OUDE LANDMATEN IN GEMERT
door Ad Ottên

dit jaar koos de geneentelijke conmissie straatnaamge_
ving het thema rroude matenr voor de te benanen staten in het
plangebieal Paashoef-Zuid. In juni 19g9 werden de eerste stra_
ten dienovereenkonst ig door de gemeenteraad vaetgesteld. Het
betrof de straten rrlopensert en rKopse{. Vijftig jaar geleden
waren deze nanen nog begrippen, tenminste voor iedereen clie
in het buitengebied woonde. Elke boer wist je zo te vertel_
len, dat er vier rrkopsgtt in een Uleupêsrr en ies lrleupesen in
een_ ttbiinderrt (hectare) gingen. In een halve eêurr tijds
is er
veel veranderd. De oude naten en gewichten kent nog slechts
een enkeling.
Nieuwe tijden, nieurrre maten: priÍna! Met de oude naten kon nen
in de negentiende en helemaal in de twintigste eeuw steeds
ninder uit de voeten. Daarbij noet overigenÀ niet vergeten
worden dat ook het omgekeerde waar is, wÀnt in het verieden
kon men evenmin uit de voeten net tle huidige rnaatvoering[.
Door het gebruik van kunstmest, de overal om zich treen gri;_
pende schaalvergrot ing en niei te vergeten de ruilverkave_
Lingen, is geleidelijkaan slechts het èxacte aantal vierkante neters van een perceel nog belangrijk. De oude maten wa_
ren niet zo precies, naa.r ze gaven over een perceel wel een
heleboel neer informatie dan Àlleen naar de oppervlalcte. fn
de oude maatvoering lag min of neer besloten ele geschiktheid
voor een bepaald gerr'as, terwijl ook de inhoudsmaat van het
voor een perceel benodigde zaaigoed kon worden uitgedrukt in
de oppervlaktemaat. Een uitgekienil systeem dus....
Begin

VaÍr oudsher yaren er drie nanieren
een bepaald stuk grond was: a) door
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on tê bepalen hoe groot
het af te passen b) door

te meten hoeveel zaacl notlig was on een stuk land te bezaaient
was'
of c) te kijken hoe groot tle opbrengst van een perceel
van
dat
hooi
karren
aantal
het
naar
hooiiand
Zo keek men bij
het betreffendó stuk gehaaltl kon worden' In de oudheidt dat
uil zeggen zorn duizend iaar geledenr is in onze contreien
voor wóiland wel eens als maataaniluiding aangetroffen hd aantal koeien of ossen dat er in de zomer zijn voedsel kon vinden, terwijl voor bossen gehanteerd werd het aantal varkens t
(1).
u.t'u" "g.Ëk.16rr (dat is lnet eikels gevoerd) kon worden
trnaatrt
over het algemeen kan men zeggen tlat nen zicheen
die in de praktijk het gemakkelijkst was.

koos

vorengaande zal duidelijk ziin dat het bij de behantleling van de oude landnaten onontkoombaar is om ook oude inhoudsmaten te bespreken. Belangrijk is bovendien de Gernertse
Ínaten eens te verge lllten net die van andere plaatsen. Want is
het niet juist rrde Gemertse naatrr die telkens weer schittert
door afwezigheid wanneer - overigens prachtige en zeer handrrDe oude
zanne - overzichten worden gepubliceerd. Als in 1983

Uit het

Nederlandse naten en gewichtentt van J.M.Verhoeff op de markt
komt, zien we daarin opgenomen een geografisch overzicht met
een dikke duizend Nederlandse plaatsnanen in alfabetische
volgorde. Per plaats is aangegeven de daar in vroeger eeuwen
gebruikte maten,, die bovendien zijn omgerekend in ons huidige
netrieke stelsel. Tevergeefs echter zoekt nen tussen Geleen
en Genderen naar rrGemertrr. En daar zit je dan weer net je
Vrije Rijksneutrale Grondheer I i jkhei d van de Duitse Orde, een
apart geval !
In het navolgende zal overigens bliiken dat het net dÍe rrapartheidrr nogal meevielt want Genert hield zich in grote lijnen aan de naten die met nane in het Helmondse gebruikelijk
waIen.
De Genertse maat versus de Helmondse maat

