erf dat was van Elisabeth van den Bosch". Of deze Elisabeth nu dezelfde is als de vermoede
echtgenote van Gooswijn van Mierlo of een andere is niet duidelijk. Deze Elisabeth zou een dochter kunnen zijn van heer
Gooswijn van den Bosch, ridder. Ook hier weer de mogelijkheid van doorgeving van de naam Goossen bij de familie van der
Aa.<53>
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Hij trouwt rond 1310 met Elisabeth [Goossendr]. [Van Mierlo of van den Bosch?].
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa is geboren rond 1310, zie IV-A.
2 Willem van der Aa is geboren rond 1310, zie IV-B.

III-B

Mathilde van der Aa, dochter van Gerard (Gheneke) van der Aa (II) en N.N. [Willemsdr] van Ghestel, is geboren
rond 1285, is overleden in 1349.
Zij wordt bij Houwaert genoemd met als echtgenoot Gerard de Jegher, ridder. Gezien haar plaatsing in de genealogie bij
Houwaert zou zij een dochter kunnen zijn van Gerard (Gheneke) van der Aa. Houwaert geeft haar als vader, samen met een
broer Gerard, een Goossen van der Aa, die in 1292 schepen van 's-Hertogenbosch zou zijn, maar dat lijkt mij niet juist, bij
Jacobs komt in de jaren 1292 geen schepen met die naam voor.
<54>

1349:
Onder de ontvangsten van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch staat in 1349 vermeld:
item van der joncfrouen van der Aa als van tve (=twee) cledere 3 scilde maken 3 lb. en 18 st.
Zij zal lid geweest zijn van de Broederschap want bij het overlijden van een lid moest een doodschuld betaald worden naar
evenredeigheid van het vermogen, afkoopbaar met het beste overkleed. Indien Mathilde identiek is met de bovenstaande
dan is zij in 1349 overleden.
<55>

Zij was gehuwd met Gerard de Jegher, ridder.
Volgen Houwaert voerde hij als wapen een staande degen met het gevest boven. De familie de Jeger later als heren van
Tongelre en Eckart voerden als wapen: Een rechtop geplaatste zilveren degen met gouden vest, de punt omlaag, op een
veld van keel.
<56>
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Generatie IV
IV-A

Gerard van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (III-A) en Elisabeth [Goossendr]. [Van Mierlo of van den Bosch?],
schepen 1364, is geboren rond 1310, is overleden voor 12 maart 1367.
Hij was schepen van Den Bosch in 1364. Zijn zegel is bekend van een bewaard gebleven zilveren zegelstempel. (zie
afbeelding) . <57><58>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gerard van (der) Aa, schepen van ’sHertogenbosch
+ s * GERARDI * DE * AA * SCABINI * i *
BUSCOD
geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een
vogel.
rond
n.v.t.
n.v.t.
ca. 1364
’s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum,
collectie zegelstempels, nr. 63

Gerard van der Aa is beleend met de Stroetbolle te Sint Oedenrode, mogelijk in opvolging van Cole Dircksz. van Dinther de
halfbroer van zijn echtgenote Elisabeth.
<59>

6 juli 1365:
Een onderzoek door de schout van 's-Hertogenbosch over de heerlijkheid van de hertog te Herpen, het recht van de jurisdictie
van de stad 's-Hertogenbosch en de andere heerlijkheden in de Meierij van Den Bosch, het onderhoud van de dijken en de
vaststellingen van zekere grenzen.
Getuigen o.a. Gerard van der Aa, schepen van Den Bosch, en Hendrick van Moordrecht, ridder, als leenman van de hertog.
<60>

Het is mogelijk dat er kinderen stammen uit een eerder huwelijk van Gerard van der Aa. Deze zouden de dochters Ulindes
gehuwd met Arnoldus van Dinther en Ermengaert mogelijke echtgenote van Arnt Dircksz. Kuyst kunnen zijn.
Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Ulindes van der Aa, zie V-A.
2 Ermengaert van der Aa, zie V-B.
Hij trouwt rond 1335 (2) met Lijsbeth [van Dinther], dochter van Dirck Colenz. van Dinther en [Catharina van Benthem].
Dat de hier genoemde Liesbeth mogelijk een dochter is en één van de drie erfgenamen van Dirck van Dinther Colesz., komt
naar voren in de vernoeming van de nakomelingen met de naam Coel (Nicolaus, Cole) en Dirck. De naam Coel kan natuurlijk
ook afkomstig zijn van Nicolaus Gruter. Geen van haar eigen kinderen treffen we aan met de naam Dirck maar dat wil niet
zeggen dat die er niet geweest is. Hij kan jong zijn overleden. De dochter Kathelijn kan vernoemd zijn naar Catharina van
Benthem. Voorzichtigheid blijft geboden.
Tevens treffen we bij haar zoon Willem een vermelding aan van het leen de Stroetbolle te Sint Oedenrode, zoals zijn vader
Gerard dat te leen hield van de Hertog. Dit goed de Stroetbolle zal Elisabeth na het overlijden van haar halfbroer Cole
Dircksz. van Dinther verkregen hebben en is het leen door haar man Gerard verheven.
19 augustus 1364:(quarta post festum ascenscionis)
Joffrouw Liesbeth weduwe van Gerard van der Aa had land in Berlicum (dat nuen stuc) belendend Roelof van der Spoerct
overgedragen aan Henrick Stoerken en Geerling van Overbeke bij brieven van quarta post festum ascensciones anno 1364,
Geerling verkoopt nu, quinta post invocavit, 12 maart 1367 de helft aan Willem van Waderle, Henrick zoon van Geerling
belooft mede. <61>
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14 april 1368: (quinta post pasche )
Willem en Jacob zoons van Jan van de Yvelaer, land op de Sporct belendend die Nuenveltsche hof en Jan van Maren
Rademakers (alio), dat Jan en Gherijs zoons van Jan van de Yvelaer hadden verkregen tegen Joffr. Liesbeth weduwe van
Gerit van der Aa bij koop (brieven van Den Bosch), nu van Willem en Jacob en een huis en tuin in de Vrijdom op Sporct.
<62>

na 28 mei 1368 (=na pinksteren)
Heer Willem van der Aa kwiteert Rutger Moedels zoon van Rode en zijn schoonzoon Henrick Weygerganc inzake geschil,
behalve in een betaling (beloofd t.b.v. joffr. Liesbeth weduwe van Gerard van der Aa), welke Rutger Moedels en Dirck van
Dinther en Willem van Nuwelant zoon w. Henrick van Nuwelant, ridder, aan Heer Coel van der Aa, priester, gedaan ten bate
van joffr. Liesbeth.
<63>

Van hen zijn zes kinderen bekend:
3 Gerard van der Aa, zie V-C.
4 Coel van der Aa, zie V-D.
5 Willem van der Aa, zie V-E.
6 Goossen van der Aa, zie V-F.
7 Kathelijn van der Aa, zie V-G.
8 Margriet(Margaretha) van der Aa, non in het klooster Hoydonck.
ca. 29 juni 1393:
Heer Goossen van Aa, ridder, z.v.w. Gerard en Gerard z.v.w. Heer Gerard van Aa, ridder, z.v.w. Gerard en joffr. Margriet
d.v.w. Gerit van der Aa, non in Hodonk en vrouwe Kathelijn d.v.w. Gerit van Aa alle rechten etc.(zie bij Goossen)
<64>

IV-B

Willem van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (III-A) en Elisabeth [Goossendr]. [Van Mierlo of van den Bosch?],
schepen, is geboren rond 1310.
Hij was schepen van Den Bosch in 1352 en 1362. Zijn zegel is bekend van 15 mei 1363. (zie afbeelding)
Een ander zegel als schepen is van 5 januari 1367 (zie afbeelding) <66>

1. Willem van der Aa, schepen van ’s-Hertogenbosch
2. S(IGILLUM) WILHELMI DE A SCABINI BUSCODUCIS
3. geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel.
4. rond
5. n.v.t.
6. n.v.t.
7. 15 mei 1363
8. Taxandria 1917 blz. 241, nr. 3
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1.Willem van der Aa, schepen van ’s-Hertogenbosch
2.+ S(IGILLUM) WILLELMI DE A SCABINI BUSCOD(UCIS)
3. geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel.
4. rond 25 mm.
5. afhangend
6. geen
7. 5 januari 1367
8. ARA Brussel, charters van Brabant, nr. 2462 bis.

5 junii 1340:( in sinte Bonefaesdaeghe, die is des vijfte daeghs in de wedemaent)
Didderick van Hurne, heer van Herlaer en Cranenburch, oorkondt dat hij Willem Ebheren, eertijds zoon van der Aa, met het
huis en de hof van Herlaer met alle toebehoren, met uitzondering van het patronaatsrecht van de kapel op het huis Herlaer,
zoals (Gerard van Hurne) zijn vader, en Ermgerde van Cleve, eertijds vrouwee van Hurne, zijn moeder, dat aan wijlen
Geraerde (Gerarde) van der A hadden gegeven, heeft beleend.
Getuigen: Everardt van Oerschot, Didderic van Hurne en Henrick van Wijlre.
Zegelaars: Didderick van Hurne, heer van Herlaer en Cranenbirch, en Ermgarde van Cleve, eertijds vrouwe van Hurne, zijn
moeder.-Zie afbeelding Nieuw-Herlaer.
<67>

8 maart 1358:
In een schenkingsakte te Den Bosch door Johannes Lurinc aan zijn broer Dirck Lurinc wordt als eerste getuige genoemd
Willem van der Aa.
<68>

Van hem en een onbekende vrouw is een kind bekend:
1 waarschijnlijk Willem van der Aa, zie V-H.
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Generatie V
V-A

Ulindes van der Aa, dochter van Gerard van der Aa (IV-A), is overleden voor 1370.
25 september 1366:
Vrouwe Ulken van der Aa, weduwe van Aernt van Dinther, ridder, doet leenhulde van het leengoed dat heer Aernt houdt van de
Graaf van Looz in Gestellen (= Gestel bij Bergeijk)
<69>

5 juli 1372:
Heer Willem van der Aa, ridder, en zijn broer Gerard dragen het versterf dat gelegen is in Holland van wijlen vrouwe Ulindis
hun zuster en die van wijlen Goyart van Nederveen over aan Jan van Bruheze.
<70>

Zij was gehuwd (1) met Arnt van Dinther, ridder, overleden voor 1364. <71>
Hij had later een buitenechtelijke relatie (2) met N.N..
Zij was waarschijnlijk gehuwd (2) met Goyart Dirck Sterckenz. van Nederveen.
Godevaert van Nederveen Dirck Sterckenz. ex Lysbet , wordt na opdragt door zijn oom Gerijt van Nederveen beleend met een
tiende in de parochie van Kapelle. Gerijt van Nederveen is in 1377 ambachtsheer van Nederveen.
<72>

OP 13 september 1325 wordt Willem van Nederveen beleend met het ambacht van Nederveen, die hij hield van Gerard van
Wieldrecht.
<73>

V-B

Ermengaert van der Aa, dochter van Gerard van der Aa (IV-A).
ca. 1391:
Genoemd wordt Vrouwe Ermengaert dochter van wijlen Gerard van der Aa.
<74>

N.B.: Zij zou ook een dochter kunnen zijn van Gerard van der Aa en Heylwig van Scepstal.
Zij was waarschijnlijk gehuwd met Arnt Dircksz. Kuyst.
Van hen is een kind bekend:
1 Jan Kuyst, zie VI-A.

V-C

Gerard van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (IV-A) en Lijsbeth [van Dinther], ridder, overleden voor 18 oktober
1376.
Heer Gherard van Aa, ridder, en Heylwig zijn vrouw worden vermeld in het Obituarium van de St. Jan te Den Bosch
<75>

15 januari 1367 (=1368): (secunda post oct. epiphanye)
Gerard van der Aa en Jan van Ghestel beloven Henrick Pels van Dynter t.b.v. Heer Art Rover, ridder, betaling.
<77>

ca. december 1367:
Henrick Stierken, Art Berwout, Franck en Jan van Ghestel (broers) en Gerit van Aa hadden Nycholino Bondizino koopman in
Den Bosch t.b.v. Peter Asinarius betaalbelofte gedaan. (nu kwitantie voor 1/5)
<78>

ca. febr. 1368:
Gerard van der Aa belooft Lambert z.v.w. Jan Gertrudenssoen 20 mottoen.
<79>

na 28 mei 1368:
Art van der Hulpen , alle wilgenhout op Ballinghe hoeve in die Haghe te Scoer ( St. Oedenrode) als waren van Henrick
Weygerganc, nu verkocht aan Gerit van der Aa om te houwen etc. ( zie ook bij Willem en Coel van der Aa )
<80>

3 februari 1369:
Heer Dirck van Huerne heer van Perweys en van Duffel verkoopt pacht aan Heer Willem en Gerit van der Aa uit zijn tienden in
Oirschot en nog een cijns uit al zijn goed.
<81>
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17 juli 1369. (in crastino Valentini )
Heer Willem van der Aa, ridder, leverantie van 34 mud gerst maat van St. Oedenrode beloofd door Jan van den Velde uit het
goed de Stroetbolle, nu t.b.v. zijn broer Gerard.
<82>

13 april 1369: (quinta post Quasimodo)
Gerit van der Aa een pacht uit de tienden e.a. goed van Heer Dirck van Hoerne heer van Perweys en van Duffel in Oirschot
door Gerit gekocht van Heer Dirck nu t.b.v. Heer Willem van der Aa, ridder, broer van Gerit.
<83>

27 april 1369: (sabbato post jubilate)
Goossen van Tuyl en Gerit van der Aa een betaling beloofd door Heer Dirck van Hoerne heer van Perweys en van Duffel en
Heer Willem van der Aa, ridders, Art van Waderle, Franck van Ghestel, Art Dicbier en Goossen Moedel Dicbier aan Goossen
en Gerit voornoemd nu aan Everart van Onstaden.
<84>

ca juli 1369:
Heer Willem van der Aa, ridder, en Gerit zijn broer beloven Lucas van Erpe waarborg.
<85>

Op 24 juli 1371 getuigden en zegelden Gerard van der Aa, nog geen ridder, samen met zijn broer Willem van der Aa, ridder,
voor hun oomzegger Jan Kuyst.
<88>

Ridderslag op het slagveld

In het Stootboek wordt o.a. vermeld: Gerard van de Aa zoon van Gerard van der Aa, ridder, "die hielt II mudsaets lants
behorende tot sinnen goede geheiten Vijf Eyken ( in Rixtel) bi Bijnderen, dat heeft die hertoghinne hem vercoft ende eygen goit
gemact, ende hi hevet vercocht den goitshuise van Bijnderen anno MCCCLXXIII (1373). Ende des heeft hi syn goide tot Bakel
gelegen weder ontfangen van de hertoghynnen te leen ten Brabantschen recht".
In het Spechtboek wordt van 2 mudsaet rog te Rixtel vermeld:"hier is clairlic bibracht ende bevonden dat dese II(I) mudsaet
lants Gheerde vander Aa heer Ghererts soen was ridders die een dochter hadde van scheepdale vercreygent sijn, ende die
welker hij voirt vercocht met sijne goede geheiten vijf eyken den godshuyse van Bijnderen anno XIIIcLXXIII (1373). Ende des
heeft hy sijn goede tot Bakel gelegen dat eygen goet was wederom in die stat leen gemaect ende dat vande voirs. hertogynne
Johannen in brieve ontfangen"; de dochter waar overgesproken wordt is van Godefridus zoon van Rover van Scepstal.
5 juli 1372: (sexta post Petri et Pauli)
Heer Willem van der Aa, ridder, en broer Gerard het versterf van wijlen Vrouwe Ulindis hun zuster, die Goyart van Nederven en
w. Ulindis hadden in plaatsen in Holland, dragen zij over aan Jan van Bruheze.
Met kwitantie van Jan van Bruheze voor Art Dicbier en Gerard van der Aa.
<86>

18 oktober 1376:( Sinte Lucien dach der maget)
In een opsomming van schadevergoedingen betaald door de hertogin Johanna van Brabant in verband met de slag bij
Baesweiler wordt o.a. medegedeeld dat kwitantie van betaling voor de helft van schade wordt gegeven door o.a.: Heer Willem
van der Aa, ridder, voer hem selven ende voer heren Gherijt van der Aa, sinen brueder, ende voer sijn erfgename.
<87>

Hieruit blijkt dat de gebroeders Willem en Gerard van der Aa deelgenomen hebben aan de slag bij Baesweiler op 22 augustus
1371, en dat intussen heer Gerard van der Aa is overleden. Uit de aanduiding Heer mag opgemaakt worden dat Gerard ridder
was en mogelijk de ridderslag ontving voor de aanvang van de slag. <89>
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Het verloop van het leen te Bakel is volgens het Spechtboek (1374) als volgt:
Heer Gerit van der Aa voor het nieuwe hertogelijke leengoed te Bakel. Deze wordt opgevolgd door Gherit van der Aa zijn zoon.
Die door Gherit van der Aa zijn zoon, en die door Gherit van der Aa bij dood Gherit sijn vader september 1443.
1397:
Daar Heer Art van Huerne bisschop van Utrecht, Heer Dirck Loef van Heurne, Heer Dirck van Hoerne heer van Perweijs en
Duffel, Heer Reynout van Brederode heer van Ghenepe, Heer Jan van Peterssem, Goossen van Vauderic, Jan van Kuyc
Senior zoon van Heer Wennemar, Willem van Beest en Ywaen van Vauderic, hadden beloofd als hoofdschuldenaren aan Heer
Gerit van Aa, ridder, en zijn broer Goossen van Aa, 2000 oude schilt en 240 oude schilt, en joncker Jan heer van Zevenborne,
Cranendonc en Hoeps aan Heer Gerit van Aa en Goossen die som beloofd had in onderpand.....dragen Goossen en Heer Gerit
die brieven op aan Henrick Stakenborch.
<90>

NB: Deze gebeurtenis heeft plaats gevonden op een eerder tijdstip, mogelijk kort na 22 augustus 1371 en vóór 18 oktober
1376.
Jan van Kuyc zoon van Wennemar is overleden op 23 augustus 1394.(bron: de heren van Kuyc, door J.A. Coldeweij, blz. 236)
Reynout van Brederode volgde zijn vader in 1377 op als heer van Brederode en overleed in 1390. Hij was gehuwd met Jolanda
van Gennep erfdochter van Gerard van Gennep.(bron: Jaarboek CBG 1959, genealogie der Heren van Brederode door A.W.E.
Dek, blz.111) In 1372 viel Reinoud van Brederode de Meierij binnen en in 1374 kwam het tot een bestand.(zie De Meierij
ontrafeld door Martien van Asseldonk, blz.44 met noot 27)
Bisschop Arnold van Hoerne bezocht,inzake "van der zoenen van Ghelren", 's-Hertogenbosch van 1 febr. tot 5 febr. 1379.
(bron: K. Heeringa, rekeningen van het bisdom Utrecht 1378-1573, inleiding en indices, 1932, blz. XLVII)
Hij was gehuwd met Heylwig Goyartsdr. van Sceepstal, dochter van Goyart Model van Sceepstal en Liesbeth. Heylwig
Goyartsdr. is overleden voor december 1379.
In het obituarium van de St. Jan te Den Bosch staat ingeschreven heer Gerard van der Aa, ridder, en Heylwig zijn vrouw en
Gooswijn Model van Sceepstal en Liesbeth zijn vrouw.
<91>

1382:
Te Bakel, Gerit vander Aa z.v.w. Heer Gerit vander Aa, ridder, de hoeve van Goyart van Sceepstal.
<92>

1404-1405:
Te Bakel, Heilwig d.v.w. Roelof van Zulikem en Aleijt, weduwe van Goyart Rutger van Arkensoen.
Goyart van Scepstal schoonvader van Gerit vander Aa Gerritssoen.
<93>

Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Dirck van der Aa is overleden na 22 september 1390.
Vermeld in het obituarium van de St. Jan te 's-Hertogenbosch:
Gerard en Diederick zoons wijlen Heer Gerard van der Aa,ridder, en hun moeder.
<94>

ca. dec. 1379
Dirck z.v.w. Gerard van der Aa, ridder, versterf van ouders aan Heer Willem van der Aa, ridder, zijn oom. (men geve de brief
aan Gerit broer van Dirck)
<95>

ca. 20 oktober 1383:
Gerit en Dirck zoons wijlen Heer Gerit van Aa, ridder, aan Heer Willem van Aa, ridder, goed in de Colperstraat in 'sHertogenbosch, genoemd wordt Elisabeth hun zuster.
<96>

17 dec. 1386: (quarta post Lucie)
Dirck zoon van w. Gerard van der Aa, ridder, verkoopt een cijns die w. joffr. Liesbeth, weduwe van Gerard van der Aa,
grootmoeder van Dirck beurde uit goed in Zonne van w. Tielman van Zonne, aan Goyaert Scijvel, Willem van Tuyl belooft
mede.
<97>

22 september 1390:
Dirck van der Aa, verwond door een ongeval, maakt zijn testament in het huis van zijn broer Gerard in Den Bosch, getuigen
waren; Jan van Ghestel, Jan Kuyst, Baldewinus van Tiel, Willem van Tuyl, Vrouwe Katherina echtgenote van Hendrick van
Moordrecht,ridder, Vrouwe Elisabeth echtgenote van Goossen van der Aa, ridder en Elizabeth van Uden.
<98>

22 september 1390:
Testament Theodericus van der Aa voor notaris Petrus Polslauwer, een reeks , veelal kleine legaten in contant geld aan
kerken, kloosters, en personen waaronder een kluizenares op het Groot Begijnhof; geld voor een bedevaart naar St.
Adrianus van Gheertsbergh; aan de Tafel van de H. Geest te 's-Hertogenbosch een erfpacht van 4 m. uit 6 m. land in Geffen
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en uit een erfcijns van 10 oude schilden uit een huis in de Colperstraat bestemd voor een spynde. Plaats van handeling: in
het woonhuis van Gerardus van der Aa, zijn broeder, in Den Bosch.
<99>

28 april 1391:
Vestiging van een erfcijns uit een hoeve in Hintham door Thomas van Hyntham t.b.v. Martinus Monic, groot 20 pond, lasten:
hertogscijns. In dorso: aantekening over een vidimus en een brand waardoor een stuk verloren is gegaan ( 15e eeuw); dit is
de oude brief van Dirk van der Aa.
<100>

2 Gerard van der Aa, zie VI-B.
3 Elisabeth van der Aa, zie VI-C.

V-D

Coel van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (IV-A) en Lijsbeth [van Dinther], priester, is overleden in 1377.
na 28 mei 1368:
Heer Willem van der Aa, kwiteert Rutger Moedels zoon van Rode en zijn schoonzoon Henrick Weygerganc inzake geschil
behalve in een betaling, beloofd t.b.v. Joffr. Liesbeth weduwe van Gerit van der Aa, welke Rutger Moedels en Dirck van Dynter
en Willem van Nuwelant z.v.w. Heer Henrick van Nuwelant,ridder, aan Heer Coel van der Aa, priester, gedaan ten bate van
Joffr. Liesbeth.
<101>

1377:
Nicolaes van Aa vermeld in 1377 als lid v/d O.L. Vrouwe broederschap te Den Bosch (= overlijdensdatum)
<102>

25 augustus 1384:
Peter nat.zoon w. Heer Claes van Aa priester, land die Lodic rot, 4 lopen, op Heze acker, Gestel bij Herlaar, tussen w. Rutger
van Zegenworp en nu Wouter Koc van Oerscot, verkoopt hij aan Coel nat. zoon w. Heer Claes priester.
Henric van Zulikem (Gestel) achterwaarts tot dat Rot, aan Peter v.n. en Peter v.n. en Goossen z.v.w. Rutger van Zegenworp
man van Christien nat. dochter w. Claes, ten cijns aan Peter v.n. en meer en nogmaals dat Lodic rot.
<103>

ca. sept. 1395:
Henrick van Zulikem verkoopt aan Wouter Coelborner t.b.v. Willem van der Zande een cijns uit een hoeve op Rumel welke
hoeve was van wijlen Heer Coel van der Aa, priester, schoonvader van de verkoper.
<104>

ca. juni 1396:
Henrick van Zulikem verkoopt pacht aan zijn zuster Liesbeth uit hoeve van w. Heer Coelijn van der Aa gewezen investiet van
de kerk van St. Michielsgestel nu van Henrick in Rumel. Liesbeth dr. Roelof van Zulikem weduwe van Art Berwout vernadert
een cijns die Willem van der Zande had verkregen van Henrick van Zulikem.
<105>

ca. 15 mei 1399:
Hier wordt melding gemaakt van een erf dat Rot in Gestel bij Herlaer gelegen achter de mansio van Heer Coel van der Aa,
vroeger investiet van de kerk van Gestel.
<106>

Hij had een buitenechtelijke relatie met NN.
Van hen zijn vijf natuurlijke kinderen bekend:
1 Peter van der Aa.
5 februari 1378:
Transsumpt van een gedeelte van een testament. Plaats in de kerk van Ghestel (=St.Michielsgestel) bij Herlaer. Verwijzing
naar testament van w. Dirk gezegd Heystman. Getuige Peter z.v.w. Nicolaus van der Aa, clericus.
<107>

2 Coel van der Aa is overleden rond 1413.
5 augustus 1413:
Rutger z.v.w. Goossen van Zegenworp 1/5 versterf van w. Claes zijn oom z.v.w. Heer Coel van der Aa, priester, land op
Hezeacker belendend Willem Beke , aan Henrick van den Lande.
<108>
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3 Christien van der Aa, zie VI-D.
4 N.N. van der Aa, zie VI-E.
5 N.N. van der Aa.
Mogelijk is er sprake van nog een natuurlijk kind. Op 5 augustus 1413 verkrijgt Rutger z.v.w. Goossen van Zegenworp (=
man van Christien van der Aa) 1/5 versterf van w. Claes zijn oom z.v.w. Heer Coel van der Aa, priester.

V-E

Willem van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (IV-A) en Lijsbeth [van Dinther], ridder,schepen,heer van Heeswijk en
Dinther en heer van Nieuw-Herlaer, is overleden voor 1409.
Hij was schepen van Den Bosch in 1388,1392,1395 en 1401; heer van Heeswijk en Dinther 1387-ca. 1398, heer van NieuwHerlaer. Zijn zegels zijn bekend van 21 december 1374, 9 juni 1378, 7 januari 1402 (zie afbeelding). 20 april 1402.
<109>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Willem van (der) Aa, schepen van ’sHertogenbosch, ridder.
+s’ DNI. WILLI. DE. AA. MILITIS. SCA….BUSCO
geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een
vogel.
rond
afhangend
geen tegenzegel
7 janauri 1402
SA ’s-Hertogenbosch, archief Godshuizen, archief
Groot Ziekengasthuis inv. nr. 2697

In het Stootboek staat: Willem van der Aa alselken goed alste Gerard van der Aa sijn vader hilt van den hertoghe te leene,
bijgeschreven: Stroetbolle tot Rode.
<110>

16 juli 1365:
Willem van der Aa, ridder, is leenman van de hertog van Brabant.
<111>

28 april 1367: (feria quarta post octavas Pasche, anno domini trecentesimo sexagesimo septimo)
Johannes van Gestel draagt, uit naam van zichzelf en Franconis, zijn broer, alle goederen te Asten van jonker Johannes, heer
van Cuyke en Hoestraten, waarop een erfelijke jaarrente van 250 pond was gevestigd, alsmede alle goederen en inkomsten
van jonker Johannes, heer van Cuyke en Hoestraten, hen opgedragen door Goeswino Moedel Dicbier, alsmede alle goederen
binnen de parochie Haren bij Meghen van jonker Henricus heer van Enke, alsmede alle renten en cijnsen aldaar van de heer
van Hoestraten de vader van jonker Henricus, alsmede alle rechten en jurisdictie van jonker Henricus aldaar en tenslotte enige
goederen en renten van jonker Henricus in en buiten Haren ( bezit van het huis en of de heren van Enke), die jonker Henricus
aan hen, Johannis en Franconis, broers, had verkocht, op aan Wilhelmo van Aa, ridder.
getuigen: Willem Eelkini en Theodorus, zoon van Ywanus, schepenen van 's-Hertogenbosch.
<76>

In het handschrift Houwaert wordt Willem van der Aa genoemd op 1 september 1367. Hij ontvangt dan van Dirk van Hoern
(heer van Perwijs, Duffel en Cranenborg) de leengoederen van Zaventhem en Sterrebeke van Jan graaf van Kleef.
<112>

Dirk van Horne, overleden ca. 1380, heer van Perwez, Cranenborg, Duffel en Herlaer, is de zoon van Gerard van Horne, zoon
van Willem van Horne en Sophia van Heusden; en van Irmgard van Kleef dochter van Dirk graaf van Kleef en Margaretha van
Kyberg. Hij is gehuwd met Katherina van Duffel erfdochter van Hendrik IV Berthout alias van Duffel en Margaretha van
Wezenmaal.
Jan graaf van Kleef is de oom van Dirk van Horne en zijn leenheer.
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Willem van der Aa is gehuwd met Beatrijs dochter Floris van Duffel een neef van Katherina van Duffel. Mogelijk ligt hier het
verband met genoemde belening.
<113>

Bij Galesloot staat de belening van de dorpen Sterbeke en Zaventhem aan Daniël van Bouchout. In een noot wordt vermeld dat
later Jan van Bouchout wordt beleend met Bouchout etc. uitgezonderd (exceptis) Stertbeke en Zaventhem.
<114>

Op 12 januari 1368 erkennen joffr. Liesbeth nat. dochter van wijlen heer Giselbert van Tuyl, ridder, en heer Willem van der Aa,
ridder, dat joffr. Liesbeth zal heffen en beuren van Marcelis van Os vanwege Jan Spierinc van Dinther en joffr. Dirckske zijn
zuster 200 pond gemunt geld uit de goederen in Nuland op de conditie dat joffr. Liesbeth die 200 pond levenslang zal bezitten
tot haar genot en dat zij na joffr. Liesbeth aan haar zoon Jan zullen komen en als deze Jan zonder wettige geboorte overlijdt,
zullen de 200 pond aan Jan Spierinc en joffr. Dirckske voornoemd en hun wettige erfgenamen komen.
<115>

Op 22 november 1398 geeft Jan van den Dijk als man van w. joffr. Dircske van Dinther kwitantie aan Willem van der Aa,ridder,
voor de helft van het voorgaande.
<116>

20 april 1368: (ca. sexta post Sacramenti)
Jan Pape Jan zoon w. Willem van Nuwelant cijns bij Esghe ter plaatse die Vuchter Voert nu aan Heer Willem van der Aa,
ridder.
<117>

3 februari 1368:(sabbato post purificatio Marie)
Heer Dirck van Huerne heer van Perweys en van Duffel, verkoopt pacht aan Heer Willem en Gerit van der Aa uit zijn tienden in
Oirschot en nog een cijns uit al zijn goed.
<118>

na 28 mei 1368: (na sexta post octavam Ascensionis)
Art van der Hulpen, Gerit van Vladeracken, Art van den Loe, Jan van Risinghen, Robbert van den Broec, Jan van den Velde,
Marselis van der Scueren en Boudewijn Hoefszoen van Vechel en Albert z.v.w. Henrick Hoesdenszoen en Gerit van Eerde en
Herbert geheten Herberen Tresvanen zoen van Wetten en Marselis Vilt beloven samen betaling aan Heer Willem van der Aa,
ridder. De eerstgenoemde belooft de anderen vrijwaring.
Vervolgens: Heer Willem kwiteert Rutger Moedels zoon van Rode en zijn schoonzoon Henrick Weygerganc inzake geschil
behalve in een betaling beloofd t.b.v. joffr. Liesbeth weduwe van Gerit van der Aa, welke Rutger Moedels en Dirck van Dynter
en Willem van Nuwelant z.v.w. Heer Henrick van Nuwelant,ridder, aan Heer Coel van der Aa, priester, gedaan ten bate van
Joffr. Liesbeth.
Vervolgens: Heer Willem van der Aa, ridder, (ex uno) en Wouter van den Wyer zien af van geschillen met arbiters Art Dicbier
en Goossen Moedel Dicbier. (niet af)
Vervolgens: Heer Willem doet afstand van recht in goed ten Scoer St. Oedenrode voor Art van der Hulpen.
<119>

13 april 1369: (quinta post Quasimodo)
Gerit van der Aa een pacht uit de tienden e.a. goed van Heer Dirck van Hoerne heer van Perweys en van Duffel in Oirschot
door Gerit gekocht van Heer Dirck , nu t.b.v. Heer Willem van der Aa, ridder, broer van Gerit.
<120>

17 juli 1369: (in crastino Valentini )
Heer Willem van der Aa, ridder, leverantie van 34 mud gerst maat van St. Oedenrode beloofd door Jan van den Velde uit het
goed de Stroetbolle, nu t.b.v. zijn broer Gerard.
<121>

ca. juli 1369:
Heer Willem van der Aa, ridder, en Gerit zijn broer beloven Lucas van Erpe waarborg.
<122>

21 december 1374:(Sint Thomaes dach des apostels)
Kwitantie van Willem van Aa, ridder, wegens geleden schade in de slag bij Baestweiler voor een gedeelte van het totale bedrag
van 4426 mottoen.<123>
13/18 october 1376: (Sinte Lucien der maget)
In een opsomming van schadevergoedingen betaald door de hertogin Johanna van Brabant in verband met de slag bij
Baestweiler wordt o.a. medegedeeld dat kwitantie van betaling van de helft van schade wordt gegeven voor o.a. Heer Willem
van der Aa, ridder, voer hem selven ende voer heren Gherijt van der Aa, sinen brueder, ende voer sijn erfgename. <124>

9 juni 1378:
Kwitantie van Willem van der A, ridder wegens geleden schade in de slag van Baestweiler.<125>
Willem van der Aa en zijn broer Gerard van der Aa maakten deel uit van de troepen van de heer van Perwijs.
tussen 6 mei 1378 en december 1378:
Heer van Perweys ( jonker Henrick van Huerne?) en Heer Willem van Aa en Goossen van Tuyl en Henrick van Zeghenwerp
beloven samen.
<126>
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ca. dec. 1379:
Dirck z.v.w. Gerard van der Aa, ridder, versterf ouders aan Heer Willem van der Aa, ridder, zijn oom. (men geve de brief aan
Gerit broer van Dirck)
<127>

ca. april 1381:
Heer Willem van Aa, ridder, kamp Zassenboenre en Eelde Olland aan Otto Herbrechtssoen.
<128>

ca. september 1381:
Jonker Henrick van Huerne, heer van Perweys en Heer Willem van Huerne , heer van Duffel, zijn broer en Heer Willem van Aa,
ridder, c.s. en Goossen van Tuyl t.b.v. Jan van Tuyl diens broer.
<129>

