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2303.  
1455, 9 januari   
Betalingsbelofte erfpacht goederen Son, Woensel en Nederwetten 
 
Peter z.v. Jan Markolfs belooft 
aan:  Lambrecht z.v.w. Godfried Lambrechs zoon 
wegens: erfpacht 1½ mud rogge Sonse maat in Son te leveren ingaande over vier jaar 
uit:   
1. drie gebonten van een huis met 1 voet erfgoed 0VER DIE MIDDELWANT in Son met een 
hofstad AEN DEN PACHTACKER in Son, met een hof grenzend aan de gemeijnte 
2. stuk land met de helft van een weide grenzend aan de waterloop 
3. de helft van een streep land 
4. de helft van een stuk land in Woensel achter DIE AUDESTRAET 
5. stuk land in 'T HEYGELUCT in Son 
6. stuk beemd in de AFTERSTE ABROEC in Nederwetten 
7. een erfpacht van 4 lopen rogge uit 1 mud 
 
 
2304.  
1455, 16 januari   
Uitgifte erfpacht goederen Gemonde, Boxtel en Schijndel 
 
Peter z.v.w. Peter Jans zoon;l 
Jan en Thomas z.v.w. Gerard van Deurne 
Willem z.v.w. Hendrik Snyders zoon 
zij geven uit 
aan: Hendrik z.v.w. Hendrik Jans zoon 
van: 
1. een kwart van een kamp lands in Gemonde in de jurisdictie van Schijndel grenzend aan de 
gemene plaats/straat 
2. stuk land gend. 'S PACKERS HOFF groot 3 lopenzaad in Gemonde in de jurisdictie van St. 
Michielsgestel grenzend aan de gemene plaats/straat 
3. stuk land gend. DEN HUYSACKER groot 1½ lopenzaad in Boxtel grenzend aan de 
waterloop 
4. stuk land gend. DEN WATERLAET groot 1½ lopenzaad in Gemonde grenzend aan de 
waterloop 
5. stuk land gend. DAT LOECK groot 2½ lopenzaad in Gemonde in de jurisdictie van St. 
Michielsgestel grenzend aan de gemene plaats/straat 
6. stuk land gend. DEN DECKERS HOFF groot 3 lopenzaad gelegen als 5. en grenzend aan de 
gemene plaats/straat 
7. stuk heiland groot 4 hont in Schijndel in EYLDE grenzend aan de gemeijnte 
8. drie vierde deel van een huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 6 lopenzaad in 
Gemonde in de jurisdictie van Schijndel 
9. een kwart van een stuk beemd in Gemonde in de jurisdictie van Schijndel grenzend aan 
jonkvrouwe Luitgaard w.v. Willem Dicbier, aan Jan de Weert, priester, en aan jonkvrouwe 
Liesbeth van Myngen 
voor: erfpacht 11 sester rogge 
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lasten:  
1. grondcijns van 5½ oude groot 
2. erfpachten van 1 mud, 6 lopen, 3 lopen en 6 lopen rogge 
3. erfcijns van 1½ hoen 
4. erfcijns van 6 oude Vlaamse penningen 
5. erfcijns 4 penningen leuvens 
alle aan N.N. 
 
 
2305.  
1455, 16 januari   
Overdracht heiland Gemonde of Schijndel 
 
Hendrik z.v.w. Hendrik Jans zoon en e.v. Laurencia d.v.w. Jan; deze Jan is z.v.w. Peter Aagten 
Hendrik draagt over 
aan: Jan z.v.w. Godfried z.v.w. Rudolf van der Stappen 
van: de helft van een stuk heiland groot 2 bunder in Schijndel in Gemonde 
lasten: erfpacht 3 sester en 11 sester (zie nr. 2304). 
 
 
2306.  
1455, 28 februari   
Betalingsbelofte lijfrente goederen Haaren 
 
Peter Peynenburg z.v.w. Godfried; 
Jan van den Loo z.v.w. Peter; 
Peter Schuurman z.v.w. Hendrik Schuurman; 
Jacob en Godfried z.v.w. Willem van Laarhoven; 
Wouter Brokken z.v.w. Aart; 
Gerard de Weert z.v.w. Jan 
zij beloven 
aan:  Heilwych w.v. Engbert Peynenburg 
wegens: een lijfrente van 3½ mud rogge Oisterwijkse maat te leveren in Haaren onder 
Belveren 
uit:  zekere erfgoederen afkomstig uit de boedel van w. Engbert en de helft van 

zekere goederen door Engbert tijdens zijn huwelijk verworven en uit al de 
goederen van Peter Peynenburg c.s. 

bijz.:  krachtens het testament v.w. Engbert. 
 
 
2307.  
1455, 12 maart    
Overdracht erfcijns landerijen Oss - Amstel 
 
Liesbeth en Maria d.v.w. Gerard Uden zoon van Teeffelen; 
Reimboud z.v.w. Hendrik Reimbouts zoon en e.v. Zeynse; Zeynse is d.v.w. Gerard voornd.; 
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Jan Wintens e.v. Katrijn d.v.w. Mechteld; Mechteld is d.v.w. Gerard voornd.; 
Jan van Bladel e.v. Yda d.v.w. Hendrik Vaeck (?); Hendrik  is z.v.w. Gerard voornd. 
zij dragen over 
aan: Jan de Haze, pastoor van het Groot Begijnhof 
van: de helft van een erfcijns van £ 6 payment 
uit:  
1. 1 morgen land gend. TWE HALVE MERGEN in Oss op AEMSTEL naast de DREYBOEM 
2. 1 morgen land gend. TWE HALVE MERGEN 
voorw.: de erfcijns zal ‘staen te scoet, te loet ende te lantrecht’ 
op de rug: 'littere de vi lib. pag in Os'. 
 
 
2308.  
1455, 18 maart   
Uitgifte erfpacht broekland Gemonde 
 
Peter de Heusch z.v.w. Aart van der Braken geeft uit 
aan: Jan van Rode z.v.w. Gerard van Rode 
van: 2 bunder broekland in Gemonde deels in de jurisdictie van Schijndel deels in die van 
St. Oedenrode 
voor: erfpacht 1 mud rogge 
lasten: erfcijns van ongeveer 2 oude groten ('pro duobus grossis antiquis vel circiter') aan de 

hertog en een erfcijns van £ 3 en 5 schellingen aan de Zusters van Orthen. 
 
 
 
2309.  
1455, 2 april   
Overdracht erfpacht land Vrijdom Eikendonk 
 
Jacob z.v.w. Gerard z.v.w. Jan Vranken zoon van Den Dungen draagt over 
aan: Bertram z.v.w. Jan Bertrams 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: 10 morgen en 71½ roeden land met het huis en de gebouwen erop in het Vrijdom op 
EYCKENDONCK. 
 
 
2310.  
1455, 12 april   
Afstand erfcijns huizen Kerkstraat 
 
Jan Berwout z.v.w. Maarten doet afstand 
t.b.v.: Klaas van Goederheyl 
van:   
1. erfcijns 30 schellingen payment 
2. erfcijns £ 12 payment 
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uit:   
ad 1. een kamer in de Kerkstraat 
ad 2. huis en erf in de Kerkstraat. 
 
 
 
2311.  
1455, 12 april   
Afstand erfcijns huis Kerkstraat 
 
Barbara w.v. Hendrik Martens, speldemaker, doet afstand 
t.b.v.: Klaas van Goederheyl 
van: erfcijns £ 12 payment 
uit: zie nr. 2310. 
 
 
2312. 1455, 17 mei   
Oorkonde officiaal 
 
De officiaal van het bisdom Luik draagt notaris Jan z.v. Amelricus op om op basis van de 
protocollen nagelaten door w. notaris Philips van Bonyngen aan belanghebbenden, wanneer 
zij erom vragen, tegen betaling van een behoorlijk salaris grossen te maken van de akten die 
in deze protocollen zijn geminuteerd, voor zover zij niet zijn doorgehaald. 
Ingevoegd in de akte d.d. 11 mei 1459 (zie nr. 2400). 
 