5 februari 1419 verleende Jan IV, hertog van Brabalrt r aan
de statt Helnonrl zekere privilegesr waaronder het recht de Ínaten van Gemert te brandmerken (2). De hertog had echter niet
het recht om dat privilege te verlenen en biigevolg lieten
de Genertenaren zich dan ook weinig aan deze beschikking getegen liggen. Uit de veertiende, vijft iende r zestiende en ze-

Op

ventiende eeuw zijn er honderden pachtakten uit
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de Gemertse

axchieven op te diepen, waarin sprake is van de jaarlijks op
te brengen pachtson in natura rrnaar de maat van Gemerttt (3).
In de loop der tijden heeft llelmond nog verschillende malen
gep'obeerd om C.emert naar haar naten te voegen. Zo uendt het
stadsbestuur van Helnond zich in 159O tot de Raad van Bnabant
net het verzoek on Genert te verplichtên zijn hoofdvonnissen
te laten wijzen in Helnond en ook daar zijn rnaten te laten
ijken en brandmerken. De Raad rraagt het Corpus van Gemert
vervolgens om rrconmentaarrr. In de Corulanderije rarordt daÍr een
beËdigde verklaring opgesteld door de gewezen schout en oudschepenen, dat de granen te Gemert altijtl zijn geneten rnet de
Gemertse gebrandmerkte naat, die gelijk is aan en afgeleid
van ilie van Helnond, maar dat zij nooit zijn verzocht of getlwongen deze maat in Helnond te laten ijken of herijken. Tegelijkertijd stuurt de schout van Gemert een schriftelijk
protest naar de notaris van Helmond aangaande de aanÍnat i gende
eisen van het staatrsbestuur aldaar (4).
In Genert bleef men zelf zorgen voor goede en geijkte naten
en gewichten. Zo is er uit 1670 nog een verordêning van de
connanaleur van Genert tot het laten ijken van naten en gewichten bewaard gebleven, verder een relaas van afkondiging,
alsook nog een beschikking van de landkonmandeur van de Balije Alden Biesen als Heer van Genert, waarin hij zekere Willen Jansen van den Broech in t?74 oÍrt ÊIaat, van rechtsvervolging negens het gebruik van niet geijkte biervaten (S). tenslotte kennen ue uit 1793 zekere lgnatius de VIan als ndes
gemeentes Eik- en l{aagrneesterrr (6).
Hoe