18 november 1381:
Willelmus de Aa, ridder, heeft verkocht aan Heilwig, echtgenote van Willelmus Posteel, ten behoeve van deze Willelmus
Posteel, een erfpacht van 5 mud rogge uit de korentiende, die Willelmus de Aa bezat in de parochie van Gestel bij Herlaer.
<130>

ca. 17 sept. 1383:
Genoemd worden:
Wouter van Oeckel gehuwd met Margriet, zuster van w. Heer Coenraet van Driel, proost St. Pieters Leuven met:
een belofte van Heer Willem van Cranendonc, ridder, voor de helft verkregen door Wouter t.b.v. Heer Coenraet van Driel
tegen joffr. Liesbeth weduwe van w. Gerard van der Aa en de Heren Willem van der Aa en Gerard van der Aa, ridders en
Goossen van der Aa, zoons van w. Gerard van der Aa bij koop, aan:
Alart Wuest zijn schoonzoon gehuwd met Mechtelt, de andere helft aan Jordaen Wilhuse(?) zijn schoonzoon gehuwd met
Andrieske.
<131>

8 juli 1385:(secunda post octava Petri en Pauli)
Jan Becker z.v.w. Jan Heirde 't goed genoemd Zegenworp in Gestel bij Herlaer met toebehoren etc. etc., geeft hij wettelijk over
aan Heer Willem van Huerne heer van Duffel en van Herlaer. Vervolgens Heer Willem van Duffel en Heer Willem van Aa,
ridders, en c.s. beloven Jan Becker 114 oude schilden (van 18 plakken). Heer Willem van Duffel belooft de anderen
schadeloos te houden van die 114 oude schilden en geeft ter meerdere zekerheid de beesten op 't goed te Zegenworp in
onderpand.
<132>

ca. juli 1385:
Goossen van der Aa zoon van w. Gerard en Heer Hendrick van Mordrecht, ridder, gehuwd met Kathelijn dochter w. Gerard van
der Aa, zuster van Goossen, uit het goed "ter Boert" in Son, een cijns belooft door Heer Claes van der Aa, priester t.b.v. w.
Gerard van der Aa tegen Tielman van Zonne verkregen, doen zij nu afstand t.b.v. Heer Willem van der Aa, ridder, en:
Heer Willem van der Aa, ridder, en Gerard en Dirck zonen van Heer Gerard van der Aa, ridder, doen afstand van een cijns uit
goed Luttelvelde Herpen verkregen van Jkr. Wiede van Nederlangen, en:
Heer Willem van der Aa zoon w. Gerard 't goet Velthoven in Deurne en die halve Boeckel hem verkocht door Art Stamelaert
zoon w. Jan van Bruheze, draagt hij op aan zijn broer Goossen.
<133>

28 okt. 1385:
Jkr. Jan van Berlaer, heer van Helmond en Keerbergen, Jan Spierinc van Dinther en Roelof van Dinther zijn broer, Jan van
Risinghen en Hubert gezegd Corstiaen van Helmont, beloven heer Willem van der Aa, ridder, en zijn broer Goossen 335 oude
schilden.
<134>

ca. okt. 1385:
Gerard van der Aa, Heer Willem van der Aa, ridder, Goossen van der Aa en Jan Kuyst beloven Heer Willem van Bucstel t.b.v.
Jkr. Willem van Meerhem heer van Bucstel.
<135>

5 maart 1387: (1386, feria tercia post dominicam Reminiscere)
Schepenen van den Bosch Dirck Rover en Gerard van de Aa, oorkonden , dat Walraven zoon van w. Jan van Benthem, ridder,
verkocht heeft aan heer Willem van der Aa, ridder, het dorp Heeswijck en de helft van Dinter, met alle rechten en goederen,
zoals hij deze verworven had van Dirck Rover, ridder, volgens de Bossche schepenbrief van 9 maart 1380, alsook de pacht
van 3 mud rogge en 7 lopen rogge uit erfgoed in Heeswijck, belast echter met lijftochten, waartoe Walraven zich verplicht had
tegenover Aert zoon van w. Jacob van Ghele, voor Godefridus zoon van w. Andreas van Berlicum en diens vrouw, voor Aert
Avemari en diens vrouw, voor Aert gezegd Nolleken Geraerts en diens vrouw en voor Egidius Schoerwegge en diens vrouw;
echter met uitzondering van die goederen in Heeswijck, die Walraven in pacht had gegeven voor de voorn. pacht, van de 3
bunder beemd in de parochie van Scijnle, die zekere Nuwelaet van Walraven had verworven, van de beemden, die Roelof van
Dynther van hem had verworven en van wat Walraven heeft te ontvangen uit het goed ter Aa, toebehorende aan jonkvrouw
Mabelia van Langvelt.
<136>

© 2008 - N.L. van Dinther

19

Genealogie van der Aa middeleeuwen
ca. maart 1387:
Heer Willem van der Aa en Heer Goossen van der Aa, broers, ridders, en Gerard van der Aa en Willem van Langelaer beloven
Jozello.
<137>

ca. 1387:
Aert van Ghele zoon w. Jacob verwerpt verkoop etc. van Walraven van Benthem "cum bonis ad dominium eius de Hezewyc"
aan Willem van der Aa, ridder, gedaan met goed dat "ad Dominium de Hezewyc", te behoren placht.
<138>

16 febr. 1388: (te Brussel, 1387, naer costuyme des Hoeffs van Camerijck)
Johanne, hertogin van Brabant, oorkondt, dat heer Willem van der Aa, ridder, die tot dan het dorp van Hezewijck en de helft
van Dinther in vrije eigendom heeft bezeten, nu zijn huis en hofstede en de heerlijkheid van Hezewijc en Dinther met zijn leenen achterleenmannen aan haar in leen heeft opgedragen; dat hem nu ook, ter recompensatie, de andere helft van Dinther, in
leen is gegeven, zoals deze eertijds de heer van Benthem van haar in leen hield; waarbij heer Willem van der Aa haar hulde
heeft gebracht en de eed van trouw heeft afgelegd in tegenwoordigheid van haar mannen van leen: Dieric Rover, ridder,
Reynier Hollandt, rentmeester van Brabant, Willem Swaeff, haar kamenier, en Gerit van Berckel en Gielis van Baler, knapen.
<139>

11 april 1388: (quinta post actavam Pasche)
Heer Willem van Aa belendend aan een beemd in het land van Herlaer op die Wade van Jan Trudenzn. man van Mechtelt
d.v.w. Aert Strecke.
<140>

11 april 1388: (als boven)
Heer Willem van Aa, die Lierincsbeemd in Best.
<141>

19 maart 1390: ( te Den Bosch XIXsten dach van merte int jaers ons Heer Ao CCC tachtig ende neghen, na costuyme 's hoofs
van Camerick
De aanhef van het charter is aan rechterkant onleesbaar vanaf het leesbaar gedeelte luidt de tekst:
"thonen hoe dat tuschen Jan Grave van Megen en de hem (=Willem van der Aa) twist ende geschille opgestaen ware over des
huys wille van Heeswijck en de heerlijckheyt van de helicht des dorpes van Dinter voorz. daer off sij onderlinge toelieten in
alsulcke voegen, dat die voors. Heer Willem dat voorsz. huys ende heerlijckheyt van Heeswijck en die heerlijckheyt vanden
dorpe van Dinter die de voorz. Heer Willem altoos toegehoirt hebben van de voorz. Grave van Megen ontfangen heeft en de
voirtaen van hem ende zijne erve houden zal, ons daarom biddende, dat wij hem van de manschap ende ede die hij voor ons
van de voorsz. huysse ende heelijckheyt van Heeswijck ende van de helicht van den dorpe van Dinter gedaen heeft
quytschelden woude. Soo is 't dat wij ter beede der voorsz. Heer Willem, aansiende, dat den redelijck is ende oock om dat wij
den voorz. Grave van Megen in alsulcken recht als hij in de voorz. huysse ende heerlijckheden van Heeswijck ende vande
heerlijckheyt van Dinter niet heynderen ende willen den voorz. Heer Willem quytgescholden hebben ende quytschelden mits
desen brieven van alzulke eeden manschappen ende geloofte als hij ons heeft gedaen van den huyse mitten hofstad ende
heerlijkheyt van Heeswijck en vande heerlijckheyt van de helicht des dorpes van Dinter voorz. die hem toebehoren gehouden
dat hij ende zijn erve die heerllijckheyt van de anderhelicht die wij hem gegeven hebben ende die hij van ons ontfangen heeft
voortaen altoos van ons en de onse naecomelinghen Hertogen van Brabant houden selen te Brabantschen recht, ende ons
daer aff doenne, also zij schuldig sijn te doen en de des ... hebben wij onsen zegel aan deze brieff doen hangen, gegeven
Bossch opten XIXsten daech van merte int jaers Ons Heer Ao CCC tachtig ende neghen na costuyme 's hoofs van Camerick.
Regest: Johanna, hertogin van Lucemb(urg), Lothr(ingen, Brabant en Lymb(urg), markgravin van het H.R. Rijk, oorkondt dat zij
Willem van der Aa, ridder, die de vrije en allodiale heerlijkheden Hezewyc en de helft van Dynter met alle toebehoren aan haar
had opgedragen en die zij met de heerlijkheden voornoemd, alsmede met die van de andere helft van Dynter, die de heer van
Benthem van haar in leen hield, had beleend, welke heerlijkheden na oplossing van een geschil tussen Willem voornoemd en
Jan, graaf van Megen, door Willem voornoemd van Jan voornoemd in leen worden gehouden, van de manschap van de
heerlijkheden Hezewyc en de helft van Dynter, leen van Megen, heeft ontslagen en hem in de manschap van de andere helft
van Dynter, leen van Brabant, heeft bevestigd.
<142>

jan. 1389:
Heer Willem van der Aa " t'goet van Stroetbolle" tegen pacht aan Jan nat. zoon van Heer Willem Vos.
<143>

1389:
Heer Willem van der Aa, Heer Goossen van der Aa, ridders, en Gerard en Dirck zoons van wijlen Heer Gerard van der Aa,
ridder, een cijns belooft aan Heer Willem van der Aa zoon w. Gerard van der Aa t.b.v. Jonkvrouw Elisabeth weduwe van w.
Gerard uit "t goet Luttelvelde" (Nederlangel?), nu aan Kathelijn vrouw van Hendrick van Mordrecht.
<144>

1389:
Jonker Henrick van Hoerne heer van Perweys met o.a. Heer Willem van der Aa, Heer Goossen van der Aa, Heer Dirck Rover,
ridders, etc. met een opdracht som gelds aan Aert van Vladeracken Gerardsz.
<145>
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1389:
Heer Willem van der Aa, ridder, zoon van w. Gerard heeft het goed "te Velthoeven" in Doerne en de halve Boeckel, gekocht
van Aert Stamelaert zoon van w. Jan van Bruheze en nu verkoopt hij aan jonkvrouw Luytgart weduwe van w. Jan Spierinc van
Dinther.
<146>

3 juni 1389:
Heer Goosen van der Aa, Heer Willem van der Aa, ridders, en Gerard van der Aa, Gerard van Berkel, beloven Walraven van
Benthem 940 gulden.
<147>

1 juli 1389:
Heer Willem van der Aa een cijns van Marten Monics uit een huis over de Visbrug en uit een hoeve dat Wuest goit in
Gemonde.
<148>

ca. december 1389:
Heer Willem van Aa en Heer Goossen van Aa,ridders, en Gerit van Aa beloven Goessen van Tula.
<149>

februari 1390:
Heer Goossen van Aa en Heer Willem van Aa, ridders, beloven Claes Hubrecht van Ghemert Sweneldssoen.
<150>

mei 1390:
Heer Willem van Aa, ridder, rog beloofd door Heer Willem van Bucstel, ridder, zijn nat. broer Willem en Gerit van Hal z.v.w.
Goossen Mutsart en Michiel van Hal, draagt hij op aan Jan Becker z.v.w. Jan die Heirde.
<151>

1391:
Willem van Aa, ridder, en Gerit van Berkel beloven samen aan Wolfaert van Beke.
<152>

1391:
Jonker Henrick van Hoerne, Heer van Perweys, Willem van der Aa, ridder, Henrick Dicbier van Mierle , Gerard van der Aa ,
Gerard van Berkel en Jan van Ghemert junior beloven samen Philip Jozello.
<153>

ca. oktober 1392:
Jan Kuyst heer van Honsoerde, Willem van Aa en Goossen van Aa beloven Jozello.
<154>

29 oktober 1392:
Willem van der Aa,ridder, samen met Goossen van der Aa,ridder, en Gerard van der Aa, knape, zijn getuigen bij het opmaken
van een codicil door Vrouwe Jutta dochter Berthold Papensoens van Heusden.
<155>

ca. 1392:
Henrick Vrieze van Tefelen een betaling verschuldigd door Heer Willem van der Aa en Heer Goossen van der Aa, ridders, cs.
nu aan ....(onleesbaar)
<156>

1393:
Heer Willem van der Aa aan joffr. Liesbeth weduwe Aert van der Hulpen alle goed van Henrick Weygerganc, opgewonnen voor
de rechter.
<157>

ca. jan. 1393:
Aert Nollekens Geroncs verwerpt de verkopingen en vervreemdingen gedaan door Willem van der Aa met het dorp van
Hezewyc en de helft van het dorp Dinther
daarna:
Willem van Haubraken .... voor Claes Hubert van Gemert Zwendelensoen en Gielis Scoerwege.
daarna:
Heer Goossen van der Aa, ridder, en Gerard van der Aa beloven Willem Haubraken 275 gelders gulden.
Gerard van der Aa " 't goet te Culen Scijnle" verhuurd aan Willem die Haen voor 4 jaar.
<158>

1393:
Heer Goossen van der Aa, ridder, zoon van w. Gerard en Gerard zoon van w. Heer Gerard van der Aa, ridder, zoon w. Gerard
en joffr. Margriet dochter w. Gerard van der Aa non in Hodonc en vrouwe Kathelijn dochter w. Gerard van der Aa alle rechten in
cijns van Willem van Nuwelant zoon w. Heer Henrick, ridder, te betalen aan Gerard, o.m. uit goed in Kessel, nu aan Heer
Willem van der Aa, ridder.
<159>
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17 juli 1395:
Heer Willem van der Aa, ridder, emancipeert zijn zoon Floris.
<160>

ca. 1395:
Lambert z.v.w. Henrick Mulder van Herlaer hoeve van w. Henrick in St. Michiels Gestel in Herlaer vóór de brug van Heer
Willem van der Aa, ridder, in jaarpacht aan Jan Cnode z.v.w. Art wonend in Herlaer voor 4 jaar, behoudens cijns aan Heer
Willem van der Aa.
<161>

ca. 31 maart 1397: (sexta post Oculi)
Heer Willem van der Aa,ridder, stoort verkoop van Jan van Cranenborch, heer Goossen van der Aa, ridder doet idem, Lodewijk
Asinarius doet idem.
<162>

5 april 1397:
Heylwich weduwe van Willem Posteel, Henricus Bac, Willem, Godefridus en Matheus kinderen van Heylwich voornoemd
dragen aan de Tafel van de Heilge Geest te Den Bosch over een erfpacht van 5 mud uit de korentiend van Willem van der Aa,
ridder, in St. Michielsgestel in Thede.
<163>

ca. 4 april 1398:
Heer Willem van Aa, ridder, hoeve genaamd Stroetbolle te St. Oedenrode in erfpacht.
<164>

28 juni 1396: (in vigilia Petri et Pauli)
Joffr. Luytgart weduwe van w. Jan Spyerinc van Dynther 't goed te Velthoven in Deurne en de cijnsen uit de halve Boekel
aldaar haar verkocht door Heer Willem van der Aa,ridder, z.v.w. Gerit draagt zij over aan Willem van den Wijngarde z.v.w.
Gielis haar schoonzoon gehuwd met Beel haar dochter.
Heer Willem van der Aa en Heer Goossen broers hadden Luytgart v.n. beloofd op hun kosten haar te vesten in de tienden die
waren van Heer Art Vrient proost van Wassenberch en Deurne voor de hof waarvan die te leen hingen. Zij draagt die beloften
nu over aan Willem van den Wijngarde gehuwd met Beel.
<165>

1398:
Heer Henrick van Huerne Heer van Perweys, Heer Willem van Aa, ridder, Heer Goossen van Aa, ridder, Gerit van Aa en
Henrick van Stakenborch beloven Lodewijk Asinaris.
<166>

16 april 1400: (quinta post invocavit)
Heer Willem van Aa, ridder, z.v.w. Gerard van der Aa en zoons Floris en Gerard, een cijns erkent door Willem van Nuwelant
z.v.w. Heer Henrick van Nuwelant, ridder, schuldig te zijn aan wijlen Gerard van der Aa uit goed in Gewanden geheten
Kychoven etc. welke cijns Heer Goossen van der Aa, ridder z.v.w. Gerard van der Aa; Gerard z.v.w. Heer Gerard van der Aa,
ridder, z.v.w. Gerard van der Aa; joffr. Margriet dochter w. Gerard van der Aa; Vrouwe Kathelijn dochter w. Gerard van der Aa;
hun rechten etc. hadden opgedragen aan Heer Willem nu de cijns aan Jan van Ghemert, schepenen Vlochoven en Wolphart,
datum quinta post invocavit.
<167>

ca. april 1407:
Heer Willem van Aa, ridder, en zijn zoons Floris en Gerit een cijns uit de goederen van Heer Jan van Cuyk en Hoogstraten in
de villa Asten, door Willem verkregen van Jan van Ghestel nu aan Gerit van Berkel.
<168>

ca. 7 juli 1407: (quinta post visitationis)
Goessen van Tula, Heer Willem van Aa, ridder, en Coel Byndorp met geld beloofd door Heer Aert van Herlaer, aan Heer
Willem en Heer Goessen van Aa, ridders.
<169>

ca. 1 maart 1408:
Jkr. Dirck Heer van Lyenden van Duffel en van Herlaer (= 2e echtgenoot van Marie van Duffel) en van der Aa's (?) beloven Jan
van Gerwen.
<170>

19 april 1409:
Beatrix dochter w. Willem van der Aa, ridder, non in klooster Binderen bij Helmond en Floris zoon w. Willem erkennen de
betaling van de achterstal van een lijfrente van 25 gouden deniers, oude schilden, verschuldigd door Jan van Berlaer, Heer van
Helmond, Batenburg en Keerbergen.
<171>

ca. 22 januari 1411: (daags na Sint Agnes)
Gerard van der Aa en Heer Willem van der Aa, ridder, een pacht verkregen van Heer Dirck van Hoerne Heer van Perweys en
van Duffel wordt gemaand voor 3 jaar.
volgt Gerit van Aa, schout. <172>

© 2008 - N.L. van Dinther

22

Genealogie van der Aa middeleeuwen
1413:
Tienden toekomend aan het altaar gezeten in Herlaer aan het huis van w. Heer Willem van Aa toebehorend en uit de goederen
van Willem van Duffel, aan Heer Wouter van der Straten, priester.
<173>

Nieuw Herlaer
Hij was gehuwd (1) met Beatrijs Florisdr. van Duffel, dochter van Floris van Duffel en Gertrude van Gestel. Beatrijs
Florisdr. is overleden rond 1408.
Haar vader Floris van Duffel, ridder, is de zoon van Floris van Duffel en Katherina en de kleinzoon van Hendrik III Berthout
alias van Duffel en Beatrix van Rotselaar alias van Duffel. Haar moeder Geertrui van Gestel is de dochter van Gillis van Gestel
en Margaretha van Heesbeen.
<174>

Volgens het handschrift Houwaert zou de echtgenote van Willem van der Aa zijn Elisabeth dochter van Floris van Duffel.
Onderstaand blijkt zij Beatrix te heten.
<175>

31 januari 1372:
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant etc. laat weten dat Gertrude van Gestel en haar man Floris van
Duffel,ridder, met leengoed Gestel lez-Berlaer etc.
<176>

17 september 1372:
Wenceslas en Johanna, hertog en hertogin etc. Waalsche charter etc. o.a. Jan van Aa, heer van Grimbergen en Gruthuse,
Floris en Jacobus van Duffel, broers.
<177>

6 juni 1379:
Het leen Gestel lez-Berlaer van Gertrude van Gestel en haar man Floris van Duffel, ridder.
<178>

1408-1409:
Joffr. Beatrix, Floris en Gerit kinderen van Heer Willem van der Aa, ridder, en wijlen Vrouwe Beatrijs.
<179>

Van hen zijn vier kinderen bekend:
1 Floris van der Aa, zie VI-F.
2 Beatrijs van der Aa, non in het klooster Bynderen.
31 maart 1397: (sexta post Oculi)
Joffr. Beatrix, non in Binderen d.v. Heer Willem van der Aa,ridder, volmacht aan haar vader en aan Henrick van der Velde.
<180>

19 april 1409:
Beatrix dochter w. Willem van der Aa, ridder, non in het klooster Binderen bij Helmond en Floris zoon w. Willem erkennen de
betaling van achterstal van een lijfrente van 25 gouden deniers, verschuldigd door Jan van Berlaer, Heer van Helmond,
Batenburg en Keerbergen.<181>
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23 maart 1412:
Beatrix van der Aa, non in het convent te Bynderen, oorkondt dat zij van de heer van Helmont de achterstallige betalingen
van haar lijfrente heeft ontvangen.
Getuigen: Johannes Dicbier en Petrus Jerde, schepenen te Buscoducis. <182>
1440-1441:
Joffr. Beatrijs non van Bynderen en haar overleden zuster vrouwe Kathelijn kinderen van w. Heer Willem van der Aa,ridder.
<183>

3 Gerard van der Aa, zie VI-G.
4 Kathelijn van der Aa, zie VI-H.

Van hem en een onbekende vrouw is een natuurlijk kind bekend:
5 Katelijn van der Aa, zie VI-I.

V-F

Goossen van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (IV-A) en Lijsbeth [van Dinther], knape in 1385, ridder in 1389 en
schepen, is overleden rond juli 1413.
Hij was schepen van Den Bosch in 1387,1391 en 1402. Zijn zegels zijn bekend van een zegelstempel. (zie afbeelding) ,2 maart
1388, 4 januari 1392 (zie afbeelding) en 29 maart 1392. <184>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goosen van (der) Aa, schepen van ’s-Hertogenbosch,
ridder.
+ S’ DNI * GOESWI * DE * AA * MILITIS * SCABI * IN *
BUSCO
geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel.
rond
n.v.t.
n.v.t.
1387
’s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, collectie
zegelstempels, nr. 65

ca. 8 februari 1380:
Jonker Jan van Berlaer heer van Helmond en Keerberch met Jan van Dynter, Dirck Luwe z.v.w. Jan en Willem Vos van Dynter
t.b.v. Goossen van Aa.
<185>

31 augustus 1385:
Goosssen van Aa, knape (armiger), draagt over aan de investiet van Tilburg, kanunnik van Tongerlo, de helft van een
windmolen te Helvoirt.
<186>
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1. Goosen van (der) Aa, schepen van ’s- Hertogenbosch, ridder.
2. + S’ DNI * GOESWI * DE * A. ……………..S * SCABI *
IN * BUSCO
3. geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel.
4. rond
5. afhangend.
6. geen tegenzegel
7. 4 janauri 1392.
8. SA ’s-Hertogenbosch archief Godshuizen, archief
Groot Ziekengasthuis. Inv. nr. 1938

.

25 januari 1389: (in conv. Pauli)
Heer Goossen van der Aa, ridder, verkoopt een cijns aan Peter van Woesic voor zijn vader Rutgher van Woesic, uit goed "ter
Aa" in Bucstel Zelissel en uit tienden in Doerne e.a. losbaar.
<187>

ca. december 1389:
Heer Willem van Aa, Heer Goossen van Aa, ridders, en Gerit van Aa beloven Goossen van Tula.(=van Tuyl)
<188>

februari 1390:
Heer Goossen van Aa en Heer Willem van Aa, ridders, beloven Claes Hubrecht van Ghemert Sweneldensoen.
<189>

ca. september 1390:
Heer Goossen van Aa, ridder, belooft Heer Aert van Herlaer, ridder, mede t.b.v. Otto van Herlaer broer van Heer Aert en van
Goossen van Tula, 80 oud schilt.
<190>

ca. april 1391:
Jan Kuyst heer van Honsoerde en Heer Goossen van Aa, ridder, en c.s.
<191>

voor mei 1391:
Heer Aert van Herlaer, ridder, Heer Goossen van Aa, ridder, en Gerit van Berkel, Aert Keer, beloven Dirck Rover z.v.w. Heer
Emond Rover, ridder, 100 gouden Peters, en beloven elkaar indemniteit.
<192>

ca. 1392:
Willem van der Aa en Goossen van der Aa, ridders. (zie bij Willem)
<193>

ca. oktober 1392:
Jan Kuyst heer van Honsoerde, Willem van Aa en Goossen van Aa beloven Jozello.
<194>

29 oktober 1392:
Goossen van der Aa, ridder, is samen met Willem van der Aa,ridder, en Gerard van der Aa, knape, getuige in een codicil van
Vrouwe Jutta dochter Berthold Papensoen van Heusden.
<195>

ca. 29 juni 1393:
Heer Goossen van Aa, ridder, z.v.w. Gerard en Gerard z.v.w. Heer Gerard van Aa, ridder, z.v.w. Gerard en joffr. Margriet d.v.w.
Gerit van der Aa, non Hodonc, en vrouwe Katelijn d.v.w. Gerit van de Aa, alle rechten in cijns van Willem van Nuwelant z.v.w.
Heer Henrick, ridder, te betalen aan Gerit (o.m. uit goed in Kessel) nu aan Willem van Aa, ridder.
<196>
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ca. 1393:
Henrick van Zulikem en Heer Goossen van der Aa, ridder, c.s. beloven Jozello.
<197>

ca. 1393:
Heer Goossen van der Aa, ridder, de helft van de windmolen in Helvoirt die was verkregen van Jan z.v.w. Jan van Ghestel,
draagt hij over aan Heer Jan van Zulikem, proost van Tongerlo, Franck van Ghestel doet afstand.
<198>

ca. mei 1396:
Heer Goossen van der Aa,ridder, en Gerard Monic beloven Jan van Esche.
<199>

ca. 31 maart 1397:
Jan Berntssoen van Veen en Art van Wijc van Honsoirde en Dirck Kuyst z.v.w. Art van Wijc z.v.w. Boudeken Kuyst en Heer
Goossen van der Aa, ridder, c.s. beloven Lodewijk Asinarius betaling, de drie eersten beloven de anderen vrijwaring.
<200>

1397/1399:
Heer Goossen van der Aa, ridder, en zijn dochter Liesbeth.
<201>

1398:
Heer Henrick van Huerne Heer van Perweys, Heer Willem van Aa, ridder, Heer Goossen van Aa, ridder, Gerit van Aa en
Henrick van Stakenborch beloven Lodewijk Asinarius.
<202>

16 april 1400:
Goossen van der Aa wordt samen met zijn broer Willem, zusters Margriet en Kathelijn en neven Floris en Gerard zoons van
Willem en Gerard zoon van Gerard genoemd.- zie verder bij Willem
<203>

24 nov. 1404:
Heer Goossen van der Aa,ridder, een pacht uit het goed "ter Aa" in Boxtel, losbaar.
<204>

ca. april 1405:
Willem van den Nuwenhuizen, zijn deel in moerland dat was van Heer Goossen van der Aa,ridder, en van Vrouwe Katelijn van
Mordrecht zijn zuster in Moergestel Kolcvenne en van hen verkregen door Jan Broc en vele andere personen nu aan Jan Vos.
<205>

ca. oktober 1405:
Henrick van Zulikem verkoopt alle goed aan Heer Goossen van Aa, ridder, en Gerit z.v. Heer Willem van Aa, ridder, Gerit Vos
zijn schoonzoon en zijn zoon Roelof doen afstand. (deze zullen zijn schulden bij de lombarden betalen)
<206>

1406:
Henrick van Zulikum en zoon Roelof de kamp 't Moerscot tussen erf van Heer Henrick van Duffel en van Herlaer en Heer
Goossen van Aa, ridder, etc.
voor 1/4 verkregen van Heer Goossen van Lynden, ridder, en vrouwe Sophie zijn echtgenote weduwe van Marcelis van Os en
Dirckske haar dochter (tegen cijns) en grondcijns en XI pond geld,
en voor 1/4 van Henrick Henricsz. van Baex bij koop,
en de helft van de kinderen en erfgenamen van w. Goyaert van Erpe,
en land die Rumelsche beemde verkregen van Heer Dirck Rover, ridder,
verkoopt hij aan Wouter van Griensvenne, waarna Heer Goossen van Aa, ridder, en Gerit van Aa zoon van Heer Willem van
Aa, ridder, en Gerit Vos van Berze schoonzoon van Henrick van Zulikem afstand doen t.b.v. Wouter, eveneens Liesbeth
weduwe Art Berwout, Wouter belooft Henrick z.v.w. Aert Berwout een cijns, waarna Liesbeth wed. Art Berwout een cijns uit de
hoeve ten Brekelen op Hezeacker en de Heywas van die hoeve en de camp Moerscot welke cijns zij gekocht had van Henrick
van Zulikem opdraagt aan Heer Goossen van Aa c.s. en Gerit van Berze z.v.w. Claes.
<207>

ca. 7 juli 1407: (quinta post visitationis)
Goessen van Tula, Heer Willem van Aa, ridder, en Coel Byndop, met geld beloofd door Heer Aert van Herlaer, aan Heer
Willem en Heer Goessen van Aa, ridders.
<208>

24 april 1408: (secunda post Quasimodo)
Goeswijn van Tuyl XLVII (47) eyckenboem staenden bynnen der prochien van Gestel bi Herlaer ter stat geheiten "te
Ruwenberge" op ter woeningen aldaer der vorsz Goeswijn gelijc die boem daer staen ende getekent sijn ende capluden die
dair over waren doen Goeswijn vorsz die boem vercoft Janne van der Cloten verstaen hebbende als di seit heeft hi erflic
vercoft den vorsz Jan van den Cloet. Jan Vleminc, Erart z.v.w. Jan Dircs soen ende geloft ende met hen "Goeswijn van der Aa,
ridder," indivisi (ondeelbaar) op hen ende al sijn goide warandeam et obligationem et impedattionem etc.
<209>
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ca. aug. 1408:
Henrick van Zulikem, verkopen in Ghestel/Herlaer, voor Liesbeth d.v.w. Ghevaert van Orthen, waarbij Heer Goossen van Aa,
ridder, cs. afstand doen.
<210>

ca. aug. 1408:
Henrick van Zulikem en zoon Roelof, dat Cloetken Ghestel bij Herlaer op Hezeacker naast Gijb die Wert Willemssoen van den
Brekelen en Laurens Gruyter van Gestel alio aan Gherart Grietensoen van Overbeke, met afstand door Heer Goessen van Aa,
ridder, en Gerit zoon van Heer Willem van Aa, ridder, en Gerit Vos schoonzoon van Henrick van Zulikem.
Vervolgens: Henrick van Zulikem en zoon Roelof de Molenacker aan Margriet wed. Jacob van Campen (met zelfde renunciatie)
<211>

ca. 12 februari 1409:
Heer Goessen van Aa, ridder, en Vrouwe Kathelijn zijn zuster, weduwe van Heer Henrick van Mordrecht, ridder, verkopen goed
gelegen in Moergestel.
<212>

1413:
Heer Goossen van Aa, ridder, een pacht van Ywaan van Mordrecht van goed in Haren bij Oesterwijk voor Jan van Mordrecht
z.v.w. Ywaan.
<213>

29 juli 1413:
Heer Goossen van Aa, ridder, z.v.w. Gerit van Aa een restant lijfrente die Arnt en Bertout nat. zoons van w. Heer Gerard van
Megen en Willem z.v.w. Willem Veren Aleyten soen en Jan van Ghestel en Jan van Beest beloofd hadden aan Heer Henrick
van Mordrecht, ridder, gehuwd met Kathelijn d.v.w. Gerard van Aa wordt opgedragen door Heer Goossen aan Heer Emond van
Megen, priester.
<214>

1412-1413:
Heer Goossen van der Aa,ridder, en zijn schoonzoon Willem van Schoenhoven.
<215>

1414-1415:
Gerit en Willem zonen van w. Heer Goossen van der Aa,ridder, gehuwd met joffr. Liesbeth van Hosteden.
<216>

14 april 1426:
Gerit van der Aa en Willem van der Aa, zoons van w. Heer Goosen van der Aa,ridder; Gerit van der Aa zoon w. Heer Willem
van der Aa,ridder; Gerit van der Aa zoon w. Gerit van der Aa met Gerit Bac zoon w. Bertout en Aert Stamelaert van Uden een
lijfrente aan Heer Luytsoen van Hanepoel t.b.v. Kathelijn van der Aa, Dirck van Penu verstrekt kwitantie.
<217>

De kinderen en kleinkinderen van Goossen van der Aa en Liesbeth van Hofstaden zijn o.a. gekend uit het handschrift
Houwaert en treden vooral in Mechelen en omgeving op, de geboorteplaats van Liesbeth van Hofstaden.
<218>

Hij was gehuwd (1) met Liesbeth van Hofstaden, dochter van Jan van Hofstaden en Margaretha Radewaerd.
Liesbeth van Hofstaden is afkomstig uit Mechelen.
De Van Hofstaden's waren belangrijke leenmannen van de Berthouts, heren van Mechelen. Gerard van Hofstaden zoon van
Hendrik kocht zijn eerste leen in 1301, anderhalve bunder bos te Beerzel.
<219>

Haar vader Jan en de familie van haar moeder Radewaerd worden te Mechelen genoemd.
Op 24 augustus 1356 wordt Jan van Hofstaden genoemd als burger van Mechelen en op 20 maart 1358 als afgevaardigde van
Mechelen.
Op 27 augustus 1356 wordt hij opgeroepen naar Kortenberg om te verschijnen bij Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen.
Hij bevindt zich dan in een groot gezelschap waarbij ook aanwezig zijn Hendrick van Moordrecht,ridder, de echtgenoot van
Kathelijn van der Aa de zuster van o.a. Goossen van der Aa, van Dirck van Dinther, ridder, en van Floris van Duffel, de
schoonvader van Willem van der Aa.
Op 27 december 1356 doet hij als leenman hulde aan Lodewijk van Male graaf van Vlaanderen, heer van Mechelen. Hij wordt
als eerste genoemd, ook aanwezig zijn dan Hendrick van Hofstaden, zoon van Heer Hendrick (ridder) en zijn momboor
Arnoldus van Hofstaden, en Willem van Hofstaden.
<220>

Op 2 oktober 1349 wordt genoemd te Mechelen o.a. Gillis van Radewaerd, als leenman van hertog Jan III, die een akte
medebezegeld t.b.v. Isabella van Zevenbergen dochter van w. Gerard van Wezemaal en haar man Gerard van Zevenbergen.
Hij wordt vermeld op 24 augustus 1356, als burger van Mechelen samen met Rombout Radewaerd.
<221>
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Van hen zijn vier kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa, zie VI-J.
2 Willem van der Aa, zie VI-K.
3 Liesbeth van der Aa, zie VI-L.
4 Beatrix van der Aa, zie VI-M.

