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Generatie I
I

Emond Ambrosiusz. van Dinther ook genaamd van Grave, zoon van Ambrosius Emondsz. van Dinther, notaris,
secretaris hertogen van Brabant en raadsheer hertog Anton van Bourgondië, is geboren tussen 1370 en 1380 te Grave, is
overleden op maandag 17 februari 1449 te Brussel.

Notarismerk Emond van Dinther (de Dynter) dd. 1 april 1411

Emond de Dynter (verder genoemd van Dinther) is vermoedelijk geboren te Grave. Het stadsbestuur van Grave beweerde in
1467 althans dat de kronikeur een geboren poorter van die stad was geweest. <1>
Hij zou in eerste echt verbonden zijn geweest met een dochter Coeberchts. In 1433 wordt genoemd Lijsbeth Coeberchts, zuster
van wijlen de echtgenote van Emond van Dinther. <2>
Zij was mogelijk een dochter van Jan Coeberch, schepen in Loen in 1357 en in Grave in 1379, hij zegelde in beide plaatsen met
hetzelfde zegel. <3>
In de collectie Muschaert aanwezig bij het Centraal Bureua voor Genealogie te Den Haag staat op kaart 26k als wapen van
Coebergh omschreven: een dwarsbalk beladen met 3 vogels naast elkaar. Opmerkelijk is dat op het zegel van Ambrosius de zoon
van Emond van Dinther in het vrijkwartier voorkomt twee dwarsbalken beladen met 3 merletten- zie voor de afbeelding bij
Ambrosius.
Van Spaen noemt een Elisabet Coeberg de echtgenote van Edmond van Dinter de vader van Edmond de secretaris. <4>
Hij huwde omstreeks 1403 met Hildegonde van Olmen, dochter van Hendrik van Olmen.
22 april 1423:
Johan Neudensoen en Lambert van Olmen, schepen van Grave, oorkonden dat Herman van Lent en zijn vrouw Meeken
opgedragen hebben aan Tzerys, Johannen en hun zuster Hilleken, kinderen van wijlen Henric van Olmen de jonge, 11/2 malder
rogge per jaar uit een huis en erf, gelegen tussen het huis van Jacob van Merlair en de gemene straat, met van achteren het erf
van wijlen Jacob Peterssoen en van voren de gemene straat.<5>
Ook Houwaert noemt de vrouw van Emond van Dinther Hillegond van Olmen Hendricxdr. <6>
Hildegonde van Olmen was nog in leven in 1436, toen zij een lijfrente van 10 rijders vestigde op haar kleinkinderen Emont,
Lijsbeth, Jan en Claes. Vermoedelijk overleed zij omtrent 1440, zij wordt dan niet meer genoemd als schenker van deze rente. <7>
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Uit oktober 1394 dateert de oudste vermelding van Emond, hij wordt dan genoemd als prebendehouder van de Sint-Pieterskerk in
Baux en de gelijknamige kerk te Mezières in het diocees Reims. Hij wordt dan vermeld als "Emundus de Dinaren (sic) clericus
Leodiensis diocesis..." Het betreft hier zeker Emond van Dinther. Op 17 januari 1417 heeft hij geen prebenden meer dan geeft de
hertog hem 40 pond, voor allerlei diensten, mede omdat hij "niet versien en es van beneficien"
Hij bewoont vanaf ca. 1430 te Brussel een huis in de nabijheid van het hof, op de hoek van de Steenstraat en de Bottelierstraat,
vlak naast de Jodenpoel. Dit pand was eerder van hertogelijk bottelier Diederik van Dynter geweest. In 1430 verkreeg hij van
Filips de Goede nog 2 huizen binnen de burcht van Antwerpen. Ambrosius van Dinther zijn zoon woonde later in hetzelfde huis te
Brussel het wordt dan genoemd "in Oestrycke" hij betaalde een jaarlijkse cijns van 4 denieren die later door zijn zoon Nicolaus
werd betaald. <8,9>
Op 24 januari 1418 gaat hij op reis met Engelbrecht van Nassau naar Holland mogelijk ter voorbereiding van het huwelijk van
Jacoba van Beyeren met hertog Jan IV van Brabant op 10 maart 1418. Reizen in die tijd was niet zonder gevaar want in dat jaar
ontvangt Emond van Dinther van de hertog wegens geleden schade 57 pond "den welken mijn voirs. heere gegeven heeft...in
recompensacien van enen bruynen perde dat hem genomen was van mijns heren vianden, gaende tusschen mijns heren legher
voir Dordrecht ende Sint-Getrudenberghe.<10,11>
Zijn naam komt voor in de Brabantse Yeesten in 1418 wanneer hij namens de Staten van Brabant met enkele edelen naar hertog
Jan IV gaat vanwege de lopende conflicten tussen de Staten en de hertog nl: <12>
'Tlant van Brabant hadde tier stonden
In Hollant een ambassiaet ghesonden
Aen den hertoghe haren heere,
Den abdt van Tongerloe, ende meere,
Heer Heinric van Berghen, ic seker ben,
Heer Aernde van Crayenhem met hen,
Heer van Grobbendonk tier stonde,
Ende van Dynter meester Emonde.
Hij werd begraven in de kerk Sint Jacobus op de Coudenberg te Brussel waar hij van zijn zoon Ambrosius een grafmonument
kreeg,het monument verdween bij de vernieuwing van de kerk in 1776-1787 . Miraeus publiceerde een gravure van Emond
waarbij vermeld wordt de tekst van het grafmonument.- zie afbeelding<13>
Emond van Dinther is bekend als kroniekschrijver en in het bijzonder zijn "Chronica Nobilissimorum Ducum Lotharingiae et
Brabantica ac regum Francorum" geniet grote faam. Deze Chronica werd waarschijnlijk in opdracht van Filips de Goede
omstreeks 1443 of 1444 vervaardigd. In 1448 overhandigde Jean Wauquelin uit Bergen de door hem in het frans vertaalde
"Chroniques de Hainaut" aan Filips de Goede de titelminiatuur laat deze overhandiging zien.-zie afbeelding.<14>
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Na het overlijden van zijn vrouw Hildegonde van Olmen benoemde Filips de Goede hem in 1442 tot kanunnik van de Sint-Pieters
kapittel te Leuven.<15>