het afliep met de oude maten

In de periode van de FYanse revolrrti e begon men te werken aan
een eenhedenstelsel waaruit onze rtneterrr en rrliterrr ontstonden. En vas al lang behoefte aan een uniform en overal geldenal maatstelsel. Kort na de Flanse tijd, in 1817, werd het
tNederlandsch Metriek Stelselrt, bij wet ingevoerd. Dat gebeurde echter op zorn klungelige wijze dat er tot op heden
nog hinder van wordt ondêrvonden. Verscheidene oude benamingên zoals bunder, pond, nud, roede, el en nog een stel anderen werden gehandhaafd. Die benaningen echter waren geheel
verschillend van de daarvoor geldende oppervlakte-, gewióts-,
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inhoud,s- of lengtemaat. Zo weril een buntler in 181? 66n hectare, een pond 66n kilor een mutl honilerd liter, een roede
wertl tien meter, en een eI 6én meter. Als we hier ter vergelijking geven de naar metrieke eenhetlen omgerehende Genertse
maten van v66r 1817 dan wordt meteen duidelíik hoe groot de
verwarr ing geweest moet zijn die toen ontstonal. De oude bunder met nameliJk ruin 1r3 hectare, het pond was ongeveer een
halve kilo in plaats van een hele, het nud was wel 3OO liter,
een roede was 5175 meter en een el O1685 rneter (Z).
En zal in die jaren heel wat rrgestècheltrt zijn over de vraag
of men nu lldrn aaH.efl of rtte nèèjen naatstaf hanteerde. Toên
in 1870 iedereen zotn beetje vertrouwd was net de níeuwe naten, werden de meeste nedêrlandse benaningen, offícieel althans, opgeruirntt. Met de lJkwet van 7937 verdwenen tensl'otte
de laatste outl-neder lantLse slrnonienen voor tle internationaal
gebezigde metrieke terminologie. Opmerkenswaard is het dat in
het spraakgebruik het pontl en tle el niet alleen bewaard ziin
gebleven, maar bovendien blifiên te zijn teruggekeerd naar de
enig juiste maat: die van v66r 7A!7....
Maar er is nog veel meer bewaard. In de aanhef van dit artikel merkten we inners op dat rreen enkelingrr zelfs nog weet
heeft van een lrlopensetr en een trkopsetr. En dat zijn matent
die al in 181? uit de maatvoering r+errlen geschrapt. l{aaroÍl
ze tlan toch bevaard bleven? Och de lopense was een heel gernakkelijke maat, want het toeval wilde dat er precies zes 10pense gingen i.n een bunder van 1817, zoals er acht gingen--in
àen tuiOei van v66r tlie tiial. De maat van de niet-officiële
rrlopenserr werd volop 8€bruikt bij het omekenen van het oude
naar het nieuwe systeen. EÍr wat de rrkopsert betreft: Daarvan
gingen er vier in een lopense ! Gernakke li jk te onthouden en
daarom bewaard in het taalgebruik.
En er is nog meer bewaard in onze taal, zelfs van de oudst
bekende Ínaatvoeringr atie dateert uit cle tijtl tlat hier in onze streek de eerste nederzettingen ontstonden. Gedoeld wortlt
op het woord trhoevert. Nienald zoekt daar nu een oppervlakteis afnaat achter, naar dat is het van oorsprong wel. lloeve
geleitl van het outlsàksisch rrh8barr tlat. betekende rrland ran bepaakle grootterr, of rrzoveel grontl als nodig is voor het onilerhoud van 6ên gezinrt (8).
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Hierna volgt een overzicht van de afzonderliikê Landmaten t
die in zestiende en seventiende eeu$se Genertse schepenprotokollen werden aangetroffen. Dit overzicht heeft allesbehalve dê pretentie compleet te zijn, terwijl het raadzaan is de
omekeningen naa.r het netrieke stelsel niet als exakt te beschouwen.

Bundêr

Het woord bunder, in het rniddelneder lands ook geschrevên als
boenre of buunre, kornt mogelijk uit het nidtlellatiins rrbonnariuntr (akkernaat), dat weer afkomstig moet zijn van gallisch rtbunnarr (grond, bodem).
De bunder is een grote oppervlaktenaat, het grootste ondertleel van dê in het voorgaande aI ter sprake gebrachte rrhoevell.
In een schepenakte van 30 naart 1599 vernenen ue iets over
de verhouding tussen de bunder en de lopense. 0p rtie datum
wordt ten overstaan van de Gemertse schepenen aan Conmandeur
Henrick van Holtrop de zogenaande |tllouts bunderrr opgeilragen,
die wordt omschreven als rreenen bunder bempts van acht lopensaetrr. In dezelfde akte is bovêndien sprake van rteenen gesrtrooren landtmetererr en van rlmetter maten gemetenÍ, hetgeen
toch wel iets zegt over de zorgvulttigheid die nen in acht nan
ten aanzien van opgegeven naten bij overdrachten van onroerende goederen(S). er gingen dus acht lopense in een bunder,
zoals eigenlijk in de hele Meierij van I s-Ilertogenbosch gebruikelijk lÍas.
De grootte van de bunder moet in Genert br[jgevolg 1132 hectare zijn geweest. V66r 15OO kan de buntler evenwel- een andere
naat hebben gehad. In een schepenakte uit 1b26 is er nanelijk
sprake van de overdracht van een beernd rrgroot wesende eenen
alden bundertr (fO). t*at kan een dergelijke terminologie anders betekenen dan dat er een nieuwe maat voor de bunder werd
ingevoerd? Zorn tlr i ehonder d jaar later, bij de invoering van
het Nederlanttse netrieke stelsel in 181?, komt er wé6r een
nieuwe bundernaat (1 hectare). Dan is er opnieuw spnake van
rrde oude bunderrr. Deze laatste had echter noeten heten
tle oude nieuwe bunder. Bij tle IJkr*et van 193? tenslotte is de bunder officieel afgeschaft.
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LoDenzaad