Van hem en een onbekende vrouw is een natuurlijk kind bekend:
5 Gerard van der Aa, zie VI-N.

V-G

Kathelijn van der Aa, dochter van Gerard van der Aa (IV-A) en Lijsbeth [van Dinther].
In het obituarium van de St. Jan te Den Bosch staat ingeschreven Katelijn vrouw van heer Hendrick van Moordrecht, ridder.
<222>

1391:
Vrouwe Katelijn van Moordrecht kwitantie voor Gerit van Berkel voor belofte van Heer Rycout Koc, Heer Dirck Rover,ridders,
en Gerit.
<223>

13 oktober 1391:
Vrouw Kathelijn ( van der Aa) weduwe van Henrick van Mordrecht, ridder, met de Dennenborch in Deurne.
<224>

ca. 29 juni 1393:
Heer Goossen van Aa,ridder, z.v.w. Gerard en Gerard z.v.w. Heer Gerard van Aa, ridder, z.v.w. Gerard en joffr. Margriet d.v.w.
Gerit van der Aa en vrouwe Kathelijn d.v.w. Gerit van der Aa etc. (zie bij Goossen)
<225>

17 april 1394: (quinta post palmarum )
Heer Henrick van der Lecka, ridder, heer van Heeswijk en Dinther verkoopt aan Vrouwe Kathelijn weduwe Heer Henrick van
Moordrecht,ridder, een cijns uit 't hofguet in Hezewijc en 't goet ter Cameren, windmolen etc. welke goederen Heer Henrick
tegen Willem van der Aa,ridder, verkregen had.
<226>

28 april 1394:
Dirck Rover z.v.w. Johannes Rover, ridder, verkoopt aan Katherina weduwe van Henricus van Mordrecht, ridder, een erfcijns
van 50 Antwerpese schilden gevestigd op de tienden, molens, hoeven, cijnzen, renten en pachten in hun dorpen van Boxtel en
Oyen en hun andere erfgoederen in de Meierij van Den Bosch.
<227>

ca. januari 1395:
Katelijn weduwe Heer Henrick van Moordrecht verbiedt verkopen met goed van w. Lodewijk van Gheldorp.
<228>

ca. december 1396:
Vrouwe Kathelijn weduwe van Heer Henrick van Moordrecht kwiteert Jan z.v.w. Jan van Audehoesden wegens Heer Dirck
Rover,ridder, en Gerit van Berkel voor betaling lijfrente beloofd door Heer Rycout Koc met Heer Dirck Rover en Gerit van
Berkel als medeschuldenaren.
<229>

9 maart 1397:
Vrouwe Katherina (van der Aa) weduwe van Henricus van Mordrecht, ridder draagt over een erfcijns van 10 Antwerpse
schilden uit 50 Antwerpse schilden aan de Tafel v/d H. Geest te 's-Hertogenbosch.
<230>

9 maart 1397:
Vrouwe Kathelijn weduwe van Heer Henrick van Moordrecht,ridder, verkoopt een cijns munt van Antwerpen uit alle goed en
pachten van Heer Dirck van Meerhem, heer van Bucstel en Vrouwe Marie van Boxtel zijn echtgenote in Boxtel, in Oyen en de
Meierij, nu aan Henrick Cloet t.b.v. tafel v/d H. Geest te Den Bosch, deze was gekocht van Dirck Rover z.v.w. Heer Jan Rover,
ridder.
<231>

16 april 1400:
Kathelijn wordt samen met haar zuster Margriet, broers Willem en Goossen en neven Gerard zoon van w. Gerard en Floris en
Gerard zonen van Willem genoemd.- zie verder bij Willem.
<232>
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1402-1404:
Vrouwe Katelijn ( van der Aa) weduwe van heer Henrick van Moordrecht, ridder, maant een cijns beloofd door jkr. Jan graaf
van Megen en Reynier van Aelst uit de windmolen van jkr. Jan in Meghen en dat Cuyckse goed in Haren.
<233>

ca. 12 februari 1409:
Heer Goessen van Aa, ridder, en Vrouwe Kathelijn zijn zuster, weduwe van Henrick van Moordrecht, ridder, verkopen goed
gelegen in Moergestel.
<234>

29 juli 1413:
Heer Goossen van Aa, ridder z.v.w. Gerit van Aa een restant lijfrente die Arnt en Bertout nat. zoons van w. Heer Gerard van
Megen en Willem z.v.w. Willem Veren Aleytensoen en Jan van Ghestel en Jan van Beest beloofd hadden aan Heer Henrick
van Moordrecht, ridder, man van Katelijn d.v.w. Gerard van Aa wordt opgedragen door Heer Goossen aan Heer Emond van
Megen, priester.
<235>

ca. juli 1413:
Een belofte op goederen van Jonker Jan graaf en heer van Megen en Henrick Dicbier van Myerlo wegens lijfrente aan Henrick
van Mordrecht, ridder, man van Vrouwe Kathelijn van der Aa.
Genoemd wordt Willem van der Aa zoon van wijlen Heer Goossen van der Aa en joffr. Liesbeth weduwe.
<236>

ca. aug. 1413:
Jan van Audehoven en Jan Rover van den Laer man van Kathelijn d.v.w. Henrick van der Schaut, deling van mansio waarin
Vrouwe Katelijn weduwe van Heer Henrick van Moordrecht woonde, tegenover de mansio van Jan van Dijk en achter diens erf
etc. en water en steeg naar erf van Aert Hake, deling van de voorste stijl van de grote kamer aan het oosten etc.
<237>

18 maart 1414:
Jkr. Jan graaf van Megen zal tot goede afrekening komen met Vrouwe Katelijn (van der Aa) weduwe van heer Henrick van
Moordrecht, ridder, wegens schulden (doorgehaalde akte).
<238>

Zij was gehuwd met Henrick van Moordrecht , ridder, schepen, overleden voor 13 oktober 1391.
Hij was schepen van Den Bosch in 1355,1360 en 1365.
<239>

Zijn zegel is bekend van 17 mei 1355, 13 juli 1357 2x. -13 juli 1357, (zie afbeelding). <240>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hendrik van Moordrecht, schepen van ’s-Hertogenbosch, ridder.
+ S(IGILLUM) HENRICI . DE . MORD(RECHT) . MIL(ITIS) . SCAB(INI) .
I(N) . B(US)CO.
achtpuntige ster.
rond 27 mm.
afhangend.
geen tegenzegel.
13 juli 1357.
SA ’s-Hertogenbosch, gemeente archief, inv. nr. 130 bis.

In 1343/1344 betaalt Hendrick van Moordrecht 10 st. als intredegeld van de O.L. Vrouwe broederschap te Den Bosch. in
1347/1348 betaalt hij een boete van 8 st. vanwege afwezigheid, in 1351/1352, hij is dan ridder, betaalt hij wegens afwezigheid
16 st. In 1357/1358 wordt aan hem 20 st. als schepen uitbetaald.
Hij is de broederschap een erfcijns verschuldigd van 10 st.
<241>

Zijn overlijden wordt als lid van de O.L. Vrouwebroederschap vermeld in 1391.
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19 februari 1351:
Hendrick van Moordrecht z.v.w. Yo van Moordrecht doet een schenking uit de tiend van Enschot.
<243>

27 augustus 1356:
Lodewijk van Male roept op te verschijnen o.a. Hendrick van Moordrecht,ridder, en Dirck van Dinther, ridder.
<244>

16 juli 1365:
Hendrick van Moordrecht als leenman van de hertog opgeroepen als getuige.
<245>

8 september 1367:
Testament van Henricus van Moordrecht, ridder, en poorter van Den Bosch en zijn echtgenote Katherina van der Aa,
opgemaakt in het koor van O.L. Vrouw in de St. Janskerk. Betr: een legaat aan de Tafel H. Geest van een erfrente van 20 pond
uit het erfgoed gelegen tegenover het woonhuis van Johannes (van Steensel), wapenkoning, tussen het water (de Dieze aldaar
stromend) aan de ene kant en een zekere vlakte aldaar liggend aan de andere kant. Voorwaarde: de THG moet dit besteden
aan schoenen, hemden en witte hemden uit te reiken aan de meest behoeftige armen. Dit testament treedt pas in werking na
hun beider dood.
<246>

Het huis van Jan van Steensel, de wapenkoning, was gelegen aan de zuidzijde van de straat later genoemd Hof van
Zevenbergen. De brug aldaar over de Dieze is naar deze wapenkoning of heraut genoemd de "Conincs brugge", de
Koningsbrug.
Het huis van het echtpaar Hendrick van Moordrecht en Katherina van der Aa lag aan de noordzijde van de straat. Dit woonhuis
aan de latere Keizerstraat hebben zij verkocht aan Jan Gijsbertsz. Wrede van Herpen, rentmeester van de hertog. Zijn zoon
Jacob verkocht weer aan schepen Arnoud Stamelart van de Kelder die het op zijn beurt op 30 juni 1389 overdroeg aan
Philippus Jozello van Nano. Philippus Jozello en Thomas Asinarius , afkomstig uit Lombardije, oefenden het beroep van
geldschieter op onderpand (lombard) uit en gaven het huis de naam "lombardenhuis". De Koningsbrug werd na hun vestiging
in het voorgaande huis de Lombardsbrug genoemd.
Het echtpaar van Moordrecht kocht een huis, eerder in het bezit van de hertogelijke rentmeester Engelbrecht Ludinc van den
Dijk, liggende ten noorden van de Waterstraat.
<247>

febr. 1369:
Jonker Jan van Zevenborne, heer van Craendonc en Hoeps, een huis dat was van w. de Heer van Bucstel (nu van hem) in 'sHertogenbosch naast de woning van Heer Henrick van Moordrecht, draagt hij over aan Franck van Gestel.
<248>

ca. 11 maart 1368: (sexta post reminiscere)
Heer Goossen van Rossem, ridder, en Peter van der Borchwike beloven Gerit van Mameren een lijfrente van 100 roeskens
mottoen, die Heer Goossen, Peter en Gerit hadden verkocht t.b.v. Heer Henrick van Moordrecht gehuwd met Kathelijn, ten
behoeve van hen beiden.
<249>

5 januari 1374; ( Dertiende avond)
Juffrouw Beatrijs, weduwe van Ghijsbert van Tule, draagt op aan Jan, Heer van Megen, de tocht van een tiend onder Gemonde
en Thede en van een rente van 4 mud rogge, gaande uit het land de Pot in de parochie Gestel, bij Herlaer gelegen, die haar
vader Engbrecht Ludinck, zoon van Daniël van den Dijcke, van Jans voorvaderen, graven van Megen, in leen hield, ten
behoeve van Gosewijn van Tule, -- en hierover waren als leenmannen heer Henric van Mordrecht, ridder, Gijsbert Lijsscap,
zoon van Aert IJsbouts en Simon van Myrabeel.
dezelfde datum draagt Gosewijn van Tule het voorgaande op aan Jan, heer van Megen met daarbij dezelfde leenmannen
<250>

ca. 1395:
Gerit van Amstel en Kathelijn zijn zuster en Jan z.v. Jan van Audehoesden kwiteren wegens schuld aan w. Heer Henrick van
Moordrecht, gaande uit de woning van w. Engbert Ludinc van den Dijk.
<251>

V-H (?) Willem
1368.

van der Aa, waarschijnlijk zoon van Willem van der Aa (IV-B), Investiet St. Michielsgestel, is overleden voor

ca. mei 1368:
Henrick en Gerit nat. zoons van w. Heer Willem van der Aa, investiet van Ghestel, beloven lijfrente aan Heilwig dr. wijlen Otto
van Zelischem, hun moeder.
<252>

Hij had een buitenechtelijke relatie met Heylwig Ottodr. van Zelischem.
Van hen zijn twee natuurlijke kinderen bekend:
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1 Henrick van der Aa.
ca. 1372:
Marten z.v. Jan Decker van Gemonde een huis met tuin in Schijndel aan die Voert bij Elscoet aan Henrick nat. zoon Heer
Willem van Aa investiet van de kerk van St. Michiels Gestel.
<253>

10 oktober 1382:
Getuige in het testament van Arnold van de Beke te 's-Hertogenbosch; Henrick van der Aa.
<254>

aug. 1388:
Henrick nat. zn. w. Heer Willem van Aa, investiet van de kerk van Gestel/Herlaer, een cijns uit Wevekenshof in Scijnle.
<255>

2 Gerard van der Aa, zie VI-O.
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Generatie VI
VI-A

Jan Kuyst, zoon van Arnt Dircksz. Kuyst (V-B) en Ermengaert van der Aa, heer van Onsenoort, is overleden voor 7 juli
1396.
1382:
Jan Kuyst z.v.w. Arnt Dirksz. verkrijgt bij koop van Rutger van Ouden, ridder, 55 morgen (jugera) land te Honsoirde en de
daarop staande burcht en gebouwen etc.
<256>

1382:
Jan Kuyst beleend met Onsenoort.
<257>

ca. oktober 1385:
Gerard van der Aa, Heer Willem van der Aa, ridder, Goossen van der Aa en Jan Kuyst beloven Heer Willem van Bucstel t.b.v.
jkr. Willem van Meerhem, heer van Bucstel.
<258>

22 september 1390:
Jan Kuyst was met anderen getuige bij het opmaken van het testament van Dirck van der Aa zoon van Gerard van der Aa.
<259>

ca. april 1391:
Jan Kuyst heer van Honsoerde en Heer Goossen van Aa, ridder, en c.s.
<260>

ca. oktober 1392:
Jan Kuyst heer van Honsoerde, Willem van Aa en Goossen van Aa beloven Jozello.
<261>

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Arent van Wijck~van Honsoirde.
1396:
Arent van Wijck van Honsoirde beleend bij dode van zijn vader met Onsenoort.
<262>

ca. maart 1397:
Jan Berntssoen van Veen en Aert van Wijc van Honsoirde en Dirck Kuyst z.v.w. Art van Wijc z.v.w. Boudeken Kuyst en
Heer Goosen van der Aa, ridder, c.s. beloven Lodewijk Asinarius betaling, de drie eersten beloven de anderen vrijwaring.
<263>

2 Geertruida Kuyst, zie VII-A.

VI-B

Gerard van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (V-C) en Heylwig Goyartsdr. van Sceepstal, schepen.
Hij was schepen van Den Bosch in 1386,1390,1396,1403,1407,1411 en 1413. Zijn schepenzeges zijn bekend van 13-2-1387,
27-10-1396, 7-11-1396, 31-3-1411, (zie afbeelding), 27 juni 1412. <264>
1.Gerard van (der) Aa, schepen van ’s-Hertogenbosch
2. +.GERARDI.DE.AA.SCABINI.BUSCODUCIS
3. geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel, en een
barensteel van drie hangers over alles heen.
4. rond 29 mm.
5. afhangend.
6.geen tegenzegel
7. 31 maart 1411
8. RA Arnhem, archief Nederhemert, nr. 48.
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Vermeld in het obituarium van de St. Jan te 's-Hertogenbosch: Gerard en Diederick zoons wijlen Heer Gerard van der Aa,
ridder, en hun moeder.
-en: jonkvrouw Liesbeth vrouw van Gherard van Aa ( zij zou kunnen zijn Liesbeth Wellensdr. van Neynsel)
<265>

ca. dec. 1379:
Dirck z.v.w. Heer Gerard van der Aa, ridder, versterf ouders aan Heer Willem van der Aa, ridder, zijn oom. (men geve de brief
aan Gerit broer van Dirck)
<266>

ca. 6 april 1382:
Gerit van Aa z.v.w. Heer Gerit van Aa, ridder, en Godefridus van Sceepstal een hoeve in Bakel.
<267>

ca. 1 september 1383:
Gerit van Aa verpacht 't goet ter Aa in de parochie Buxtel ter plaatse Zelisel voor 5 jaar aan Jan Vredericssoen van Rode.
<268>

20 oktober 1383:
Gerit en Dirck zoons wijlen Heer Gerit van Aa, ridder, aan Heer Willem van Aa, ridder, met goed in de Colperstraat in 'sHertogenbosch, genoemd wordt Elizabeth hun zuster.
<269>

31-12-1383:
Gerit van der Aa verpacht zijn goed in Scijnle aan Everart van den Venne.
<270>

23 december 1384:
Everardus Mijssoen heeft beloofd te zullen geven aan Gerardus de Aa 2 1/2 penning uit een oude cijns en een erfpacht van 5
mud en 1 sextarius rogge uit twee percelen land, gelegen in de parochie van Beke, die hij van Gerardus de Aa had
gepacht.<271>
november 1388:
Gerit van Aa 't goet ter Aa Bucstel ter plaatse Zelisel verpacht aan Jan Vredericssoen van Rode voor 1 jaar.
<272>

14 oktober 1389:
Gerit van Aa 't goet ter Aa Bucstel ten pacht aan Coel z.v.w. Peter die Hoessche voor 5 jaar.
<273>

ca. december 1389:
Heer Willem van Aa en Heer Goossen van Aa, ridders, en Gerit van Aa beloven Goossen van Tula.
<274>

voor mei 1391:
Gerit van Aa verkoopt aan Aert Voegheleer alle bomen eiken en ander hout staande in de parochie van Ghestel bij Herlaer op
't goet ten Hilze en aangelegen erven zoals Gerit die bomen had verkregen van de Heer van Duffel en zoals Aert Voegheleer
van Gerit had verkregen voor mei a.s. te houwen.
<275>

29 oktober 1392:
Gerard van der Aa,knape, samen met Willem van der Aa,ridder, en Goossen van der Aa,ridder, zijn getuigen bij het opmaken
van een codicil door Vrouwe Jutta dochter Berthold Papensoen van Heusden.
<276>

ca. 29 juni 1393:
Heer Goossen van Aa, ridder, z.v.w. Gerard en Gerard z.v.w. Gerard van Aa,ridder, z.v.w. Gerard en joffr. Margriet d.v.w.
Gerit van der Aa, non in Hodonc en vrouwe Kathelijn d.v.w. Gerit van der Aa alle rechten in cijns van Willem van Nuwelant
z.v.w. Heer Henrick,ridder, te betalen aan Gerit (o.m. uit goed in Kessel) nu aan Heer Willem van Aa, ridder.
<277>

7 mei 1395:
Gerit van der Aa een cijns uit goed ten Rode in Heeswijk en uit goed ter Cameren aldaar c.a. en uit de windmolen van
Heeswijk en uit cijnsen etc. die Walram z.v.w. Heer Jan van Benthem, ridder, heeft in Heeswijk en Dinther gekocht van
Walraven nu aan Art van Scijnle.
<278>

ca. januari 1397:
Gerit van der Aa als momber van zijn zoon Gerit maant.
<279>

ca. maart 1397:
Gerit van der Aa een hoeve van hem in Schijndel te laatsrecht aan Willem die Haen (6 jaar).
<280>
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7 juni 1398:
Gerit van Aa met zijn hoeve (mansio) geheten het goed te Zegenworp gelegen te Ghestel/Herlaer ten jaarpacht van Gijsbert
Collart te laatsrecht; borgen Jan Collart en Jan Cnodensoen, 200 straproedsche (=scramproedsche) guldens.
<281>

1398:
Heer Henrick van Huerne Heer van Perweys, Heer Willem van Aa, ridder, Heer Goossen van Aa, ridder, Gerit van Aa en
Henrick van Stakenborch beloven Lodewijk Asinarius.
<282>

16 april 1400:
Gerard z.v.w. Gerard van der Aa, ridder, z.v.w. Gerard, wordt samen met zijn ooms Willem en Goossen en tantes Margriet en
Kathelijn en zijn neven Floris en Gerard zonen van Willem genoemd.- zie verder bij oom Willem van der Aa.
<283>

Hij was gehuwd (1) met Elisabeth Wellensdr. van Neynsel, dochter van Wellen van Neynsel en Liesbeth van den Doorn.
Mogelijk is zij identiek met jonkvrouw Liesbeth vrouw van Gherard van Aa vermeld in het obituarium van de St. Jan te Den
Bosch.
Eveneens in het obituarium wordt vermeld Liesbeth van den Doorn vrouw van Wellen van Neynsel.
<284>

9 december 1386:
Vrouwe Elizabeth, ziek te bed in de bovenkamer van haar woning in de Hinthamerstraat in Den Bosch, maakt met instemming
van haar echtgenoot Gerard van der Aa,knape, haar testament. Legaten aan de Tafel v/d H. Geest en aan de arme kinderen
genaamd DEN VUNDELINGEN, elk een erfcijns van 10 sch. uit een stenen huis naast het stenen huis van Willem Toelinc,
brouwer van bier op de Markt, een legaat aan het Anthoniusgasthuis van 10 sch. als bovenstaand en aan het convent van St.
Clara eveneens 10 sch. als bovenstaand.
Getuigen zijn: Delia vrouw van Henrick Steenwech, Henrick Bukentop, Jan van Berlaer, Elizabeth van Tricht, kamenier van de
testatrice.
<285>
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Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa, zie VII-B.
2 Hendrick van der Aa.
1 juni 1414:
Genoemd als broer van Gerard van der Aa, burgers van 's-Hertogenbosch,zie aldaar.
<286>

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee natuurlijke kinderen bekend:
3 Goyart van der Aa.
1444-1445:
Goyart van der Aa, nat. zoon w. Gerit van der Aa zoon w. Heer Gerit van der Aa,ridder.
<287>

22 februari 1460:
Schenking door Godefridus nat. zn. w. Gerard van der Aa, poorter van Den Bosch aan Everard van Goch, broeder van
Mariëndonk bij Heusden van een erfcijns uit goederen in Den Bosch.
<288>

4 Heylwich van der Aa.
1438-1439:
Heylwich nat dochter w. Gerit van der Aa zoon w. Heer Gerit van der Aa,ridder.
<289>

VI-C

Elisabeth van der Aa, dochter van Gerard van der Aa (V-C) en Heylwig Goyartsdr. van Sceepstal.
Haar huwelijk wordt bij Houwaert foutief vermeld met Jacob Monix.
<290>

20 oktober 1383:
Gerit en Dirck zoons wijlen Heer Gerit van Aa, ridder, aan Heer Willem van Aa, ridder, goed in de Colperstraat in 'sHertogenbosch, genoemd hun Elizabeth zuster.
<291>

Zij trouwt rond 1385 met Arnt Berthout Bac.
Hij was een zoon van Jan Bac van Tilburg, zoon van Arnt gend. Berthout Bac (van Tilburg) en [Hadewich] van Wijtvliet een
natuurlijke dochter van heer Jan van Wijtvliet, heer van Cuijk en Blaersveld en burggraaf van Heusden.
<292>

Van hen is een kind bekend:
1 Gherit van der Aa Berthout Bacsz..
21 augustus 1416:
Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, en Johanna, zijn vrouw, geven Gheerit van der Aa Berthout
Bacsz.zoon na uitspraak van scheidslieden 32 pond jaarlijks uit de inkomsten van Breda in erefleen, losbaar met 300 pond.
<293>

VI-D

Christien van der Aa, natuurlijke dochter van Coel van der Aa (V-D) en NN.
Zij was gehuwd met Goossen van Zegenworp, zoon van Rutger van Zegenworp.

VI-E

N.N. van der Aa, natuurlijke dochter van Coel van der Aa (V-D) en NN.
Zij was gehuwd met Hendrick van Zulikem.
Coel van der Aa, priester, wordt september 1395 "schoonvader van de verkoper" (= Henrick van Zulikem) genoemd.

VI-F

Floris van der Aa, zoon van Willem van der Aa (V-E) en Beatrijs Florisdr. van Duffel, schepen, heer van NieuwHerlaer, is overleden voor 5 maart 1447.
Hij was schepen van Den Bosch in 1408.
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Floris van der Aa wordt beleend met Nieuw-Herlaer. In het leenregister staat het volgende ingeschreven:
Item dit voirsz. leen heeft ontfangen Floris van de Aa nae doode heer Willems zijns vader. Ende nae doot Florijs van der Aa
heeft dit leen ontvangen Willem van der Aa Florijszn. voirsz.
<295>

17 juli 1395:
Heer Willem van der Aa, ridder, emancipeert zijn zoon Floris.
<296>

16 april 1400:
Floris van der Aa wordt samen met zijn broer Gerard, oom Goossen, tantes Margriet en Kathelijn en neef Gerard genoemd,
zie verder bij zijn vader.
<297>

1406-1407:
Floris van der Aa zoon w. Heer Willem van der Aa,ridder, gehuwd met joffr. Isenbeel dr. Willem van Zevenberghen,
doorgehaalde akte.
<298>

ca. april 1407:
Heer Willem van Aa, ridder, en zijn zoons Floris en Gerit een cijns uit de goederen van Heer Jan van Cuyk en Hoogstraten in
de villa Asten, door Willem verkregen van Jan van Ghestel nu aan Gerit van Berkel.
<299>

1407-1408:
Vrouwe Maria van Randerode Vrouwe van Duffel en van Herlaer en Floris van der Aa en Willem z.v. Heer Goeswijn van Aa,
ridder, beloven samen aan Marco van Ferraris. Vrouwe Maria belooft de anderen indemniteit.
<300>

ca. aug. 1408:
Floris en Gerit zoons van Heer Willem van Aa, ridder, huis hofstad en tuin van w. Jan van Beec z.v.w. Willem van Beec in
Ghestel bij de molen van Herlaer, welke Heer Willem (van Aa) tegen Coenraet genaamd Coen Arntssoen had verkregen aan
Peter die Vrieze ten erfpacht, statim post obitum dicti Domini Willelmi ( terstond na het overlijden van genoemde heer Willem.)
Vervolgens: Heer Willem van Aa, ridder bekrachtiging acten zoon Gerit etc.
<301>

ca. januari 1409:
Goossen van Tuyl en zoon Dirck beloven Floris van Aa z.v. Heer Willem van Aa, ridder, uit goed in Gestel/Herlaer na zijn
dood te betalen met belofte van Dirck dat dit zal gebeuren vóór de erven deze goederen in bezit nemen en verder alle
goederen van zijn moeder Aleyt ten onderpand bij overlijden, daarna emancipatie van Willem zoon van Goossen.
<302>

ca. 28 augustus 1411:
Floris van Aa en Gerit van Aa zoons van w. Willem van Aa, ridder.
<303>

17 oktober 1411: (in festo Luce)
Genoemd Floris van der Aa samen met zijn broer Gerit.-zie bij Gerit
<304>

4 juni 1412/1413:
Floris van der Aa, kwitantie voor de Vrouwe van Marre, hij heeft quyt gescolden Vrouwe Mari grevinne van Marre van al
sulker lestinge als hi voir hoir te Grave nu onlangs gedaen heeft van Heylwigen wegen wedu wilneer Stevens van Lyemde
uytgesceyden van enen ros dair af hij noch tot hoir te seggen heeft.
<305>

19 juni 1417:
In een akte opgemaakt te Mechelen door hertog Jan IV, op verzoek van zijn oom Jan Zonder Vrees hertog van Bourgondië
etc. waarin hij brieven van teruggave verleent aan Gerard van Strijen, heer van Zevenbergen, Dirck van der Merwede en Jan
van Langerack en aan hun helpers, leenmannen en knechten wordt o.a. als eerste genoemd Floris van der Aa en de bastaard
Floris van der Aa.
<306>
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N.B.: Mogelijk is van Floris van der Aa, bastaard een zegel overgeleverd van 8 februari 1446. (zie afbeelding)

<307>

1. Floris van der Ae
2. ……..VAN DER ……….
3. 3 dwarsbalken.
4. rond
5. afhangend.
6. geen tegenzegel.
7. 8 februari 1446.
8. Weeze, kasteel Wissen, grafelijk archief van Loe, serie 83-1987. no. 38,
Archiv Schloss Wissen.

1429-1430:
Floris van der Aa en zijn zoon Willem.
<308>

5 september 1437:
Genoemd de hoeve aan het Sant te Zelissel (Boxtel) van Floris Willemsz. van der Aa.
<309>

1454-1455:
Vermeldt: Heer Floris van der Aa zoon w. Heer Willem van der Aa,ridder, man van jkv. Ysabella dochter van w. Heer Willem
van Zevenberghen,ridder.
<310>

Hij was gehuwd met Ysabella van Zevenberghen, dochter van Willem van Zevenberghen.
Op 2 oktober 1349 worden vermeld Gerard van Zevenbergen en zijn vrouw Isabella dochter van Gerard van Wezemaal.
<311>

Mogelijk is Isabella dochter van Willem vernoemd naar Isabella van Wezemaal.
ca. 1 mei 1408:
Willem van der Aa, ridder, en joffr. Isabel (van Zevenbergen Willemsdr. vrouw van Floris) en Willem van Zevenbergen en Jan
van Drongelen.
<312>

22 september 1443:
Ysabeel van Zevenbergen, vrouwe van Lyngren, met Gerairt van Zevenbergen, haar neef en voogd, ontvangt na overdracht
door Willem van der Aa, een erfelijke jaarrente van 100 Rijnse guldens, gaande uit het goef (Nyeuw Herlair), Getuigen: Jan
van der Aa, Dirc van Thuyl, Jan Joeden en Jan van den Camp, zoon van Jan, leenmannen van Herlair.
<313>

5 maart 1447:
Gerairt van Zevenbergen draagt de voogdij over de manschap van een erfelijke jaarrente van 100 Rijnse guldens, gaande uit
het goed (Nyeuw Herlair), voor Jan van Hoirne, heer van Perweys, Herlair enz. ten behoeve van Ysabeel van Zevenbergen,
zijn nicht, over aan Anthoenis van Glymes, haar echtgenoot. Getuigen: Dirc van Thuyl, Willem en Aert Snoecx, broers, zoons
van wijlen heer Gerairt, en Gerairt van den Dyck, zoon van Jacop, leenmannen van Herlair.
<314>

Zij was later gehuwd (2) met Anthonis van Glymes.
Van hen is een kind bekend:
1 Willem van der Aa, zie VII-C.
VI-G

Gerard van der Aa, zoon van Willem van der Aa (V-E) en Beatrijs Florisdr. van Duffel.
16 april 1400:
Gerard van der Aa samen met zijn broer Floris, zijn vader Willem, zijn oom Goossen, zijn tantes Margriet en Kathelijn en zijn
neef Gerard genoemd- zie bij zijn vader Willem. <315>

© 2008 - N.L. van Dinther

37

Genealogie van der Aa middeleeuwen
1405:
Marcelis zoon van w. Alart Zelensoen alle goed in Oss aan Gerit zoon van Heer Willem van der Aa,ridder.
<316>

ca. oktober 1405:
Gerard zoon van Willem van der Aa, ridder, samen genoemd met zijn oom Goossen.-zie verder aldaar.
<317>

1406:
Gerard zoon van Willem van der Aa, ridder, samen genoemd met zijn oom Goossen. -zie verder aldaar.
<318>

ca. april 1407:
Heer Willem van Aa, ridder, en zijn zoons Floris en Gerit een cijns uit de goederen van Heer Jan van Cuyk en van
Hoogstraten in de villa Asten, door Willem verkregen van Jan van Ghestel nu aan Gerit van Berkel.
<319>

ca. aug. 1408:
Floris en Gerit zoons van Heer Willem van Aa, ridder, etc. -zie bij Floris.
<320>

ca. aug. 1408:
Gerit zoon van Heer Willem van Aa, ridder, en Heer Goosen van Aa, ridder, (zijn oom), zie bij Goossen.
<321>

ca. 28 augustus 1411:
Floris van Aa en Gerit van Aa zoons van wijlen Willem van Aa, ridder.
<322>

17 oktober 1411: (festo Luce)
Gerit van der Aa soen wilneer Heren Willems van der Aa, ridder, mechtich gemaect heeft quyt gescolden Vrou Marie van
Hoerne gravinne van Mar van alle scade ende rest die welc Gerit bovengeschreven ende Florijs van der Aa sijn broeder
gehadt hebben als van der pandinghe die welc heer Jan van Brakel, Gerit van der Aa soen wilneer Gerits van der Aa, Jan
Zerijs van Erpe, Aleyte van Os Dircs dochter van Steenre ende Dirc van Ghemert voortijts gedaen hebben op heren Willem
van der Aa en op mijn goede etc.
<323>

1416-1417:
Gerit van der Aa, zoon w. Heer Willem van der Aa,ridder, en zijn broer Floris.

<324>

1426-1427:
Gerit van der Aa, zoon w. Heer Willem van der Aa, ridder.
<325>

1435-1436:
Gerit van der Aa, zoon van w. Heer Willem van der Aa,ridder, en zijn nat. zoon Willem verwekt bij Margriet Jan Dircx.
<326>

Hij had een buitenechtelijke relatie met Margriet Jan Dircxdr..
Van hen is een natuurlijk kind bekend:
1 Willem van der Aa.
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VI-H

Kathelijn van der Aa, dochter van Willem van der Aa (V-E) en Beatrijs Florisdr. van Duffel.
Haar zegel is bekend van 13 mei 1413: (zie afbeelding).

<327>

1. Katharina van der Aa.
2.
3. gedeeld schild rechterhelft dwarsbalk met daarboven een
vogel, linkerhelft geruit veld met een (rechter)vrijkwartier
waarin een vogel
4. rond
5. afhangend.
6. geen tegenzegel.
7. 13 mei 1413.
8. Archiv Schloss Diersfordt, Urk. 129.

1440-1441:
Joffr. Beatrijs non in Binderen en haar overleden zuster Vrouwe Kathelijn, kinderen van w. Willem van der Aa, ridder.
<328>

Zij was gehuwd met Lorijs( Luysse) van Honepell en van der Empel. Lorijs( Luysse), ridder.
1407-1408:
Luys (=Lodewijk/Lorijs) van der Eympel, ridder, schoonzoon van Heer Willem van Aa, ridder.
<329>

13 mei 1413:
Luysse van Honepell en van der Empel, ridder en zijn Vrouwe Katharina van der Aa zijn echtgenote oorkonden etc. <330>

VI-I

Katelijn van der Aa, natuurlijke dochter van Willem van der Aa (V-E).
1402-1403:
Katelijn nat dr. van Heer Willem van der Aa, ridder, heeft een nat. dr. Agnes van Jan van den Dijk.
<331>

Zij had een buitenechtelijke relatie met Jan van den Dijk.
Van hen is een natuurlijk kind bekend:
1 Agnes.

VI-J

Gerard van der Aa, zoon van Goossen van der Aa (V-F) en Liesbeth van Hofstaden, hoogschout, schepen, is
overleden voor 1435.
Zijn zegel is bekend van 16 januari 1419, randschrift onleesbaar (zie afbeelding) .<332>
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gerard van der Aa
onleesbaar
geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een
vogel, helmteken 2 hoorns waartussen een
vogel.
rond 25 mm.
afhangend.
geen tegenzegel
16 januari 1419
NA ’s-Gravenhage, archief Nassausse
domeinraad I, inv. nr. 1293.