Oorkonde dd. 13 juli 1412 met handtekening Emond de Dynter

Emond was gehuwd (1) met N.N. Coeberchts, dochter van (Jan) Coeberchts. Zij is overleden voor 1404.
Emond was gehuwd (2) met Hildegonda van Olmen, dochter van Hendrik van Olmen. Hildegonda is overleden rond 1440.
Van Emond en Hildegonda is een kind bekend:
1 Ambrosius Emondsz. van Dinther is geboren in 1404, zie II.

Generatie II
II

Ambrosius Emondsz. van Dinther, zoon van Emond Ambrosiusz. van Dinther (I) en Hildegonda van Olmen,
secretaris en raadsheer van de hertog, meester van de rekenkamer van Brabant te Brussel en burggraaf/kastelein van Dormaal,
is geboren in 1404, is overleden op zaterdag 20 november 1490.

In een aantal handschriften wordt de samenstelling van het gezin van Ambrosius en Catharine weergegeven.
Door Van Spaen worden uit het huwelijk 10 kinderen aangegeven. Twee daarvan zijn niet juist n.l. Peter komt nergens in de
contemporaine bronnen voor terwijl Elisabeth de natuurlijke dochter is van de zoon Ambrosius, kanunnik te Antwerpen.<16>
In het handschrift Houwaert worden eveneens 10 kinderen aangegeven. meester Ambrosius kanunnik te Antwerpen wordt 2
maal genoemd terwijl ook hier zijn natuurlijke dochter Elisabeth wordt vermeld. <17>
In het handschrift de Bubure worden de 8 kinderen juist vermeld terwijl hier de vader van Catharine Cole wordt vermeld met
aanvullende gegevens.<18>
In de collectie Cuypers van Velthoven zijn aantekeningen te vinden betreffende Ambrosius, daarbij een mogelijk eigenhandig
geschreven opsomming van zijn leengoederen alsmede zijn handtekening. <19>
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Handtekening Ambrosius van Dinther (de Dynter) dd. 22 oktober 1445
Het zegel dd. 26 maart 1447 van Ambrosius van Dynter als erfburggraaf van Dormale is bewaard gebleven. (zie afbeelding) <20>
Op 29 januari 1440 is Ambrosius van Dynter leenman van Philips van Bourgondië, hertog van Brabant.<21>