 
2313.  
1455, 21 juni   
Verkoop erf ‘s-Hertogenbosch, straat onbekend 
 
De stad ‘s-Hertogenbosch verkoopt 
aan: Klaas van Straten 
van: een stukje erf gelegen in de stad vóór het huis van Bokhoven tussen het erf van de 

koper en een straatje; het stukje erf strekt ‘aen d'ander syde scietende scoeps (of: 
stoeps) van den utersten van den erve Goessen Tolincs tot op enen venster 
hangende in den cameren Claeus voirs.’ het erfje is lang 20 ¾ voet en aan de ene 
kant 11½ voet breed. 

De stad bedingt geen erfcijns of een andere verplichting. 
Met zeer fraai exemplaar van het stadszegel. 
 
 
2314.  
1455, 20 juni   
Oorkonde officiaal 
 
De officiaal van het bisdom Luik draagt notaris Godfried Hels van ‘s-Hertogenbosch, clericus 
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van dit bisdom, op om op basis van de protocollen nagelaten door w. notaris Jan Eikman, 
priester, aan belanghebbenden, wanneer zij erom vragen, tegen betaling van een behoorlijk 
salaris grossen te maken van de akten die in deze protocollen zijn geminuteerd, voor zover 
zij niet zijn doorgehaald.   
 
 
2315.  
1455, 28 juli   
Proces over het steken van turf 
 
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch maken bekend, dat Meus de Momber voor hen gedaagd 
is, omdat hij turf heeft geslagen in het aan het Geefhuis toebehorende Huisven. 
In eerste instantie had hij zich verweerd door te zeggen, dat hij dit had gedaan in opdracht 
van de vrouwe van Drongelen. Nu heeft hij toegegeven geen recht te hebben op deze turf 
en zijn onschuld door een eed bewezen (‘hij nam hem des af’). Hij heeft verklaard het 
Geefhuis niet meer in zijn bezit te zullen storen. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2316.  
1455, 5 augustus  
Overdracht erfpacht landerijen Oss Osserschayk 
 
Hille d.v.w. Gerys Vilt van Oss draagt over 
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht ½ mud rogge 
uit:  
1. 3 lopenzaad land in Oss BY SCADEWYCK 
2. 3 lopenzaad aldaar grenzend aan mr. Gerard van Vladeracken, doctor in de rechten. 
 
 
2317.  
1455, 30 augustus  
Uitgifte erfpacht landerijen Rosmalen Hynen 
 
Winrik Spiering z.v.w. Gijsbrecht Kuyst en w.v. Katrijn; Katrijn is d.v.w. Winrik Schreinmaker 
Winrik geeft uit 
aan: Gijsbrecht Haak 
van: twee stukken land in Rosmalen in HYNEN 
voor: 1½ mud rogge 
lasten: onderhoud sluizen, sloten en weteringen en met een recht van weg over dit land. 
 
 
2318.  
1455, 24 september  
Betalingsbelofte erfpacht land Oerle 
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voor: ‘Gheryt de Dinter ende Meeus Jans Volres soen was’, schepenen van Oerle 
Hendrik z.v.w. Michiel z.v.w. Dirk Aleiten zoon belooft 
wegens:  erfpacht 1 mud rogge Oerlese maat 
uit:  een stuk land gend. DEN HELACKER grenzend aan de Tafel van de H. Geest 
Met de zegels van de schepenen, het tweede zwaar beschadigd. 
Werd in de negentiende eeuw nog geheven; verwijzing naar register Geefhuis Lib. 8 f. 20, 21 
en 22 Oerle en Zeelst. 
 
 
2319.  
1455, 16 oktober  
Overdracht erfpacht goederen Son, Nederwetten en Woensel 
 
Lambrecht z.v.w. Godfried Lambrechts zoon draagt over 
aan: Klaas z.v. Jan van der Laak 
van: erfpacht omschreven in nr. 2303. 
 
 
2320.  
1455, 16 oktober  
Vestiging erfcijns landerijen Schijndel 
 
Gijsbrecht z.v.w. Hendrik van Kessel vestigt 
t.b.v.: Jacob Cnode z.v.w. Jan (er staat: ‘Cnodde’) 
van: erfcijns van 2 Beierse gulden ('duorum aureorum florenorum communiter beyers 
gulden vocatorum monete olim domini Johannis ducis Bavarie ante datam presentium 
monetatorum') geslagen onder wijlen hertog Jan van Beieren 
uit:   
1. 3½ lopenzaad land in Schijndel in DIE DORENSTEGE 
2. een stuk beemd van ½ bunder in HERMALEN grenzend aan de gemene plaats/straat. 
 
 
2321.  
1455, 25 oktober  
Overdracht huis c.a. Boxtel Mulsel 
 
Hendrik z.v.w. Peter van den Look draagt over 
aan: Wouter van den Look z.v.w. Peter voornd. 
van: huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 2½ mudzaad in Boxtel in MULSEL 

grenzend aan de gemene straat 
lasten: een lijfrente van 1 mud rogge aan Katrijn d.v.w. Jan van den Heuvel. 
 
 
2321a.  
1455, 17 november  
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Vestiging erfpacht goederen Macharen 
 
Gerard van den Dijk z.v.w. Gerard vestigt 
t.b.v.: Udo z.v.w. Rutger Zeben zoon 
van: erfpacht ½ mud rogge 
uit:  
1. 5½ hont akkerland in Macharen in het land van Megen gend. BOESTHOSTAT grenzend aan 
de gemene weg 
2. huis en hof groot 2 hont aldaar met twee zijden grenzend aan gemene wegen. 
 
 
2322.  
1455, 15 december  
Vestiging erfpacht landerijen Berghem Duurseind en Herpen 
 
Gerard z.v.w. Jan van der After vestigt 
t.b.v.:  Udo z.v.w. Rutger Zeben zoon 
van:  erfpacht ½ mud rogge 
uit:   
1. stuk land gend. DIE STOCKEN groot 5 vatzaad in Berghem in DUER grenzend aan de 
gemene straat/plaats en aan de Tafel van de H. Geest 
2. een stuk land gend. HEYNEN HOEVE groot 3 vatzaad in Herpen grenzend aan DAT 
HEYTSTUC 
3. stuk land gend. KNOLSTREPE groot 2 vatzaad grenzend aan de THG en aan DAT HEYTSTUC 
Ingeknipt als teken dat de rente later is afgelost. 
 
 
2323.  
1456, 16 januari  
Overdracht erfpacht landerijen Berlicum Middelrode 
 
Jan de Lu draagt over 
aan: Geertrui w.v. Jan Pender 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit:  
1. een beemd in Berlicum in Middelrode gend. DIE BALSBEEMPT grenzend aan de abdij van 
Berne 
2. een stuk land OP DIE HOSTACKER grenzend aan de abdij van Berne 
3. een stuk land aldaar 
4. een stuk land TEN LOO 
bijz.: ooit uitgegeven door Jan van Woessit. 
 
 
2323a.  
1456, 10 maart   
Afstand erfpacht Esch 
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Liesbeth d.v.w. Jan z.v.w. Jacob de Smid doet afstand 
t.b.v.:  Dirk Roos 
betreft: haar rechten op een erfpacht van 1 mud rogge 
uit:  huis, erf, hof en een stuk aangelegen land in Esch naast de kerk 
bijz.:  door Dirk Roos verworven van Godfried Rozen z.v.w. Godfried Roos. 
 
 
2324.  
1456, 7 mei   
Uitgifte erfpacht goederen Uden en Veghel 
 
Aart z.v.w. Aart Wouters zoon en Godfried Stryk z.v.w. Godfried Stryk en e.v. Liesbeth; 
Liesbeth is d.v.w. Aart Wouters zoon 
zij geven uit 
aan: Romboud z.v.w. Gerard van der Steenvoort 
van:   
1. huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen, ten dele akkerland, ten dele weiland en ten dele 
heiland in Uden in LYESSCHOT grenzend aan de gemeijnte 
2. een akker lands gend. DIE EFTERSTEACKER groot 10 lopenzaad aldaar   
3. een stuk beemd aldaar INT GOER IN DIE NUWEBEEMPDEN grenzen aan de gemeijnte 
4. een beemd in Veghel 
5. hun aandeel en alle rechten op een beemdje in Uden in de RUWE VLUEDE 
voor: erfpacht 4 mud rogge 
lasten: de grondcijns en een erfpacht van 2 sester Udense maat in Uden te leveren aan de 
Tafel van de H. Geest  van Uden. 
 