Hij was hoogschout stad en meierij Den Bosch van 26 september 1409 tot 21 januari 1413, schepen van Den Bosch 14111412.
<333>

3 november 1389:
Gerard van der Aa " 't goet ter Aa" te Bucstel ten pacht aan Coel zoon w. Peter die Hoessche voor 5 jaar.
<334>

24 mei 1411: (tertia post assumptiones)
Frank van den Brekelen z.v.w. Roelof verkoopt een sester land den Berch in Gestel/Herlaaer aan Gerit nat. zn. van Heer
Goossen van Aa t.b.v. Gerit van Aa wettige zoon van Heer Goossen van Aa.
<335>

ca. 30 december 1411:
Gerard van Aa z.v. Goossen van Aa, ridder, schout van 's-Hertogenbosch en Gerard van Aa z.v.w. Gerard, doorgedane akte.
<336>

15 juni 1412:
Verklaring van Ghereijt van der Aa, schout van Den Bosch betreffende het dorp "groet Lit", ten boeve van de hertog van
Brabant en van Limburg.<337>
26 oktober 1412:
Verklaring onder ede door de abt van St. Willibrordus in Echternach ten overstaan van de notaris, vier schepenen en de
schout van Den Bosch etc.
aanwezig: Gerard van der Aa, schout van Den Bosch en Willem van der Aa, schepen van Den Bosch.
<338>

16 januari 1419:
Gherit van der Aa heer Goeswijnsz. verklaart schuldig te zijn aan Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda,
70 hollandsche schilden.
( met geschonden zegel van de oorkonder, 60% gaaf)
<339>

20 april 1419:
Zie bij zijn zus Elisabeth.
<340>

Zijn nageslacht is gekend uit het handschrift Houwaert.
<341>

Hij trouwt huwelijkse voorwaarden 7 januari 1413 met Johanna van Goetsenhoven, dochter van Jan van Goetsenhoven en
Marie Woutersdr. van Duffel. Johanna, Vrouwe van Voelne en Boutershem.
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Haar vader Jan van Goetsenhoven, heer van Voelne was gehuwd met Marie van Duffel. Marie was een dochter van Wouter
van Duffel, schout van 's-Hertogenbosch vóór 1365, drossaard van het Land van Mechelen in 1365 en door zijn huwelijk met
Elisabeth van Oosterhout, dochter van Willem van Duivenvoorde, heer van het hof van Boutersem, een kleine heerlijkheid te
Mechelen.
<342>

Omstreeks 19 mei 1420 namen een aantal edelen deel aan een tocht naar Leuven als laatste in de rij wordt genoemd Jan van
Goetsenhoven (de Gossencourt), heer van Voelne (de Fologne).
<343>

Zij was eerder gehuwd (1) met Jacob van Withem.<344>
Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa, zie VII-D.
2 Willem van der Aa, heer van Opstal.
3 Jan van der Aa, zie VII-E.
4 Hendrick van der Aa.
Hendrick van der Aa werd na zijn broers Willem en Jan heer van Opstal en verkocht dit in 1472 aan Jan Oudart.
<345>

5 Elisabeth van der Aa, zie VII-F.

VI-K

Willem van der Aa, zoon van Goossen van der Aa (V-F) en Liesbeth van Hofstaden, schepen.
Hij was schepen van Den Bosch in 1412,1430,1435 en 1440. Zijn zegels zijn bekend van: 25 augustus 1436 (beschadigd
randschrift), 16 november 1438 (beschadigd fragment), 19 december 1440, ( zie afbeelding); 27 september 1442 randschrift
verloren. <346>

1. Willem van (der) Aa, schepen van ’s-Hertogenbosch.
2. . WILLILMI * DE* * AA 8 …..INI * .USCOD…
3. geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel.
4. rond.
5. afhangend.
6. geen tegenzegel.
7. 19 december 1440.
8. SA ’s-Hertogenbosch, archief Godshuizen, archief Groot
Ziekengasthuis, inv. nr. 2911.

1407-1408:
Vrouwe Maria van Randerode, Vrouwe van Duffel en van Herlaer en Floris van der Aa en Willem z.v. Heer Goeswijn van Aa,
ridder, beloven samen aan Marco van Ferraris. Vrouwe Maria belooft de anderen indemniteit.
<347>

26 oktober 1412:
Verklaring onder ede door de abt van St. Willibrordus in Echternach ten overstaan van de notaris, vier schepenen en de
schout van Den Bosch.
Aanwezig Gerard van der Aa, schout, en Willem van der Aa schepen.
<348>
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ca. juli 1413:
Een belofte op goederen van Jonker Jan graaf en heer van Megen en Heer Henrick Dicbier van Myerlo, wegens lijfrente aan
Henrick van Mordrecht, ridder, man van Katelijn van der Aa.
Genoemd Willem van der Aa zoon van "wijlen" Heer Goossen van der Aa en Joffr. Liesbeth, weduwe.
<349>

17 augustus 1424:
Testament opgemaakt door Dirck z.v.w. Paulus Scilder (Tinctoris) ten huize van Willem van der Aa te Den Bosch, hij is tevens
getuige.
<350>

16 november 1438:
De voogden van de kinderen van Johan van Scoenhoven verkopen aan Gheerijt Jan Maesz.zoon de molen Te Hove te
Zundert tegen 11 rijnsche guldens jaarlijks.
Met o.a het geschonden zegel (enkele fragmenten die samen ongeveer 20% van het origineel beslaan) van Willem van der
Aa heer Goesensz.
<351>

2 juni 1440:
Wouter van Corsworme, proost van Mechelen en kanunnik te Luik, Willem van der Aa, zoon van heer Goossen van der Aa,
ridder, en Arnold Corsworme, bastaard, oorkonden dat wijlen Johan van Scoenhoven, knape, bij testament heeft bepaald dat
Willem burggraaf van Montenalen, knape, en wij drieën het voogdijschap zullen hebben over zijn kinderen en hun goederen
etc.
<352>

21 februari 1441: (opten enentwentichsten dach der manet van februarii int jair ons Heren dusentvierhondert ende veertich)
Schepen van 's-Hertogenboscht, t.w.:Willem van der Aa, Jan Monix, Willem Loyer, Henric die Hoesch, Gherit van
Vladeracken, Andries die Lu en Aert Beerwout, oorkonden, dat voor hen gekomen zijn een zestal voormalige schepenen t.w.:
Henric Dicbier, Jan Baliart, Rolof Lonys, Tielman van den Doeren. Henric Beerwout en Arnt Boest, en dat deze hadden
verklaard, dat Melys van den Hoevel als kerkmeester van de St. Jan had laten dagvaarden zekere personen uit Gestel t.w.:
Goyart Vos, Michiel van Vroenhoven, Udeman Deenkenssoen van Ollant, Mercelis Drammen en Coel Peterssoen, die gebruik
maakten van de tiende, die eertijds Willem van der Aa in huur had gehad, en dat Melys een gerechtelijke uitspraak had
verkregen tegen die van Gestel, omdat zij in gebreke waren gebleven een erfelijke pacht van 40 mud rogge uit te keren,
waarop de kerk uit de genoemde tiende recht had, zoals vermeld staat in de brief, die hierover is gemaakt. Zij oorkonden
vervolgens, dat Emont, natuurlijke zoon van wijlen Hubrecht van Gemert, daartoe gemachtigd door jonkvrouw Margriet,
weduwe van de genoemde Hubrecht, tegen die uitspraak was opgekomen en die van Gestel in verdediging had genomen, en
had verlangd, dat tegen de uitspraak recht aan hen zou worden gedaan. Ook oorkonden zij, dat op grond daarvan Melys als
kerkmeester en Emont als verdediger van die van Gestel, met elkaar in conflict zijn geraakt, en dat Melis met het vonnis in dit
geschil accoord was gegaan, maar dat Emont er tegenin was gegaan en in hoger beroep was gegaan bij de Heer van het
Land, en dat Melis van zijn kant de molenaar van de windmolen van Heeswijk had laten dagvaarden,omdat deze de
voornoemde pacht van 40 mud rogge moest uitkeren. Zij oorkonden vervolgens, dat Melis een gerechtelijke uitspraak in zijn
voordeel had gekregen, waarop de molenaar naar Den Bosch om recht te verkrijgen was gegaan en dat Henrick van Best,
gemachtigd door Janne van de Lecke Vrouwe van Heeswijk en Dinther, hem daar in bescherming had genomen. De Bossche
schepenen oorkonden vervolgens, dat Willem van der Aa tussen beide was gekomen en in overleg met de schepenen de 40
mud rogge had toegekend ten behoeve van de kerkfabriek volgens de eis van Emont en Henrick, maar dat Melys de
kerkmeester hiermee niet accoord was gegaan, omdat hij niet met Willem van der Aa in conflict was en ook niet wist, dat dit
met instemming van Emont en Henrick zo was geregeld, en dat hij daarom had verlangd, dat de uitkering zou geschieden
volgens de uitspraak van het vonnis. De schepenen van Den Bosch oorkonden ten slotte, dat zij Emont en Henrick voor hen
hadden laten komen en hen de vraag hadden gesteld, of zij instemden met de beslissing, waarin Willem van der Aa namens
hen de 40 mud rogge had toegezegd, en dat zij daarop met ja hadden geantwoord.
Ter oorkondelijke bevestiging hebben de schepenen hun zegels aan de oorkonde laten hangen.
<353>

27 september 1442:
Willem van der Aa oorkondt dat hij 30 Wilhelmusschilden aan Arnde van Sevenberghen schuldig is.
<354>

Hij was gehuwd (1) met Margaretha Vlemincx, dochter van Lodewijk Vlemincx en Margaretha Thoenijs.
Margaretha Vlemincx was een dochter van Lodewijk Vlemincx en Margaretha Thoenijs.
Lodewijk Vlemincx was schepen van Mechelen in 1404, leenman van Jan Zonder Vrees hertog van Bourgondië en graaf van
Vlaanderen in 1410.
<355>

Margaretha Thoenijs was een dochter van Anthonie Thoenijs,ridder, schepen van Brussel in 1403 en Yvette 's-Hertogen.
<356>

Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa, zie VII-G.
2 Anthonie van der Aa is afkomstig uit Mechelen in de Langeschipstraat, zie VII-H.
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Van hem en een onbekende vrouw is een natuurlijk kind bekend:
3 Willem van der Aa, zie VII-I.

VI-L

Liesbeth van der Aa, dochter van Goossen van der Aa (V-F) en Liesbeth van Hofstaden.
20 april 1419:
Raso van Guedichoven en jkvr. Elizabeth van der Aa, zijn echtgenote, weduwe van w. Wilhelmus van Scoenhoeven, en
Johannes van Scoenhoven, zoon van diezelfde Elizabeth zijn moeder, op de gepaste wijze uit de vaderlijke macht ontheven,
hebben erkend dat zij onverdeeld verplicht zijjn aan Henricus genaamd Metten erve duizend pond tourse, oude, goede en
wettige groten op aanmaning van dezelfde Henricus te voldoen als af te dragen etc...., de zesde dag na Pasen.

Item. De meier van Leuven heeft door tussenkomst van de Leuvense schepenen gebracht wegens de heerlijkheid Henricus
genaamd Metten erve tot de goederen van Raso van Gudichhoven, van jonkvrouwe Elisabeth van der Aa, zijn echtgenote,
weduwe van w. Wilhelmus van Scoenhoven, en van Johannes van Scoenhoven, de zoon van genoemde onderschreven
jonkvrouwe Elizabeth, in hoeven, huizen, hoven, bouwgronden, beemden en weiden, molens, wateren, wijngaarden, bossen,
cijns, opbrengsten erfelijke en, leenmannen, hoevenaars, met daaraan verbonden recht en heerlijkheid bij Groetsundert en
elders waar ook in het hertogdom Brabant gelegen, zoals genoemde w. Wilhelmus van Scoenhoeven die goederen op
verscheidene plaatsen gewoon was te houden en hem van de kant van diezelfde w. Wilhelmus zijn toegekomen, voor die
schuld namenlijk van duizend pond tourse, oude, goede en wettige groten, waartoe genoemden, Raso van Guedichoven,
jonkvrouwe Elizabeth zijn echtgenote en Johannes van Scoenhoeven, zoon van genoemde jonkvrouwe Elizabeth, eerder uit
de vaderlijke macht ontzet, aan de genoemde Henricus Metten erve gehouden waren door het schrijven van de Leuvense
schepenen hierover gemaakt etc.

Item. Tot het uiteengezette is krachtens erfrecht Gerardus van der Aa, zoon van wijlen heet Goswinus van der Aa, ridder,
verplicht door aanmaning en toelating van de genoemde Leuvense meier etc.
Op deze manier, dat jonkvrouwe Elizabeth van der Aa, wettig echtgenote van Raso van Guedichoven, weduwe van w.
Wilhelmus van Scoenhoeven, zal houden en nakomen, zolang zij zal leven en niet langer, met betrekking tot de genoemde
goederen, alle en elk afzonderlijk, tweehonderd gouden, hollandse, goede en wettige guldens van een jaarlijkse lijfrente
levenslang voor jonkvrouwe Elizabeth, de helft op het feest van de heilige Jan Baptisten en de helft met Kerstmis te voldoen
aan genoemde jonkvrouwe Elizabeth alle jaren zoalng zij zal leven en niet langer etc.

Item. Gherardus van der Aa, zoon van w. Gosswinus van der Aa, ridder, en Johannes van Scoenhoven hebben in
tegenwoordigheid van Leuvense schepenen uitdrukkelijk erkend, dat jonkvrouwe Elizabeth van der Aa, weduwe van w.
Wilhelmus van Scoenhoven en moeder van die Johannes van Scoenhoven heeft tweehonderd gouden, hollandse, goede en
wettige guldens of de waarde daarvan in andere goede gouden munten van een jaarlijkse lijfrente levenslang aan genoemde
jonkvrouwe Elizabeth, de helft op het feest van de heilige Jan Baptist en de helft met Kerstmis te voldoen aan genoemde
jonkvrouwe Elizabeth, alle jaren zolang zij zal leven en langer niet uit alle voornoemde goederen en uit elk afzonderlijk van de
kant van w. Wilhelmus van Scoenhoven nagelaten en ten goede gekomen zijn en zoals in de brief van vererving, waarin
genoemde Gerardus van der Aa ten overstaan van de meier en schepenen van Leuven door Henricus Metten erve op de
verplichte wijze gesteld en als erfenis toegekomen is wat betreft de tweehonderd hollandse guldens van genoemd pensioen,
duidelijk en klaarblijkelijk melding wordt gemaakt, en waarin genoemde Johannes van Scoenhoven aan zijn moeder,
voornoemde jonkvrouwe Elizabeth, belooft steeds voortaan te voldoen etc.

Item heeft genoemde jonkvrouwe Elizabeth, met instemming van haar echtgenoot Raso, in tegenwoordigheid enz.
uitdrukkelijk erkend, dat zij op niet meer recht heeft dan op de genoemde tweehonderd hollandse guldens van voornoemde
pensioen uit de voornoemde goederen.
<357>

Zij was gehuwd (1) met Willem van Schoenhoven. Willem is overleden voor 1419.
Van hem is een zegel bekend van 21 december 1374. (zie afbeelding)
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Willem van Scoenhoven.
SIGILLUM * WILLELMI * DE *
SCOENHOVEN *
schild met 4 lelies 3 : 1, en een
barensteel van 3 hangers over alles
heen, helmteken een antieke helm,
dekkleed, top 2 hoorns.
rond 29 mm.
afhangend.
geen tegenzegel.
21 december 1374.
ARA Brussel, archief Brabant, nr.
4323.

Van hen is een kind bekend:
1 Johannes van Schoenhoven.
Zij was gehuwd (2) met Raso van Guedichoven.

VI-M

Beatrix van der Aa, dochter van Goossen van der Aa (V-F) en Liesbeth van Hofstaden.
Zij was gehuwd (1) met Karel van Immersele. Karel is overleden in 1396.
Zij was gehuwd (2) met Willem van Duras.
Zij was gehuwd (3) met Hendrick van Oijenbrugge.

VI-N

Gerard van der Aa, natuurlijke zoon van Goossen van der Aa (V-F).
24 mei 1411: (tertia post assumptiones)
Frank van den Brekelen z.v.w. Roelof verkoopt een sester land den Berch in Gestel/Herlaar aan Gerit nat. zn. van Heer
Goossen van Aa t.b.v. Gerit van Aa wettige zn. van Heer Goossen van Aa.
<358>

1410-1411:
Gerit nat. zoon van Heer Goossen van der Aa, ridder.
<359>

1443-1444:
Lijsbeth weduwe Gerit nat. zoon w. Heer Goossen van der Aa,ridder, en haar kinderen Jan, Willem, Gerit, Henrick en
Goossen.
<360>

Hij was gehuwd met Lijsbeth.
Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1 Jan van der Aa.
2 september 1461:
In een arbitrale uitspraak wordt vermeld Heer Jan van der Aa, kanunnik van de St. Catharina in Eindhoven.
<361>

2 Willem van der Aa.
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3 Gerard van der Aa.
4 Henrick van der Aa.
5 Goossen van der Aa.
VI-O (?) Gerard van der Aa ook genaamd van Gestel, natuurlijke zoon van Willem van der Aa (V-H) en Heylwig Ottodr.
van Zelischem, is overleden voor 1381.
10 april 1405 (sexta post Judica)
Jan van Dynter een pacht uit de goederen ter Heyden en te Welle in Nunen welke pacht Liesbeth nat dr. van w. Heer Gijsbert
van Tuyl, ridder, had gekocht voor zich zelf en haar zoon Jan van Heer Rutger van Ouden, ridder, Heer van Honsoirde en
welke pacht aan Jan van Dynter was aanverstorven door de dood van Jan zoon van Liesbeth en van wijlen Jan Bastart van
Dynter broer van eerstgenoemde Jan, draagt Jan van Dynter over aan Willem van der Aa zoon wijlen Gerit Persoenssoen van
Gestel met de brieven etc.
<362>

De hiergenoemde Jan van Dinther is dezelfde als genoemd in de akte van 12 jan. 1368 en is de zoon van Dirck van Dinther
en een dochter van Goyart van Oss, ridder.
N.B.: Persoenssoen van Gestel betekent hier zoon van de pastoor van Gestel.
Hij trouwt rond 1355 met Mechtelt Jan Templersdr..
Zij hertrouwt voor 1390 Henrick Becker.
<363>

Van hen is een kind bekend:
1 Willem van der Aa, zie VII-J.
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Generatie VII
VII-A

Geertruida Kuyst, dochter van Jan Kuyst (VI-A).
6-3-1406:
Geertruida d.v.w Jan Kuyst, gehuwd met Govert Bovier krijgt haar lijftocht in 4 morgen land te Vlijmen.
<364>

Zij was gehuwd met Govert Bovier.

VII-B

Gerard van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (VI-B) en Elisabeth Wellensdr. van Neynsel, knape en schepen, is
overleden in september 1443.
Schepen van 's-Hertogenbosch in 1429 en 1437. Zijn schepenzegels zijn bekend van 1430 (beschadigd randschrift), 14
februari 1430 (beschadigd fragment), 19 juni 1438 (zie afbeelding), 14 juli 1438: Randschrift:
:...ERARDI.DE.AA.SCABINI.BUSC..... geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel, en een barensteel van drie
hangers over alles heen, zie afbeelding. <365>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gerard van der Aa.
S. GERARD. DE . AA. SCABINI. BUSCOD(UCIS)
geruit met een (rechter) vrijkwartier, waarin een vogel, en
een barensteel van drie hangers over alles heen.
rond
n.v.t.
n.v.t.
19 juni 1438.
Taxandria 1917, blz. 241, nr. 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gerard van (der) Aa, schepen van ’sHertogenbosch.
……ERARDI . DE . AA . SCABINI .
BUSC….
geruit met een (rechter) vrijkwartier,
waarin een vogel, en een barensteel
van drie hangers over alles heen.
rond
afhangend.
geen tegenzegel.
14 juli 1438.
SA ’s-Hertogenbosch, archief
Godshuizen, archief Groot
Ziekengasthuis.

april 1410:
Gerit van Aa z.v.w. Gerit met een cijns beloofd door Heer Dirck van Hoerne Heer van Perweys en van Duffel en een cijns die
Heer Dirck van Heurne Heer van Perweys en van Cranenborch, ridder, beloofd had aan Gerit, wordt gemaand. <366>
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ca. 30 december 1411:
Gerard van Aa zoon Heer Goossen van Aa, ridder, schout van 's-Hertogenbosch en Gerard van Aa z.v.w. Gerard.
(doorgedane akte)
<367>

20 mei 1412:
Gerard van Aa z.v.w. Gerit een pacht uit hoeve ter Braken in Deurne van wijlen Heer Gevaert van Deurne verkocht destijds
door Jan van Deurne z.v.w. Heer Gevaert, ridder.
<368>

1 juni 1414:
Anthonie van Bourgondië verklaart afstand te doen t.b.v. Hendrik (broer van Gerard), Gerard van der Aa en Arnoldus de
Wolf, burgers en Arnoldus Stamelart van Uden, laagschout van Den Bosch , van schade geleden te Batenburg van een som
van 1000 gulden etc.
<369>

1421-1422:
Gerit van der Aa zoon van w. Gerit van der Aa t.b.v. Goyart, zijn broer, nat. zoon van w. Gerit.
<370>

1421-1422:
Gerit van der Aa zoon w. Gerit van der Aa gehuwd met joffr. Liesbeth dr. w. Wellen van Neynsel.
<371>

25 november 1422:
Schepenen in Buscoducis Henricus Dicbier en Johannes de Berkel oorkonden, dat Gerardus de Aa, zoon van wijlen
Gerardus de Aa,
-de erfcijns van 5 oude ponden en 5 oude schellingen, die heer Willelmus de Aa, ridder, beloofd had aan Gerardus de Aa te
betalen uit zijn tiende in de parochie van Oirschot, welke tiende van wijlen heer Willelmus de Busco, ridder, was;
-de erfcijns van 3 oude ponden en 5 oude schellingen, die aan vrouwe Hadewigs de Neynsel toebehoorde in de cijns van 10
pond, welke Bertha de Neynsel en haar broer Gerardus kregen uit huis en erf, gelegen in Buscoducis aan de Vismarkt naast
het huis en erf van Johannes Kersmeker, in welk huis Matheus, zoon van wijlen Gerardus Zabbe woonde, en welke cijns
van 3 pond en 5 schellingen nu uit huis en erf van wijlen Nollikinus Quappe, gelegen in Buscoducis aan de Vismarkt betaald
moet worden, terwijl deze cijns door Johannes, zoon van wijlen Hermannes de Eyndhoven, aan Ghysbertus de Spina, zoon
van wijlen Ghiselbertus de Spina verkocht was, en door deze weer aan Gerardus was overgedragen;
-en de erfcijns van 4 pond uit de cijns van 5 pond, die Elisabeth des Corten, wijlen moeder van Rutgerus, kreeg uit het erf,
dat van Henricus Pricke was, gelegen in Buscoducis aan de Vuchterstraat, tussen het goed van Rodolphus, zoon van
Godescalcus Roesmont, en dat van Goeswinus Knode en Johannes Lemken, strekkende van de Vuchterstraat tot de
Postelstraat, en uit alle gebouwen, die erop staan, welke cijns van 4 pond Ghiselbertus, zoon van wijlen Ghiselbertus de
Spina, van Rutgerus Cort, zoon van wijlen Henricus Cort, en van Rutgers zoon van Henricus verkregen had;
heeft overgedragen aan vrouwe Agnes van Zulen, abdisse, t.b.v. het convent van St. Clara.
<372>

31 augustus 1426 en 24 decemeber 1427:
In het testament en codicil van Henrick van der Lek, heer van Heeswijk is getuige Gerard van der Aa zoon w. Gerard, knape.
<373>

Henricus Dicbier en Gerardus van de Aa, schepenen in Buscum Ducis geven vidimus van een brief van 26 december 1348.
<374>

7 december 1429. ( op onser vrouwenavaont conceptio)
Ghereat van der Aa, zoon van Gheraet, oorkondt dat hij, op verzoek van Aernt van Zevenbergen, een jaarrente van 100
cronen aan Brant Roevers, Mathijs Bacs, Henric Steenwechs en Jan van Erpe, zoon van Leonis, zal betalen, dat hij Aernt
voornoemd als kwijting alle tienden in de ban van Hedecusen in het land van Huesden heeft gekregen en dat hij door
Yngram Roompot, abt van Berne, met de tienden is beleend.
<375>

8 december 1430:
Johanna van der Lek vrouwe van Hoogstraten, Heeswijk en Dinther in een akte betreffende de stichting van de kapel bij het
kasteel van Heeswijk waarbij als arbiter aanwezig Gerard van der Aa.
<376>

1432:
Goossen z.v. Gerard van Berkel verkoopt de heerlijkheid Asten aan Gerard van der Aa.
<377>

ca. 1438:
Pauwels Langghenen van Beek vraagt zijn neef Gheryt van der Aa, wonende op Zeeghelworp, 15 bourgoensche schilden te
leen, te bezorgen te Heusden bij Willem van Boxtel.
<378>
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N.B.:
20 juli 1457:
Jan, Dirck en Henrick zonen van Gerard Gerardsz. van der Aa verkopen de heerlijkheid Asten aan Johanna van der Leck,
vrouwe van Heeswijk, Dinther en Moergestel.
<379>

9 augustus 1438:
Mechtildis weduwe van Jacobus Uter Oosterwyc verkoopt ten overstaan van Willem Dicbier Henricsz. en Willem Dicbier
Jansz., schepenen van den Bosch, aan Gerard van der Aa een stenen huis en burcht, staande op de Oude Huls en zich
uitstrekkende vanaf de gemene straat tot aan het water, zijnde bezwaard met erfrenten.
<380>

30 juli 1443:
Testament van Gerard van der Aa, armiger (knape-wapendrager), z.v.w. Gerard van der Aa met toestemming van zijn
echtgenote Vrouwe Anna van Scoenhoven, onder de getuigen Godefridus nat. broer van de testateur. Opgemaakt te Gestel
in het goed "te Zegenworp" op zijn kasteel.
<381>

Het testament van Gerard van der Aa, voor notaris Maarten Someren authentiek afschrift in 1473:
testator: Gerard van der Aa z.v.w. Gerard van der Aa en schildknaap hij is gezond van geest, maar ligt in zijn ziekbed; hij
herstelde niet. Hij handelt met toestemming van Anna van Schoonhoven, zijn echtgenote. Hij wil evenals zijn echtgenote
begraven worden op het hoog koor (in maioro choro) van de St. Janskerk.
legaten:
1. aan de fabriek van de St Janskerk 10 Hollandse gulden, het gebruikelijke bedrag, voor zijn graf.
2. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus 3 gouden klinkaarts.
3. aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 5 pond uit zijn goederen te aanvaarden voor de helft na zijn
dood en voor de helft na de dood van zijn echtgenote; deze erfcijns is bestemd voor een jaartgetijde voor hem, zijn
echtgenote en zijn voorouders; zijn erfgenamen kunnen deze erfcijns aflossen met 35 Rijnsgulden.
4. aan de Predikheren om hun kloostergebouwen te herstellen en voor een jaargetijde, zoals onder 3 omschreven, 14
Rijnsgulden.
5. aan de Minderbroeders voor een jaargetijde, zoals onder 3 omschreven, 7 Rijnsgulden.
6. aan de Augustijnen en de Carmelieten die in Den Bosch of in St. Michielsgestel hun termijn houden ieder 2 Rijnsgulden.
7. aan de fabriek van de kerk van St. Michielsgestel 50 Philippusschilden; Gillis de Snijder en "Godfried, de natuurlijke
broeder" van de testator, mogen bepalen hoe dit geld te besteden; het is bestemd voor de aankoop van een erfcijns van 1
pond voor de vicaris van voornoemde kerk die daarvoor een jaargetijde moet houden voor de zielen van hem en zijn
echtgenote.
8. aan de koster van de kerk van St. Michielsgestel 1 mud rogge eens.
9. aan de Tafel v/d H. Geest van St. Michielsgestel een erfpacht van 3 mud uit al zijn goederen, op voorwaarde dat hiervan
zolang zijn echtgenote en zijn "oudste zoon Gerard" leven, jaarlijks op zijn sterfdag brood wordt uitgedeeld onder de armen
van St. Michielsgestel; wat er overblijft moet door Anna en Gerard v.n. voor vrome doeleinden worden aangewend; na de
dood van Gerard moet de bezitter van het kasteel (castrum) van Zegewerp deze spijnde organiseren; na de dood van Anna
wordt deze spijnde voor de helft op zijn sterfdag en voor de helft op de sterfdag van Anna gehouden.
10. de testator heeft een gasthuis gesticht in St. Michielsgestel; na zijn dood moet dit bestuurd worden door Anna en Gerard;
zij mogen het naar een andere plaats overbrengen of het voor een ander vroom doel bestemmen.
11. aan Hendrik Snavel , Godfried de natuurlijke broeder van de testator en Gerard van Boningen ieder 2 ruiters (equites),
vermoedelijk een muntsoort.
12. aan Geertrui d.v. Bergmans en aan zekere Heilwych, zijn dienstmeiden, ieder 1 ruiter en het hun verschuldigde loon.
13. aan Gerard de Brouwer, zijn knecht, 1 ruiter en het hem verschuldigde loon.
14. aan Godfried, zijn natuurlijke broeder, om Godswil en voor zijn bewezen diensten een lijfrente van 10 Rijnsgulden uit al
zijn goederen.
15. aan "Heilwych, zijn natuurlijke zuster" en begijn, om Godswil en voor de door haar bewezen diensten een lijfrente van 8
Rijnsgulden uit al zijn goederen.
voor onder 14 en 15 genoemden: op voorwaarde, dat deze personen na zijn dood Anna en zijn kinderen trouw zullen blijven
dienen; Anna moet hen echter wel voeden en kleden.
16 aan "Liesbeth zijn dochter" , non in het Clarissenklooster te Den Bosch, in plaats van haar erfdeel een erfcijns van 16
pond uit een huis in Den Bosch (die Arnoldus Dicbier uit diens woonhuis in Den Bosch en uit diens weiden geheten "Scaren"
moet betalen,deze erfcijns werd 9 augustus 1367 door Jan van Derentheren verkocht aan Wellinus van Neysel, z.v.w. Jacob
Coptiten) gedurende haar leven en na haar dood aan het klooster; het klooster moet wel een jaargetijde houden zoals
beschreven onder 3.
17. aan Liesbeth onder 16. genoemd nog een lijfrente van 16 pond uit al zijn goederen; deze vervalt na de dood van
Liesbeth niet aan het klooster.
18. aan Gerard zijn oudste zoon na de dood van zijn moeder een erfcijns van 30 pond oud geld ooit verworven door "Wellen
van Neijnsel en Hendrik van Nuland".
19. aan Gerard voorn. een erfpacht van 20 mud uit alle leen en cijnsgoederen van "Willem van der Aa "; deze goederen
heeft Willem voorn. verkocht aan Jan de Jode.
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20. aan Gerard voorn. een erfcijns van 10 pond oud geld uit de goederen van w. Philips Hinkaart gelegen in Empel en
Meerwijk.
21. aan Gerard voorn. een erfcijns van 3 pond oud geld uit goederen in Empel.
voor onder 18-21: op voorwaarde dat Gerard hiervan het vruchtgebuik heeft en dat deze na zijn dood vererven op de
broeders en zusters van de testator; de kinderen van deze broeders en zusters treden in de plaats van hun overleden
ouders.( is dit juist en wordt i.p.v. de testator niet bedoeld de begunstigde?)
22. aan Gerard voorn. een erfcijns van 5 pond uit erfgoederen in het gerecht van Empel in "Die Hoeve".
23. aan Gerard voorn. een erfcijns van 2 pond uit goederen in Lith.
voor onder 22-23: met de bepaling dat Gerard daarover vrijelijk mag beschikken.
24. aan Jan van der Aa zijn zoon na de dood van zijn moeder het goed Zegewerp gelegen in het land van Herlaar met een
stuk beemd in "Die Merendonck" en een stuk beemd, leengoed, in Esch; verder al zijn andere leen-, cijns- en allodiale
goederen; omdat Zegewerp belast is met de leenstatus bepaalt hij, dat ter verlichting Anna na zijn dood 600 Rijnsgulden die
Jan de Jode hem schuldig is zal gebruiken om erfgoederen te kopen t.b.v. haar en Jan voorn.; hij bepaalt ook, dat "jkvre
Aleid van Bommel" Zegewerp niet mag betreden.
25. in het contract onlangs gesloten in verband met het huwelijk van jkvre Elsbene, zijn dochter, met Robrecht de Loze is
bepaald, dat de testator als bruidschat zal geven een erfcijns van 100 Philippusschilden en 100 Arnoldsgulden; deze zouden
dienen om de goederen van Robrecht van de erop rustende lasten te bevrijden; de testator kocht reeds erfcijnsen ter
waarde van 51 Philippusschilden; hij wijst deze nu toe aan Robrecht; de rest van de bruidschat mag Robrecht verhalen op
zijn goed genaamd "Ter Opstal"; mocht Robrecht zonder wettig nageslacht na te laten overlijden, dan gaan deze goederen
naar Elsbene en als zij dan niet meer leeft, vallen zij toe aan Gerard; mochten Elsbene en Robrecht na de dood van de
testator en Anna met de vijf andere broeders willen delen, dan moeten zij volgens het recht van de stad Den Bosch de
voornoemde renten inbrengen.
26. al zijn overige goederen vererven na de dood van de testator en van Anna op zijn kinderen Dirk, Hendrik, Willem,
Godfried en Gerard jr. en moeten dan gelijkelijk gedeeld worden; geen van zijn kinderen mag de hem of haar gelegateerde
of te erven goederen vervreemden als hij of zij nog geen 30 jaar oud is.
Mochten zijn goederen belast worden dan komt deze voor rekening van alle kinderen, hij benadrukt, dat Anna het
vruchtgebruik heeft van alle goederen zolang zij leeft.
Executele: mr. Gerard van Vladeracken, doctor in de rechten; jkrs. Jan en Hendrik van Schoonhoven, gebroeders; Jan
Monix, meester in de vrije kunsten.
Plaats: in Gestel op het goed Zegewerp in de stenen toren van het huis aldaar.
Getuigen: mr. Gerard Krom, deken van het kapittel van de St. Jans kerk; Gijsbrecht Bak, kanunnik van deze kerk en
Godfried, nat. broeder van de testator.
<382>

8 januari 1445:
Een erfpacht gegeven voor schepenen van Oesterwyck door Jan en Aert gebroeders en hun zuster Geertruyt kinderen van
w. Peter van de Loe etc. o.a. uit: de helft van een beemd genaamd "Theelbeemdje "gelegen in de parochie van Esch, ter
stede genaamd "die Rudonck" tussen de gemene stroom, genaamd die Aa, enerzijds en het erf van Aert Henrickskinderen
anderzijds, strekkende met het ene einde aan het erf der kinderen v.w. Gherijts van der Aa van Segeworp. <383>
1444-1445:
Gerit, Jan en Dirck zoons van Gerit Geritsz. van der Aa en jkv. Anna.