Zegel Ambrosius van Dinther ( de Dynter) dd 26 maart 1447
Ambrosius de Dynter (verder van Dinther) werd op 15 oktober 1424 vemeld als bode van de hertog. Op 17 februari 1426 volgt
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zijn eerste vermelding als secretaris van hertog Jan IV. <22>
Bij zijn huwelijk in 1429 ontving Ambrosius van de hertog zes zilveren schalen ter waarde van 63 pond.<23>
Ambrosius werd onderweg ter bedevaart naar Wilsnack gevangen genomen door Gerard van Kleef, omdat deze meende terkort
te zijn gedaan door Filips de Goede. Ambrosius zat zes maanden gevangen hetgeen hem een kapitaal kostte aan consumpties
en bodeloon. De schadeloosstelling door de hertog werd eerst op 22 juni 1435 uitbetaald met het vorstelijke bedrag van 340
pond.<24>
16 mei 1437:
Ambrosius van Dynter beleent, ten behoeve van de prior en het convent des Goidshuys van Onser Vrouwe Troon bij Herentals,
met grond binnen de parochie van Pulle bij koop tegen Janne heer van Rotselaer. <25>

Hof d`Intere te Wechelderzande
13 maart 1444:
Hertog Philips de Goede beleent Ambrosius van Dinther met Wechelderzande, Gierle en Lille.( In Wechelderzande staat het
kasteel "Hof d' Intere" dat zijn naam ontleend aan het 15e eeuwse "Hof van Dynter")
Latere Heren van Wechelderzande , Gierle en Lille waren Nicolaus en Ambrosius de Dynter zonen van Ambrosius, zij werden op
5 juni 1492 bij dode van hun vader beleend met deze goederen. .Na het overlijden van Ambrosius van Dinther ( de zoon van
Ambrosius) werd op 10 janauri 1510 met deze goederen beleend Jan van Ophem de zoon van Michiel van Ophem en Catharina
van Dinther.<26>
Op 21 december 1445 koopt meester Ambrosius van Dynter van Amelrick den Zwertte het burchgraafschap van Dormale met de
burcht grachten, manschappen en andere toebehoren binnen en buiten grachten van de burcht gelegen etc.
In de opsommimng van het jaar 1470 blijkt Jan van Dynter het erfburggraafschap van Dormale in leen te hebben. (zie aldaar)
<27>