 
2325.  
1456, 15 mei   
Vestiging erfcijns goederen Schijndel 
 
Ricoud z.v.w. Jan Ricouds zoon vestigt 
t.b.v.: Dirk z.v.w. Hendrik van den Doren, speldemaker 
van: erfcijns £ 3 payment ingaande na de dood van Yda, de moeder van Ricoud 
uit:  
1. huis, schuur, hof en drie strepen land daaraan grenzend, groot 9 lopenzaad in Schijndel in 
DIE DORENSTEGE grenzend aan de gemene plaats en aan Dirk z.v. Jan Wivelman (?), priester 
2. een kamp land aldaar in HERMALEN OP DIE HOGEBEECK grenzend aan de gemene straat. 
 
  
2326.  
1456, 3 juni   
Uitgifte erfcijns landerijen Lithoijen 
 
Meus van Goburdingen geeft uit 
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aan: Aart z.v.w. Jan Reiniers zoon 
van: 8 morgen minus 1 hont land in Lithoijen in DES VEREN HOVE grenzend aan de 
jonkvrouwe van Langelaar en een sloot; 11 hont land aldaar in DIE POLRE in de kamp gend. 
MERTENS HOVE 
voor: erfcijns £ 17 payment 
lasten: een bestaande erfcijns van £ 16 aan de Tafel van de H. Geest van wie Meus deze 
landerijen in erfcijns gekregen had en verder het onderhoud van de zegedijken, weteringen, 
sloten en sluizen. 
 
 
2327.  
1456, 3 juni   
Regeling aflossing erfcijns Lithoijen 
 
Meus van Goburdingen heeft erkend, dat Aart z.v.w. Reiniers zoon de erfcijns van £ 17 (zie 
nr. 2326) altijd in zijn geheel of ten dele mag aflossen tegen een koers van 7 gouden peters 
per pond 
 
 
2328.  
1456, 11 juni   
Vidimussen oorkonden akker Moergestel 
 
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch vidimeren de akten d.d. 12 februari 1427 (nr. 1729a), 15 
december 1429 (nr. 1779a) en 19 juli 1437 (nr. 1946a). 
onder de pliek: dit exemplaar is bestemd voor de Tafel van de H. Geest. 
 
 
2329.  
1456, 11 juni   
Verklaring betreffende erfpacht Moergestel goed Ter Lake 
 
Hendrik Kooman z.v.w. Jan Kooman en Jan zijn zoon verklaart het volgende. 
Zij bezitten een huis, schuur, schaapskooi, hof en 2 mudzaad aangelegen erfgoed en 6 
lopenzaad land in Moergestel, zijnde een deel van het goed Ter Lake. Dit goed is ooit door 
Aart Rover van der Lake uitgegeven aan Wouter van Oudenhoven tegen een erfpacht van 16 
mud rogge Gestelse maat en aldaar te leveren. Later heeft Aart voornd. hiervan 8 mud 
verkocht aan Albrecht de Waal t.b.v. de Tafel van de H. Geest. Op het deel van dit goed dat 
nu het bezit is van Hendrik Kooman rust een erfpacht van 3½ mud toekomend aan de Tafel. 
Aart Berwout z.v. Rudolf, meester van de Tafel, heeft beloofd niet méér te zullen vragen. 
onder de pliek: beide (?) akten zijn voor de Tafel die er voor heeft betaald. 
 
 
2329a.  
1456, 3 juli   
Overdracht erfpacht Erp 't Hofgoed 
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Demoede w.v. Jan van Best draagt over 
aan: Heilwych w.v. Godfried van Kreyelt mede t.b.v. Godfried en Dirk k.v. Heilwych en w. 
Godfried voornd. 
van: erfpacht 3 mud rogge 
uit: 'T HOFGOET v.w. Gerlach Cnode in Erp en alle cijns- en allodiale goederen v.w. 
Hendrik Cnode 
bijz.: zij handelt krachtens het testament van w. haar echtgenoot. 
 
 
2330.  
1456, 6 augustus  
Overdracht erfpacht St. Oedenrode goed X 
 
Betreft een overdracht van een erfpacht van 4 mud rogge (?) door Jan van Doenen aan 
Hendrik van Elmpt, visser, uit een derde deel van de hoeve v.w. Godfried van Oss gend. 'T 
GOET TOT .... in St. Oedenrode onder HERENTHOM. 
Door beschadiging ten dele onleesbaar. 
 
 
2331.  
1456, 9 augustus  
Testament Heilwych Losschaard (uittreksel) 
stichting spynde  
 
voor:  
notaris Jan z.v. Amelricus van Den Bosch, clericus Luik 
 
van:   
jonkvrouwe Heilwych w.v. Jan Losschaard (1e echtgenoot) en v. Gerard Groy (2e 
echtgenoot) maakt haar testament 
zij is gezond van geest en lichaam 
 
legaten:  
1.  
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus in Luik ½ Arnhemse gulden 
en verder onder andere: 
2.  
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 6 mud rogge voor een spynde bestaande uit 
brood en te houden op de eerste donderdag na zondag Invocavit; van deze 6 mud komen er 
2 uit een stuk land en een hoeve in Oss OP USSEN, 2 mud uit een hoeve TOT ENEN in Vught 
St. Petrus en 2 mud uit erfgoederen in Nuenen. 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis van de notaris gelegen bij de EMUNITAS van de St. Janskerk 
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getuigen van de handeling: 
Romboud Zavelberg van Mol en 
Jan Dunen van Doesburg, beide priesters van de St. Janskerk; 
Rippert van Daalhuizen 
deze getuigen zijn afkomstig uit de bisdommen Luik, Utrecht en Verden  . 
 
 
2332.  
1456, 16 augustus  
Overdracht recht van vruchtgebruik land Rosmalen - Hynen 
 
Jan en Wouter k.v.w. Wouter van Vught draagt over 
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van:  
1. 16 lopenzaad land in Rosmalen in HYNEN in DIE TWEBERGE met twee zijden grenzend aan 
de gemene plaats 
2. 2 lopenzaad land aldaar 
bijz.: deze landerijen waren door w. hun broeder Wouter gelegateerd aan de Tafel op 
voorwaarde dat zij het vruchtgebruik zouden hebben. 
 
 
2333.  
1456, 30 september  
Overdracht erfpacht goederen Tongelre 
 
Katrijn d.v.w. Hendrik Lanen zoon en w.v. Jan van den Borre draagt over 
aan: Hendrik z.v. Katrijn en w. Jan van den Borre 
van: twee derde van een erfpacht van 9 lopen rogge Tongelrese maat 
uit: huis met zijn hofstad en aangelegen hof in Tongelre. 
 
 
2334.  
1456, 30 oktober  
Overdracht hofstad Vughterdijk 
 
Gerard Scheenken z.v.w. Hendrik Scheenken van Helvoirt draagt over 
aan: Michiel Kwant z.v.w. Jordaan Kwant 
van: de helft van een hofstad op de Vughterdijk met de gebouwen erop grenzend aan een 
straatje 
lasten: grondcijns en erfcijnzen ter waarde van £ 3 en 5 schellingen 
 
 
2335.  
1456, 30 oktober  
Overdracht erfgoed Vughterdijk 
 



 
 

12 

 

  - 1 - 

Gerard Scheenken z.v.w. Hendrik Scheenken draagt over 
aan: Michiel Kwant z.v.w. Jordaan Kwant 
van: een stukje erfgoed groot 129 bij 19 voet op de Vughterdijk met het recht een weg 

van 4 voet breed lopend van dit erfgoed naar het water te gebruiken. 
 