of

l,oDense

meest gebruikelijke voor hêt aangeven van
tle oppervlakte van bouwland vanaf de late middeleeuwen tot
in het begin van de vorige eeu*', in het spraakgebruik zelfs
tot in het begin van dêze eeuw. Het woord |tlopenzaadrr, lang
geleden al verkort tot rtlopenserr, is ontstaan uit rrlopenrr en
rrzaadll. Het rrlopenrr is een inhoudsnaat voor graar, oorspronkelijk mogelijk rrzoveel graan als nen in 66n keer lopen (in
Deze naat was de

een zaaischort) mee kon nemen en uitzaaienrr.
De oud,ste vermeldingen van bijvoorbeeld rrlopen roggert vinden
we al in veertiende eeuwse Genertse oorkonden, terwijl er in
vroeg-vi jftiende eeuwse akten geschreven is van stukken land
van zoveel en zoveel rtlopen saaylantstt (11).

Zoals gezegd was de lopenzaad een populaire maat. In G€mertse archivalia wordt ook nergens aalgetroffen dat dêze naat
ooi.t veranderde zoals dat net de bunder gebeurde. Aantoonbaar is zelfs de rrwaaxdevastheidr van de lopense. l{ant:
Op 14 februari lztog wordt in erfpacht uitgegeven eenen acker
geheten den Boontuin ende dat Clein Geroettê, groot 12 lopen
ende 20 roedenrt. Een schepenakte uit 1b?6, dus 16? jaar Iater, handelt over hetzelfde perceel. rDen Boentuyn ende alat
Cleyn Geroertkenrr meet dan: rt12 loopensaet ende 20 roeden,
voer elke loopensaet 5o roeden geneeten'r (13).
0pnerkenswaard is wel dat in zestiende en zeventiende eeuwse
schepenakten van G€mert wel eens sprake is van de terninologie rrsleyck lopensaetrr. Daar echter ook wel eens sprake is
van de inhoutlsmaat rteen sleyck vat roggert, noet er o.i. van
worden uitgegaan dat we hier niet van doen hebben npt een af_
wijkende of andere ttlopengg,t naar van een iets nauykeuriger
geneten oppervlaktemaat. rrsleyckrt in het mitelnerterland,s betekent imers rrafgestreken naat" (14).
Bij rrDe Bunderrr werd al gegeven dat er acht lopense in een
bunder (van ongevêer 1132 hectare) gingen. De lopense mat dus
1615 are, terwijl we hier voor de voll.etligheid nog even opnerken dat de lopense van oudsher was onderverdeelcl in vijitig vierkante roeden.
Met het lopenzaad of lopense hangt direct sanen het kopzaad

of

kopse.
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Kopzaad of Kopse
De rrkoprr is van oorsprong

een kleine korenmaat r het vierde
deel van een rrlopenrtr tussen de 4 en de 5 liter. De oppervlakte tlie rnen net tte inhoud van een rrkoprr kon bezaaien werd
genoend de kopzaad, in het Gemerts . taalgebruik verkort tot
rrkopserr. Er gingen dus 4 kopse in een Lopense, en de kopse
nat bijgevolg iets meer dan 4 are. De rnaat van zowel kop als
kopse kotnt men in zestiende eeuwse Genertse schepenprotokollen aI volop tegên (15).