Meester Claes en Ambrosius van Dynter, gebroeders met Jan Oudaert hun voogd worden beleend met Dormaele op 28
december 1483 na overdracht meester Ambrosius van Dynter en jouffr. Catharina Cole hun vader en moeder. Zij verkopen aan
Jan van Berghen, ridder op 9 december 1489.<28>
10 februari 1456:
De proost en het convent van Sint Jacobus op de Coudenberg (Brussel) laat weten dat Ambrosius van Dynter, raad en meester
van de Rekenkamer, heeft afgekocht twee renten gevestigd op twee stukken grond met huizen te Coudenberg voor een bedrag
van 18 pond, 10 stuivers en 20 pond , 5 stuivers, 3 kapoenen en 3 gulden cijns.<29>
februari 1458 (te Rome):
Paus Callictus III vraagt de proost van Sint Jacobus op de Coudenberg hem te informeren over de staat van welstand van
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Ambrosius van Dynter en van zijn vrouw, teneinde de fundatie te kunnen bevestigen van een kapel in hun "sterke huis"
(fortalicium) te Lennik Saint Quintin (Is het kasteel Ten Broeck), die bediend zal worden door een priester, die Ambrosius van
Dynter en zijn nakomelingen zullen voortdragen aan de bisschop van Cambrai.<30>
6 april 1459:
Ambrosius de Dynter is in het bezit van het goed de Strootbolle gelegen in de parochie van Sint Oedenrode, bij vonnis van de
leenmannen van Brabant van 12 maart 1459 verkregen als betaling door Jan van Erp en zijn vrouw Agnes van Sompeke
vanwege een rente die zij hadden afgegeven aan Ambrosius. gevestigd op deze goederen. <31>
1 juli 1480:
In tegenwoordigheid van Gerard vanden Troncke en Chrétien Willemaerts genaamd Conijn, schepenen van Brussel, wordt
bekend gemaakt dat meester Ambrosius van Dynter en zijn vrouw, voor de grondheren, afstaan aan de Armen bewoners van
Sint Jacobus op de Coudenberg, diverse renten gevestigd op goederen gelegen te Brussel en te Ophem met de last de diensten
en de missen te vieren en over te gaan met de verdelingen.<32>
Ambrosius trouwt in 1429 op 25-jarige leeftijd met Catharine Cole, dochter van Nicolaus Cole en Elisabeth Houtackers.
Catharine is overleden op zondag 31 mei 1489.
Van Ambrosius en Catharine zijn acht kinderen bekend:
1 Emond van Dinther, kanunnik Hilvarenbeek en Leuven,.
Emond van Dinther is volgens de nécrologie van Corsendonck overleden op 22 november 1491. <33>
2 Nicolaus van Dinther, kanunnik Breda, Steenbergen, Antwerpen, Leuven.
In het obituarium van het klooster Groenendael wordt zijn overlijden vermeld op waarschijnlijk 5 februari 1504.. <34>
maart 1496:
Engelbertus etc. draagt deken en kapittel van de kerk van St. Maria te Breda, Johannes Borchmans rector van het altaar van
St. Nicolaus in de parochiekerk te Steenbergen voor als kanunnik , afstand gedaan door mr. Nicolaus de Dynter, wegens door
hem met Jphannes Borchmans overeengekomen ruil. <35>
Samen met zijn broer Ambrosius, kanunnik te Antwerpen, komt hij een aantal malen voor, zie aldaar.
3 Jan van Dinther, zie III-A.
4 Jacop van Dinther, prior van Groenedaal, is geboren rond 1442, is overleden op donderdag 4 maart 1513.
Jacobus is geestelijke in het klooster Groeoendael. Hij treedt op 26 mei 1459 in, professie 16 november 1461 en wordt in
1503 prior, hij overlijdt op 70 jarige leeftijd op 4 maart 1512 (=1513). <36>
5 Ambrosius van Dinther, zie III-B.
6 Hildegondis van Dinther, zie III-C.
7 Maria van Dinther, zie III-D.
8 Catharina van Dinther, zie III-E.
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Generatie III
III-A

Jan van Dinther, zoon van Ambrosius Emondsz. van Dinther (II) en Catharine Cole, heer van Oplinter en
erfburggraaf van Dormael en Amman van Antwerpen, is overleden op zondag 12 oktober 1483.

Zegel Jan van Dinther (de Dynter) dd. 10 juni 1470
10 juni 1470:
Verklaring van Jan van Dynter, zoon van Ambrosius raad en meester van de rekenkamer, houdende het erfburggraafschap
van Dormaele, volgens zijn huwelijksvoorwaarden met Barbera van der Coudenborch: de grootse helft van de heerlijkheid
van Oplinter, een leen van de heer van Hoogstraten te Doerne, een leen van Henricken van Helmont te Bouchout, alsmede
een leen van de heer van Boutsem te Wuuterhuysen. .
Jan van Dynter verklaart dat hijzelf in de heerlijkheid Ravenstein verblijft. <37>
Na zijn overlijden worden op 20 december 1483 zijn broers Nicolaus en Ambrosius met Dormaele beleent.. <38>
9 maart 1486-1487:
Runflaert van der Coudenborch beleent met de andere helft van de heerlijkheid Oplinter die gegeven was door Barbe van
der Coudenborch weduwe van Jan van Dinther.<39>
Jan van Dinther wordt genoemd als heer van Oplinter in de jaren 1469-1478.
Barbera van der Coudenborch vrouw van Jan van Dinther wordt genoemd als vrouwe van Oplinter vanaf 25 januari 1484
( 1485). Rifflaard van der Coudenborsch wordt genoemd als heer van Oplinter in 1491.
<40>