 
2336.  
1456, 5 november  
Testament Liesbeth Genensz. (uittreksel) 
erfpacht Moergestel  
 
voor: 
notaris Godfried Hels van Den Bosch, clericus Luik 
 
van:   
Liesbeth d.v.w. Lucas Genensz. en w.v. Willem Leyten maakt haar testament 
zij is begijn in het Groot Begijnhof 
zij is gezond van geest [over het lichaam wordt niets gemeld] 
 
legaten: 
1.  
aan de eerbiedwaardige kerk van Luik 2 stuivers 
2.  
aan Onze Lieve Vrouwe en St. Jan in ‘s-Hertogenbosch ieder 2 stuivers 
   
3.  
aan Onze Lieve Vrouw, St. Catharina, St. Barbara, St. Agatha en St. Anthonius in de kerk van 
het Groot Begijnhof om de beelden van deze heiligen te versieren, ieder 2 stuiver 
 
en verder onder andere: 
4.  
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 5 sester rogge uit een huis, erf, hof en 
aangelegen beemd in Moergestel grenzend aan de gemeijnte van Oisterwijk 
 
plaats van de handeling 
de sacristie van de kerk van gend. begijnhof 
 
getuigen van de handeling: 
Jan de Haze, pastoor en 
Jan Reiniersz. van Wamel, koster beide van de kerk van het Groot Begijnhof. 
 
 
2337.  
1456, 9 november  
Overdracht goederen Herpen Koolwijk 
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Peter natuurlijke z.v.w. Aart de Jode draagt over 
aan: Dirk van Oss 
van:   
1. huis, erf en hof in Herpen in COELWYC tussen de gemene plaats/straat en de Tafel van de 
H. Geest 
2. twee strepen land grenzend aan 1. en aan de Tafel 
3. drie strepen land grenzend aan 2., de Tafel en de gemene weg 
4. vijf strepen land grenzend aan de gemene weg 
lasten:  
1. 6 oude Vlaamse groten ('sex grossorum aude vleemsche grote vocatorum' ) aan de heer 
van de grond 
2. een lijfrente van 3 mud rogge aan Judoca natuurlijke d.v.w. Hendrik Steenweg z.v.w. 
Hubrecht Steenweg. 
 
 
2338.  
1456, 22 december  
Overdracht erfcijns huis Verwersstraat 
 
Liesbeth w.v. Willem Zeelmaker en d.v.w. Jan Byts draagt over 
aan: Liesbeth d.v.w. Leonius Kannart 
van: erfcijns £ 5 payment 
uit:  stenen huis en erf en de erfgoederen van Godfried Scheynkel in de 

Colperstraat aan de overzijde van het water 
ligging:  naast het erfgoed van Aart van Oss en een weg die bij het stenen huis hoort 

en loopt langs het erfgoed van Jacobus Guederheyl verwer. 
 
 
2339.  
1457, 4 januari   
Vestiging erfcijns goederen Rosmalen 
 
Koenraad z.v.w. Koenraad van Venne vestigt 
t.b.v.: Jan z.v.w. Heymerik Gerrits zoon van Dreumel 
van: erfcijns 20 schellingen payment 
uit: huis, erf, hof en een stuk aangelegen land in Rosmalen grenzend aan de gemene 
plaats. 
 
 
 
2340.  
1457, 10 januari  
Overdracht erfpacht goederen Groot Liempde 
 
Rutger z.v.w. Hendrik z.v.w. Hendrik Hessels, rademaker (of: Hessels Raaymakers) draagt 
over 
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aan: Agnes w.v. Gijsbrecht Lisschop mede t.b.v. hun kinderen Thomas en Marcelis 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een beemd in de parochie van Boxtel in de jurisdictie van Liempde in GROTER 

LIEMDE en uit een huis, hof en aangelegen erfgoederen aldaar grenzend aan de 
gemene plaats. 

 
 
2341.  
1457, 5 februari  
Overdracht erfpacht goederen Vrijdom - Eikendonk 
 
Bertram z.v.w. Jan Bertrams draagt over 
aan: Aleid w.v. Hessel z.v.w. Jan Bertrams voornd. 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: 10 morgen en 71½ roeden land in het Vrijdom op EYCKENDONCK en uit het huis en 

de gebouwen die daar staan. 
 
 
2342.  
1457, 23 februari  
Overdracht goederen Liempde 
 
Hendrik z.v.w. Peter van den Look draagt over 
aan: Evert z.v. Jacob Michiels zoon 
van: huis, erf, hof en twee strepen land daaraan gelegen in de parochie van Boxtel onder 

de dingbank van Liempde 
lasten: er rusten lasten op, maar deze worden niet nader aangeduid. 
 
 
2343.  
1457, 2 maart   
Overdracht erfcijns goederen Berghem 
 
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van 
Gijsbrecht Haak, provisor, draagt over 
aan: Aart van Weilhuizen 
van: erfcijns 20 schellingen payment die achterstallig is 
uit:   
1. de helft van een stuk land IN DEN HOEVEN 
2. een stuk land aan de overzijde van de straat/plaats 
3. een stuk land achter een hof 
4. een stuk land OPTEN VETTEN EGEN 
5. een stuk land op VOERTLAER grenzend aan een sloot 
6. de helft van een stuk land gend. DIE GEER in 'D WILTLANT 
7. de helft van een stuk land OP DIE BRAKE 
8. een derde  deel van 2 morgen land in 'T GEER 
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9. een vijfde deel van een stuk land gend. DIE ZEVENMAUDER SAET 
10. een stuk land gend. DAT SANTSCELLEKEN 
11. de helft van een derde  deel van DIE MIDDELBEEMPT 
12. de helft van 8 hont land uit de gemeijnte van het dorp Berghem gelegen in een kamp 
13. 2 hont land uit deze gemeijnte IN DEN GHEER 
14. 1 hont land IN DIE DUERSCHESTEGE 
15. de helft van het gehele heiland dat was van Jan van Mol,  
1-15 alle in Berghem 
bijz.: door Jan van Mol in zijn testament vermaakt aan de Tafel van de H. Geest. 
 
 
2344.  
1457, 3 maart   
Overdracht erfcijns goederen Berghem 
 
mr. Aart van Weilhuizen draagt over 
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Cristiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 20 schellingen payment (zie nr. 2344) 
uit: zie nr. 2344. 
 
 
 
2345.  
1457, 7 maart   
Overdracht erfpacht windmolen Beek en Donk; hoeve Te Kuilen Rixtel 
 
jonkvrouwe Eva w.v. Godfried van Eijk draagt over 
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit:  
1. de windmolen in Beek en Donk 
2. een hoeve gend. TE CULEN in Rixtel. 
 
 
2346.  
1457, 7 maart   
Overdracht erfpacht land Rosmalen Looffaard 
 
Aart z.v.w. Gerard Jacobs zoon van der Hogard en e.v. Dirkske d.v.w. Klaas z.v.w. Albrecht 
z.v.w. Klaas Daams zoon draagt over 
aan: Klaas z.v.w. Klaas z.v.w. Albrecht voornd. 
van: erfpacht 5 sester. te leveren op de LOEFFOERT 
uit: twee stukken land groot 2 sesterzaad in Rosmalen in DIE LOEFFOIRTSCHEHOEVE, 
 
 
2347.  
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1457, 9 maart   
Overdracht erfcijns goederen Schijndel Delschot 
 
Hadewych w.v. Gijsbrecht de Hond z.v.w. Maarten de Hond draagt over 
Hadewych is d.v.w. Hendrik van der Voort 
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 2 payment 
uit: stuk land van 1 lopenzaad in Schijndel in D'ELSCOT en de gebouwen daarop 
Ook afgeschreven in het 16de-eeuwse cartularium f 87v. 
Op de rug: onder andere 'prima littera'. 
 
 
2347a.  
1457, 18 maart   
Machtiging i.v.m. procedure 
 
Jonkvrouwe Christina Hoors, priorin, Katrijn van Wikrode, onderpriorin, Heilwych Pels, 
procuratrix, en Anna w.v. Gerrit van der Aa, zusters in het klooster van St. Geertrui en  
broeder Joris van der Spreek, biechtvader van dit klooster machtigen Godfried van der Aa, 
natuurlijke z.v.w. Gerrit voornd. om de goederen van het klooster te beheren. 
Ingevoegd in de oorkonde d.d. 12 november 1457 (nr. 2371a). 
 