of Sesterse
Sester of sister is een inhoudsÍaat ontLeend aan het outlfrans
rrsestiertt en/of het latijnse rtgextariuntrr in de betekenie van
het zestle dêel. In een restiende eeuwse Bossche kroniek vindt

Sesterzaad

het antwoord op de vraag: Waarvan de sester tlan wel het
zesde tleel is. Daar wordt namelijk geschreven over het Bosch
nud: rtieder mutl tot I sester oft 16 loopentt (16). De sester
ons
is rlus het dubbete van het looPen. Dezelfde bron leertrrnerals
een
bekenal
staan
tle
Meierij
land
in
dat 12 lopense
genrr of rtmorgenrt. Dê sesterse is dus het zesde deel van een

men

r\norgenlr....
Wel de sester als inhoudsmaat r en dan vooral als oliemaat t
werd veel gebruikt, als vlaktenaat is hii echter veel ninder
bekentl. Tevergeefs zoekt men er ook naar in Verhoeffs overzicht van tle oude Nederlaatlse naten en gewichten. De rrs€st€rrl
noet in het G€nertse een populaire inhoudsmaat ziin ger{eêst:
en
er zijn zelfs twee huizen bekend, 66n uit de veertienderrDe
var
droegen
de
naarn
die
beiden
66n uit de achttiende eeuw
Sesterrr (1?). Ook als vlaktemaat komen we in Genertse archivalia ltde sestersett tegen. Zo leert ons een schepenakte van
t8 januari 1597 over de verkoop van een tlhuyg mettèn h-alven
hoff ontrent een sestersetr. In 1600 r+ordt lreen sesterse lants
op drauwstraetrr verkocht, in 1602 een perceel dat heet rrder
Vrouwestege groot ontrent een sesterse ende 'lO roeyenrr, enz.
(18) .

Ilet gegeven tlat de sesterse als vlaktenaat niet zo bekend is
heeft rnogelijk te nakên met het feit tlat er tenminste twee
woorden in onloop warenrdie net als sesterse het clubbele van

-/fO-

ffi

e+É

(LraÁt n-t .
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Hê1,_is têfkens Feer oppassen met oude malen! De iekêntne
rlaêrbowen van de Ha,rdelse kapef is uit rsoá
door de bekende randnêter l.i,a.* v""r,...1-o....liàài.,"
",-""ià-;.,""*, ,"

"Rijnlandse voeten,, wd t1,4 cn. De l;-;.;.;;
;;;;;;k"rrk"
*,^
voet m€êL echrer b,Jna j cD
ninder... -. --..'_ - .--,

tle lopense waren. E6n daarvan, rrd" notr6rr (de verkorting van
hondertl vierkante roeden), is zelfs een algemene en. zeer
verspreid voorkomende vlaktenaat. In Genertse archivalia is
die echter tot dusver niet aangetroffen. De ander is nsille|l,
en die kont in Genert neer wél voor.

-41-

Sille of zil (le)
De benaming sil(le) houdt nogelijk verband met het oudsaksische woord syl of sul voor ploeg. De vlaktemaat sille zou
dajl in zijn oorspronkelijke betekenis de maat voor een stuk
grond moeten zijn dat men in 66n dag met de ploeg kon bewerken. lloe het ook zij, de sille is een vlakternaat die al heel
vroeg in Genertse archivalia opduikt. Za heeft nen het in een
oorkonde uit 141O over een tot de hoeve Hàenle (=Handel) behorend stuk erfgoed net een oppervlakte van rreen sille ninus
vijff roeyenrr (19). Ook in de zeventiende eeuw wordt de maat
nog gebruikt. Bdj een erfscheiiling in 1639 wordt althans melding gernaakt van rreen half sil howasch'r (2O).
Voor de volledigheicl merken we hier nog even op dat de sille
alus synoniem is voor zowel sesterserhond, als dubbele lopen.sê, en bijgevolg ongeveer 33 are nat.
Morgen

of

Merg€n

vorengaande (bij rtSestersetr) werd de morgen of mergen
opgevoerd als netentle 12 lopense en dus ongeveer 2 hectarel
Een en ander overeenkomstig een zestíende eeuwse Bosstre kroniek. De norgen, waarvan de naam ontleend zou zijn aan rrzoveel land als nen in een morgen net een span ossen kcÍrbewerkenrr, heeft 6n in verschiLlende periodes, én in verschillende strekenreen naat die varieert val Or5 tot 3 hectare. l{an-