Jan van Dynter, heer van Linter en Dormael is Amman van Antwerpen 1477- april 1484.<41>
(Hij is overleden in 1483 in april 1484 wordt zijn opvolger benoemd.)
Uit het bovenstaande blijkt dat het huwelijk van Jan van Dinther en Babara van der Coudenborch hoogst waarschijnlijk
kinderloos is gebleven en is aldus de stam van Emond Ambrosiusz. van Dinther in mannelijke lijn uitgestorven.
Jan was gehuwd met Barbara van der Couderborch, dochter van Simon van der Couderborch en Kathaline Bode.
8 april 1465:
Compareert jkv. Katline Boods uxor Symon van der Coudenborch ( met een vreemde voogd want zij is van haar man
gescheiden ingevolge uitspraak van de Officiaal van Kamerijk) en laat enkele renten aan haar dochter Barbele echter met
dien verstande dat deze renten naar haar dienen terug te gaan in geval haar dochter voor haar zou overlijden. ( Hieruit zou
blijken dat zij geen kleinkinderen had en deze renten wel aan haar dochter, echter niet aan haar schoonzoon wenste na te
laten.)<42>
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Gebrandschilderd raam in de O.L.V. kathedraal van Antwerpen
van Jan van Dinther (van Dinter)

III-B

Ambrosius van Dinther, zoon van Ambrosius Emondsz. van Dinther (II) en Catharine Cole, Kanunnik en
scholaster te Antwerpen, is overleden op woensdag 26 juni 1510 te Antwerpen, is begraven te Antwerpen O.L.V. Kathedraal
in de Kapel van Sint Thomas.
Hij werd kanunnik tussen 1466 en 1475, scholaster op 14 april 1480, overleden 28 juni 1510 en begraven in de kapel van S.
Thomas.<43>

O.L.V. Kathedraal te Antwerpen naar Albrecht Dürer

© 2007 - N.L. van Dinther

9

Parenteel van Emond Ambrosiusz. van Dinther
Ambrosius maakte zijn testament op 22 april 1509. Hij liet aan het begin daarvan een merkwaardige clausule opnemen:” dat
hij bij voorbaat renuncieerde van woorden of acties die hij op zijn sterfbed zou mogen uitspreken of ondernemen tegen God,
tegen diens heiligen of tegen het katholieke geloof, daartoe eventueel gedreven door hevige pijn, verstandverbijstering of
duivelse verzoekingen.”
Verder blijkt uit het testament dat hij bij Katherijn Bax van Herentals een natuurlijke dochter had geheten Lysbeth van
Dynter.<44>
Op 28 juni 1510 is er sterfhuis en op 29 juli is er een publieke koopdag. Blijkens het testament krijgt zijn broer Jacob, prior te
Groenendael, een "liber orationum" dat door meester Livinus ( Lieven van Laethem) geíllumineerd is, tevens mag dezelfde
Jacob twee schilderijen kiezen uit de vele schilderijen die de testateur nalaat. Op de publieke koopdag wordt de bibliotheek
van Ambrosius verkocht. Meester Ambrosius had de bibliotheek geërfd van zijn oudere broer Nicolaus maar bij testament
deze bibliotheek geheel nagelaten aan zijn broer Jacob, verder had hij bij testament nog over een aantal van zijn boeken
beschikt, het overige moest verkocht worden. De humanist Rodolphus Agricola heeft in 1481 Antwerpen bezocht en
vriendschap aangeknoopt met o.a. Ambrosius de kanunnik-scholaster.
<45>