 
2348.  
17 april 1457 +/- 2 april 1458 
Proces achterstallige erfpacht huis Rodenburg op de Markt 
 
Jan Spiering, meester van het Tafel van de H. Geest, beklaagt zich bij de schepenen van ‘s-
Hertogenbosch over een sedert 1451 niet geleverde erfpacht van 6 mud rogge rustende op 
het huis Rodenburg [op de Markt]. Deze erfpacht was gevestigd krachtens het testament 
van Jan van Neynsel (zie nr. 1241) en is nu verschuldigd door Berthout Bac z.v.w. Jan Bac.  
De meester laat zijn rekeningen en die van zijn voorgangers zien. Berthout verklaart niet 
achter te liggen met betalen. Hij heeft 1 mud die achterstallig was betaald aan Gerrit 
Pelgrom, de stadswisselaar. 
Verscheidenen getuigen verklaren, dat deze erfpacht uit gend. huis gaat. Een van hen 
beweert, ‘dat hy se [= de rogge] somtyden uut Rodenborch heeft helpen meten ende 
leveren.’ Enige getuigen verklaren ook, dat de rogge de afgelopen jaren geleverd is. 
Zwaar beschadigd  
Taal: Middelnederlands. 
De rente bestond in de negentiende eeuw nog steeds. Verwezen wordt naar Geefhuis Lib. 2 
f 3  
 
 
2349.  
1457, 2 april   
Vestiging erfpacht land Heeswijk 
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Hendrik van Tillaar z.v.w. Hendrik van Tillaar vestigt 
t.b.v.: Jan z.v.w. Dirk Jansz. 
van: erfpacht ½ mud rogge 
uit: een stuk akkerland van 9 lopenzaad in Heeswijk IN DEN BERCKART grenzend aan de 

gemeynt gend. DEN DONCKERENDYCK. 
 
 
2350.  
1457, 14 april   
Vestiging erfcijns goederen St. Oedenrode en Schijndel 
 
Paul z.v.w. Adam de Pulser vestigt 
t.b.v.: Hendrik van der Voort z.v.w. Gillis Gooswijns zoon van der Voort 
van: erfcijns £ 10 payment 
uit:  
1. twee stukken land in St. Oedenrode onder Neynsel, waarvan een grenzend aan de THG en 
de andere grenzend aan de hoeve TE SPIKER 
2. een stuk land van 1 sesterzaad in St. Oedenrode in BECKAERT in Neynsel grenzend aan 
Heynman natuurlijke z.v.w. Marcelis van der Sloegen, priester 
3. een stuk land van 9 lopenzaad en een stuk beemd daaraan gelegen grenzend aan de 
gemene plaats in St. Oedenrode 
4. stuk land van 2½ lopenzaad in Schijndel naast de kerk in de akkers. 
 
 
2351.  
1457, 23 april   
Overdracht erfpacht goederen Tongelre 
 
voor: DIRC VAN DER PORTEN ENDE JAN DIE CRYTER, schepenen van St. Oedenrode 
Gijsbrecht z.v.w. Jan Raatszoon en Hubrecht zijn broeder; 
Jan z.v. Peter van den Loo en e.v. Luitgaard d.v.w. Jan Raatszoon voornd.; 
Jan en Dirk k.v.w. Dirk Belen zoon 
zij dragen over 
aan: Hendrik, Jan en Peter z.v.w. Jan van den Born 
van: hun aandeel in een erfpacht van 8 vat Tongelrese maat 
uit: huis, hofstad en hof in Tongelre 
Met de zegels van de schepenen. 
 
 
2352.  
1457, 30 april   
Overdracht erfpacht landerijen Berlicum 
 
Willem Donk w.v. Katrijn d.v.w. Jacob van den Heuvel draagt over 
aan: Hendrik hun zoon 
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van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een akker in Berlicum naast de CALVERLOECT grenzend aan het klooster Berne en 

een stuk land gend. DIE MEERACKER grenzend aan het klooster Berne en aan de 
pastoor van Berlicum. 

 
 
2353.  
1457, 30 april   
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht hofstad Waalwijk 
 
Willem Donk w.v. Katrijn w.v. Jacob van den Heuvel draagt over 
Jacob is z.v.w. Lambrecht van den Heuvel 
aan: hun zoon Hendrik 
van: het recht van vruchtgebruik op erfpachten van 1 mud en 1½ mud rogge 
uit: resp. een hofstad met de gebouwen erop in Waalwijk tussen de straat en DIE VELT 

HOFSLOET en het erfgoed van Wouter de Koster aldaar. 
 
 
2354.  
1457, 30 april   
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht land Waalwijk 
 
Willem Donk (als nr. 2353) draagt over 
aan: zijn zoon Hendrik (als nr. 2453) 
van: recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 2 mud rogge 
uit: 4 GHEERDEN land in Waalwijk gelegen tussen de Oude Maas en DIE MEERDYCK met 

uitzondering van een hofstad gend. DIE VERTHOFSTAT. 
 
 
2354a. 
1457, 8 mei 
Vestiging erfcijns Den Dungen 
Arnerus z.v.w. Aart Barmerszoon vestigt ten behoeve van Bele weduwe v. Godfried van der 
Stappen een erfcijns van 3 pond payment uit een huis, erf, hof en aangelag groot 1 
malderzaad in den Dungen in Poeldonk. 
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 12r. 
 
 
2355.  
1457, 10 mei   
Oorkonde officiaal 
 
De officiaal van het bisdom Luik draagt op verzoek van de provisor en de meester van het 
Tafel van de H. Geest notaris Godfried Hels, clericus bisdom Luik, op om op basis van de 
protocollen nagelaten door w. Jan Eijkmans, vice-plebaan van de St. Janskerk, aan 
belanghebbenden, wanneer zij daar om vragen, tegen betaling van een behoorlijk salaris 
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grossen te maken. 
Ingevoegd in de oorkonde d.d. 6 april 1458 (nr. 2380). 
 
 
2356.  
1457, 28 mei   
Vestiging erfcijns Den Dungen 
 
Barnier z.v.w. Aart Barnierszoon vestigt 
t.b.v.: Bele w.v. Godfried van der Stappen 
van: erfcijns £ 3 payment 
uit: huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 1 malderzaad onder Den Dungen op 

POELDONCK aan twee zijden grenzend aan de gemene straat/plaats. 
 
 
-- 
1457, 28 juni   
Testament van Franco Heester  
minuut, gegrosseerd d.d. 21 september 1469 (nr. 2698). 
 
 
 
2357.  
1457, 5 juli   
Openbare verkoop land Empel 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Gerard Mol van Driel gemachtigd door Gerard van Oss, die zich aan het land had laten 
richten, verkoopt 
aan: Gerard van Oss 
van: 5 morgen land in Empel in DIE WIELSEM tussen DIE ZEEGDYCK en DAT POLSBROECK 
wegens: een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge daarop gevestigd d.d. 27 
september 1432 
voormalige bezitter: Godfried van Derenteren z.v.w. Willem van Derenteren. 
 
 
2358.  
1457, 5 juli   
Openbare verkoop huis Rosmalen en land Empel Het Wielsem 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Gerard Mol van Driel, gemachtigd door Hendrik Noden, verkoopt 
aan: Gerard van Oss 
van: goederen in Rosmalen en 8 morgen land in Empel in het WYELSAM grenzend aan de 

Tafel van de H. Geest en het POLSBROECK 
wegens: een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge (zie nr. 1696; gevestigd d.d. 3 april 
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1425) 
voormalige bezitter:  niet vermeld 
onder de pliek en op de rug: twee niet duidelijke aantekeningen over transacties d.d. 29 mei 
1466 en d.d. ? 
 
 
2359.  
1457, 8 juli   
Vestiging erfpacht goederen Heeswijk 
 
Aart z.v. Hendrik van Tillaar vestigt 
t.b.v.: Daniel z.v. Jan Buystens zoon van Frankfurt (VRANCKENVOIRT) 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: huis, erf, hof en een aangelegen kamp lands groot 12 lopenzaad in Heeswijk AEN 

DEN VEEDIJCK tussen DIE VELDSTRAET en de gemeijnte. 
 