<384>

23 augustus 1449:
Overdracht door vier broers, Jan, Dirk, Henrick en Gerard, zoons van vrouwe Anna en w. Gerard van der Aa, knape, aan de
notaris Johannes Amelricusz. de Buscoducis ten behoeve van de kapel van St. Anthonius bij het kasteel van Heeswijk, van
een erfpacht van 2 mud rog uit een stuk weiland te Schijndel achter de kerk in de Haerbeemde, 2 1/2 bunder min 20 roeden
groot, geheten de Smaledonck, welke pacht zij verkregen hebben van hun moeder Anna. De overdracht vindt plaats ter
uitvoering van een arbitrale uitspraak hun gerechtelijk opgelegd als genoegdoening. Uit de erfpacht moet een wekelijkse mis
worden gefinancieerd voor het zieleheil van de vermoorde man Thomas van Hazelbosch.
<385>

1455-1456:
Jan, Dirck, Henrick en Willem zoons van w. Gerit Geritsz. van der Aa.
<386>

De beleningen met het goed Zegenwerp gaan als volgt:
Na afstand van de tocht van Anna van Schoonhoven voor schepen van Den Bosch op 10 december 1444 van "tghoet te
Zegheworp" t.b.v. haar zoon Jan van der Aa.
25 februari 1444( des anderen daighs nae Sint Matheusdach 1443)
Jan Gerardsz. van der Aa 't goet te Zegheworp met zijnre toebehoirten, welck goet Jan Gerairtszn van der Aa ontfangen
heeft, dair bij waren mannen van leen Willem van der Aa, Dirck van Thuyl, Jan de Jode en Jan van den Camp.
Na hem werd 7 september 1446 daarmee beleend zijn oudste broer Gerard van der Aa, kloosterling in Mariahage bij
Eindhoven.
Na deze, 28 april 1449 zijn broer Hendrick van der Aa, hij droeg Zegenwerp over aan zijn broer Jan van der Aa op 4 oktober
1452. Op 10 februari 1473 droeg Jan van der Aa zijn huys tot Zegenworp over aan Herman Coenen zijn schoonzoon. <387>
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31 maart 1459:
Dirck, Hendrick, Willem en mr. Goyart, gebroeders, zonen van w. Gerard van der Aa, dragen t.o.v. Martinus van Roye en
Henricus van den Merendonc, schepenen van den Bosch, over aan Aleid (Pieck), weduwe van Johannes Oem, ridder, heer
van Bokhoven, een stenen huis met tuin, staande en gelegen te den Bosch op de Oude Huls en zich uitstrekkende vanaf de
gemene straat tot het daar achter vlietende water.
<388>

Hij was gehuwd met Anna van Schoonhoven, dochter van Jan Jansz. van Schoonhoven en Elsa van Diest. Anna is
overleden in 1477.
Zij is na de dood van haar man ingetreden in het klooster van St. Geertrui in Den Bosch.
In de jaere 1456 heeft juffrouw Anna van der Aa, weduwe van Gerardus van der Aa, heer van Bochoven (sic), dese ordre
aengenomen, nalatende seven soonen (?) ende twee dochters, van dewelcke sijn geweest twee soonen religieusen in den
convente der regulieren buyten Eynthoven ende een dochter int Claraclooster alhier. Dese heeft het clooster seer verrijckt
met haer clijnodiën ende andere goederen.
<389>

Op 13 september 1475 vindt er een schenking plaats aan het St. Geertruiklooster door Gerard Hoernken en hierbij wordt
o.a. vermeld zuster Anna van der Aa als moniaal van het klooster.
<390>

Van hen zijn acht kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa, kloosterling te Eindhoven.
22 januari 1450:
Johan van Erpe, heer van Waelwijck, Gherit van der Aa, zoon van Gherit, Lonys van Lanckvelt, Gherit van Brakell, zoon
van Claes, Pouwels van Haesteryck, zoon van Rolof, en Lonijs van Erpe, zoon van Lonys, oorkonden dat zij 1100
overlandse Rijseguldens aan Dyerick (Dyrick) van Bronchorst, heer van Bate(n)b(er)ch, Anhholt, Gronsselt en
Ryngb(er)ch, schuldig zijn.
<391>

N.B.: Gerard van der Aa , de vader is rond 1443 overleden zodat het hier de zoon Gerard zal betreffen.
2 Jan van der Aa, zie VIII-A.
3 Godfried van der Aa is overleden in 1469.
Broeder Godert van der Aa, religieus in het klooster Ten Hage te Eindhoven, houdt 1/3 van de heerlijkheid Milheeze in
leen, hij krijgt op 18 juni 1453 de macht zijn laten te beëdigen.
<392>

4 Hendrick van der Aa, zie VIII-B.
5 Dirck van der Aa, zie VIII-C.
6 Willem van der Aa is overleden in 1471.
1 januari 1478:
Uit het testament van Arnoldus Berwout Godefridusz. gehuwd met Heilwig d.v. Daniël Roesmont onder nr. 4:
een erfcijns , groot 14 gouden Rijnsguldens 's jaars, gevestigd op een huis ,erf en hof van vrouwe Aleid, weduwe v.w.
heer Jan Oems, eertijds heer van Buchoven,ridder, gelegen te 's-Hertogenbosch in een straat, genaamd Audenhuls
tussen het erf van Willem van der Aa Gerritsz. enerzijds en dat van Arnts Berwout anderzijds etc.
<393>

7 Elsbeen van der Aa, zie VIII-D.
8 Liesbeth van der Aa, non Clarissen.

VII-C

Willem van der Aa, zoon van Floris van der Aa (VI-F) en Ysabella van Zevenberghen, heer van Nieuw-Herlaer en
ridder.
Willem van der Aa Florijsz. wordt na dode van zijn vader beleend met Nieuw Herlaer.
Willem van der Aa droeg Nieuw Herlaer over aan Jan die Joede tegen vestiging daarop van twee grondrenten, een van
honderd keurvorstelijke rijnsche en een van honderd rijnsche gulden 's jaars, ten behoeve van hem zelve en van zijn neef
Goyart van der Aa Gerritszn. te Zegenwerp. Laatstgemelde grondrente werd door Willem van der Aa Florijsz. in 1418
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overgedragen aan Ysabel van Zevenbergen, die omstreeks 1447 huwde met Anthoenis van Glymes. Genoemde Jan die
Joede betaalde de rente aan haar niet, weshalve hij aan Anthoenis van Glymes ten behoeve van zijn genoemde echtgenote
het leen Nieuw Herlaer in 1447 overdroeg. Deze echtelieden droegen daarop dit leen op hun beurt over aan Hendrijck van
der Aa Gerritsz. die daarmee op 7 augustus 1449 werd beleend door Henrick van Hoorn, heer van Perwijs en Oud Herlaer,
behoudens de lijftocht van Anna van Schoonhoven, weduwe van Gerrit van der Aa zijn moeder. Daags daarna deed Willem
van der Aa Florijsz. meergenoemd ten behoeve van deze Hendrick van der Aa Gerritsz. afstand van al zijn rechten op Nieuw
Herlaer.
<394>

4 februari 1441:
Willem zoon van Floris Willemsz. van der Aa verkoopt de hoeve aan het Sant te Zelissel (Boxtel) aan Jan de Joede.
<395>

13 augustus 1449:
Henrick van Huerne, heer van Perweys, Hem, Duffell, Walem, Geel, Herlair, enz. oorkondt dat Willem van der Aa, zoon van
Floris, ten behoeve van Henric van der Aa, zoon van Gerit, van alle rechten op het goed Ny Herlair, zowel op de grond als
de lijfrente van 100 Rijnse guldens, afstand heeft gedaan. Getuigen: Goeyaert van Erp genaamd Middegael, Gerit van Eyck,
Andries van Gestell, zoon van Aelbrecht, en Henrick van den Colck, zoon van Dirc, leenmannen van Herlair.
<396>

1449:
Hendrick Gerardsz. van der Aa wordt beleend als heer van Nieuw-Herlaer in opdracht van Willem van der Aa Florisz.
<397>

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee natuurlijke kinderen bekend:
1 Isabelle van der Aa.
2 Walburga van der Aa, zie VIII-E.

VII-D

Gerard van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (VI-J) en Johanna van Goetsenhoven, is overleden in 1458.
12 december 1424:
Genoemd in een oorkonde van hertog Jan IV, Gerard van der Aa als drossaard en ontvanger van het Land en heerlijkheid
van Mechelen.
<398>

17 augustus 1425:
Een onderzoek te Duffel in aanwezigheid van Jan heer van Rotselaer en Gerard van der Aa, drossaard van het Land van
Mechelen.
<399>

21 febr. 1435:
Schepenen in Den Bosch oorkonden, dat Lucas van Erp, zoon van w. Gerlacus en Gerardus van der Aa, zoon van w.
Gerardus van der Aa, zoon van w. Goeswinus van der Aa, ridder, hebben verkocht aan Dirck gezegd van Hees nat. zoon
van w. heer Johannes van Os, eertijds kanunnik van Luik, een erfpacht, groot 6 mud rogge, 's jaars, Bossche maat,
verschijnende op 2 febr. en gevestigd op een hoeve met toebehoren van w. Gerlacus voornoemd, gelegen in de parochie
van Hezewyck.
<400>

Hij was gehuwd met Christijn van Erpe, dochter van Lucas Geerlinck Lucasz. van Erpe en Catharina van Stakenborch.
1454-1455:
Jkv. Christijn dochter w. Lucas Geerlinck Lucas van Erpe weduwe van Gerit van der Aa, zoon w. Gerit van der Aa, zoon w.
Heer Goossen van der Aa en haar schoonzoon Willem Scoef,ridder, man van jkv. Luca.
<401>

Van hen is een kind bekend:
1 Luca van der Aa, zie VIII-F.

VII-E

Jan van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (VI-J) en Johanna van Goetsenhoven, heer van Opstal na zijn broer
Willem.
Hij was gehuwd met Oda van Montfoort, dochter van Willem van Montfoort en Anna van Baer, vrouwe van Haren.
Haar zegel is bekend van 3 september 1452 (zie afbeelding)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oda van Montfoort.
S OEDE VA MON(T)…… TOT…….
onleesbaar.
rond 31 mm.
afhangend.
geen tegenzegel.
3 september 1452
RA Arnhem, archief huizen Waardenburg en Neerijnen,
inv. nr. 814.

21 oktober 1462:
Willem, broeder tot Montfoirde, ridder, enz. doet uitspraak op verbeurte van 2000 Rijnse guldens te betalen aan Daneles van
Lonresloot, schout van Ouwater, in de geschillen met betrekking tot de nalatenschap van wijlen Oede van Montfoerde,
vrouwe van Haren en Lathem, zijn dochter, tussen Willem Dobbelsteyn van Duyerrode, heer van Haren, enz. Claes van der
Donck, heer van Byecht, Willem van Merode , heer van Vullen, en Agnyes van der A, waarbij aan Willem Dobbelsteyn van
Duyerrode en Katrijn van Peterssem, diens echtgenote, het huis en de heerlijkheid Lathum met alle toebehoren en de tiende
te Erp, gelegen op de Velue, met alle toebehoren, Claes van der Donck, het goed en de tiende te Dyem met alle
toebehoren, Willem van Merode en Johanne van der A, diens echtgenote erfelijk 25 Rijnse guldens per jaar , tot een totaal
van 500 Bourgondische schilden, uit het goed en de tiende te Erp, en Agnyes van der A, dochter van Oede voornoemd, het
goed en de tiende te Randwijc, gelegen in de Betuwe, met alle tiebehoren werden toegewezen.
<402>

Zij was later gehuwd (2) met Dirk van Petershem.<403>
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Agnes van der Aa, zie VIII-G.
2 Janne van der Aa, zie VIII-H.

VII-F

Elisabeth van der Aa, dochter van Gerard van der Aa (VI-J) en Johanna van Goetsenhoven.
Zij was gehuwd (1) met Wouter de Leeuw. Wouter is overleden in 1439.
Zij was gehuwd (2) met Jan van Beas.

VII-G

Gerard van der Aa, zoon van Willem van der Aa (VI-K) en Margaretha Vlemincx, heer van de Doncken Muysene en
burgemeester van Mechelen, is overleden in 1473 begraven in de Sint Jan te Mechelen.
Hij was gehuwd met Johanna Mijs, dochter van Jan Mijs en Catharina Kerremans.

VII-H

Anthonie van der Aa, zoon van Willem van der Aa (VI-K) en Margaretha Vlemincx, burgemeester van Mechelen,
schout van Mechelen, valkenier van keizer Maximiliaan en ridder, is afkomstig uit Mechelen in de Langeschipstraat, is
overleden in 1490.
Hij was gehuwd met Catharina van Cuyck, dochter van Gerard Gerardsz. van Cuyck en Oda van Boutershem.
Catharina, Vrouwe van Scheplaken.
Zie voor voorouders.<404>

Van hen is een kind bekend:
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1 Jan van der Aa.
7 november 1499:
Verzoek van de onderdanen van de vorst als inwoners van Mechelen om Jan van der Aa, zoon van wijlen Anthonis van
der Aa, ridder, voorheen schout van deze stad , in dienst te nemen.
<405>

VII-I

Willem van der Aa, natuurlijke zoon van Willem van der Aa (VI-K).
Hij was gehuwd met Lijsbeth Hels.

VII-J

(?) Willem van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (VI-O) en Mechtelt Jan Templersdr..
Hij was gehuwd met Liesbeth.
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Generatie VIII
VIII-A

Jan van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (VII-B) en Anna van Schoonhoven, heer van Zegenwerp en schepen,
is overleden 1484 of 1485.
Hij was schepen van Den Bosch 1450,1467,1481 . Zijn schepenzegels zijn bekend van 1450 zegelstempel (zie
afbeelding). 5 juni 1451, (zie afbeelding), `11 oktober 1476 afwijkend zegel, (zie afbeelding); 22 november 1481, 26
augustus 1482. <406>

1. Jan van (der) Aa, schepen van ’s-Hertogenbosch.
2. .S: IOHIS:DE:AA:SCABI:IN:BUSCODUS:
3.geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin een vogel, en
een barensteel van twee hangers.
4. rond.
5. n.v.t.
6. n.v.t.
7. 1450.
8. ’s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, collectie
zegelstempels, nr. 108.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Jan van (der) Aa, schepen van ’sHertogenbosch.
: S:IOHIS:DE:AA:SCABI:IN:BUSCODUC
geruit met een (rechter)vrijkwartier,
waarin een vogel, en een barensteel van
twee hangers.
rond
afhangend.
geen tegenzegel
5 juni 1451.
SA ’s-Hertogenbosch, archief
Godshuizen, archief Groot
Ziekengasthuis, inv. nr. 2816.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Jan van der Aa.
S’ IO………:VAN DER AA ‘.
geruit ,et een
(rechter)vrijkwartier, waarin een
vogel, schildhouder een
vrouwenfiguur, helmteken twee
hoorns waartussen een vogel.
rond 30 mm.
afhangend.
geen tegenzegel.
11 oktober 1476.
RA Arnhem, archief heren van
Ammerzoden, inv. nr. 3.

4 december 1443:
Jan Inghels, Henric de Proest, Jan van Attenorde en Jan van Haesdonc, laten van Jan van Wiler, oorkonden dat Jan van
der Aa, zoon van wijlen Gerard, voor de meier, Jan van Wiler en de laten voornoemd, voor een mis en een jaargetijde de
ene helft van een beemd, waarvan Willem van der Aa de andere helft heeft, gelegen in de parochie Eelwijt en geheten in
het Schouwenbroeck, aan broeder Rombout van der Berct, prior van het klooster van O.L.V. te Hanswyck bij Mechelen, ten
behoeve van het convent van het klooster voornoemd, heeft opgedragen. Zegelaars: Schepenen van Percke.
<407>

22 maart 1444:
Peter van Hemert, abt van Berne, beleent Jan van der Aa met de tiende van Hedichuysen. Getuigen: Hack van
Outheusden en Phelipus Jan Aertsoen (Heergewade: Een aam wijn).
<408>

10 december 1444:
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Anna van Schoonhoven, dochter van Jan en echtgenote van Gerard van
der Aa, ten behoeve van Jan, hun zoon, van het vruchtgebruik van het goed te Zegheworp afstand heeft gedaan.
<409>

16 juli 1446:
Jan van Hoerne, heer van Perweys, van Duffel, van Gheel en van het land van Heerlaer approbeert de verkoop door Jan
van der Aa, kastelein van Heerlaer, in 1445 met de stad Shertogenbosch gedaan betreffende de levering van 1200 pleiten
aarde, welke voorschreven stad binnen 10 jaren moet afsteken van het land, genaamd "die Langhdonck bij de
Caluwenberg", gelegen binnen den lande van Herlaer en waarvan voorschreven stad afgestoken heeft 84 pleiten, zodat
haar nog ontbreken 1116 pleiten.
<410>

26 mei 1466:
Henrick van Hoirne, heer van Perweis, Dussen (Duffel), Vaelhem, Gheele en Ghestel bij Heerlaer enz. oorkondt dat hij Jan
van der Aa, ter verbetering van diens leen Zegenworp, leenroerig aan de heerlijkheid Ghestel, de houtschat op het goed
Zegenworp heeft gegeven.
<411>

10 februari 1474:
Jan van der Aa geeft erfelijk in handen van Airt van Campen, de laatste als gemachtigde van de heer van Perweys als
leenheer, zijn huys tot Zegenworp inder prochiën van Gestel bij Herlaer gelegen, met eenre hoeven, landen, bempden,
heyden ende weyden, ende anderen zijnen toebehoirtten, zoals hij dat in leen hield van de heer van Perweys als heer van
het land van Herlaar en wel t.b.v. van zijn schoonzoon (swager) Herman Coenen en diens huisvrouw joffr. Marie, dochter
van Jan van der Aa etc.
<412>
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1 juli 1474:
Jan van der Aa draagt een cijns van 21 rijnsgulden, gaande uit een meerdere cijns van 63 Rijnsgulden, die rustte op een
huis met erf en hof in de Kolperstraat te Den Bosch en uit land in Teefelen op aan Herman Coenen (zijn schoonzoon). Hij
had die cijns zelf ontvangen van zijn schoonvader Peter Pels, als huwelijksgift.
<413>

11 oktober 1476:
Hendrik van der Aa, ridder, Jan en Dirk van der Aa gebroeders verklaren etc. zie verder bij bij Hendrik van der Aa. ( met
zegel van Jan).
1 januari 1478:
Uit het testament van Arnoldus Berwout Godefridusz. gehuwd met Heilwig dr.v. Daniël Roesmont onder nr. 5:
een erfcijn, groot 22 gouden penningen 's jaars, Kronen genoemd, gevestigd op een beemd van Jan van der Aa, gelegen
in de parochie van Esch, alsmede gaande uit een beemd gelegen in de parochie van Gestel in "die Rumelsche beemde"
<414>

Hij was gehuwd met Maria Petersdr. Pels.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Maria van der Aa, zie IX-A.
2 Anna van der Aa, zie IX-B.

VIII-B

Hendrick van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (VII-B) en Anna van Schoonhoven, ridder, heer van Bokhoven,
heer van Nieuw-Herlaer, is overleden in 1477.
Zijn zegel is bekend van 1 augustus 1467, (zie afbeelding).

<415>

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Hendrik van der Aa, ridder.
’S HENRIC VAN … (AA) HE TOT
BOCHOVE.
geruit met een
(rechter)vrijkwartier, waarin een
vogel, schilhouders twee staande
leeuwen, helmteken twee hoorns
waartussen een vogel..
rond 33 mm.
afhangend.
geen tegenzegel.
1 augustus 1467.
RA Arnhem, hertogelijk archief,
nr. 852.
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1449:
Hendrick van der Aa wordt beleend als heer van Nieuw-Herlaar onder St. Michielsgestel door opdracht van Willem van der
Aa Florisz.
<416>

13 augustus 1449:
Willem van der Aa Floriszoon draagt op aan Henrick van Huern, Heer tot Perweijs, Duffel enz. al zijn recht aan het goed
Nieuw-Herlaer, ten behoeve van Henric van der Aa Gerritsz. Hierover waren als mannen van leen Goijart van Erp, anders
genaamd van Middegael, Gerrit Eijck, Andries Aelbrechtszoon van Ghestel en Henrick van den Colck Dircksz. <417>
23 oktober 1451:( Datum autem visionis predictarum litterarum vicesimatercia die mensis Octobris anno Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimoprimo)
Arnoldus Monix, de zoon van Ghiselbertus, en Martinus Monic, schepenen in Buscoducis, oorkonden, op verzoek van
Henricus de Aa, zoon van Gerardus de Aa, ten behoeve van Henricus en ten behoeve van Martinus Monic, de zoon van
Martinus, gevidimeerd te hebben een akte van dd. 21 april 1410, waarbij Gerit van Berkel, Henric Dicbier Goyartssoen, Jan
van Best, Bartholomeus Spierinc, Henric Becker en Florys vander Aa, schepenen in 's-Hertogenbosch, oorkondden, dat
Gerit, de zoon van Gerit vander Aa voor hen verschenen was en twee gerechtelijke vonnissen met twee schepenbrieven
verkregen had, bevattende elk een erfcijns van zestig oude schilden, welke Gerit verkregen had van Hendric van Huerne,
heer van Pereweys en Cranenborch, gaande uit alle goederen van Hendric, en dat Gerit bovendien gerechtelijke
pandingen verricht had.
<418>

23 november 1451:
Jonkheer Anthonis van Bergen, Heer tot Wailhaing en Mellijn, geeft voor schepen van Brussel aan Henrick van der Aa
Gerritsz. en aan zijn borgen, Jonker Jan van Schoonhoven en Robbrecht de Loeze, algehele kwijting van een som van een
en twintighonderd rijnsche guldens zijnde de koopprijs van het huis en hove genaamd Nieuw-Herlaer bij 's-Hertogenbosch,
dat Jonker Anthonis en zijn gezellin hadden verkregen tegen Jan de Juede en dat zij aan voornoemde Henrick van der Aa
daarna hadden verkocht. Hierover waren als schepenen Jan de Mol en Jan Spijske.
<419>

4 oktober 1452:
Item opten vierden dach octobr(is), anno XIIIIc LII in p(rese)ntien van mann(en) van leen hier nae bescreven, heeft Hnerick
van der Aa tvoirs(creven) leen te Zegeworp opgedragen en(de) overgegeven met allen wegen van recht dair toe
behoiren(de) Jann(en) van der Aa, zijnen wettigen brueder, dair bij waren mann(en) van leene Jan van Thuijl, Henrick
Berwout, Hendrick Dircsz(oon) van d(er) Colck ende Gijsbrecht sGrteven, Weltkensz(oon). <420>
16 februari 1453:
Ph(ilip)s (van Bourgondië, hertog van Brabant), etc. oorkondt dat Hen(rick) Magnus, stadhouder van de lenen van
Brab(ant), op verzoek van M(er)griete Oems, dochter van wijlen heer Jan, en Geerde van Eycke, haar voogd, Henrick van
der Aa, haar toekomstige echtgenoot, aan de heerlijkheid Olmen met alle toebehoren heeft gelijftocht. Getuigen:
Robb(recht) de Boeze, Arnde Venbosch, Jan(n)e van Hercsem, Ghijsb(recht) Moelepas, e.a. leenmannen van Brabant.
<421>
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17 februari 1453:
Henrick van der Aa, als leenman en zijn moeder Anna van Schoenhoven, weduwe van Gerrit van der Aa, als
lijftochteresse, dragen op aan Henrick van Huerne, Heer van Perweijs, Herlaer enz. hun leenheer, de tocht van het leen
Nieuw Herlaer, gelegen onder de parochie van St. Michiels Gestel, om Jonkvrouw Margriet, dochter van Jan, heer van
Bokhoven en Olmen, de aanstaande huisvrouw van genoemde Henrick van der Aa daaraan te tuchtigen, hetgeen dan ook
geschiedde. Hierover waren als mannen van leen Reiner van Diest, Gerrit van Eijck, Henrick van den Colck en Gijsbrecht
's- Greven.
<422>

9 november 1454:
Hendrick van der Aa ten behoeve van Margritte Oeme, dochter van wijlen Johan, heer van Bouckhoven, zijn echtgenote
beleend met Bokhoven zoals Arnoldus van Herlaer, heer van Ammerzode, na de dood van schoonvader.
<423>

12 november 1456:
Hendrik van der Aa wordt beleend met Bohoven.
<424>

8 mei 1457:
Jan Monix en Jan van Erpe, zoon van Arnt, scheidsrechters namens Henrick van der Aa, heer van Buchoven, enerzijds,
alsmede Goessen Toelinc en Jan Loenman, zoon van Jan, scheidsrechters namens Claeus Loenman, bezitter van
leengoed van de hertog van Brabant binnen de heerlijkheid Buchoven, anderzijds oorkonden dat:
oo Claeus Loenman en diens erfgenamen de landsheer in vier gevallen, te weten bij inhuldiging, huwelijk, ridderslag en
gevangenschap, zoals anderen die binnen Buchoven zijn gegoed, een bede moeten betalen.
oo Claeus Loenman onder andere de achterstallige dijklasten en de reparatiekosten moet betalen.
oo Henrick van der Aa, heer van Buchoven, en Claeus Loenman aan de hand van bewijsstukken ter plaatse een regeling
over de preciese loop van hun gemeenschappelijk perceelsgrens zullen treffen.
oo Henrick van der Aa, heer van Buchoven. wanneer bij Claeus Loenman opnieuw rijshout wordt gestolen hem recht moet
doen geschieden.
<425>

25 november 1459:
De meier, de laten en de gemeente van Olmen bevestigen de rechten van Henricken van der Aa, heer van Bochoven, als
grondheer van Olmen.
<426>

12 april 1460:
Jannen Monix en Goessen Heym, namens de heer Henrick van der Aa, heer van Bochoven, en Margriet, dochter van
wijlen heer Jan Oem, heer van Bochoven, diens echtgenote, enerzijds, en Yewen die Moll, hoogschout van den Bosch en
heer van Urssapell, enz., ridder, en Claes Oem van Bochoven, namens de ingezetenen van het dorp Bochoven,
anderzijds, oorkonden mede namens heer Wouteren Bouwen, heer Van Buessell, het landrecht van Bochoven.
<427>

3 oktober 1464:
Henrick van der Aa en zijn vrouw Margaretha Oem van Arckel dragen Nieuw-Herlaer over aan Cornelia de zuster van
laatsgenoemde, welke de tocht daarvan gaf aan haar moeder Aletta Pieck.
<428>

3 augustus 1461:
Uitgifte in bruikleen door Heer Hendrick van der Aa, heer van Bokhoven, aan de vicaris van Schijndel van akten
betreffende de investiet van Bokhoven en diens rechten onder voorwaarde dat hij ze door de officiaal van Luik zal laten
transsumeren en bevestigen. Plaats van handeling in de parochie-kerk van Bokhoven.
<429>

9 juli 1464:
Protest van Heer Anthonis van Glymes, ridder, heer van Walhain-St.Paul en Mélin, waarbij als getuige Hendrick van der
Aa, heer van Bokhoven.
<430>

9 januari 1467:
Getuigenverklaring van Adam van Os en Dirck van Tilborch, Minderbroeders van Den Bosch. Ze verklaren dat zij in
augustus 1449 de heer van Bokhoven ieder dag op zijn ziekbed in Den Bosch bezochten als zijn zielzorgers. Hij was in het
Land van Gulick tijdens de strijd gewond geraakt en naar Den Bosch gebracht, waar hij in het huis van zijn zwager door
een chirurgijn werd verzorgd. Voor hij op 29 augustus 1449 overleed verklaarde hij in aanwezigheid van beide
Minderbroeders dat hij aan zijn echtgenote en kinderen ruim 1900 Rijnsgulden zou nalaten.
Verwijzing naar het testament van: Heer Jan Oem, ridder, heer tot Buchoven ende tot Olmen etc. in sijnre tijt, bynnen der
stad van sHertogenbosch inden huyze van Mathijs Back, sijns zwagers, opten Papenhuls aldair lach, bedvast, zyeck ende
cranck onder den meester cirurgyen overmidz quetsueren ende gebreken die aen sijnen lijve behouden hadde van zijnre
nederlagen inden Lande van Gulick.
Rogatie = (degene die de notaris heeft verzocht de rechtshandeling te beoorkonden): Heer Henric van der Aa, ridder, heer
tot Buchoven etc.
<431>
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1 augustus 1467: (Sunte Petrusdach in vincula)
Hendrick van der Aa, ridder, heer van Bokhoven sluit met Adolph, hertog van Gelre van Gulik , graaf van Zutphen , een
zoen vanwege de geleden schade hem en wijlen Jan van Bohoven aangedaan in de vijandelijkheden in Gulik.
<432>

zelfde datum:
Hendrick van der Aa, ridder, geeft, tevens namens Aleyt (Pieck)weduwe van Jan van Bokhoven , kwitantie voor de geleden
schade door wijlen Jan van Bokhoven en hem geleden in de Gulikse vijandelijkheden. voor de som van XIIc overlentzer
enz. gulden. te betalen met VIIIc R. guldens op de twee toekomende schattingen en Ic R. gulden op sunte Mertsens in de
winter na dato dezer brief.
<433>

circa 1470:
Opsomming door Henric van der Aa, ridder, van de goederen die hij in leen houdt van Brabant, te weten de heerlijkheid
Olmen met alle toebehoren, de watermolen te Strael met alle toebehoren, enige beemden, renten en andere inkomsten,
alsmede een hoeve met alle toebehoren, voor 1200 kronen verpand aan Claes van Bochoven, en een opsomming van de
goederen die hij in achterleen heeft uitgegeven.
<434>

26 januari 1472:
Protest door de (oude) hertog van Gelre en Gulik en graaf van Zutphen heer Arnoldus, tegen de wijze waarop hij door zijn
zoon is behandeld. etc. Onder de getuigen: Heer Hendrick van der Aa, ridder.
<435>

27 november 1473:
Heer Hendrik van der Aa, ridder, zoon van Gerard van der Aa, heer van Bokhoven belooft als eerste schuldenaar, aan heer
Paulus van Zomeren, prior van het reguliere klooster in dumo Eindhoven, een betaling van 10 pond zwarte tournooien en 5
maten graan, Bossche maat, uit een van 20 maten, zoals beloofd door Gerard van der Aa in leven vader van Hendrik en
Jan en Diederik, broers, kinderen van genoemde Gerard, en Vrouwe Anna, Elsbena en Ermgard, zusters, dochters van
Robbert Tzlozen en van Elsbena dochter van Gerard van der Aa.
Heer Hendrik betaalt nu aan het klooster 328 gouden florijen Rijns gulden genoemd en 20 denarii in ruil daarvan geeft het
klooster de aanspraak op het deel van 5 graanmaten terug. Als getuigen waren aanwezig Gerard Kuyst en Jacob vanden
Hoevel, rechteren uit Den Bosch.
<436>

11 oktober 1476:
Henrick van der Aa, ridder, Jan en Dirk van der Aa, gebroeders verklaren dat Walraven van Brouckhuyzenen van
Weerdenborgh, heer van Ammerzoden, onze zweager als echtgenote van Elsbene Sloizen zijn huivrouw onze nicht ( zij is
een dochter van hun zus Elsbene en Robert de Loze) een belofte heeft gedaan i.v.m. de huwelijksvoorwaarden etc.
<437>

1477:
Vermeld het overlijden van Hendrick van der Aa, ridder, heer van Bokhoven.
<438>

Hij was gehuwd met Margriet Oem van Arkel, dochter van Jan Oem en Aleid Pieck , overleden in 1468.
1 april 1487.
Dirck van Hatseyn en Margriet, heer en vrouwe van Bochoven, en Claes Oem, natuurlijke zoon van heer Jan, heer van
Bochoven, schout, Dielis Dirxszoon, Peter Ghijsbrechtszoon, Dirck Geritszoon, Jan Stevenszoon, Jan Peterszoon, Jacop
Jacopszoon en Jacop Jansz.zoon, schepenen, alsmede de naburen van Bochoven, geven een aanvulling op het landrecht
van Bochoven.
<439>

Zij was later gehuwd (2) met Dirck van Hatsteyn.
Van hen zijn vier kinderen bekend:
1 Gerard van der Aa.
2 Gertrudis van der Aa, zie IX-C.
3 Anna van der Aa, priorin St. Gertrudis te Den Bosch.
4 Jan van der Aa, zie IX-D.

VIII-C

Dirck van der Aa, zoon van Gerard van der Aa (VII-B) en Anna van Schoonhoven, schepen, meester van de Tafel
H.Geest, is overleden in 1484.
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Hij was schepen van Den Bosch in 1456,1471 en 1477, meester van de Tafel van de Heilige Geest te Den Bosch in
1470/71 tot 1481/85. Zijn schepenzegels zijn bekend van 1 october 1456. ( zie afbeelding); 1471 ( zie afbeelding) en
11 oktober 1476 met een afwijkend zegel, ( zie afbeelding ). <440>

1.

Dirk van (der) Aa, schepen van ’sHertogenbosch.
S * THEODERICI * DE * AA * SCABINI *
IN * BUSCODUS *.
geruit met een (rechter)vrijkwartier, waarin
een vogel.
rond
afhangend.
geen tegenzegel.
1 oktober 1456.
SA ’s-Hertogenbosch, archief Godshuizen,
archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 2432.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Dirk van (der) Aa, schepen van ’sHertogenbosch.
S * THEODERICI * DE * AA * SCABINI
* IN * BUSCODUC *.
geruit met een (rechter) vrijkwartier,
waarin een vogel..
rond
n.v.t.
n.v.t.
1471.
‘s-Hertogenbosch, Noordbrabants
Museum, collectie zegelstempels, nr.
150.

Genealogie van der Aa middeleeuwen

1. Dirk van der Aa.
2. S’………. …DER AA.
3. geruit met een (rechter) vrijkwartier, waarin een vogel,
schildhouder vrouwenfiguur, helmteken twee hoorns waartussen
een vogel.
4. rond 30 mm.
5. afhangend.
6. geen tegenzegel.
7. 11 oktober 1476.
8. RA Arnhem, archief heren van Ammerzoden, inv. nr. 3.

15 april 1456:
Dirck van der Aa z.v.w. Gerard wordt beleend met de Groote Ruwenberg te St.Michiels-Gestel. <441>

11 oktober 1476:
Hendrik van der Aa, ridder, Jan en Dirk van der Aa, gebroeders met een verklaring, zie verder bij Hendrik (met zegel van
Dirk)
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8 november 1480:
Proosten van de broederschap van O.L. Vrouw in de St. Janskerk, diverse cijnsen, die Dirck van der Aa z.v.w. Gerardus
van der Aa van zijn vader had verkregen en die de broederschap van hem verkregen had, dragen zij nu over aan het
convent van St. Clara.
<442>

1484:
Vermeld het overlijden van mr. Dirck van der Aa, schepen H. Geestmeester als lid van de O.L. Vrouwe Broederschap.
<443>

11 december 1499:
Johan van Vladeracken, namens de erfgenamen van Dirk van der Aa en Hubrecht Monix met Merten van Campen namens
de erfgenamen van Lysbeth Monix de huisvrouw van Dirck van der Aa voornoemd verkopen de Grooten Ruwenberg aan
Hillen Willem Zegersz. van Kuyck. Jan Pels Gijsbertsz. vernaderde echter dit goed waarna hij daarmee werd beleend.
<444>

Zie afbeelding De Groote Ruwenberg 1720.
Hij was gehuwd met Elisabeth Jacobsdr. Monix. Elisabeth Jacobsdr. is overleden rond 11 december 1499.
Zij heeft de tocht als weduwe van Dirck van der Aa, van 1/3 van de heerlijkheid van Milheeze.
<445>

VIII-D

Elsbeen van der Aa, dochter van Gerard van der Aa (VII-B) en Anna van Schoonhoven.
Zij was gehuwd met Robert de Loze.
Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Anna de Loze.
2 Elsbena de Loze, zie IX-E.
3 Ermgard de Loze, zie IX-F.