Op 20 december 1483 worden Meester Claes en Ambrosius van Dynter gebroeders met Janne Oudaert hun beider
geleverde momber na overdracht van Ambrosius van Dynter en jouffr. Katherine Cole hun vader en moeder beleent met de
erfburggraafschap van Dormaele.<46>
N.B. Deze belening vindt plaats als opvolgers na het overlijden van hun broer Jan van Dinther, amman van Antwerpen.
5 juni 1492:
Meester Claes ende Ambrosius van Dynter, gebruederen bij dode wijlen meester Ambrosius van Dynter heur vaders hout
alle die rechten baten profijten ende emolumenten die vallen ende verschijnen van alle goede diemen van onsen gheneden
heer te chijnse houdende is ende voertaen houden sal inde dorpen van Ghierle van Lille ende van Wechelrezande. <47>
9 december 1495:
Verklaring van Nicolaus en Ambrosius van Dynter voor een leen te Neerlanden, bevattende een kasteel en bijgebouwen
verkregen door Ambrosius van Dynter, hun vader, met de burggraafschap van Dormaele van Amelric van Zwerten en
Marquerite van Schoonhoven zijn vrouw, idem voor hun recht van erven en vererven te Gierle, Liller en Wechelrezande. <48>
Ambrosius had een buitenechtelijke relatie met Katherijn Bax van Herentals.
Van Ambrosius en Katherijn is een natuurlijk kind bekend:
1 Lysbeth van Dinther, conventuale klooster St. Niclaesberg te Aarschot.

III-C

Hildegondis van Dinther, dochter van Ambrosius Emondsz. van Dinther (II) en Catharine Cole, is overleden voor
1501.
Hildegondis was gehuwd (1) met Amelis Coenraets van Boechem.
31 augustus 1483:
Testament van Amelius van Boechem. raadsman der stadt vanden Bossche, ligt ziek in bed, en zijn echtgenote Hillegundis
dochter Ambrosius van Dinther. Plaats in de slaapkamer van hun huis aan de Grote Markt. <49>

Van Amelis en Hildegondis zijn vier kinderen bekend:
1 Barbara van Boechem, zie IV-A.
2 Geetruyt van Boechem, non St. Geertruidklooster Den Bosch.
3 Coenraet van Boechem, zie IV-B.
4 Claes van Boechem, zie IV-C.
Hildegondis trouwt (kerk) rond 1485 (2) met Goyaert Groetart van Os. Goyaert, schepen van Den Bosch en stadhouder
van de hoogschou/laagschoutt, is overleden rond zondag 27 oktober 1504, is begraven op zaterdag 16 november 1504 te
Den Bosch St. Jan.
Zie voor een uitgebreide beschrijving.<50>
Goyaert was eerder gehuwd (1) met Heylwich Jacob Derxssdr..<51>

III-D

Maria van Dinther, dochter van Ambrosius Emondsz. van Dinther (II) en Catharine Cole.
Margaretha Absolons vrouw van Martin van Waerseggere erft van haar moeder het kasteel Ten Broeck te Lennick. <52>
Maria was gehuwd met Michiel Absolons, ridder, schepen en burgemeester te Leuven.
Van Michiel en Maria is een kind bekend:
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1 Margaretha Absolons, zie IV-D.

III-E

Catharina van Dinther, dochter van Ambrosius Emondsz. van Dinther (II) en Catharine Cole.
Catharina was gehuwd met Seger van Ophem.
Van Seger en Catharina is een kind bekend:
1 Jan van Ophem.
10 januari 1510:
Janne van Ophem wijlen Michelszoon wordt bij dode meester Ambrosius van Dynter ingevolge zijn testament beleent met
de dorpen Ghierle, Lille en Wechelrezande.<53>

Generatie IV
IV-A

Barbara van Boechem, dochter van Amelis Coenraets van Boechem (III-C) en Hildegondis van Dinther.
Barbara was gehuwd met Floris Vander Dussen.