 
2360.  
1457, 12 juli   
Testament Mechteld van Heukelum (uittreksel) 
land Vrijdom  
 
voor:  
notaris Godfried Hels, clericus bisdom Luik 
 
van:   
Mechteld e.v. Marcelis van Heukelum en d.v.w. Basilius van der Zydewinden maakt haar 
testament 
zij is poorteres van 's-Hertogenbosch  
zij is gezond van geest maar ziek 
zij handelt met toestemming van haar echtgenoot 
 
legaten: 
1.  
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van Luik 1 oude groot 
2.  
Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk 1 Rijnsgulden 
3.  
St. Jan in ‘s-Hertogenbosch 1 Rijnsgulden 
en verder onder meer: 
4.  
aan de Tafel van de H. Geest 4 hont land op DIE HOGEDONCK buiten en bij de stad ‘s-
Hertogenbosch 
 
plaats van de handeling: 
in de neder- en achterkamer van het woonhuis van de testatrix in de Orthenstraat 
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getuigen van de handeling:  
Wouter gend. Weltken van Scherpenberg; 
Peter z.v.w. Adam Colen zoon FACTOR SPINTERUM (= ?); 
Jan z.v.w. Gerard van den Berge, kleermaker 
buren van de testatrix 
 
op de rug:  
(vroeg zeventiende-eeuws schrift) 
deze 4 hont maken een schaar en een kalverschaar. 
 
 
2361.  
1457, 20 juli   
Vestiging erfpacht goederen Oirschot Notel 
 
Bele d.v.w. Jan Zutrix en Willem haar natuurlijke  zoon verwekt bij Dirk van Aarle vestigen 
t.b.v.: Marcelis van Zytaart z.v.w. Hendrik t.b.v. zijn kinderen Willem en Heilwych 
van: erfpacht 2 m. 
uit: huis, erf, hof en een stuk land van 9 lopenzaad en een EEUSSEL daaraan grenzend 

groot 1 ½ bunder in Oirschot in de herdgang Notel 
voorw.: na de dood van Willem en Heilwych k.v. Marcelis voornd. gaat deze erfpacht 
naar Willem de natuurlijke z.v. Bele voornd., als hij dan nog leeft en anders naar de 
erfgenamen. 
 
 
2362.  
1457, 6 augustus  
Overdracht erfcijns kampen Megen 
 
Hendrik en Jan k.v.w. Hendrik van den Nieuwenhuis z.v.w. Wouter van den Nieuwenhuis, 

verwer, dragen over 
aan: Wouter van den Broek z.v.w. Klaas van den Broek 
van: al hun rechten op een erfcijns van 5 ½ oude schild uit 18 ¾ oude schild uit 50 oude 

schilden 
uit: drie kampen in Megen gend. DIE GROET CAMP, AFTER DEN BERCH, DIE BIENINC en 

DIE HELLE 
bijz.: door Zebrecht van Heukelum gekocht van Jan, graaf en heer van Megen 
op de rug: een onleesbare aantekening over een latere transactie 
 
 
2363.  
1457, 12 augustus  
Testament Rudolf van der Hyndert (uittreksel) 
erfpacht onbekend; Bakel  
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voor:  
notaris Jan van Oerle, clericus Luik 
 
door:  
Rudolf van der Hyndert maakt zijn testament 
hij is gezond van geest maar getroffen door een ziekte 
 
legaten:  
1. aan de kerk van St. Lambertus te Luik 2 stuivers 
en verder onder andere 
2. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud rogge Helmondse maat te leveren 
door Gerard van der Hallen 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis testator in het dorp Bakel 
 
getuigen van de handeling:  
Hendrik Schaat, gehuwd clericus; 
Jan Bierman 
Christina, de echtgenote van de testator 
  
 
2364.  
1457, 9 september  
Overdracht erfcijns huis Vughterdijk 
 
Dirk van Boxtel, gardiaan en Gijsbrecht van Heeze, broeders van het 
minderbroedersklooster te 's-Hertogenbosch dragen over 
aan: Jacob Spaan z.v.w. Willem 
van: erfcijns £ 4 
uit: huis, erf en hof op de Vughterdijk 
bijz.: ooit het bezit van Jan van Vlaanderen, broeder van voornd. klooster. 
NB:  dit charter vormt een keten met de charters in regestnrs. 1088 en 2364 en is 

geplaatst onder de datum 11 maart 1508 (nr. 3294). 
 
 
 
2365.  
1457, 12 september  
Vestiging erfpacht goederen Oisterwijk - Kerkhoven 
 
Jan van Gilze z.v.w. Hendrik vestigt 
aan: de Tafel van de H. Geest  
van: erfpacht 4 mud rogge 
uit:   
1. huis, erf, hof en 1 mudzaad aangelegen land in Oisterwijk op KARRICHOVEN strekkende 
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van de gemene plaats/straat tot aan de gemeijnte 
2. stuk land van 2 mudzaad en een stuk weiland van 5 lopenzaad tegenover gend. huis aan 
de overzijde van de genoemde plaats/straat 
bijz.: ter uitvoering van het testament van Bertold van Dijk. 
 
 
2366.  
1457, 30 september  
Overdracht erfcijns huis c.a. Colperstraat 
 
Liesbeth d.v.w. Leonius Kannart draagt over 
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns van £ 5 payment 
uit: stenen huis, erf en erfgoederen in de Colperstraat aan de overzijde van het water en 

een bij dit huis behorende weg 
op de rug: onder andere ‘In den Bogart’. 
 
 
2367.  
1457, 10 oktober  
Overdracht erfpacht beemd St. Oedenrode 
 
voor: EVERYT HULSMAN ENDE JAN VAN HOUTHEM, schepenen van St. Oedenrode 
Dirk van der Velde e.v. Maria d.v.w. Lucas Lonis zoon, priester, draagt over 
aan: Jan van Gemert 
van: erfpacht 1 mud rogge Rooise maat 
uit: een beemd achter EYCK in St. Oedenrode 
Met de zegels van de twee schepenen. 
 
 
2368.  
1457, 11 oktober  
Overdracht erfpacht beemd St. Oedenrode 
 
Dezelfde transactie als in nr. 2367, maar dan in de omgekeerde richting. 
Met het zegel van de eerste schepen. 
 
 
2369.  
1457, 12 oktober  
Overdracht erfpacht hoeve Helvoirt 
 
Broeder Jan Hubert, prior van het predikherenklooster, draagt over 
aan: Rutger van Arkel 
van: erfpacht van 2 mud rogge 
uit: de hoeve van Christina Meelmans in Helvoirt 
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bijz.: gelegateerd door Christina Meelmans. 
 
 
2370.  
1457, 13 oktober  
Overdracht erfpacht hoeve Helvoirt 
 
Rutger van Arkel 
aan: het klooster van de predikheren 
van: als nr. 2369 
uit: als nr. 2369 
voorw.: de goederen zullen ‘staen ten schoet, ten loet ende ten lantrecht’. 
 
 
2371.  
1457, 9 november  
Overdracht huis c.a. Berghem - Duurseind 
 
voor: JACOP JAN QUATTELS SOEN, HEINRIC WOUTERS SOEN, STEVISKEN HOESSCHEN SOEN 
ENDE BERNT AERTS SOEN, schepenen van Berghem 
Gerrit Gerrit Kwattels zoon draagt over 
aan: Hendrik Hendrik Strikken zoon 
van: huis en een hofstad lands met het huis dat daar op staat in Berghem TOT DUER 

grenzend aan de Tafel van de H. Geest en de straat 
bijz.: het goed is VRIJ EIGEN GOET 
Met het beschadigde schependomszegel. 
 