VIII-E

Walburga van der Aa, natuurlijke dochter van Willem van der Aa (VII-C).
Zij was gehuwd met Rudolf Thomasz. de Bever.

VIII-F

Luca van der Aa, dochter van Gerard van der Aa (VII-D) en Christijn van Erpe.
Zij was gehuwd met Willem Scoef. Willem, ridder.

VIII-G

Agnes van der Aa, dochter van Jan van der Aa (VII-E) en Oda van Montfoort.
Zij was gehuwd met Willem van Horien, zoon van Arnold van Horien en Margaretha van den Wijngaard.

VIII-H

Janne van der Aa, dochter van Jan van der Aa (VII-E) en Oda van Montfoort.
circa 1452:
Beateren vrouwe van Merode en Pietershem, en Jan, heer van Meroide, heer Arnoult, deken van sint Servais te Triecht
(Maastricht) en Rijckold, heer van Frentzen, ridder, enerzijds, en Jan, heer van Voelen, en Jannes van Eelst, anderzijds,
sluiten voorwaarden voor het huwelijk tussen Willem van Meroide, hun zoon en broer, enerzijds, en Janne van der Aa,
nicht van Jan, heer van Voelen, anderzijds.
<446>

3 sptember 1452:
Willam broeder van Montfoirde, heer van Lathem, ridder, oorkondt dat hij, met medewerking van Oede van Montfoirde,
vrouwe van Haren, zijn dochter, na zijn dood een erfelijke jaarrente van 150 oude Franse schilden aan Janne van der A,
dochter van Oede voornoemd bij haar huwelijk met Willem van Merode heeft gegeven. Medezegelaar: Jan (Johan) van
Montfoirde, heer van Hasertswoude, ridder zijn neef.
<447>
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cira 1487:
Wijlen Wilhelmus van Montfoirt, ridder, grootvader van moederszijde van Johanne van der Aa, dochter van wijlen Ode,
dochter van heer Wilhelmus voornoemd, had op verzoek van Ode voornoemd bij de voorwaarden voor het huwelijk tussen
Johanne voornoemd en Wilhelmus van Merode, als huwelijksgift, na zijn dood een erfelijke jaarrente van 150 oude Franse
schilden toegezegd, toen Johanna voornoemd na de dood van heer Wilhelmus voornoemd de rente opeiste kwamen haar
oudere zusters of diens echtgenoten daartegen in verweer met de bewering dat de huwelijksgift om verschillende redenen
ongeldig was, waarna beide partijen de jonker van Montfoirt als scheidsrechter hadden gekozen.
<448>

Zij was gehuwd met Willem van Merode, zoon van Richard van Merode en Beatrix van Petersheim.
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Generatie IX
IX-A

Maria van der Aa, dochter van Jan van der Aa (VIII-A) en Maria Petersdr. Pels, is overleden in 1530.
4 februari 1496: (0[p den] vyerden dach in februario, 1495, nae costu[me] van scryven der stat van 's-Hertogen[bossche])
Maria van der Aa, weduwe van Herman Coenen, oorkondt dat zij de hoeve ten Bolck met alle toebehoren, gelegen in de
parochie van Sunt Oedenrode, met een opbrengst van 60 Rijnse guldens per jaar en belast met een grondrente van 24
stuivers per jaar, ten behoeve van [Jan] van der Aa, echtgenoot van de dochter van wijlen Herman Coenen, als eigenaar van
de heerlijkheid Jexschot te Roede, van Jan van Vladeracken, haar voogd, als weduwgoed in leen houdt. Zegelaar Jan van
Vladeracken.
<449>

Zij was gehuwd (1) met Herman Coenen. Herman is overleden voor 4 februari 1496.
<450>

10 februari 1474:
Herman Coenen beleent met het huis Zegenwerp met zijn hoeven en toebehoren op de wijze zoals Jan van der Aa en jouffr.
Marie Pels
<451>

Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Christiaan Coenen.
2 Geertruid Coenen.
3 Ricalt Coenen.
Zij was gehuwd (2) met Lucas van Erp.
Van hen is een kind bekend:
4 Jan van Erp.

IX-B

Anna van der Aa, dochter van Jan van der Aa (VIII-A) en Maria Petersdr. Pels.
Anna van der Aa d.v. Jan van der Aa, houdt na dode van Jan van der Aa haar vader, 2/3 van de heerlijkheid van Milheeze in
leen.
<452>

Zij was gehuwd met Jan van Vladeracken. Jan, heer van Geffen, is overleden in 1532.
Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Gerard van Vladeracken is overleden in 1562.
2 Margaretha van Vladeracken, zie X-A.
3 Johanna van Vladeracken, zie X-B.

IX-C

Gertrudis van der Aa, dochter van Hendrick van der Aa (VIII-B) en Margriet Oem-van Arkel, is overleden in 1523.
Zij was gehuwd met Jan van Baexen, zoon van Wolter van Baexen en Cornelia Claesdr. Oem Arkel. Jan, heer tot
Rosmalen, laagschout van Den Bosch 24-2-1509 tot 25-12-1529 en heer van Nieuw Herlaar, is overleden voor 19 oktober
1523. <453> <454>
Beide huwelijken van Jan van Baexen bleven kinderloos
augustus 1484:
Aleydis van Buchoven weduwe van Johannes Oem, ridder, heer van Bokhoven en Ollem, draagt t.o.v. Goeswinus van Brecht
en Johannes Monix Martijnsz., schepenen van den Bosch, over aan Johannes van Baecxen Woltersz., als echtgenoot van
Geertrudis van der Aa, dochter van w. Henricus van der Aa, ridder, de helft van haar huis met tuin staande op de Oude Huls
en zich uitstrekkende vanaf de gemene straat tot aan de Dieze, alsmede de haar toekomende helft in alle zilveren vazen en
kostbaarheden voor huiselijk gebruik, in genoemd huis zich bevindende.
<455>
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12 juni 1492:
Jan van Baecxen, ridder, beleent met Nieuwe Herlaer na overdracht door Jan van Renesse, ridder, en vrouwe Cornelie van
Buchoven zijn wettige vrouw.
<456>

19 oktober 1532:
De erfgenamen van Jan van Baexen en legatarissen van hem en van zijn vrouw Geertruid van der Aa, voor de ene helft en
Willem Hinckaert, wduwnaar van Elisabeth van Herff, die vóór zijn huwelijk met haar weduwe was van Jan van Baexen
meergenoemd, zo voor zich als wettige actie en tochtrecht hebbende op de andere helft van na te melden goed ingevolge
opdracht na dode van heer Jan van Baexen voornoemd aan genoemde vrouwe Elisabeth van Herff gedaan door heer Jan
van der Aa, ridder, vrijheer van Bokhoven, als wettige erfgenaam van Geertruid van der Aa voornoemd, zijn zuster; en jonker
Goyart van Herff, heer van Herff en erfgenaam van Elisabeth van Herff voornoemd, zijn zuster, als recht hebbende op de
andere helft, verkopen aan Aelbrecht van Deventer, zoon van w. Gerard van Deventer, "'t goet genoempt Nyewe Herlaer,
leenroerig aen de hoffstede ende heerlicheyt Herlaer, als eerstens 't huys, genoempt 't hoff tot Nyewe Herlaer, met zynen
byvangen, bogarden, uuytgenomen die gifte ofte collatie van de capellen aldaer bijnnen den hove staende ende die der voirs.
heerlicheyt van de hoffsteden van Herlaer gereserveert, landerijen zoo bouw-en weiland", enz.
<457>

Hij was later gehuwd (2) met Elisabeth van Harff.

IX-D

Jan van der Aa, zoon van Hendrick van der Aa (VIII-B) en Margriet Oem van Arkel, burgemeester Den Bosch 14951496, schepen van Den Bosch, kastelein huis en slot van Gorinchem, drost van de stad Gorinchem, ridder, vrijheer van
Bokhoven, vrijheer van Hemert en ambtman van de Bommeler-en Tielerwaard, is overleden op 24 maart 1540 kinderloos.
Hij was schepen van Den Bosch in 1493 en burgemeester van Den Bosch in 1495-1496 en toen heer van Bokhoven.
<458>

Zijn zegels zijn bekend van 2 mei 1496, ( zie afbeelding), 26 november 1520, gevierendeeld, -- april 1522; 9 juni 1529, (zie
afbeelding). <459>

1.Jan van der Aa, heer van Bokhoven.
2. S’ + I……VAN.. ….TOT:BOCHOVE:
3. geruit met een (rechter) vrijkwartier, waarin een vogel.
4. rond 28 mm.
5. afhangend.
6. geen tegenzegel.
7. 2 mei 1496.
8. ’S-Heerenberg, archief huis Bergh, inv. nr. 316.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Jan van der Aa, vrijheer van
Bokhoven, ridder.
IAN VAN DRA VRI HER TOT BOCHOVE.
gevierendeeld: 1 en 4 : geruit met een
(rechter) vrijkwartier, waarin een vogel
(van der Aa), 2 en 3 : twee beurtelings
gekanteelde dwarsbalken (Arkel),
helmteken 2 hoorns waartussen een
vogel.
rond, 42 mm.
afhangend.
geen tegenzegel.
9 juni 1529.
RA Arnhem, archief kasteel Batenburg,
inv. nr. 13.
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18 maart 1491:( Mechelen, XVIIIen dach van maerte, 1490, van den rycken van ons conijnck te wetene van die van den
Romeynen t seste ende van den genen van Hongrie t eerste.
Jan van der Aa, heer van Botheven (=Bokhoven), knape, eiser, versus de prior van den Hage in Brabant, verweerder. Eerste
aanleg: Jan van der Aa, eiser, verzet zich tegen de berechting door een geestelijke rechter in het geschil inzake de tiende van
Heeckhuysen (=Hedikheuizen), gelegen in Holland, hem aanbestorven van wijlen Dierick van der Aa. De abt en de
leenmannen van de abdij van Berne of het leenhof van Holland zouden in deze zaak bevoegd zijn. Verzet eiser ongegrond
verklaard. Hierin sprake van: broeder Geert van der Aa, kloosterling in het klooster den Hage( = broer van Dierick van der Aa
en oom van Jan vander Aa)
.<460>
22 november 1492:
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Goyart Dicbier, meester van het Grootgasthuis te 's-Hertogenbosch bij de
Hinthamerstraat en bij de Gevangenpoort met toestemming van Jan van der Aa, als provisor van gezegd gasthuis etc.(met
het schepenzegel van Jan van der Aa in groene was)
<461>

26 december 1492 (1493):
Stichting door Heer Hendrick van Ranst heer van Boxtel en zijn echtgenote Vrouwe Hendrika van Haeften van een kapittel
met zeven kanunikken in de St. Petruskerk te Boxtel. Onder de getuigen: Jan van der Aa, armiger (knape).
<462>

21 januari 1496: (op ten XXIten dach van januario, 1495, na costumen shoofs van Camerycke)
Opsomming door Jan van der Aa van Bochoven van de goederen die hij in leen houdt van (Maximiliaan), aartshertog van
Oestrycke, als hertog van Brabant, te weten de watermolen geheten Strael met alle toebehoren, gelegen in de parochie van
Olmen, enige beemden, gelegen in de parochie van Olmen, en de grondheerlijkheid Olmen met alle toebehoren en
opsomming door Jan voornoemd van de rechten die hij heeft als grondheer van Olmen. Zegelaar: Meester Jan van
Vladeracken.
<463>

26 maart 1500: (zu Goch, an sechsundzweintigisten tag des monets mertzen, 1499, unser reichs des romischen im
vierzehenden und des Hungerischen im zehennden jarenn)
Maximilian (van Habsburg) rooms-koning, koning van Hungern, Dalmacien, Croacien, etc. aartshertog van Osterrech, hertog
van Burgundi, Lotherick, Brabannt, Styr. Kernndten, Crain, Lymburg, Lutzemburg, Gheldern, graaf van Flanndern, Habspurg,
Tyrol, Phyrt, Kyburg, Arthoys, Burgundi Pfaltzgrave, Henigow, Hollant, Seelandt, Namur, Zutphen, markgraaf van het H.R.
Rijk en Burgow, landgraaf in Elsass, heer van Friesslanndt, Windischen Marchk, Portenaw, Salins en Mechelen, enz.
oorkondt dat hij Johann van der Aa, heer van Puckhoven (=Bokhoven), tot baanderheer, en de heerlijkheid Puckhoven tot
baanderheerlijkheid heeft verheven.
<464>

N.B. Rooms-koning
:09.04.1486
Koning van Hongarije :04.04.1490
11 juni 1502:
Jan van der Aa wordt met de heerlijkheid Milheeze beleend.
<465>

21 janauri 1503: ( zu Herzogenpusch, am ain und zwannzigisten tag des monnats january, 1503, unserer reiche des romische
im sibenzehenden und des Hungrischen im dreyzehenden jare)
Maximilian (van Habsburg), rooms-keizer, koning van Hunngern, Dalmatien, Croatien enz., aartshertog van Osterreich, hertog
van Burgundi, Brabanndt, Geldern, enz, paltsgraaf (aan de Rijn), enz. oorkondt dat hij Johannvan der Aw, heer van
Buckennhoven, in het bezit van het slot en het dorp van Hemeret met alle toebehoren, zoals deze door wijlen Johann van
Hemeret en daarna door Gijsbert, diens bastaardzoon, werden bezeten en zodra deze in zijn bezit zijn gekomen, zal stellen.
<466>

29 september 1505 (Antwerpen, den XXIX dach van septembri, 1505)
Philips (van Habsburg), koning van Castillen, Leon, Grenade, enz. aartshertog van Oistryck, prins van Arragon, hertog van
Bourgoingnen, Lotharingen, Brabant, Stier, Carinten, Crain, Limburch, Lucemburch en Ghelre, graaf van Vlaendren,
Habsbourg, Tyrol, Artois, Bourgoingnen Paltsgrave en Henegauw, landgraaf van Elsaten, markgraaf van Burgauw en het H.R.
Rijk, graaf van Hollant, Zeelant, Phirt, Kiburg, Namen en Zuytphen, heer van Vrieslant, Windismarck, Portenauw, Salins en
Mechelen, oorkondt dat hij Jan van der Aa, heer van Bochoven, knape, tot ambtman van Bommel en de Bommelrewert heeft
benoemd. <467>
6 october 1505:
Jan van der Aa, heer van Bokhoven, legt de eed af als ambtman van Bommele en de Bommelrewerde met alle toebehoren.
<468>

20 maart 1508:
Floris van Egmont, heer van Sent Mertsensdick en stadhouder-generaal van Gelre, beveelt Johan van der Aa, vrijheer van
Bockhaven en ambtman van de Bomeler-en Tielreweerden, zijn zwager, om naast het ambt van de Bomelerweert ook dat van
de Tiereweert te bedienen. <469>

© 2008 - N.L. van Dinther

67

Genealogie van der Aa middeleeuwen
23 september 1510:
Johan, graaf van Egmondt, heer van Bar, enz., stadhouder-generaal van Hollandst (Hollant), Zeelanlant en Vrieslant,
oorkondt dat hij Jan van der Aa, vrijheer van Buchoven, zijn zwager, onder bepaalde voorwaarden vastgelegd in twee cedulen
dd. 23-9-1510, tot kastelein van het huis en slot van Gorchum met alle toebehoren, alsmede tot drost van de stad Gorchum
en het land van Arckel, dat hij in leen houdt van (Maximiliaan van Habsburg,) keizer (van Duitsland) en (Karel van Habsburg,)
prins van Castillen, aartshertog van Oistenrick, enz., als graaf van Hollandt, heeft aangesteld.
<470>

12 september 1519:
Roelof Dierckssoon, Cornelis Geerlicssoon, Jan Goiertssoon en Jan Peterssoon de jonge, schepenen van Bochoven,
oorkonden dat Handrick Claessoon uit Cuijck omtrent 80 jaar, Willem Roelofssoon uit Engelen omtrent 80 jaar en Willem
Janssoon uit de parochie van Vlijmen omtrent 65 jaar, alsmede Jan Peterssoon de oude omtrent 70 jaar, Gerit Peterssoon
omtrent 60 jaar en Jan Janssoon en Jan Gielissoon omtrent 50 jaar, naburen van Bochoven, op verzoek van Aert van Wijck,
kastelein te Bochoven, als gemachtigde van heer Jan van der Aa, vrijheer van Bochoven, voor Jan Peter Gijsberssoon,
schout van Bochoven, hebben verklaard dat de Maese toebehoort aan de heer van Bochoven en dat de heerlijkheid
Bochoven een koningsroede over de andere zijde van de Maese reikt.
<471>

26 november 1520: (des manendages post Pontiani martiris)
Johan van der Aa, vrijheer van Bochoven, en Elizabeth, dochter van Egmondt, zijn echtgenote, oorkonden dat zij de hof te
Vryndtsteyn met alle toebehoren, gelegen in het kerspel Dryel in het ambt van Averbetuwen, alsmede de twee hoeven te
Laickmondt met alle toebehoren, met uitzondering van de 50 Rijnse guldens van de jonker van den Berge en van de schuld
van Dirck van Blitterswyck en diens echtgenote, voor een jaargeld van 250 Rijnse guldens aan Joest van Sweten (Sweeten,
Zwten) hebben verpacht.
<472>

10 december 1520: (op manendach nae sente Nycolaesdach busscop)
Goossen van Honsseler, richter in de Oeverbetuwe, oorkondt dat Johan van der Aa, vrijheer van Bockhaven, ridder, Elizabeth
van Egmont, zijn echtgenote, aan drie boerderijen met alle toebehoren, te weten een boerderij geheten Vrijnenstyn, gelegen
in de kerspel Dryel in het ambt van Oeverbetuwe, en twee boerderijen, gelegen in het kerspel Wagenyngen, in de boerschap
Randwyck en het maalschap Laeckmont in het ambt van Oeverbetuwe, heeft gelijftocht, Getuigen: Alart van Horssen en
Steven van Ghent, gerichtslieden in de Oeverbetuwe.
<473>

1 mei 1521:
Burgemeetsres, schepenen en raad van de stad Gorinchem oorkonden dat zij een schriftelijke verklaring hebben gezien,
waarin een schikking tussen Johan van der Aa, heer van Bokhoven, ridder, enerzijds, en Lubbert Turck, heer van Hemert,
anderzijds, over de heerlijkheid Hemert, ondertekend door Wailborch van Mandertscheijt, gravin van Bueren, en Helmich
Dobbe en meester Evert die Veer, raadsheren, en dat zij op de rug van de verklaring voornoemd een eigenhandeige
aantekening van heer Fflorijs (van Egmond), heer Van IJselsteijn, enz., dd. 27-9-1515, hebben gezien, waarin een regeling
over de betaling van 2800 gulden door Lubbert voornoemd aan Johan voornoemd. Getuigen: Aelbrecht Willemssoen, Huijch
van Sevenbergen, Heijnricxsoen, burgemeesters, en Ghijsbert Vos, Aertssoen, Vredrich Spijker, Claessoen, Cornelis
Spronck, Dircxzoen, en Jan Jan Doeijenssoen, schepenen van Gorinchem.
<474>

9 november (15)25: (toe Gorinchem, de IX dach novembris, 25')
Johan van der Aa, vrijheer van Bochoven en drost van Gorinchem, beklaagt zich erover bij doctor (Willem) Lange, kanselier
van (Karel van Egmond), hertog van Gelre (en Gulik, graaf van Zutphen,) middels zijn kapelaan en Gherit van der Lawijck,
inwoner van Bueren, dat de ambtman van de hertog in de Overbetuwe de goederen van (Elisabeth van Egmond,) zijn
echtgenote, die haar bij magescheid met wijlen (Jan,) graaf van Egmont, wijlen (Fredrik van Egmond,) graaf van Bueren, en
wijlen heer Willem van Egmont, heer van Meer, haar broers, waren toegewezen en die zij 17 jaar en wijlen heer Willem van
Egmont, haar vader meer dan 70 jaar hebben bezeten, in beslag heeft genomen.
<475>

15 december 1525:
Johan van der Aa, ridder, en zijn vrouw Elisabeth van Egmondt. heer en vrouwe van Bochoven, verklaren het versterf van hun
dochter (sic) , Walburgh van Brunckhorst, vrouw van der Lipp, over te dragen aan Joest, heer tot Brunchorst en Borckelloe,
en diens zuster Anna van Bruchorst.
<476>

10 mei 1529:
Franchoise van Luxembourg, gravin-douariere van Egmondt, vrouwe van Hamaiden, Rebais en Saint Saulneux, voogd van
Kaerle, graaf van Egmondt, haar oudste zoon, oorkondt dat zij, evenals wijlen (Jan van Egmond,) haar schoonvader, en wijlen
(Jan van Egmond,) haar echtgenoot Jan van der Aa, vrijheer van Bochoven, haar oom, onder bepaalde voorwaarden
vastgelegd in twee cedulen dd. 23-9-1510, tot kastelein van het huis en het slot van Gorinchem, alsmede tot drost van de stad
Gorinchem en het land van Arckel, dat zij in leen houdt van (Karel van Habsburg,) konong van Spaengnien, als graaf van
Hollandt, heeft aangesteld.
<477>

1 mei 1530:
Jan van der Aa, ridder, vrijheer van Bokhoven, met Elisabeth van Harff zijn nicht, weduwe van Jan van Baexen, komen over
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het testament van deze laatste en diens (eerste) huisvrouw Geertruid van der Aa, zijn zuster, overeen, dat hij, Heer van
Bokhoven, zal behouden:
dat geheel huys van Bochoven ende dat half huys van der Aa ( te Den Bosch) mijtten halven huysraet ende silverwerck,
daerin wesende mijt hueren toebehoren.
<478>

5 september 1539:(tot Goerkom, den Ven septembrys, 1539)
Jan van der Aa schrijft aan (Floris van Egmond) dat hij van (Antonius van Lalaing), heer van Hoechstraeten en de raad
afscheid heeft genomen, dat eerstgenoemde hem namens (Karel van Habsburg), koning van Spanje enz.,) heeft bedankt en
dat eerstgenoemde hem heeft toegezegd dat de muiterij van Goerkom niet buiten de justitie kan worden gehouden.( zie
afbeelding)
<479>

Handschrift en handtekening Jan van der Aa
circa 1540:
Meester Jorien Warnynckhoff en Johan van [Gent], gevolgmachtigden van Osswolt, graaf van den Berche, heer van Bylant,
enz., laten zich door Olyphyr Hackfordt, ambtman(van de Over-Betuwe) in het bezit stellen van de hofstede Vrinensteyn
(Vrynensteyn) met alle toebehoren, gelegen in het kerspel Dryll in de Overbetuwe, door Joryen van Egmont, bisschop van
Utrycht, enz., (Johanna van Egmond,) weduwe van (George) Schenck, vrouwe van Tuetenborch, enz., alsmede Wylhem en
Lubbert Turck, broers, geërfd van wijlen Jan van der Aa, ridder, en wijlen Elizabet van Egmont, heer en vrouwe van
Boickhoven, en laten door Olyphyr voornoemd, namens (Karel van Egmond, hertog van Gelre en Gulik graaf van Zutphen),
verbieden dat de bisschop van Utrecht voornoemd de hofstede voornoemd toeëigenen of gebruiken zonder toestemming van
de graaf voornoemd.
<480>

8 januari 1540: (den achten dach in ianuario, 1539, nae t gemeyn scriven des stichts van Utrecht.)
Lubbert Torck, heer van Hemert, en Goevert Torck, aanstaande bruidegom, oorkonden, om alle geschillen na het overlijden
van (Jan van der Aa,) heer van Buchoven, en (Elisabeth van Egmond), vrouwe van Buchoven, te voorkomen, dat de heer van
Buchoven voornoemd, bij de voorwaarden voor het huwelijk tussen Goevert voornoemd en Cornelia van Herff, diens nicht,
aan Cornelia voornoemd aangekomen van wijlen (Geertruid van der Aa) van Baex, diens zuster, alsmede al diens onroerende
goederen, waarover door (Koenraad van Malsen,) abt van Berne, de deken van Hemert en Claes Malsen, kastelein van
Buchoven, wel is gesproken maar niets in de huwelijksvoorwaarden is vastgelegd, heeft nagelaten. <481>
24 maart 1540 (martius, f, XXIII, in profesto annunciationis)
In het jaar des heren 1540, daags voor het feest van Maria boodschap, stierf 's-morgens omstreeks tien uur de edele en
voortreffelijke heer van Bochoven, heer Joannes van Aa, baron en gulden ridder.
Hij heeft deze kerk met grote kosten van de grond af laten opbouwen en haar begiftigd met zeer schone zilveren en zijden
sieraden.
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Ook heeft hij er in zijn testament zeer wijselijk zorg voor gedragen, dat voor altijd iedere vrijdag aan de armen voor twaalf
stuivers brood zou worden uitgedeeld.
Bovendien vermaakte hij aan de pastoor voor het houden van zijn jaargetijde acht stuivers, aan het klooster vier en aan de
kerk van Bochoven acht.
Deze uitgaven geschieden door de stad Gorcomie. (Gorinchem)
Vijftien weken later in hetzelfde jaar op dezelfde dag daags voor het feest van sint Laurentius martelaar stierf omstreeks tien
uur 's avonds de edelvrouwe Elizabeth van Egmont, echtgenote van onze heer van Bochoven
Zij heeft de sacristie laten bouwen, schonk een nieuw missaal en verdeelde met veel takt, nog tijdens haar leven, veel geld
onder de armen.
<482>

In de kerk van Bokhoven was vroeger een tombe met de wapens: 1. Van der Aa (geschaakt met een vrijkwartier, waarin een
meerl) 11. gevierendeeld: 1 en 4 zes kepers; 2 en 3 een dwarsbalk (Egmont).
Hier leyt die edele welgebore heer Johan van der Aa, ridder, heer van Bokhoven, drossaert tot Gorcum, die sterft anno 1540
den 24ste dag van Martio ende die seer edele vrouwe Elisabeth van Egmont, vrou tot Bochoven, die sterft anno 1540 den 11e
dag Augusti. Godt zij de zielen genadig
<483>

4 april 1541: (tot Gorinchem, ten huyse van my notaris, 1541, den vierden dach des maendts aprilis.)
Nicolaus a Nova Terra, priester van het bisdom Traiectum en keizerlijk notaris bij het hof van Holland, instrumenteert dat
Gielis Petersz., priester van het bisdom Ludick, omstreeks 75 jaar oud en wonende te Gorinchem. op verzoek van Jan Jansz.
en Lenairt Jansz. wonende in de heerlijkheid Bochoven (Bouchoven, Buchoven), als gemachtigden van de schout, de
schepenen en de naburen van het dorp Bochoven, voor meester Henrick (Heynrick) Elbertsz. Barendonc van Boemel,
officiaal van de proost van Arnhem in de heerlijkheden en de landen van Arckell, Hoekelem, Leerdam en Spijck, heeft getuigd
, ten eerste, dat wijlen Heynric van der Aa, heer van Bochoven, ridder, vader van wijlen Jan van der Aa, vrijheer van
Bochoven, ridder, al zijn land in de heerlijkheid Bochoven, met uitzondering van een stuk land genaamd de Duvencamp, had
verpand om daaruit de kosten van de oorlogh tegen het land van Geldre te kunnen bestrijden; ten tweede, dat wijlen Heynric
van der Aa, heer van Bochoven, ridder, wijlen Margriet (Oem), diens weduwe, wijlen Dirck van Hatsteyn, haar tweede
echtgenoot, wijlen Jan van der Aa, vrijheer van Bochoven, ridder, en wijlen Elizabeth van Egmondt, diens weduwe, de
gemeente van Bochoven, groot zes morgen, nooit hebben willen verkopen, verpanden of belasten; ten derde, dat wijlen Jan
van der Aa, vrijheer van Bochoven, ridder, de gemeente van Bochoven, met toestemming van de naburen, tijdelijk voor de
kerkfabriek heeft willen gebruiken; ten vierde, dat wijlen Jan van der Aa , vrijheer van Bochoven, ridder, de gemeente van
Bochoven door de naburen heeft willen laten ontlasten, en ten vijfde, dat de heren van Bochoven de gemeente van Bochoven
de naburen nooit afhandig hebben willen maken. Getuigen: Heynrick Coenraertsz., priester, en Dirck Weernairts. van
Oirschot, onderschoolmeester te Gorinchem. Zegelaar: Jan Heynricxz., deken van het kapittel van Gorinchem.
<484>

25 april 1541:
Coenraet van Malsen, abt van Bern, oorkondt dat hij meester Herman Bruell, landschrijver, gemachtigde van Dirk van den
Boetzelaer, erfschenker en drost van het land van Cleve, voogd van Aleyt van Herft, diens echtgenote, en van Anna van
Herft, weduwe van Willem van Rossem, heer van Zoelen, met de tienden in het dorp Hedickhuysen, zoals wijlen Jan van der
Aa, heer van Bochoven, ridder, die heeft bezeten, heeft beleend. Getuigen Goedtschalck Boeclaer en Willem Jacopssen,
leenmannen van Hollant en de prins van Araengiën, als heer van Huesden (Heergewade: Een aam wijn).
<485>

26 maart 1542: ( in die kercke van Gorinchem, op ten se[s] ende twijntichsten dach in meert, 1542, nae t gemeijn scriven des
hoefs van utrecht.)
Jan Hendrickz., priester en keizerlijk notaris bij het hof van Hollant, instrumenteert dat Gielis Peterss., priester en kapelaan
van wijlen (Jan van der Aa en Elisabeth van Egmond,) heer en vrouwe van Buchoven, wonende te Gorinchem, op verzoek
van Ghijsbert (Ghisbert) van Thiel, gevolmachtigde van Lubbert Torck, heer van Hemert, voor meester Henrick Elbertz.,
priester en baccalaurius in de godgeleerdheid, officiaal van de proost van Arnhem in de landen van Arkel, Hokelom, Leerdam
en Spijck, heeft getuigd, ten eerste, dat hij zijn verklaringen vastgelegd in een schepenbrief van Gorinchem uit 1541 bevestigt
en ten tweede, dat hij de heer van Buchoven voornoemd hem nooit heeft bevolen brieven over te geven aan Dirck van den
Boetselaer, echtgenoot en voogd van Alit van Herff, of aan Anna van Herff, weduwe van (Willem, heer van) Rossom.
Getuigen: Ian Henrickz. Zeemschoenmaker, kanunnik, en Cornelis Platander, kapelaan of onderpastoor te Gorinchem.
Zegelaar: Michiel Menninck, Ariaenss., kanunnik te Gorinchem.
<486>

Hij was gehuwd met Elisabeth van Egmond, dochter van Willem Jansz. van Egmond en Walburg Frederiksdr. van
Meurs. Elisabeth is geboren rond 1456, is overleden op 9 augustus 1540.
Haar zegels zijn bekend van 2 mei 1496, 26 november 1520, ( zie afbeelding). <487>

© 2008 - N.L. van Dinther

70

Genealogie van der Aa middeleeuwen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elisabeth van Egmond.
S + EL…… … ..MONT.
vijf kepers.
rond 29 mm.
afhangend.
geen tegenzegel.
2 mei 1496.
’s-Heerenberg, archief huis Bergh, inv. 316.