IV-B

Coenraet van Boechem, zoon van Amelis Coenraets van Boechem (III-C) en Hildegondis van Dinther.
Coenraet was gehuwd met Christijn van Oss.

IV-C

Claes van Boechem, zoon van Amelis Coenraets van Boechem (III-C) en Hildegondis van Dinther.
Claes was gehuwd met Joesten Geritdr. Kuyst.

IV-D

Margaretha Absolons, dochter van Michiel Absolons (III-D) en Maria van Dinther.
Margaretha trouwt in 1511 met Martin van Waerseggere.
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Histoire de la ville de Bruxelles par Alexandre Henne et Alphonse Wauters,tome troisième, Bruxelles 1845, blz. 362
G.C.A. Juten, Engekbrecht I van Nassau 1415-1418, in Taxandria 1933 blz. 15 ev.
ARAB RK 2401 fol. 101vo., litt:Robert Stein 1994 blz. 92
Jan van Boendale, Brabantsche Yeesten VII vers 8915-8922, litt: Robert Stein, 1994 blz.92/93
Mgr. de Ram, Chronique des ducs de Brabant, Bruxelles 1854-1860, introduction, blz.XXVII,
Koninklijke Bibliotheek Brussel, Ms. 9242, fol 1
Robert Stein 1994, blz. 84
Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage, collectie Van Spaen inv. nr. 102, 173
Kon. Bibl. Albert I te Brussel, Fonds Houweart cab. mss, HS II nr. 6539 blz. 536.
Stadsarchief Antwerpen HS de Burbure deel VI blz. 174, deel VI blz. 91
BHIC, Collectie Cuypers van Velthoven, inv. nr. 3513, 352
Nationaal Archief Den Haag, archieven van de Nassause Domeinraad,het archief van den raad en rekenkamer te Breda tot 1581 inv. S.W.A. Drossaers, 1948, regest nr.
1554, inv. nr. 921
Drossaers 1948, regest.nr. 1414
ARA Brussel, RK 2405, fol. 223vo-224; Andreé Uyttenbrouck, le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen âge (1355-1420), Brussel 1975, deelI blz. 207noot 368,
deel II blz.760, litt. Roberts Stein 1994 blz. 81/82
ARA Brussel, RK 17941 fol. 80v-81, litt. Robert Stein 1994 blz. 82
Roberts Stein, 1994 blz. 83 noot 51
ARA Brussel cour féodale inv. nr. 19 fol. 266, leenregeister Antwerpen.
ARA Brussel, Cour féodale nr. 19 fol. 316-318, leenregister Antwerpen
ARA Brussel cour féodale opsomming van het jaar 1470. Erkenningen nr. 572, kwartier Tierlemont nr. 891.
ARA Brussel, Cour féodale inv. nr. 17 fol. 218-218vo, leenregister Leuven en Thienen
ARA Brussel, Inventaire des archives de Saint Jacques sur Coudenberg, 1e partie, regest nr. 1060
ARA Brussel, inventaire des archives de Saint Jacques sur Coudenberg, 1e partie, regest 1089, origineel: op parkament met pauselijk zegel aan hennepsnoer (3387)
L. Galesloot, inventaire des archives de la cour féodale de Brabant, Bruxelles-Hayez 1870-1884, deel I, nr. 28 Register intitulé en dos: Denombrementen van Loven en
Thienen 1530, blz. 162 (fo. 173vo)
ARA Brussel, Invantaire des archives de Saint Jacques sur Coudenberg, 1e partie, regest 1268.
Chronique des ducs de Brabant, editie de Ram, Brussel 1854-60, blz. XVIII
Obituaire de monastère de Groenendael etc. blz.97-98
Nationaal Archief Den Haag, archieven Nassause Domeinraad inv. Drossaers regest nr. 2267 inv. nr. 1362
Marc Dykmans, S.J., Obituaire du monastère de Groenendael dans la Forêt de Soignes, Brussel 1940, blz. 28, 120, 200, 266n1,290, 301.303, 403