 
 
2371a.  
1457, 12 november  
Proces erfpacht Beek & Donk 
 
Godfried (Goyart) van der Aa natuurlijke  z.v.w. Gerrit van der Aa daartoe gemachtigd door 
de priorin en het klooster van St. Geertrui in ‘s-Hertogenbosch beklaagt zich bij de 
schepenen van ‘s-Hertogenbosch over een aan het klooster toekomende achterstallige 
erfpacht van 5 mud en 1 sester rogge en een erfcijns van 2½ penningen oude cijns. Deze is 
gevestigd d.d. 23 december 1384 (zie nr. 954). De erfpachter heeft toen 1½ bundererfgoed 
gelegen in Beek en Donk als extra onderpand gesteld. Een bundel van dit land is nu in 
gebruik (‘bruyct ende hantplicht’) bij Jan Willems zoon. 
Godfried voornoemd heeft zijn klacht verwerkt in een akte (‘cedulen’). 
Jan Willems zoon heeft ook een akte ingeleverd, waarin hij beweert, dat dit land onbelast 
aan hem ten overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch is overgedragen. 
Godfried toont als bewijs de akte d.d. 1384, de akte waarin hij gemachtigd wordt om 
namens het klooster op te treden (d.d. 18 maart 1457, nr 2347a) en produceert twee 
getuigenverklaringen, dat Jan Willems zoon dit land in gebruik heeft en dat Godfried deze 



 
 

25 

 

  - 1 - 

rente t.b.v. Anna van der Aa, w.v. Gerrit van der Aa voornoemd en thans non in dit klooster 
heeft geind. 
Geen vonnis. 
 
 
2372.  
1457, 1 december  
Oorkonde heer van Rixtel; omzetting van leen- in cijnsgoed 
 
Willem van Gent, heer van Rixtel, maakt bekend, dat wijlen Gooswijn Model van der Donk 
van hem een hof [of: een hoeve; er staat ‘een hove’] gelegen in het dorp Deurne in leen 
hield. Gooswijn had deze in percelen in erfcijns uitgegeven aan inwoners van Deurne. Deze 
hielden dit niet in leen en waren ook niet bereid leenhulde te komen doen. De heer daagde 
daarop een deel van hen voor zijn leenhof. De gedaagden beweerden dat zij deze percelen 
en erop rustende renten ongeveer 42 jaar geleden als cijnsgoed hadden ontvangen ten 
overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch en dat deze goederen daarna meermalen 
voor deze schepenen waren overgedragen en dat de erop rustende renten waren voorzien 
van de gebruikelijke waarborg. 
Om hoge proceskosten te vermijden en op voorspraak van enige [niet bij name genoemde] 
personen, heeft hij het goedgevonden, dat deze percelen omgezet worden in cijnsgoed, 
mits hem daarvoor een som gelds zou worden betaald. 
Zijn leenheer, de hertog van Brabant, heeft daarvoor toestemming gegeven, omdat ook hij 
‘als een goet here ende prince’ wil voorkomen, dat zijn onderdanen en in het bijzonder zijn 
Godshuizen, gasthuizen, heilige geesthuizen en andere ‘geestelike plaetsen’ die dit aangaat 
op kosten gejaagd worden. 
De heer van Rixtel heeft zijn leenmannen Goyaart van de Meervenne en Anthonius van 
Oeffel gevraagd deze oorkonde mede te bezegelen. 
op de rug:  de Tafel van de H. Geest beurt uit dit cijnsgoed 8 m. en 5 l. rogge 
Taal: Middelnederlands 
Het zegel van Willem van Gent ten dele bewaard, dat van de beide leenmannen verdwenen. 
 
 
2372a.  
1457, 2... december   
Overdracht erfcijns goederen Schijndel 
 
voor: LAMBRECHT VAN BERSE, HENRIC PAUWELS SOEN, MICHIEL VAN DER WETERINGEN, 
DANEL VAN DER AA, HENRIC DEMERSSOEN ENDE GOYERT DIE WOER, schepenen van 
Schijndel 
Jan Dirks zoon van Someren draagt over 
aan: Lambrecht Rutgers zoon van der Heijden 
van: erfcijns £ 2 payment ('twee ponden payments') 
uit: zijn aandeel in een huis, hofstad en hof in Schijndel in DEN BORNE grenzend aan de 

straat en uit een stuk land in LUTTELEYND in ROYER HEYE grenzend aan de straat 
Met het (gave) schependomszegel. 
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2373.  
1457, 16 december  
Belening erfpacht tiend St. Michielsgestel Thede 
 
Jan, graaf van Megen en heer van Mierlo, raad en kamerheer van de hertog van Brabant, 
maakt bekend, dat hij Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, beleend heeft met 
een erfpacht van 5 mud rogge uit de tiend van Thede in St. Michielsgestel, zoals ook 
omschreven in een akte van de schepenen van ‘s-Hertogenbosch. 
Met een deel van het zegel van de graaf; de zegels van de leenmannen Marcelis van Uden 
en Rutger Boef zijn verdwenen. 
 
 
2374.  
1457, 22 december  
Vestiging erfcijns heikamp St. Michielsgestel 
Wouter z.v.w. Jan Aben vestigt 
t.b.v.: Rutger van Arkel t.b.v. Rutger Hoon 
van: erfcijns £ 2 payment 
uit: een heikamp van 3 bunder in St. Michielsgestel OPTEN HOEVEL. 
 
 
2375.  
1458, 18 februari  
Vestiging erfcijns huis [Korenbrugstraat] 
 
Jan z.v. Jan van den Biggelaar vestigt 
t.b.v.: Willem Huismans z.v.w. Jan Huismans 
van: erfcijns £ 4 payment 
uit: huis en erf aan de straat, die loopt van de Kruisstraat naar de Vismarkt.  
 
 
2376.  
1458, 9 maart   
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht landerijen St. Michielsgestel 
 
Katrijn w.v. Peter van Loon draagt over 
aan: Jan z.v. Katrijn voornd. en w. Rutger van Aardenburg 
van: de tocht op een erfpacht van 1½ mud rogge 
uit:  
1. een akker lands gend. DIE GANSEACKER groot 5 lopenzaad in St. Michielsgestel grenzend 
aan de heer van Perweys en Kranenburg, ridder. 
2. een beemdje grenzend aan 1. 
3. de helft van een beemd in DIE BOSSCHE. 
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2377.  
1458, 9 maart   
Overdracht erfpacht landerijen St. Michielsgestel 
 
Jan (zie nr. 2376) draagt over 
aan: Thys van den Wiel z.v.w. Jan van den Wiel 
van: erfpacht 1½ mud rogge 
uit: zie nr. 2376. 
 
 
2378.  
1458, 11 maart   
Overdracht erfpacht goederen Uden en Veghel 
 
Aart z.v.w. Aart Wouters zoon en Godfried Stryk z.v.w. Godfried Stryk en e.v. Liesbeth; 
Liesbeth is d.v.w. Aart Wouters zoon dragen over 
aan: Thys van den Wiel z.v.w. Jan van den Wiel 
van: erfpacht 4 mud rogge 
uit: als nr. 2378. 
 
 
2379.  
1458, 16 maart   
Vestiging erfpacht landerijen St. Michielsgestel 
 
Peter de Heusch z.v.w. Aart van der Braken vestigt 
t.b.v.: Aart van Weilhuizen jr. t.b.v. Jan van Aardenburg z.v.w. Rutger van Aardenburg 
van: erfpacht van 1 mud rogge 
uit:   
1. een stuk land gend. DAT LIEVENROT groot 4 lopenzaad in St. Michielsgestel 
2. 4 lopenzaad land in HEZELAER in 'D PACHTLAND 
3. een stuk land van 4 lopenzaad AEN DIE TWEHECKEN  
 