(2) maart 1483, tot Graeff,( op ten sonnendach oculi, den twelfsten dach van merte 1483. N.B. De sonnendach oculi viel in
1483 niet op 12.03 doch op 02.03)
Meester Henrick van Lottum, pastoor te Boxstell, Henrick van Hoenselair, Wijchgart then Hoeve, Wolter van Delen, de jonge,
Johannes die Man en Arnt Vischer doen uitspraak in de geschillen tussen Johan, heer van Egmondt en Bair, ridder,
Ffrederick van Egmondt, heer van Ysselsteyn en Bueren, ridder, en Wilhelm van Egmondt, heer van Haeps en Meer, over de
goederen die hen van wijlen de heer en de vrouwe van Egmondt, hun vader en moeder, zijn aanbestorven.
<488>

Opmerking:
(Elisabeth van Egmond), vrouwe van Bronkhorst, wordt bij de verdeling toegewezen:
- De hof te Laickemont.
- Een jaarrente van 200 Rijnse guldens uit goederen in de Overbetuwe.
- Een jaarrente van 100 Rijnse guldens uit goederen te Driel.
- Een derde gedeelte van het onvergulde zilverwerk.
26 december 1483:
Willem, broeder van Egmondt, heer van Hoips, enz. oorkondt dat hij, overeenkomstig het magescheid tussen Johan, heer van
Egmondt, enz. en Ffrederick, broeder van Egmondt, heer Van Yselsteyn, ridders, zijn broers, en hem, aan Elizabeth, dochter
van Egmondt, vrouwe van Bronchorst, hun zuster, de hof te Laickemont met alle toebehoren, alsmede de goederen in de
Overbetuwe, verpacht aan Macharius die Hert, en een jaarrente van 50 Rijnse guldensa heeft overgedragen.
<489>

24 mei 1485.
Ffrederick, broeder van Egmont, heer van Yselsteyn, Bueren, Bosinchem en het land van Cranendonck, oorkondt dat hij een
bloedrode, met parels bestikte, kapmantel en een rood fluwelen bovenkleed, die bij de vrouw van Evert Baers te Nymegen in
bewaring waren gegeven, aan (Elisabeth van Egmond, vrouwe) van Bronchorst, zijn zuster, heeft gegeven. <490>
26 november (14)97: (des anderen nae Catrijne virginis, 97)
K(arel van Egmond, hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen), oorkondt dat hij de, door wijlen Gysbrecht, heer van
Bronchorst en Borcloe, aan Elizabeth van Egmont, diens weduwe, echtgenote van Jan van Boickhaven (= Jan van der Aa,
heer van Bokhoven), zijn nicht, nagelaten jaarrenten, daar zij vijand van hem en het land van Gelre is, verbeurd heeft
verklaard en aan Vrederick, heer Van Bronchorst en Borcloe, daar hij vriend van hem en het land van Gelre is, heeft gegeven.
<491>

8 oktober 1498: ( op ten achsten dach der maent van octobri, 1498)
Arnt Monix en Matheeus Kuyst, schepenen van 's-Hertogenbossche, oorkonden dat in de geschillen tussen Margriet (van
Culemborg) van Meer, weduwe van heer Willem van Egmondt, heer van Meer, Hoeps, enz. enerzijds, en Jan (Jannen) van
der Aa, heer van Buchoven, echtgenoot en voogd van Elisabeth (Lysbeth) (van Egmond) van Bronchorst, anderzijds, over
een rente van 50 gulden van Elisabeth voornoemd uit de renten in de Overbetau (Overbetou, Overbetouwe) van Willem
voornoemd, door heer Frederick van Egmondt, graaf van Bueren en Lederdamme, heer van Yselsteyn, Cranendonck, enz.
hun zwager respectievelijk broeder, als hoofdscheidsman, en door Pancraes Smeets, priester, en Willem van Os,
scheidslieden voor Margriet voornoemd, en Jannen van Vladeracken en Jannen van Arkel, scheidslieden voor Jan
voornoemd, uitspraak is gedaan, waarbij Margriet voornoemd aan Elisabeth voornoemd, voor alle schade die zij aan de rente
heeft geleden, 100 kronen, alsmede voor de rente , over 1489 en 1490, 100 gulden zal betalen. <492>
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april 1522: (up ten .....dach in april, 1522)
Johan van der Aa, vrijheer van Boechoven, en Elisabeth van Egmondt, (vrij-)vrouwe van Boechoven, oorkonden dat zij, uit
handen van Bernt van Voerden, Jan die Ryche en Heynrich ....., de vierde en laatste termijn, ter grootte van 2750 keurvorster
gulden, van de duwarie, ter grootte van 5500 keurvorster gulden, aan Elisabeth voornoemd door Gysbrecht van Bronchorst
en Borckloe toegezegd, namens Mette van den Berge, vrouwe van Bronchorst en Borckloe, weduwe, hebben ontvangen en
dat zij Mette voornoemd en Joost, heer van Bronchorst en Borckloe, haar zoon, alsmede Johan en Frederick van Twyckloe,
....en ....van Reede, en Seyn van Dordt, borgen , van de duwarie voornoemd hebben gekweten.
<493>

22 september 1529:
Gysbert Zas, pauselijk en keizerlijk notaris bij het bisdom Utrecht, instrumenteert dat Elisabeth van Egmondt, vrouwe van
Boeckhoeven, met toestemming van heer Jan van der Aa, vrijheer van Boeckhoven, haar echtgenoot, de jaarrente van 50
Rijnse guldens, haar verschuldigd, door (Oswald,) graaf van den Berch, haar neef, uit haar vaderlijke nalatenschap, na haar
dood aan Lubbart Torck, heer van Hemert, haar neef, heeft vermaakt. Getuigen: Gerret Petersz., pastoor van Woensel, en
Willem Dobbe.
<494>

9 augustus (1540) ( augusto, d., IX, in profesto sancti Laurentii..)
Daags voor het feest van de H. Laurentius stierf de Edelvrouwe van Bokhoven, Vrouwe Elisabeth van Egmond, zoals
hierboven ( 24 maart) daags voor het feest van Maria Boodschap staat vermeld.
<495>

21 maart 1541: (tot Gorinchem op ten een ende twyntichsten dach in meert, 1541, nae t gemeyn scriven des hoefs van
Utrecht.)
Jan Hendricksz., notaris, instrumenteert dat Gielis Petersz., kapelaan van wijlen (Jan van der Aa) en wijlen (Elisabeth van
Egmond), heer en vrouwe van Buchoven, op verzoek van (Oswald), graaf van Bergh, getuigenis heeft afgelegd omtrent de
laatste wil van Elisabeth van Egmont, weduwe van heer Jan van der Aa, vrijheer van Buchoven. Getuigen: Meester Henrick
Elbertsz. van Boemel, officiaal van de proost van Aernem in de landen van Arkel, Hokelom, Leerdam en Spiick, en meester
Michiel Meyninck Ariaensz., kanunnik te Gorinchem.
<496>

20 mei 1541:
Georgen van Egmondt, bisschop van Utrecht, oorkondt, mede namens (Josina van Egmond,) weduwe van (Jan van)
Wassener, en (Johanna van Egmond,) weduwe van (George Schenk, vrouwe) van Toutenborch, zijn zusters, erfgenamen van
Elizabeth, dochter van Egmondt, vrouwe van Bronckhorst en later van Bockhaven (Bokhoven), dat Oeswaelt, graaf van den
Bergh, de helft van de hofstede Frynenstein met alle toebehoren, Elizabeth voornoemd aangekomen van heer Willem,
broeder van Egmondt, heer van Haips, zijn oom, van hem heeft ingelost.
<497>

17 augustus 1541:
Wilhem Turck, heer van Nijenroeden, enz., oorkondt dat hij Gijsbert van Tijel heeft gemachtigd het goed Vriennensteijn, hem
aanbestorven van Elizabeth van Egmondt, zijn tante, van Willem, hertog van Gelre, Guijlich, Cleve en Bergfhe, graaf van de
Marck, Zutphenen en Ravensberegh, heer van Ravensteijn, ten Zutphense rechten in leen te ontvangen. Getuigen: Johan
van Rossem, heer van Broeckhuijsen en raad van de hertog, en Adriaen van Rossem, schout van Tijell, leenmannen van
Gelre.
<498>

Zij was eerder gehuwd (1) met Gijsbrecht van Bronckhorst.<499>

IX-E

Elsbena de Loze, dochter van Robert de Loze (VIII-D) en Elsbeen van der Aa.
Zij was gehuwd met Walraven van Broekhuizen en Waardenburg. Walraven, heer van Ammerzoden.

IX-F

Ermgard de Loze, dochter van Robert de Loze (VIII-D) en Elsbeen van der Aa.
Zij was gehuwd met Arnold de Malsen.
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Generatie X
X-A

Margaretha van Vladeracken, dochter van Jan van Vladeracken (IX-B) en Anna van der Aa, erfdochter.
Zij ontvangt 227 augustus 1534 de heerlijkheid Milheeze in leen.
<500>

Zij was gehuwd met Everard van Doerne.

X-B

Johanna van Vladeracken, dochter van Jan van Vladeracken (IX-B) en Anna van der Aa.
Zij was gehuwd met Gijbrecht Pels, zoon van Jan Gijsbrechtsz. Pels. Gijbrecht, schepen Den Bosch, is overleden op 26
december 1558.
Zij ontvangen 27 april 1535 de heerlijkheid Milheeze in leen.
<501>
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Gebruikte afkortingen.
ARA
BHIC
GA
HKK
NA
OBNB
R
RA
R.A.
SA
SAB

Algemeen Rijks Archief
Brabants Historisch Informatie Centrum
Gemeente Archief
Heem Kunde Kring
Nationaal Archief
Oorkonde Boek Noord-Brabant
Register
Rechterlijk Archief
Rijks Archief
Stadsarchief
Stads Archief Den Bosch

Noten
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

Bij de samenstelling van deze genealogie heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de verzameling foto's van oorkonden zegels ed. met aantekeningen van de heer
Hans , H.J.J. Vermeulen.
zie de vermeldingen in Taxandria. Recent wordt deze naam weer opgevoerd in het in 2006 verschenen boek: Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant, blz. 120
reeks 76, een uitgave van de NGV.
Jean Coenen, Baanderheren, boeren en burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde, 2004, , blz. 25, 27en 28. dr. Rob Scholten, das
Cistercienserinnen Kloster Grafenthal oder Vallis comitis zu Asperden im Kreise Kleve. 1899, blz. 7 nr. 4.
L. Galesoot, le livre des feudataires de Jean III, 1865, blz. 76
Taxandria 1917, blz. 240-243, B.C.M. Jacobs, Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629, blz. 258
B.C.M. Jacobs, Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629, blz. 244-245; OBNB I.1 nr. 270,285,315,343,352
Zie de afbeelding uit Corpus Sigillorum Neerlandicorum nr.853
M.H.M. Spierings, Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch (1367-1400) Tilburg 1984, blz. 40-41.
OBNB I.1 nr. 335
OBNB I.1 nr. 375
Oorspr.: BHIC, archief kasteel Stapelen, nr. 1. Aangekondigde zegels nooit aangebracht. OBNB I.1 nr. 503
Voor literatuur over de ligging van de goederen zie: Jean Coenen, Baanderheren, boeren & burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en
Gemonde, 2004 uitg. Aeneas Boxtel
zie bij zijn kleinzoon Gerard van der Aa van Boxtel
SAB R 1175 fol. 11vo
OBNB I.1 nr. 503
Oorkonden Tongerlo nr. 464
Taxandria 1917, Henri J.M. Ebeling en W.J.F. Juten, Noordbrabantse schepenzegels III, blz. 154-155 (nr. 6)
NA 's-Gravenhage, RA Zuid Holland, handschriften, 8 juli 1325, charter nr. 375,11 ; NA 's-Gravenhage, RA Zuid-Holland, handschriften, 8 juli 1325, charter nr. 375,13 ;
NA 's-Gravenhage, RA Zuid-Holland, handschriften, 10 juli 1325, charter nr. 375,14; NA 's-Gravenhage, archief Nassause domeinraad I, 12 augustus 1329, inv. nr. 90 :
Westerlo, archief abdij Tongerlo, 1336, inv. nr. 542 .
Stadsarchief Antwerpen CH-C68; OBNB I.2 nr. 883
OBNB I.1. nr. 864
OBNB I.2 nr. 855. SAB, archief Clarissenklooster regest nr. 251.
OBNB I.1. nr. 198.
OBNB I. 2 nr. 879. SAB Taferl H. Geest te 's-Hertogenbosch regest nr. 75.
SAB archief Tafel v/d H. Geest te 's-Hertogenbosch; Regesten van oorkonden door dr. A.C.M. Kappelhof, regest nr. 77; OBNB I.2 nr. 884
De oorkonden der Abdij Tongerloo, door M.A. Erens, O.Praem, deel 2 ( 1950) nr. 462. Met dank aan Hans Vogels die mij attent maakte op de oorkonden van de abdij van
Tongerloo.
Oorkonden Tongerloo, nr. 464
Alphonse Verkooren, Chartes et Cartulaires etc. IIe partie, cartulaires tome II (1312-1383) blz. 200-201, Brussel 1962.
Oorkonden Tongerloo, nr. 481
Oorkonden Tongerloo, nr. 482
Oorkonden Tongerloo, nr. 517
Coenen 2004 blz. 31.
Oorkonden Tongerloo, nr. 524
Oorkonden Tongerloo, nr. 540
Oorkonden Tongerlo, nr. 541; litt: J.Lijten, het landgoed te Baest in Oostelbeers, in Campina nr. 108, 1998, blz. 20-21.
Oorkonden Tongerlo nr. 555; litt: als boven, blz.22.
SA Helmond, huisarchief Helmond inv. nr. 125
Oorspr. SAB, archief gemeente 's-Hertogenbosch, inv. nr. 42. Afhangend zegel van Gerard, heer van Horne (fragment)
Oorspr. BHIC, aanwinsten 1962, inv. nr. 1. Afhangend zegel van Gerard van der Aa, drost en rentmeester van het land van Herlaer (fragment).
NA 's-Gravenhage; R.A Zuid-Holland, Handschriften 375 nr. 10
NA 's-Gravenhage; R.A. Zuid Holland, Handschriften 375 nr. 34
NA 's-Gravenhage; R.A. Zuid-Holland, Handschriften 375 nr. 40
Vriendelijke mededeling Dr. J.C. Kort.
Oorspr. NA Den Haag, archief Nassaussche Domeinraad I, archief raad en rekenkamer te Breda, inv. nr. 210, toegangsnr. 90. Afhangend beschadigd zegel van Gerard
van der Aa, die van Gerard, heer van Horne, Perwez en Herlaer en Willem van Goere, ridder, verloren.
Heemkunde kring,(HKK) Onsenoort te Nieuwkuijk, monografieënreeks nr. 3 (1985), inventaris van de in 1441 geregistreerde Heusdense charters (1210-1396)
Oorkonden van Tongerloo,deel 3 (1952), nr. 783
Oorkonden Tongerloo,nr. 802
HKK Onsenoort etc. 1985
Ons Voorgeslacht 1997 nr.483, blz. 383, J.C. Kort: repertorium op de lenen van De hofstede Heusden 1246-1650.
BHIC, vidimus bewaard gebleven in St. Michielsgestel R 51 fol. 4vo van het jaar 1661; idem 1750 GA Bergen op Zoom, archieven raade en rekenkamer markiezen van
Bergen op Zoom, inv. nr. 2849.
Litt.: Mechelien Spierings: Oud Herlaar, het kasteel, de leenhof, de heren en de heerlijkheid I, in: Brabants Heem 1976 blz. 94
HKK Onsenoort etc. 1985
Hans Vogels, Mierlo zijn oudste heren en hun familie (c. 1100-1335), Mierlo 1999, blz. 23-29; zie de akten in de jaren 1315-1317.
OBNB I. nr. 568
Kon. Bibl. Albert I Brussel, Fonds Houwaert II 6511 fol. 106, Jacobs 1986, blz.246
Mr. W.F.Th. Oldewelt; Rekeningen van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (1330-1375), uitg. v/h Prov. Gen. van K en W in N-Brabant, 1925, blz. 48.
zie ook Taxandria 1896 blz. 240 en Brabantse Leeuw 1972 blz. 39
Taxandria 1895, blz. 31 nr.1; m.i. met foutieve jaargegevens. Het zgelstempel bevindt zich in de verzameling van het Noord-Brabants museum te 's-Hertogenbosch
Jacobs 1986, blz. 259, vermeldingen zijn de schepenjaren die lopen van 1 okt. tot 1 okt.
BHIC, schaduwarchieven leenboeken Stootboek fol. 52.
A.Verkooren, chartes et cartulaires des Duchés de Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse, IIe partie, cartulaires, tome II (1312-1383) Bruxelles 1962, blz.
161-162
SAB, RA R 1175 fol. 37v ; dat Liesbeth weduwe is zal mogelijk gelden in 1367 en nog niet in 1364.
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111)
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114)
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120)
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125)
126)
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129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)

137)
138)
139)
140)
141)
142)

SAB, RA R 1175 fol. 25.
SAB, RA R 1175 fol. 161vo
SAB, RA R 1179 blad 708-709
B.C.M. Jacobs, Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch vóór 1629 (1986) blz. 258,259: Taxandria 1917 blz. 241 nr. 3.
ARA Brussel, charters van Brabant nr. 2462 bis.
Afschr.: BHIC, rechterlijk archief Sint Michielsgestel, inv. nr. 51, fol. 4vo/6; idem : 1750. GA Bergen op Zoom, archieven raad en rekenkamer markiezen van Bergen op
Zoom, inv. nr. 2849. Litt: Inventaris van de archieven van de raad en de rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom, W van Ham, in: Rijksarchief in NoordBrabant, inventarisreeks, nr. 25, 1980, stuk 3, dl. B, p. 582, nr. 677. (Zie ook bijj zijn vader).
Alphons van den Bichelaer, het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531),1998, bijlage op CD-rom nr. 353.2
R.A. Hasselt (België), leenzaal van Kuringen inv. nr. 189 fol. 2vo
SAB, RA R 1175 fol. 276vo
Zie over hem en de verdeling van zijn nalatenschap de genealogie "Van Dinther Middeleeuwen, 1100-1500" door N.L. van Dinther ter perse najaar 2006; Litt.: Mechelien
H.M. Spierings, Spierinc(x) in Brabant, Nederlandse Leeuw 1979 kolom 3 ev.
NA, het archief van den Nassauschen Domeinraad, Raad en rekenkamer te Breda, repertorium op de leenregisters van de Lek en Polanen 1309-1576,1949, leen 138
Kapelle-Nederveen en - Zuidewijn.; Nederlandsche Leeuw, 1963, kolom 309.
Ons Voorgeslacht 1988, blz. 230, J.C. Kort, Lenen, gehouden van Gerard van Wieldrecht, 1325-1521
SAB, RA R 1178 fol. 211vo
Mechelien Spierings, 1979 blz. 23/6, fol. 359
Geschiedenis van der heren, de heerlijkheid en de dorpen van Asten en Ommel, door: Mr. C.E.A. baron van Hövell tot Westerflier, handschrift in Streekarchivariaat
Peelland, pag. 14-15.
SAB, RA R 1175 fol. 130
SAB, RA R 1175 fol. 3vo
SAB, RA R 1175 fol. 13vo.
SAB, RA R 1175 fol. 161vo
SAB, RA R 1175 fol. 172
SAB, RA R 1175 fol. 174vo
SAB, RA R 1175 fol. 184
SAB, RA R 1175 fol. 186
SAB, RA R 1175 fol. 180
SAB, RA R 1175 fol. 276vo
ARA Brussel charters van Brabant nr. 4982. Litt.:Taxandria 1894 blz. 113-115 en 117-119. Zie voor de kwitanties bij Willem van der, ridder
mededeling e-mail 6 oktober 2003 van Hans Vogels.
BHIC, collectie schaduwarchieven leenboeken; Stootboek fol. 52, Spechtboek fol. 188vo.
SAB, RA 1181 fol 14
Mechelien Spierings, 1979, blz. 23/6 fol. 359 en 23/49 fol. 147
SAB, RA R 1176 fol. 253
SAB, RA R 1184 fol. 177
Spierings 1979, blz.23/6, fol. 207
SAB, RA R 1176 fol. 82vo
SAB, RA R 1176 fol. 323vo
SAB, RA R 1177 fol. 329
van den Bichelaer 1998, nr. 318.42
SAB, archief THG regest 1069
SAB, archief THG regest 1084.
SAB, RA R 1175 fol. 161vo.
Ch.C.V. Verreyt, leden van de O.L. Vrouwe broederschap Den Bosch in Taxandria 1907, blz. 37
SAB, RA R 1177 fol. 147vo
SAB RA R 1180 blad 364
SAB RA R 1180 blad 454
SAB, RA R 1181 fol. 196
van den Bichelaer, 1998, CD-Rom nr. 377.1
SAB, RA R 1187 fol.471
Jacobs 1986. blz. 260 en 261; N.L. van Dinther, 1986, Wat hadden de heren van Heeswijk vóór 1400 met het kasteel te maken in Castellogica, verkenningen,
mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting deel I, blz. 242-243 ; ARA Brussel charters van Brabant nr. 3179, idem nr. 5284, SA 's-Hertogenbosch, archief
Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 2697, SA 's-Hertogenbosch, archief gereformeerd burgerweeshuis, inv. nr. 1045. Litt.:Taxandria 1894 blz. 113-115 en
117-119; Taxandria 1917, blz. 241 nr. 4.
BHIC, schaduwarchieven leenboeken Stootboek fol. 52
Verkooren, 1962. blz. 162.
Kon. Bibl. Albert I te Brussel, collectie handschriften, fonds Houwaert II 6511 fol. 106
mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 1994. nrs.543 en 549; Godfried Croenen, Familie en Macht. De familie Berthout en de
Brabantse Adel, Universitaire Pers Leuven, 2003, blz. 301 nr. 82 en tabel blz. 294-295.
L Galesoot , le livre des feufataires de Jean III, duc de Brabant, Brussel 1865, blz. 32
SAB, RA R 1175 fol. 3
SAB, RA R 1181 fol. 109vo
SAB, RA R 1175 fol. 165
SAB, RA R 1175 fol. 172
SAB, RA R 1175 fol. 161vo.
SAB, RA R 1175 fol. 184
SAB, RA R 1175 fol. 174vo
SAB, RA R 1175 fol. 180
ARA Brussel, charters van Brabant nr. 3179, met zegel Willem van Aa.
ARA Brussel, charters van Brabant inv. nr. 4982. Litt.: Taxandria 1894 blz. blz. 113-115 en 117-119.
ARA Brussel, charters van Brabant nr. 5284, met zegel van Willem van der Aa.
SAB, RA R 1176 fol. 113vo, zie ook fol. 269
SAB, RA R 1176 fol. 82vo
SAB, RA R 1176 fol. 184vo
SAB, RA R 1176 fol. 269
SAB, archief Godshuizen, archief Tafel van de heilie Geest. nr. 871. Afhangende beschadigde zegels van Marcelis van Os en Gerard van Wiel schepenen van 'sHertogenbosch. GA Bergen op Zoom, archieven van de raad en de rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom, inv. nr. 2821.
SAB, RA R 1177 fol. 70
SAB, RA R 1177 fol.200vo
SAB, RA R 1177 fol. 201vo-202
SAB, RA R 1177 fol. 211
SAB, RA R 1177 fol. 215
H. van Bavel O.Praem. Regestenboek van het archief van de abdij van Berne 1134-1400, Heeswijk 1984, regestnr. 435; zie ook N.L. van Dinther, Wat hadden de heren
van Heeswijk vóór 1400 met het kasteel te maken? in: Castellogica verkenningen, mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting I blz.235-244, 1986; N.L. van
Dinther, Kasteelbouwer(s) in Heeswijk, in Castellogica etc.III blz. 193-198, 1996-1/2.
SAB, RA R 1177 fol. 347vo
SAB, RA Prot. R 1178 fol. 27
van Bavel, 1984, regestnr. 440
SAB, RA R 1177 fol. 32
SAB, RA R 1177 fol. 32vo
Oorspr. BHIC, inventaris van het archief van de familie van den Bogaerde van Terbrugge en aanverwanten families etc. 1988, inv. nr. 1573. Afhangend zegel van
Johanna, hertogin van Luxemburg, Lotharingen, Brabant en Limburg markgravin van het H.R. Rijk, verloren
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206)
207)
208)
209)
210)
211)
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213)
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225)
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227)
228)
229)
230)
231)
232)

SAB, RA R 1178 fol. 68
SAB, RA R 1178 fol. 84
SAB, RA R 1178 fol. 103vo
SAB, RA R 1178 fol. 110vo
SAB, RA R 1178 fol. 242vo
SAB, RA R 1178 fol. 248
SAB, RA R 1178 fol., 141vo
SAB. RA R 1178 fol. 348
SAB, RA R 1178 fol. 385
SAB, RA R 1178 fol. 185vo
SAB, RA R 1179 fol. 52
SAB, RA R 1179 fol. 507
van den Bichelaer, 1998, nr. 26.3
SAB, RA R 1175 fol. 50vo.
SAB, RA R 1179 fol. 534
SAB, RA R 1179 fol. 649
SAB, RA Prot. R 1179 blad. 708-709
SAB, RA Prot. R 1179 fol. 189
SAB, RA R 1175 fol. 156vo.
SAB, RA 1180 blad 751
SAB, archief van de Tafel van de H. geest van 's-Hertogenbosch, regesten van oorkonden deel IV nr. 1221; SAB, RA R 1180 blad 752
SAB, RA R 1181 fol. 56
SAB RA R 1180 blad 456
SAB, RA R 1181 fol. 154
SAB, RA R 1182 blad 9(23)
SAB, RA R 1185 fol. 125vo
SAB, RA R 1185 fol. 163vo
SAB, RA R 1185 fol. 286, zie ook mogelijk voor van der Aa's (Floris Willemsz. en Willem Goossensz. op fol. 223.
Taxandria 1895, Noord-Brabantse schepenzegels blz. 31-32
SAB, RA R 1187 fol. 64
SAB, RA R 1186 fol. 228vo
Croenen, 2003, blz. 393-394, tabel blz. 294-295, Houwaert II 6511 fol. 106
Houwaert II 6511 fol. 106 en II 6600 fol. 140
A. Verkooren, Chartes et Cartulaires IIe partie-cartulaires, Tome II 1312-1383, Brussel 1962, blz. 178
Verkooren, 1962, blz. 181-182
Verkooren 1962, blz. 206
SAB, RA R 1186 fol. 70vo
SAB, RA R 1180 blad 747
GA Helmond, Huis Archief Helmond inv. nr. 335 fol. 104 ( nr 114 Heeren en Smit. zie ook bij haar vader
Afschr. GA Helmond, archief familie Wesselman van Helmond, voorl. inv. 30, p 21 (oud inv. nr. 671). Oorkonden betreffende Helmond, Mr. C. Krom en A. Sassen, 1884,
nr. 72. Inventaris van het huisarchief van Helmond, J. Heeren en Mr. J. Smit, 1926 nr. 127
SAB, RA R 1211 fol. 12vo
Jacobs 1986, blz. 260-262. 's-Hertogenbosch, Noord-Brabants Museum, collectie zegelstempels nr. 65, Litt.:Taxandria 1895 blz. 31 nr. 2. SAB archief Godshuizen,
archief Groot Ziekengasthuis inv. 2155 dd. 12 maart 1388. SAB, archief Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 1938 dd 4 januari 1392.SAB, archief
Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis, inv. nr. 2401, dd. 29 maart 1392.
SAB, RA R 1176 fol. 99
van de Bichelaer 1998, nr. 264.57
SAB, RA R 1178 fol. 61vo
SAB, RA R 1178 fol. 141vo
SAB, RA R 1178 fol. 348
SAB, RA R 1178 fol. 286vo
SAB, RA R 1179 fol. 153
SAB, RA R 1178 fol. 181
SAB, RA R 1175 fol. 50vo.
SAB, RA R 1179 fol. 507
van den Bichelaer, 1998, nr. 26.3
SAB, RA R 1179 blad 708-709
SAB, RA R 1180 blad 34
SAB, RA R 1180 blad 59
SAB RA R 1180 blad 559
SAB, RA R 1180 blz. 751
SAB, RA 1181 fol. 171
SAB, RA R 1181 fol. 154
SAB, RA R 1182 blad 9(23)
SAB, RA R 1184 fol. 8vo-9
SAB, RA R 1184 fol. 115
SAB, RA R 1184 fol. 212vo
SAB, RA R 1184 fol. 269
SAB, RA R 1185 fol. 163vo
SAB, RA R 1185 fol. 265vo
SAB, RA R 1185 fol. 428vo
SAB, RA 1185 fol. 434vo (zie ook fol. 420vo en fol. 435)
SAB, RA R 1186 fol. 88
SAB, RA R 1186 fol. 408 vo
SAB, RA R 1187 fol. 467vo
SAB, RA R 1188 fol. 116vo
SAB, RA R 1189 fol. 9vo
SAB, RA R 1197 fol. 194
Kon. Bibliotheek Albert I Brussel, handschriften fonds Houwaert II 6511 fol. 106, II 6600 fol. 141 en II 6601 fol. 153.
Godfried Croenen, Familie en Macht, de familie Berthout en de Brabantse Adel, Universitaire Pers Leuven, 2003, blz.205, 209-210 met tabel en uitgebreide beschrijving.
Verkooren, 1962, resp. blz. 99,135,100,117 en 118.
Verkooren, 1962, blz. 76 en 99
Mechelien Spierings: Het obituarium of dodenboek van de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch (1280-1435), in Boschboom Bladeren/23, januari 1979, blz. 23/41 fol. 278,
zij noemt Katelijn de moeder van Hendrick van Moordrecht, dit lijkt mij niet correct
SAB, RA R 1178 fol. 200
SAB, RA R 1179 fol. 102
SAB, RA R 1179 blad 707-709
SAB, RA 1180 blad 172
SAB, archief Tafel H. Geest te 's-Hertogenbosch, Regesten door A.C.M. Kappelhof, regest nr. 1151a; zie ook regest nr. 1218.
SAB, RA 1180 blad 254
SAB, RA R 1180 blad 635
SAB, archief Tafel H. Geest 's-Hertogenbosch, Regesten door A.C.M. Kappelhof, regest nr. 1218
SAB, RA R 1180 blad 722
SAB, RA R 1182 blad 9 (23)
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322)

SAB, RA R 1183 fol. 324vo
SAB, RA R 1186 fol. 88
SAB, RA R 1187 fol. 467vo
SAB, RA R 1188 fol. 214vo
SAB, RA R 1188 fol. 244-245
SAB, RA R 1188 fol. 377
Jacobs 1986, blz. 258,259.
GA Leuven, archief gemeente Leuven inv. nr. 245his; SA 's-Hertogenbosch, gemeente archief inv. nr. 130 en inv. nr. 130bis, hij zegelt in 1357 met zijn schepenzegel.
Oldewelt, 1925, blz. 33,41,55,77 en 16
Ch.C.V. Verreyt; Leden van de O.L. Vrouwebroederschap Den Bosch in Taxandria 1910, blz. 303.
Erens, regesten Tongerlo IV, 1958, regest nr. 965
Verkooren 1962, blz. 100-101
Verkooren 1962, blz. 161-162, zie ook bij Gerard van der Aa
SAB, archief van de Tafel v/d H. Geest van 's-Hertogenbosch, regestnr. 617
Litt: Martin de Bruyn, de voorgeschiedenis van het Keizershof in Bossche Bladeren 2003 nr. I blz.26-29
SAB, RA R 1175 fol. 173vo
SAB, RA R 1175 fol. 17
A.F.O. van Sasse van Ysselt, Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant,
regest nr. 40 en 41, 's-Hertogenbosch 1900.
SAB, RA R 1180 blad 349
SAB, RA R 1175 fol. 162
SAB, RA R 1175 fol. 32vo.
van den Bichelaer, 1998, CD-Rom nr. 264.52 en 264.53
SAB, RA R 1178 fol. 50vo.
Jhr.mr. F. Beelaerts van Blokland, edellieden vermeld in de oudste protocollen der 's-Hertogenbossche Schepenbank in de Nederl. Leeuw 1 augustus 1913, kolom 231.
W.J.F. Juten, Onsenoort en Nieuwkuik in: Taxandria 1900, blz. 277 e.v.; A.Kuysten, het geslacht Kuysten omstreeks 1400 in: Ons Voorgeslacht nr. 119, jan. 1964, blz. 1-6
SAB, RA R 1177 fol. 215
v/d Bichelaer, 1998 nr. 318.42 - zie ook bij Dirck
SAB, RA R 1179 fol. 153
SAB, RA R 1179 fol. 507
Kuysten, 1964, blz. 3
SAB, RA R 1180 blad 751
Jacobs 1986, blz. 260-262. SAB, archief Godshuizen, archief tafel van heilige Geest, inv. nr. 996 beschadigd 13-2-1387, RA Arnhem, archief Nederhemert, nr. 23b, 2710-1396, SAB archief gereformeerd burgerweeshuis inv. nr. 364, 7-11-1396, RA Arnhem, archief Nederhemert nr. 48, 31-3-1411, zie afbeelding, randschrift: +
GRARDI.DE.AA.SCABINI.BUSCODUCIS; SAB, archief gereformeerd burgerweeshuyis inv. nr. 1000, 21-5-1412, zie ook Taxandria 1917 blz. 241 nr. 1
Spierings, 1979, 23/6 fol. 207, 359
SAB, RA R 1176 fol. 82vo
SAB, RA R 1176 fol. 253
SAB, RA R 1177 fol. 66vo
SAB, RA R 1176 fol. 323vo.
SAB, RA R 1176 fol. 332vo
Oorspr.SAB, archief Godshuizen, archief tafel van de heilige Geest nr. 954. Afhangende zegels van Arnold Stamelairt van Penu en Willem Coptiten, schepenen van 'sHertogenbosch.
SAB, RA R 1178 fol. 59
SAB, RA R 1178 fol. 321
SAB, RA R 1178 fol. 141vo
SAB, RA R 1178 fol. 177vo
van den Bichelaer, 1998, nr. 26.3
SAB, RA R 1179 blad 708-709
SAB, RA R 1180 blad 342
SAB, RA R 1180 blad 680
SAB, RA R 1180 blad 728
SAB, RA R 1181 fol 68vo
SAB, RA R 1181 fol. 154
SAB, RA R 1182 blad 9 (23)
Mechelien Spierings, 1979, blz. 23/17 en 23/42 fol. 196
SAB, archief Tafel v/d H. Geest, regest nr. 993 en 994; archief convent St. Clara regest nr. 68; van den Bichelaer, 1998, nr. 152.13
Verkooren, III partie, tome III (1404-1415) nr. 9182 en blz. 327
SAB, RA R 1215 fol. 272vo
van den Bichelaer, 1998, nr. 173.31
SAB, RA R 1209 fol. 316vo
KB Brussel Houwaert II 6511 fol. 106
SAB, RA R 1176 fol. 323vo
Hans Vogels, Jan van Wijtvliet, notitie van 4 maart 2002.
NA, archief Nassauschen Domeinarchieven, inv. nr. 395, regestnr. 1049
Jacobs 1986, blz. 262.
Taxandria 1898 blz. 143-144.
SAB, RA R 1179 fol. 189
SAB, RA R 1182 blad 9 (23)
SAB, RA R 1185 fol. ?
SAB, RA R 1185 fol. 125vo
SAB, RA R 1185 fol. 223
SAB, RA R 1185 fol. 428 en 429vo
SAB, RA R 1186 fol. 73
SAB, RA R 1187 fol. 205vo
SAB RA R 1187 fol. 243
SAB, RA R 1187 fol. 418
Verkooren, III partie, tome IV (1415-1427), nr. 9466
Oorspr. Weeze, kasteel Wissen, grafelijk archief van Loe, fotozegel serie 83-1987 no: 38.
SAB, RA R 1200 fol. 229vo en fol. 335
SAB. RA R 1207 fol. 122
SAB, RA R 1225, fol. 90vo
Verkooren, II partie, tome II blz. 76
SAB, RA R 1185 fol. 361
Afschr.: 1532, BHIC archief leenhof (Oud) Herlaer, inv. nr. 1 fol. 1v0-2.
BHIC, archief leenhof (Oud) herlaer, inv. nr. 1, fol. 2., zie ook fol. 4vo met de overdracht door Jan die Joede.
SAB, RA R 1182 blad 9 (23)
SAB, RA R 1184 fol. 81
SAB, RA R 1184 fol. 212vo
SAB, RA R 1184 fol. 269
SAB, RA R 1185 fol. 125vo
SAB, RA R 1185 fol. 428 en 429vo
SAB, RA R 1185 fol. 434vo (zie ook fol. 420vo) en fol. 435
SAB, RA R 1187 fol. 205 vo.
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323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)

347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)

392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)