In het

neer bij de invoering van het kadaster in het begin van de
negentiende eeur+r nog even wordt teruggekeken naar de rrlandmatên, voormaals in de gemeente gebruikeliÍ(lr dán bUJkt de morgen de helft te bedragen van die in de zestiende eeuw. Ornstreeks 18OO zou de morgen, althans die van de I s-llertogenbossche soort, dus ongeveêr een hectare zijn geweest.
De (vierkante) roede of roey
De roede is een vrijwel in hêel- Nederland bekende lengtemaat
geweest. Hij was echter zeer variabel, met name door het verschillend aartal |tvoetenrr(van 7 tot 21) dat de roetle kon bevatten. De voet en de roede waren in het verleden populaire
maten. De voet was afgeleid van de lengte van de menselijke
voet, een maat derhalve die men bij zich droeg. Vele boeren
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rrSchale van 20 roêden" atgêdr:ukt bjj êen rekenin8 wan planSchoolswiD&e1 uit t7O3n. Het hier weerAegevên deet wan ale in
het RjJksarchief te ,s-Bosch berusrende kaart betreft bet
Sterêind. ID de knik boven zal meniAeên nsmet wan Rooyr he!kentren...,..

schaftên zich ook een stok aan met de le.ngte van êen halve of
ls,vart roede om landerljen op te kunnen meten.
In het begin van de vijftiende eeuw was in Genert de lopense

al onderverdeeld in vijftig (vierkante) roeden, zoals we in
het voorgaande al hebbên laten zien. h is geen enkel stuk
gevonden dat aanleiding geeft orn te veronderstellen clat hier
in Gemert in de loop der eeuwen iets aan veranderd is. Zoals
op de neeste plaatsen in Zuidnederland zal de roede hier dus
als lengtenaat 5175 neter hebben bedragen en als oppervlaktemaat 33 vierkante neter. De (lengte)roede was onderverdeelit
in 2O voeten van elk 28r?S centimeter ren elke vierkante roeile bestond dus uit /l00 vierkante voeten. In de negentiênde
eeuw werd tênslotte de vierkante roede d.e axe"
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Het geswat
Noordholland. en ook op een paar llaatsen ín de Baronie van
Breda is als maat voor hooilanden bekentl de rrzwadtt of zwademaatr' (21). Diê maatvoering blijkt ook in het Gemertse niet
geheel onbekend. Schepenakten uit 1582 en 1604 naken respektievelijk nelding van rreen geswat hoeys in tle Campenrr en van
rreen stuxken hoybeempts gelegen achter lrrijnboom (gelegen in
cle Karnpen ! - recl.), geheyten De Seven Geswayenrt (22). h is

In

betrekkelijk weinig houvast over de grootte van het rrgeswatrt.
Te Zundert lag een stuk hooiland net de naam rrde Negenswaeyrr,
welk perceel een bunder groot rr'as. In ziin artikel over de
oude landmaten in de Baronie van Breda schrijft Buiksr dat
rrzwadrt noet uorden opgevat in tte betekenis van rrhet in 66n
werkgang afgelnaaide hooigrasrr. De oppervlakte van zorn zwad
is bijgevolg sterk afhankeliik van de lengte van het hooitand. over de grootte van de Genertse Geswayen iloen we tlus
voorlopig naar geen uitspraak. Met betrekki.ng tot dêze naat
is nog $eI opnerkenswaard dat die tot dusver alleen is. aangetroffen in het natste en meest llollanals aandoende deel van
de gemeente, namelijk het overstromingsgebied van de Áa.
De voeder

of

kar

Bij een benaming als treen kar hooirr denkt men al gauw aan een
inhoudsmaat van êen karevracht en zeker niet aan een oppervlakternaat. Toch is alat laatste het geval want er staat geschreven in een Generts schepenprotokol van 1639: rreen kar
hoywasch ofte daeromtrent, gelegen in de Campen, dreen siide
Goort Peters, drander si jilê Mary..rr etc. (93). Deze maataanduiding is ook in andere plaatsen bekend. Het is een r{'at onvaste aanduiding voor hoeveelheid hooiland dat een rrkarelrachtrr of rrvoederrr kon opleveren.