ARA Brussel, inventaris archief de la cour féodale de Brabant, Aveux et dénombrements (1884) nr. 572, kwartier van Tirlemont ( 15 e bundel nrs. 838-1047), nr. 891, blz.
156; katern van 4 folio's, opgedrukt gedeeltelijk bewaard zegel.
ARA Brussel, cour féodale inv. nr. 17 fol. 2180218vo, leenregeister Leuven en Thienen.
L. Galesloot nr. 28 denombrementen van Loven en Thienen etc. fol. 407, blz. 29
ARA Brussel, inventaris van het archief der abdij Maagdendaal te Oplinter, regest 533, 538, 541, 542, 552, 557, 558, 563 en 564.
Kanunnik Floris Prims, Geschiedenis van Antwewrpen, VII Onder de eerste Habsburgers (1477-1555), 1938, blz. 176
SA Antwerpen, schepenregister 69 fol. 1-6, zie brief L Poplemont van 11 november 1977, dienst vraag en aanbod Vlaamse vereniging voor familiekunde
Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen VII blz. 33, 53
Kathedraal Archief O.L.V. Antwerpen, Capsa Testamentorum 97.F. Litt.: Alphons van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late
Middeleeuwen (1306-1531, Thela . Thesis, Amsterdam 1998, cd-rom nr. 151. Volgens F.L. Prims, Antwerpse Bibliotheken rond het jaar 1500 in Bijdragen tot de
Geschiedenis Antwerpen jg. 1938, blz. 120-121, is het testament opgemaak op 2 mei 1510.
Kathedraal Archief O.L.V. Antwewrpen, 97.F zie ook 97.B, Prims 1938 blz. 120-121 en Foris Prims Antwerpse bibliotheken rond 1500 in Antwerpiensa 1938, Antwerpen
1939 blz.135-136, 138, 141.
ARA Brussel, cour féodale nr. 17 fol. 218-218vo (leenregeister Leuven en Thienen)
ARA Brussel, cour féodale inv. nr. 19 fol. 316-318
ARA Brussel, aveux et denombrements nr. 585. 28e bundel nrs 226-2278, kwartier van Turnhout. nr. 2260 blz. 175.
Alphons van den Bichelaer, Het notariaat etc. cd-rom 5.90
Alphons van den Bichelaer, Het notariaat in de Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Mideleeuwen (1306-1531), Amsterdam1998, cd-rom nr. 151
Heylwich Jacob Derxssdr., dochter van Jacop Derxss en Geertruyt Geritsdr. Baliart. Heylwich is overleden in 1513.
l' Intermediaire no. 88, XV 4/1960 blz. 204noot
ARA Brussel cour féodale inv. nr. 19 fol. 316
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Index
Absolons
Margaretha IV-D; Michiel III-D.
Baliart
Geertruyt Geritsdr. *51.
Bode
Kathaline III-A.
Boechem, van
Amelis Coenraets III-C; Barbara IV-A; Claes IV-C; Coenraet IV-B; Geetruyt III-C.2.
Coeberchts
(Jan) I; N.N. I.
Cole
Catharine II; Nicolaus II.
Couderborch, van der
Barbara III-A; Simon III-A.
Derxss
Jacop *51.
Derxssdr.
Heylwich Jacob III-C, *51.
.
Dinther, van
Ambrosius Emondsz. I ,Ambrosius Emondsz. II; Ambrosius III-B; Catharina III-E; Emond Ambrosiusz. I; Emond II.1;
Hildegondis III-C; Jacop II.4; Jan III-A; Lysbeth III-B.1; Maria III-D; Nicolaus II.2.
Dussen
Floris Vander IV-A.
Grave, van
van Grave I.
Herentals, van
Katherijn Bax III-B.
Houtackers
Elisabeth II.
Kuyst
Joesten Geritdr. IV-C.
Olmen, van
Hendrik I; Hildegonda I.
Ophem, van
Jan III-E.1; Seger III-E.
Os, van
Goyaert Groetart III-C.
Oss, van
Christijn IV-B.
Waerseggere, van
Martin IV-D.

* verwijzing naar noot.
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