SAB, RA R 1187 fol. 243
SAB, RA R 1190 fol. 197
SAB, RA R 1196 fol. 190vo
SAB, RA R 1206 fol. 107vo
Oorspr. Archiv Schloss Diersfordt, Urk. 129, met zegels van Lyusse van Honepell en van der Empel, ridder en Katharina van der Aa.
SAB, RA R 1211 fol. 12vo
SAB, RA R 1185 fol. 224
Archiv Schloss Diensfordt, Urk. 129
SAB, RA R 1183 fol. 157vo
NA 's-Gravenhage, archief Nassause domeinraad I, inv. nr. 1293
Jacobs 1986, blz. 21 en 238.
SAB, RA R 1178 fol. 321
SAB, RA R 1187 fol. 199
SAB. RA R 1187 fol. 287
SAB archief loketkast II, kwartier Maasland, doos Lith, Lithoyen en Maren.
van den Bichelaer, nr. 331.1
NA, Nassausche Domijn Archieven, inv. nr. 1293 regestnr. 1076.
GA Leuven, inv. nr. 7715, fol. 120-121.
Kon. Bibl. Albert I te Brussel, handschrift Houwaert II 6511 fol. 106
Croenen 2003, blz.383-385,396,317-318; KB Brussel, coll. handschriften Houwaert II 6600 fol. 141.
Verkooren III partie, tome IV (1415-1427) blz.144 nr. 9803
Jacob van Withem. Jacob is overleden in november 1407.
Houwaert II 6511 fol. 106
Jacobs 1986, blz. 262,263 en 264. SAB, archief Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 1866, randschrift:...LMI*DE*AA*SCABINI*BUSCODU...; NA 'sGravenhage, archief Nassause domenienen I, inv. nr. 357; SAB archief Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 2911; NA 's-Gravenhage archief Nassause
domeinen II, inv. nr. 1256.
SAB, RA R 1185 fol. 223
van den Bichelaer, 1998, nr. 333.1
SAB, RA R 1188 fol. 214vo
van den Bichelaer, 1998, nr. 385.1
NA, Nassausche Domein Archieven, inv. nr. 357 regestnr. 1385.
Oorspr.: ARA Brussel, archief Brabant van 2 juni 1440. Afhangende zegels van Wouter van Corsworme, proost van Mechelen en kanunnik van Luik, Willem van der Aa,
zoon van heer Goossen van der Aa, ridder, en Arnold van Corsworme, bastaard, verloren
Archief Sint Jan te 's-Hertogenbosch. nr. 449.
Oorspr.: NA 's-Gravenhage, archief Nassause domeinraad II, inv. nr. 1256. Afhangend beschadigd zegel van Willem van der Aa. Het archief van de Nassuase
domeinraad, Dr. S. Drossaers, 1955, dl. II, regstenlijst dl. I nr. 875.
Verkooren, III partie, tome III (1404-1415), nr. 7888 en 8675
Verkooren, III partie, tome II (1396-1404) nr. 7643,tome IV (1415-1427), nr. 9777, 10168, 10295 en 10310
GA Leuven, inv. nr. 7715, fol. 120-121, 20 april 1419.
SAB, RA R 1187 fol. 199
SAB, RA R 1187 fol. 432-432vo
SAB, RA R 1214 fol. 11vo
van den Bichelaer, 1998, nr. 337.2
SAB, RA R 1184 fol.112
mededeling Hans Vogels, email 30 maart 2005.
J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 1995; Repertorium op de grafelijke lenen in het land van Heusden 1250-1648, lenen Vlijmen nr. 18.
Jacobs, 1986, blz. 263-264. BHIC archief Beurzenstichtingen inv. nr. 1012, NA 's-Gravenhage archief Nassause domeinraad I inv. 712,Taxandria 1917 blz. 241 nr. 2, SAB
archief Godshuizen archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 1866.
SAB, RA R 1186 fol. 378, zie ook R 1187 fol. 64
SAB, RA R 1187 fol. 287
SAB, RA R 1187 fol. 418
Verkooren, III partie, tome III (1404-1415) nr. 9182
SAB, RA R 1193 fol. 64vo
SAB, RA R 1193 fol. 191
SAB, archief van het Klooster der Rijke Claren te 's-Hertogenbosch, regestnr. 227
Verkooren, III partie tome IV (1415-1427) nr. 10368, 10369 en10376; van den Bichelaer, 1998, nrs. 362.4.1 t/m 3
NA, Nassausche Domein archieven inv. nr. 712, regestnr. 1272, met geschonden zegel van Gerard van der Aa, (enkele fragmenten die samen ongeveer 40% van het
origineel beslaan)
Oorspr. NA 's-Gravenhage, archief Nassause domeinraad, inv. nr. 1256. Afhangend zegel van Gerard van der Aa, zoon van Gerard verloren. Litt.: Het archief van de
Nassause domeinraad, drs. S. Drossaers, 1955. dl. II, regestenlijst van oorkonden dl. I nr. 743
van den Bichelaer, 1998, nr. 14.7
Geschiedenis van de heerlijkheid Asten, red. Toine Maas, 1994, blz. 19 en tabel blz. 86
NA, Nassausche Domein Archiven inv. nr. 805, regestnr. 1387.
jkr. mr.A.F.O. van Sasse van Ysselt, de heerlijkheid Asten in Taxandria 1915 blz. 67.
jkr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, de voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, herdruk 1975, deel I blz.388. RA Arnhem, archief Nederhemert nr. 127
van den Bichelaer, 1998, nr. 362.7 en 362.8
SAB, archief van de tafel v/d H. Geest van 's-Hertogenbosch, regest nr.2073 en bijlage IV; aanv. op nr. 16) Archief v/h klooster der Rijke Claren te 's-Hertogenbosch
1335-1668 door mr. J.A.M. Hoekx (1965) regestnr. 313 en nr. 35
SAB, Het Oud-archief v/h Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, regestnr. 965
SAB, RA R 1215 fol. 240vo
Regestenboek v/h archief van de abdij van Berne, 1400-1500, door H van Bavel O.Praem.,1990, regestnr.733, van den Bichelaer,1998, nr. 5.7
SAB, RA R 1226 fol. 348vo
jkr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, Zegenwerp in: Taxandria 1922 blz. 81-82
Sasse van Ysselt, 1975, deel I blz. 389
Die chronycke der stadt ende meyerije van 's-Hewrtogenbosch, dl. I fol. 32.
v/d Bichelaer, 1998, nr. 5.71
RA Arnhem, archief kasteel Batenburg, inv. nr. 1. Afhangende zegels van Gerard van Brakell, zoon van Nicolaas, Paulus van Haesteryck, zoon van Roelof, en Leon van
Erepe, zoon van Leon, die van Jan van Erpe, heer van Waalwijk, Gerard van der Aa, zoon van Gerard, en Leon van Lanckvelt verloren. Gedenkwaardigheden uit de
geschiedenis van Gelderland, I Nijhof, 1847, dl. IV, p. 249, nr. 266.
Aug. Sassen, de heerlijkheid Milheeze in Taxandria 1907, blz. 192; J.J.M. Heeren de laatbank van Milheeze in Taxandria 1924, blz. 30-32
SAB, archief v/h/ Groot-Ziekengasthuis, regestnr. 1449
Taxandria 1898, blz. 143-145.
SAB, RA R 1211 fol. 37
Oorspr. BHIC, archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, nr. 136. Afhangend, beschadigd zegel van Hendrik van Huerne, heer
van Perwez enz.; afschift: BHIC, archief leenhof (oud ) Herlaer, inv. 1 fol. 5.
Jkr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, Taxandria 1922, blz. 82 ; zie ook bij Henrick Gerardsz. van der Aa
Verkooren, III partie, tome IV (1415-1427) nr. 10183
Verkooren, als boven, nr. 10286
SAB, het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, regest nr. 791
SAB, RA R 1225 fol. 71vo-74
Oorspr.: RA Arnhem, archief huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. nr. 814. Opgedrukt, beschadigd zegel van Willem, broeder tot Montfoerde, ridder.noot
Dirk van Petershem. Dirk, heer van Gaevre-Nederheym.
Houwaert II 6601 fol. 153
Afschr.: GA Mechelen, lettre s missives inv. nr. 442. Inventaire des archives de la ville de Malines, P van Doren, 1866, dl. Iv, p. 55.

© 2008 - N.L. van Dinther

78

Genealogie van der Aa middeleeuwen
406) Jacobs 1986, blz. 265,266,267;:'s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, collectie zegelstempels nr. 108; SAB, archief Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis inv.
nr. 2816, RA Arnhem, archief heren van Ammerzoden inv. nr. 3; archief Godshuiszen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 559, SAB archief Godshuizen, archief Groot
Ziekengasthuis inv. nr. 1870.
407) Afschr.: GA Mechelen, archief kerk Hanswyck, legaties en fundaties, nr. 15. Inventaire des archives de la ville de Malines, P van Doren, 1876, dl. VI, p.212, église
Hanswyck, legs et fondations.
408) Afschr.: Heeswijk, abdij Berne, archief abdij Berne, V.C.
409) Taxandria 1922, jrg. 29 blz. 81, Zegenwerp door Jhr. A van Sasse van Ysselt.
410) SAB, Het oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis, regest nr. 981
411) Afschr.: 18e eeuw. GA Bergen op Zoom, archieven raad en rekenkamer markiezen van Bergen op Zoom, inv. nr. 2823, van een afschrift dd. 01.04.1706 door W. Mans,
notaris; idem 1750. Idem, idem, inv. nr. 2846, van een afschrift dd. 01.04.1706 door W. Mans, notaris.Inventaris van de archieven van de raad en de rekenkamer van de
markiezen van Bergen op Zoom, W van Ham, in: Rijksarchief in Noord- Brabant (nu BHIC), inventarisreeks, nr. 25, 1980, stuk 3, dl. B. p.584, nr. 690.
412) BHIC, archief leenhof (Oud) Herlaer, inv. nr. 1 fol. 33/34. Litt: drs. M.P. Neuteboom-Dieleman, tien generaties Coenen (van Zegenwerp) 14e-17e eeuw, in De Brabantse
Leeuw, jg. 53-3 (2004, blz. 160 ev.
413) SAB. RA R 1243 fol. 276, litt: drs. M.P. Neuteboom-Dieleman als boven
414) SAB, archief v/h Groot-Ziekengasthuis, regest nr. 1449
415) R.A. Arnhem, hertogelijk archief nr. 852.
416) jkr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, Taxandria 1922, blz. 82
417) Afschr.: BHIC, archief leenhof (Oud) Herlaer, inv. nr. 1, fol. 5. Nieuwe catalogus van oorkonden en handschriften van het Prov. Gen. van K en W in Noord-Brabant, 1900,,
nr.136.
418) Oorspr.: SAB, archief loketkast II, zoenakten 1338-1729. Afhangende zegel van Arnoldfis Monix gaaf; het zegel van Martinis Monic verloren.
419) Nieuwe catalogus etc. nr. 143
420) Afschr.: BHIC, archief leenhof (oud) Herlaer, inv. nr. 1 fol. 32vo.
421) Afschr.: ARA Brussel, archief leenhof Brabant, inv. nr. 121, fol. 141vo/142vo.. Inventaire des archives de la cour féodale de Brabant, L. Galesloot, 1870, dl. I p. 146
422) Oorspr. BHIC, archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappenin Noord-Brabnt, nr. 146. Afhangende zegels van Hendrik van Huerne, heer van Perwez,
Duffel, Walem, Geel, Herlaer enz. (beschadigd) en Reinier van Diest (beschadigd), Gerad van Eyck, Hendrfik van Colck (beschadigd) en Gijsbrecht Sgreven
(beschadigd), leenmannen van Herlaer.Nieuwe catalogus etc. nr. 146.Afschr.: BHIC, archief leenhof (Oud)Herlaer, inv. nr. 1, fol. 5vo/6.
423) Afschr.: SA Luik, cour féodale, reg. nr. 48, fol. 71; idem BHIC archief grafelijkheid Bokhoven, inv. nr. 185
424) Afschr.: SA Luik, cour féodale, reg. 49, fol. 109; idem BHIC archief grafelijkheid Bokoven, inv. 204.
425) Oorspr. Heeswijk, abdij Berne, archief parochie Bokhoven. nr. 519b. Afhangende zegels van Jan Monix en Jan van Erpe, zoon van Arnold, scheidsrechters voor Henrick
van der Aa, heer van Bokhoven, alsmede van Gooswijn Toelinc en Jan Loenman, scheidsrechters voor Nicolaas Loenman, verloren. Regesten abdij van Berne, 14001500, H van Bavel, O. Praem., 1990, nr. 763.
426) Afschr..: BHIC, archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, nr. 162. Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften in de
boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Jhr. mr. A van Sasse van Ysselt, 1900, nr. 162
427) Het landrecht van Bokhoven uit 1460, G van der Velden, in: Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht, verslagen en mededelingen, nieuwe reeks,
1984, dl. 4, p. 49/68
428) Afschr.: BHIC, archief leenhof (Oud) Herlaer, inv. nr. 1, fol. 6. Taxandria 1898 blz. 145
429) van den Bichelaer, 1998, nr. 409.4
430) van den Bichelaer, 1998, nr. 11.1
431) van den Bichelaer, 1998, nr. 236.12
432) Oorspr.: RA Arnhem, hertogelijk archief, nr. 2019. Opgedrukt zegel van Hendrick van der Aa,ridder, heer Van Bokhoven (fragment).
433) RA Arnhem, hertogelijk archief, nr. 852. Afhangende zegels van Hendrick van der Aa, ridder, en Aleid (Pieck).
434) Oorspr.: ARA Brussel, archief leenhof Brabant, nr. 574, 17e lias, nr. 1594. Opgedrukt zegel van Hendrik van der Aa, ridder, verloren. Inventaire des archives de la cour
féodale de Brabant, L. Galesloot, 1844, dl. II. p. 163. Zie ook: 29 juni 1474 met dezelfde opsomming, L.Galesloot 1844, dl. II. p. 171.
435) van den Bichelaer, 1998, nr. 415.1
436) Oorspr.: BHIC, archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, inv. nr. 194.
437) Oorspr. RA Arnhem, archief heren van Ammerzoden inv. nr. 3. Afhangende zegels van Dirk en Jan van der Aa, dat van Hendreik van der Aa, ridder, verloren. Zie ook 27
oktober 1476, idem,idem inv. nr. 9.
438) Ch.C.V. Verreyt, leden v/d O.L. Vrouwe broederschap Den Bosch, Taxandria 1907, blz. 37
439) Oorspr.: BHIC, archief grafelijkheid Bokhoven, inv. nr. 102. Afhangend schependomzegel van Bokhoven (fragment), die van Dirk van Hatsteyn en Margaretha, heer en
vrouwe van Bokhoven, verloren..
440) Jacobs 1986, blz. 265,266 en 267; SAB, archief tafel v/d H. Geest te Den Bosch regest nr. 2073; 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, collectie zegelstempels nr.
150, RA Arnhem, archief heren van Ammerzoden, inv. nr. 3.
441) Aug. Sassen, Taxandria 1907 blz. 192
442) SAB, archief convent St. Clara regesten 430/435
443) Ch.C.V. Verreyt, Taxandria 1907, blz. 37
444) Taxandria 1900 blz. 13.
445) Aug. Sassen, Taxandria 1907 blz. 192.
446) Afschr.: ARA Brussel, archief leenhof Brabant inv. nr. 121, fol.154/156vo. Inventaire des archives de la cour féodale de Brabant, L Galesloot ,1870, dl. I, p.146.
447) Oorspr.:RA Arnhem huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. nr. 814. Afhangende zegels van Willem, broeder van Montfoirde, heer van Lathum, ridder, (fragment), Oda
van Montfoirde, vrouwe van Neerharen (fragment) en Jan van Montfoirde, heer van Hazerswoude, ridder, (fragment); Her archief van de huizen Waardenburg en
Neerijnen, 1288-1827, Mr. A van Schilfgaarde, in: Gelderse inventarissenreeks, nr. 15, 1980, dl.1, p.111, nre. 814.
448) Afschr.: RA Arnhem, archief huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. nr. 814. Het archief van de huizen Waardenburg en Neerijnen, 1288-1827, Mr. A van Schilfgaarde, in:
GFelderse inventarissen-reeks, 1980, nr. 15, dl.I, p.111.
449) Oorspr.: ARA Brussel, archief leenhof Brabant, nr. 588, 31e lias, nr. 2651. Opgedrukt zegel van Jan van Vladeracken verloren. Inventaire des archives de la cour féodale
de Brabant, L. Galesloot, 1844, dl. II, p. 187.
450) zie voor literatuur: M.P. Neuteboom-Dieleman: Tien generaties Coenen (van Zegenwerp, 14e-17e eeuw; in de Brabantse Leeuw 2005/1 blz. 32-33.
451) BHIC, archief leenhof (Oud) Herlaer, inv. nr. 1 fol. 34.
452) Aug. Sassen, Taxandria 1907 blz. 192
453) Jacobs, 1986, blz. 240
454) Sasse van Ysselt, 1975, deel I blz. 392
455) Sasse van Ysselt , 1975, deel I blz. 389-390 en 391
456) BHIC, archief leenhof (Oud)herLaer, inv. nr. 1 fol. 6vo/7.
457) SAB, RA R 1318 fol. 35, Sasse van Ysselt, 1975, deel I blz. 392-393
458) Jacobs, blz, 268 en 66.
459) s-Heerenberg, archief huis Bergh, inv. nr. 316; RA Arnhem, hertogelijk archief nr. 2368; RA Arnhem, archief heerlijkheid Borculo, inv. nr. 248; RA Arnhem, archief kasteel
Batenburg, inv. nr. 13.
460) Oorspr.: ARA Brussel, archief grote raad van Mechelen, inv. nr. 801.60, p. 427/432. Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën en procesbundels
berustende in het archief van de grote raad van Mechelen, prof. dr.mr. J de Smidt, e.a. ,1966, dl. I p. 239/240.noot
461) SAB, archief v/h Groot-Ziekengasthuis, regest nr. 1492
462) van den Bichelaer, 1998, nr. 5.104
463) Oorspr.: ARA Brussel, archief leenhof Brabant, nr. 587, 30e lias, nr. 2474. Opgedrukt zegel van meester Jan van Vladeracken verloren. Inventaire des archives de la cour
féodale de Brabnt, L. Galesloot, 1844, dl. II, p.183.
464) Oorspr.: BHIC, archief grafelijkheid Bokhoven, inv, nr, 14. Afhangend zegel van Maximiliaan ( van Habsburg), rooms-koning etc. etc. (fragment); afschrift: Idem, idem inv.
nr. 14.
465) jkr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, het Gulden Huis te Rixtel en de heerlijkheid Rixtel, Aarle, Beek en Stpihout, in Taxandria 1912 blz. 275
466) Oorspr.: RA Arnhem, archief Newderhemert, nr. 250. Opgedrukt zegel van Maximiliaan ( van Habsburg), etc.etc. verloren. Inventaris van het oud archief der heerlijkheid
en gemeente van Neder_Hemert, P. van Doorniinck, 1892, nr. 250.
467) Afschr.: RA Arnhem, hertogelijk archief, inv. nr. 183. De ambtman in het kwartier van Nijmegen, ca. 1250-1543, J. Kuys, 1987, p. 356.
468) Afschr.: RA Arnhem, hertogelijk archief, inv. nr. 183.
469) Oorspr.: RA Arnhem, hertogelijk archief, inv. nr. 147, nr. 1658 (pakket Karel van Egmond, nr. 2). Met handtekening van Floris van Egmont, heer van Sint Maartensdijk en
stadhouder-generaal van Gelderland. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, I. Nijhoff, 1859, dl. VI, st. 1, nr. 613 (regest).
470) BHIC, archief grafelijkheid Bokhoven, inv. nr. 1. Afhangend, beschadigd zegel van Jan, graaf van Egmond, heer van Baar, enz., stadhouder-generaal van Holland,
Zeeland en (West-) Friesland.
471) BHIC, archief grafelijkheid Bokhoven, inv. nr. 212, fol. 4/4vo.zie ook 14-12-1523, inv. nr. 212, fol.5/5vo met dezelfde inhoud
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472) Gedenkwaardigheden uit de geschienis van Gelderland, I. Nijhof, 1862, dl. VI, st. 2, nr. 1038.
473) Oorspr.: RA Arnhem, archief Nederhemert, nr. 260a. Afhangend zegel van Gooswijn van Honsseler, richter, alsmede die van Alard van Horssen (beschadigd) en Steven
van Ghent, gerichtslieden in de Overbetuwe.
474) Oorspr.: RA Arnhem, archief Nederhemertm nr. 262. Afhangende zegels van de stad Gorinchem, Albert Willemssoen, Hugo van Sevenbergen, zoon van Hendrik,
burgemeesters, en Gijsbrecht Vos, zoon van Arnold, Frederk Spijker, zoon van Nicolaas, Cornelis Spronck, zoon van Dirk, en Jan Jan Doeijenssoen, schepenen van
Gorinchem, verloren. Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, P van Doorninck, 1892, nr. 262.
475) Oorspr.: RA Arnhem, hertogelijk archief, pakket Karel van Egmond. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, I. Nijhof, 1862, dl. VI, st. 2, nr. 1369
(volldeige tekst).
476) De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen, Mr. A.P. van Schilfgaarde dl. III, st. 2, nr.942.
477) Oorspr.: BHIC, archief grafelijkheid Bokhoven, inv. nr. 2. Afhangend, beschadigd zegel van Francoise van Luxembourg, gravin-douariere van Egmond, vrouwe van
Hameiden, Rebaix en Saint Saulneux.
478) SAB, RA R 1311 fol. 153, Sasse van Ysselt, 1975, deel I blz. 393
479) Oorspr.: NA 's-Gravenhage, archief Nassause domeinraad, dl. II, inv. nr. 1029. Met ingedrukt zegel en handtekening van Jan van der Aa. Het archief van de Nassause
domeinraad, Dr. S. Drossaers, 1955, dl. II, regestenlijst van brieven, dl. I nr. 580.
480) Minuut: 's-Heerenberg, archief huis Bergh, inv. nr. 5621. Het archief van het huis Bergh, Mr. A van Schilfgaarde, 1932, regestenlijst van oorkonden, dl. II, nr. 2434.
481) Oorspr.: RA Arnhem, archief Nederhemert, nr. 287. Afhangend zegel van Godfried Torck, dat van Lubbert Torck, heer van Hemert, verloren. Inventaris van het oud archief
der heerlijkheid en gemeente van Neder-Hemert, P van Doorninck, 1892, nr. 287.
482) Oorspr.: Heeswijk, abdij Berne, archief parochie Bokhoven, kalendarium. Het kalendarium van Bokhoven, H van Bavel, O. Praem.e.a., in: Met Gansen Trou, 1975, jrg. 25,
p. 149/192.
483) CD-Rom: Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en mr. J. Belonje, Brabant I,blz. 70
484) Oorspr.: Heeswijk, abdij Berne, archief parochie Bokhoven, inv. nr. 222. Met notaristeken van Nicolaas a Nova Terra, notaris, handtekening van meester Hendrik Elbertsz.
van Boemel, officiaal van de proost van Arnhem voor de landen van Arkel, Heukelom, Leerdam en Spijk, en afhangend, beschadigd zegel van meester Jan Heyndricxz.,
deken van het kapittel van Gorinchem. Inventaris van het archief der parochie Bokhoven, Mr. J. Hoekx, 1969, p. 61.
485) Afschr.: Heeswijk, abdij Berne, archief abdij Berne, IV. E, map correspondentie.
486) RA Arnhem. archief Nederhemert, nr. 299. Met notaristeken en handtekening van Jan Henrickz., priester en keizerlijk notaris bij het hof van Holland, en handtekening van
meester Henrick Elbertsz., priester en baccalaurius in de godgeleerdheid, officiaal van de proost van Arnhem in de landen van Arkel, Heukelom, Leerdam en Spijk;
afhangend zegel van Michiel Menninck, zoon van Adriaan, kanunnik te Gorinchem, verloren. Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, P
van Doorninck, 1892, nr. 299.
487) 's-Heerenberg, archief huis Bergh, inv. nr. 316; RA Arnhem, hertogelijk archief, nr. 2368.
488) Oorspr.: NA 's-Gravenhage, archief Nassause domeinraad, dl. II, inv. nr. 26. Afhangende, beschadigde zegels van Jan, heer van Egmond en Baer, ridder, Frederik van
Egmondt, heer van IJsselstein en Buren, ridder, en Willem van Egmondt, heer van Haps en Boxmeer, broers, alsmede meester Hendrik van Lottum, pastoor te Boxtel,
Hendrik van Hoenselair, Wolter van Delen, de jonge, Jan die Man en Arnold Vischer, dat van Wigger then Hoeve verloren; afschr. RA Arnhem, hertogelijk archief, pakket
Katharina van Gelre. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, I. Nijhoff, 1851, dl. V. nr. 140 (volledige tekst). Het archief van de Nassuase domeinraad,
Dr. S. Drossaers, 1955, dl. II, regestenlijst van oorkonden, dl. II, nr. 1226.
489) Afschr.: 1493. 's-Heerenberg, archief huis Bergh, inv. nr. 316. Het archief van het huis Bergh, Mr. A. van Schilfgaarde, 1932, regestenlijst van oorkonden, dl. I, nr. 1221.
490) Oorspr.: BHIC, archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, inv. nr. 318. Afhangend zegel van Frederik, broeder van Egmont,
heer van IJsselstein, Buren, Beusichem en het land van Cranendonk, verloren. Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Jhr. mr. A. van Sasse van Ysselt, 1900, nr. 215.
491) RA Arnhem, hertogelijk archief, inv. nr. 11 (liber IV van de veertien registers), fol. 85. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, I. Nijhof, 1859, dl. VI, st.
1, nr. 231.
492) Oorspr.: RA Arnhem, archief Nederhemert, nr. 246. Afhangend zegel van Arnold Monix, schepen van 's-Hertogenbosch, dat van Mathijs Kuyst, schepen van 'sHertogenbosch, verloren. Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, P. van Doornick, 1892, nr. 246
493) Oorspr. RA Arnhem, archief heerlijkheid Borculo, inv. nr. 248. Afhangend, beschadigd zegel van Jan van der Aa, vrijheer van Bokhoven, alsmede handtekeneingen van
Jan van der Aa, vrijheer van Bokhoven, en Elisabeth van Egmondt, (vrij)vrouwe van Bokhoven. De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner
bezittingen. Mr. A van Schilfgaarde, 1961, dl. III, st. 2, nr. 915.
494) Oorspr.: RA Arnhem, archief Nederhemert, nr. 268. Met notaristeken van Gijsbrecht Zas, pauselijk en keizerlijk notaris bij het bisdom Utrecht, P van Doorninck, 1892, nr.
268.
495) Oorspr. Heeswijk, abdij Berne, archief parochie Bokhoven, kalendarium. Het kalendarium van Bokhoven, H van Bavel, O. Praem.ea., in: Met Gansen Trou, 1975, jrg.
25.p. 149/192.
496) Oorspr.: 's-Heerenebrg, archief huis Bergh, inv. nr. 5621. Met notaristeken van Jan Hendricksz., notaris, en handtekening van meester Henrick Elbertsz. van Boemel,
officiaal van de proost van Arnhem voor de landen van Arkel, Heukelom, Leerdam en Spijk, en meester Gielis Petersz.. kapelaan van wijlen de heer en de vrouwe van
Bokhoven, afhangend zegel van Michiel Meyninck Ariaensz., kanunnik van Gorinchem, verloren. Het archief van het huis Bergh, Mr. A van Schilfgaarde, 1932,
regestenlijst van oorkonden, dl. II, nr. 2444.
497) Oorspr.: 's-Heerenberg, archief huis Bergh, inv. nr. 5621. Afhangend zegel van George van Egmondt, bisschop van Utrecht, verloren. Het archief vanb het huis Bergh, Mr.
A van Schilfgaarde, 1932, regestenlijst van oorkonden, dl.I, nr. 2445.
498) Oorspr.: RA Arnhem, archief Nederhemert, nr. 297. Afhangende zegels van Jan van Rossem, heer van Broekhuizen en raad van de hertog, en Adriaan van Rossem,
schout van Tiel, dat van Willem Turck, heer van Nijenrode, verloren Inventaris van het oud-archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, P van Doorninck, 1892,
nr. 297.
499) Gijsbrecht van Bronckhorst. Gijsbrecht, ridder, heer van Bronckhorst en Borculo en landdrost van Zutphen, is geboren op 16 december 1454, is overleden op 1 december
1489.
500) Aug. Sassen, Taxandria 1907 blz. 193
501) Aug. Sassen, Taxandria 1907 blz. 198
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Index
Aa Berthout Bacsz., van der
Gherit (?) VI-C.1.
Aa, van der
Agnes (?) VIII-G; Anna (?) IX-B, VIII-B.3; Anthonie (?) VII-H; Beatrijs (?) V-E.2; Beatrix (?) VI-M; Christien (?) VI-D; Coel (?) VD, V-D.2; Dirck (?) V-C.1, VIII-C; Elisabeth (?) VI-C, VII-F; Elsbeen (?) VIII-D; Ermengaert (?) V-B; Floris (?) VI-F; Gerard
(Gheneke) (1258) II; Gerard (?) V-C, VI-B, VI-G, VI-J, VI-N, VI-N.3, VI-O, VII-B, VII-B.1, VII-D, VII-G, VIII-B.1; Gerard (1284) IIIA; Gerard (1310) IV-A; Gertrudis (?) IX-C; Godfried (?) VII-B.3; Goossen (?) V-F, VI-N.5; Goyart (?) VI-B.3; Hendrick (?) VIB.2, VI-J.4, VIII-B; Henrick (?) V-H.1, VI-N.4; Heylwich (?) VI-B.4; Isabelle (?) VII-C.1; Jan (?) IX-D, VI-N.1, VII-E, VII-H.1, VIIIA; Janne (?) VIII-H; Katelijn (?) VI-I; Kathelijn (?) V-G, VI-H; Liesbeth (?) VI-L, VII-B.8; Luca (?) VIII-F; Margriet(Margaretha)
(?) IV-A.8; Maria (?) IX-A; Mathilde (1285) III-B; N.N. (?) V-D.5, VI-E; Peter (?) V-D.1; Ulindes (?) V-A; Walburga (?) VIII-E;
Willem (?) V-E, V-H, VI-G.1, VI-J.2, VI-K, VI-N.2, VII-B.6, VII-C, VII-I, VII-J; Willem (1310) IV-B.
Arkel
Cornelia Claesdr. Oem van Arkel (?) IX-C; Margriet Oem-van (?) VIII-B.
Bac
Arnt Berthout (?) VI-C.
Baer, van
Anna (?) VII-E.
Baexen, van
Jan (?) IX-C; Wolter (?) IX-C.
Beas, van
Jan (?) VII-F.
Benthem], van
[Catharina (?) IV-A.
Bever, de
Rudolf Thomasz. (?) VIII-E.
Bosch?], van den
Elisabeth [Goossendr]. [Van Mierlo Of (?) III-A.
Boutershem, van
Oda (?) VII-H.
Bovier
Govert (?) VII-A.
Boxtel, van
van Boxtel (1284) III-A.
Broekhuizen en Waardenburg, van
Walraven (?) IX-E.
Bronckhorst, van
Gijsbrecht (1454) IX-D, *499.
Coenen
Christiaan (?) IX-A.1; Geertruid (?) IX-A.2; Herman (?) IX-A; Ricalt (?) IX-A.3.
Cuyck, van
Catharina (?) VII-H; Gerard Gerardsz. (?) VII-H.
Diest, van
Elsa (?) VII-B.
Dijk, van den
Jan (?) VI-I.
Dinther, van
Arnt (?) V-A; Dirck Colenz. (?) IV-A.
Dinther]
Lijsbeth [van (?) IV-A.
Doerne, van
Everard (?) X-A.
Doorn, van den
Liesbeth (?) VI-B.
Duffel, van
Beatrijs Florisdr. (?) V-E; Floris (?) V-E; Marie Woutersdr. (?) VI-J.
Duras, van
Willem (?) VI-M.
Egmond, van
Elisabeth (1456) IX-D; Willem Jansz. (?) IX-D.
Erp, van
Jan (?) IX-A.4; Lucas (?) IX-A.
Erpe, van
Christijn (?) VII-D; Lucas Geerlinck Lucasz. (?) VII-D.
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Gestel, van
Gertrude (?) V-E; van Gestel (?) VI-O.
Ghestel, van
N.N. [Willemsdr] (?) II.
Glymes, van
Anthonis (?) VI-F, *315.
Goetsenhoven, van
Jan (?) VI-J; Johanna (?) VI-J.
Gruter
Nicolaus (1233) I.
Guedichoven, van
Raso (?) VI-L.
Harff, van
Elisabeth (?) IX-C, *458.
Hatsteyn, van
Dirck (?) VIII-B, *440.
Hels
Lijsbeth (?) VII-I.
Hofstaden, van
Jan (?) V-F; Liesbeth (?) V-F.
Honepell en van der Empel, van
Lorijs( Luysse) (?) VI-H.
Horien, van
Arnold (?) VIII-G; Willem (?) VIII-G.
Immersele, van
Karel (?) VI-M.
Jegher, de
Gerard (?) III-B.
Kerremans
Catharina (?) VII-G.
Kuyst
Arnt Dircksz. (?) V-B; Geertruida (?) VII-A; Jan (?) VI-A.
Leeuw, de
Wouter (?) VII-F.
Loze, de
Anna (?) VIII-D.1; Elsbena (?) IX-E; Ermgard (?) IX-F; Robert (?) VIII-D.
Malsen, de
Arnold (?) IX-F.
Merode, van
Richard (?) VIII-H; Willem (?) VIII-H.
Meurs, van
Walburg Frederiksdr. (?) IX-D.
Mijs
Jan (?) VII-G; Johanna (?) VII-G.
Monix
Elisabeth Jacobsdr. (?) VIII-C.
Montfoort, van
Oda (?) VII-E; Willem (?) VII-E.
Moordrecht, van
Henrick (?) V-G.
Nederveen, van
Goyart Dirck Sterckenz. (?) V-A.
Neynsel, van
Elisabeth Wellensdr. (?) VI-B; Wellen (?) VI-B.
Oem
Jan (?) VIII-B.
Oijenbrugge, van
Hendrick (?) VI-M.
Pels
Gijbrecht (?) X-B; Jan Gijsbrechtsz. (?) X-B; Maria Petersdr. (?) VIII-A.
Petersheim, van
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Beatrix (?) VIII-H.
Petershem, van
Dirk (?) VII-E, *403.
Pieck
Aleid (?) VIII-B.
Radewaerd
Margaretha (?) V-F.
Sceepstal, van
Goyart Model (?) V-C; Heylwig Goyartsdr. (?) V-C.
Schoenhoven, van
Johannes (?) VI-L.1; Willem (?) VI-L.
Schoonhoven, van
Anna (?) VII-B; Jan Jansz. (?) VII-B.
Scoef
Willem (?) VIII-F.
Stakenborch, van
Catharina (?) VII-D.
Thoenijs
Margaretha (?) VI-K.
Vladeracken, van
Gerard (?) IX-B.1; Jan (?) IX-B; Johanna (?) X-B; Margaretha (?) X-A.
Vlemincx
Lodewijk (?) VI-K; Margaretha (?) VI-K.
Wijck~van Honsoirde, van
Arent (?) VI-A.1.
Wijngaard, van den
Margaretha (?) VIII-G.
Withem, van
Jacob (?) VI-J, *344.
Zegenworp, van
Goossen (?) VI-D; Rutger (?) VI-D.
Zelischem, van
Heylwig Ottodr. (?) V-H.
Zevenberghen, van
Willem (?) VI-F; Ysabella (?) VI-F.
Zulikem, van
Hendrick (?) VI-E.
zonder achternaam
[Mathilde] (?) I; Agnes (?) VI-I.1; Fermentator (1233) I; Liesbeth (?) V-C, VII-J; Lijsbeth (?) VI-N; Margriet Jan Dircxdr. (?) VI-G;
Mechtelt Jan Templersdr. (?) VI-O; N.N. (?) V-A, *72; NN (?) V-D.

* verwijzing naar noot.
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