Tot zover een aantal outle en welhaast vergeten Genertse ladmaten. Sommigen krijgen als straatnaam een nieuw leven in de
nieurvbouÀ.rr, i

jk

van Paashoef-zuid.
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"'-,,r. I
6?' 78, r10, 138. 139. ,rót-ï:n::j cemert'ook
cenerrse
schepenproto_
.., r.oir.n',iuil ;\:r;;";i"-.,i;r:í3.;Ëáii.,t.
rnventaris 74o?-72s4, nrs. e6, 186 ên 8o8.
t;í SÏïffï"|á;:.ï;ï*'
(6)
jaar." in: oÍficieel Kerkbêricht van Cenert
(?) Áls
"Cenertse" naten ziin i.
"cenert v66r

13O

23 seDteEber 1923-

n:::X*;i., ï:;: í:i;Ji{'ï,ï::ïï,$"1ïlï::f;^;:,.:"' ilï::l;;",

(a) J. de vrÍesr Etrnologisch
Áula 1964i zie ook: 8uiks, noot
(9), RÁ Den Bosch - Gemeri Rtlt woordenboek,
(1O) RÁ Den Bosch - cemert R1O2 f. 2s1v._2ó3
9.9.í526; NB: tn 1424 kont ook
Roosendaat
enige Balen
-f. de
-;r vernelatins
';;^;:';;Ë. ,l oud bunder" voor (vsr' Buiks' p'te64).
(rr) verioetrl
(t2) RÁ Den Bosch - tu^chief KotrÍianderije
Cenert; Inv, _ regestnrs. 1O9 en
13s tor en ner 161 (alle oorkontlei ,it
.._.
a"'j*."',:gi]ïiiái"( 13) RÁ-Den Bosch
';;;.
-.vsl . Archief
d,""1
ïó; net ceeêrt
_Komnanderil"
(d.d.
f.
i1Jv.
16_lo_1s26).
._-.
ltlo
(14) r,sleyck lopenEel in Cêmert R1lO
f,26O en R116 f.BOr
',slêyck !-at rossê'r in c",."t n roà'ià]q ]ï"àir'" ^.*t
rrsleke/sleyckl
in Sta.llaerts clossariun, lfl S, tSzZ.
.._,
(15) RÁ Den Bosch - ceoert R1l.t f.161!
223, 23av; R112 l.iv, 41v.
(16) c.R. Hermans. verzametinF van
Kronyken, crr*".".1"'ó.iilrl.à"n
t.t..*r.._
lijk de stad en lleieriJ ;an ,s_teriogeotosci, -Ë.e.
,._. R-A
;:. Ë;:,
(17)
Dên.Bosch, cenert Riss zs.7o.7?a4i 2?.77.l?ui
i.à.rzesi
,t""t i"r
Komnanderije cenert _ rnv. resestnr. 1?
' jíl
,*-ái
r 1326.
-.,-,,
y 9." Bosch, cemert R111 f.1?3i R112
"".r...à"'
llil
f.sv:
iz.,
Àà".
(1e) n,l Den Bosch.- Archief r."_..a.i
ii. -c.r".i' _"i,ii.. "iis."t*.. ,ur.
(2o) n.n Den Bosch, cenert R116
(21) Verhoeff. p. 1J1; Buiks, p.f.eo "..,. (a.a. a.+.1Àásll""-".68 e.v.
(22, RÀ Den Bosch - cemert niró f.Zff.,_ZtZ;
R772 f .g".
(23) zie noot 20.
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