  
2380.  
1458, 6 april   
Testament Hendrik van Geel (volledig) 
erfpachten/-cijnzen goederen Beek & Donk 
 
voor:  
(minuut) Jan Eykmans, viceplebaan van de St. Janskerk d.d. 18 juni 1454 
(grosse) notaris Godfried Hels, clericus bisdom Luik, d.d. 6 april 1458 
 
van:   
Hendrik z.v.w. Gillis van Geel, pooter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van geest en lichaam 
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hij wil begraven worden bij zijn ouders bij de predikheren 
 
legaten: 
1.  
aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk 2 stuiver eens 
2.  
aan St. Lambertus in Luik 2 stuiver eens 
3.  
aan de St. Janskerk 2 stuiver eens 
4.  
aan de CAPELLANI in de St. Janskerk 2 stuiver eens 
5.  
aan de koster van de St. Janskerk 1 stuiver eens 
6.  
aan de predikheren een erfcijns van £ 1 oudgeld uit onderpanden in Strijp t.b.v. een 
eeuwige gedachtenis met een Requiemmis 
7.  
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden op (de?) 
Kempen 
8.  
aan Katrijn Buyers zijn dienstbode het vruchtgebruik van een erfpacht van 1 malder; na haar 
dood gaat dit naar zijn erfgenamen 
9.  
aan Mechteld zijn zuster een erfpacht van 1 mud rogge 
10.  
aan Liesbeth zijn zuster een erfpacht van 1 mud rogge 
9-10 nog te vestigen op zijn goederen 
11.  
aan Katrijn en Jacoba zijn zusters al zijn goederen, waarover zij volledig kunnen beschikken 
12.  
aan de Tafel van de H. Geest 1 oude groot en 1 mud rogge eens 
 
plaats van de handeling: 
(minuut) woonhuis testator Hinthamerstraat 
(grosse) St. Janskerk 
 
getuigen van de handeling: 
(minuut) Willem de Kuiper en Aart de Bekker int Heenken 
(grosse) Willem Hals, priester en Gerard van Grotel, notaris 
 
op de rug: blijkt, dat de onderpanden in Beek en Donk lagen 
 
 
2381.  
1458, 4 mei  
Overdracht erfpacht land Oerle 
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door: JAN AERTS SOEN WAS VAN DEN LANGACKER ENDE JAN LEYTEN VAN KNECHSEL, 
schepenen van Oerle 
door: Aart Elen 
aan: Meus de volder 
van: erfpacht 1 mud rogge Oerlese maat 
uit: DEN HELACKER in de parochie van Oerle grenzend aan de Tafel van de H. Geest 
lasten: erfcijns ½ oude groot ('over enen halven ouden groten te chijnse') 
 
 
2382.  
1458, 8 juni  
Betalingsbelofte rogge 
 
Hendrik z.v.w. Gerard van den Kampe heeft beloofd aan Jan Spiering, meester van het Tafel 
van de H. Geest, om op St. Jacob 11 mud en 2½ sester rogge te leveren. 
 
 
2383.  
1458, 8 juli   
Vidimus 
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch geven vidimus van de akte d.d. 6 april 1442 (nr. 2050a). 
 
 
2384.  
1458, 7 oktober   
Testament Maarten Berwout (uittreksel) 
 
voor: notaris  Gerard Lambrechtsz. van Berlicum, clericus Luik 
 
van:   
Maarten Berwout z.v. Aart Berwout, raadsheer van de stad ‘s-Hertogenbosch en poorter, 
maakt zijn testament 
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed 
 
legaten:  
1. 
aan de eerbiedwaardige kerk van Luik 1 Rijnsgulden 
2. 
aan de fabriek van Onze Lieve Vrouw [sic] in de kerk van St. Jan in ‘s-Hertogenbosch 3 
Rijnsgulden 
en verder onder andere: 
3. 
al zijn andere goederen aan Bele zijn wettige echtgenote met de bevoegdheid ze geheel of 
ten dele te vervreemden of te bezwaren 
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executeurs: 
Aart Berwout z.v.w. Godfried; 
Klaas Spiering en 
Gerard Berwout, alle raadsleden van de stad ‘s-Hertogenbosch 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis testator in de Orthenstraat 
 
getuigen van de handeling:  
Jan van Keulen, priester van de orde van de minderbroeders 
mr. Jan z.v.w. Aart Betten van Oisterwijk 
Aart z.v.w. Aart Berwout 
Hillegond van Oss, begijn in het Groot Begynhof 
Liesbeth e.v. Andries z.v.w. Hendrik Jordens. 
   
 
2385.  
1458, 31 oktober  
Overdracht erfcijns huis HInthamerstraat 
 
Jacoba d.v.w. Willem Scobland draagt over 
aan: Jan Neve, slager en z.v.w. Lambrecht 
van: erfcijns £ 6 payment 
uit: huis, erf en hof in de Hinthamerstraat. 
 
 
2386.  
1458, 4 november  
Vestiging erfpacht  goederen Vught-St. Petrus 
 
Franco z.v.w. Gijsbrecht Heesters vestigt 
t.b.v.: Jan z.v.w. Engbert gend. Aart Leyten zoon 
van: erfpacht ½ mud rogge 
uit:  
1. huis, erf, schuur, hof en 14 lopenzaad aangelegen land  OP 'T SANT in Vught-St. 
Petrusgrenzend aan de gemeijnte 
2. een stuk land van 12 lopenzaad grenzend aan de gemeijnte . 
 
 
2387.  
1458, 7 november  
Overdracht erfcijns Volderstraatje  
 
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toesteming van de 
provisor 
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Crispinianus 
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van: erfcijns £ 5 payment uit £ 14 payment 
uit: een erfgoed in ‘s-Hertogenbosch achter het huis waar Luitgaard placht te wonen aan 

de overkant van het water dat daar stroomt en naast een straatje dat loopt vanaf de 
stal van Gerard metten Koeien tot aan BUERDE met de vijf  lakenramen die daar 
staan. 

 
 
2388.  
1458, 8 november  
Overdracht erfcijns Volderstraatje  
 
Lambrecht van Doorn (zie nr. 2387) draagt over 
aan:  mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van:  dezelfde erfcijns als vermeld in nr. 2387 
op de rug:  ‘in die Volrestrate’. 
 
 
2389.  
1458, 9 november  
Overdracht erfcijns goederen Schijndel 
 
Dirk z.v.w. Hendrik van den Doren draagt over 
aan: Gijsbrecht z.v.w. Hendrik van Kessel 
van: erfcijns £ 3 payment 
uit:  
1. huis, schuur, hof en drie strepen land daaraan gelegen en 1 mudzaad groot in Schijndel IN 
DIE DORENSTEGE grenzend aan de gemene straat 
2. een kamp lands van 1 bunderaldaar op Hermalen OP DIE HOGEBEECK. 
 
 
2390.  
1458, 23 november  
Overdracht erfpacht goederen Oss Osserschayk 
 
Bele w.v. Maarten Berwout handelend krachtens het testament v.w. Maarten draagt over 
aan: Hendrik z.v.w. Boudewyn Kuyst 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit:  
1. 1 morgen land gend. MARSMANS GEMEYNT in Oss achter Schayk achter de GROETARTS 
HOEVE   
2. 9½ hont land aldaar 
3. 3 lopenzaad rogland in Oss in DIE RODEN 
4. 3½ lopenzaad rogland. 
 
 
2391.  
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1458, 23 november  
Verklaring erfpacht St. Oedenrode-Koevering 
 
Gerard, Jan en Aart, k.v.w. Willem Raaymakers en Liesbeth; Liesbeth is d.v.w. Hendrik  van 
den Koppelen en later gehuwd geweest met Gerard van den Bogaard natuurlijke  z.v.w. 
Gerard van den Bogaard 
Zij verklaren ten behoeve van de Tafel van de H. Geest dat zij de goederen omschreven in 
akte d.d. 30 september 1439 (nr. 1992) vanaf dat tijdstip bezeten hebben en sedertdien de 
daar toen al op rustende erfpacht van 2 mud rogge aan de Tafel (zie nr. 1992) hebben 
geleverd. 
  
 
2392.  
1459, 5 januari   
Vestiging erfcijns goederen Schijndel 
 
door: Gijsbrecht z.v.w. Hendrik van Kessel 
t.b.v.: Jan z.v.w. Jacob Bollen 
van: erfcijns £ 6 payment 
uit: de goederen vermeld onder nr. 2389. 
op de rug: aantekening waaruit blijkt dat de erfcijns in de negentiende eeuw nog geheven 
werd.  
 
 
2393.  
1459, 10 januari  
Overdracht erfcijns Bazeldonksebrug 
 
Hubrecht Steenweg z.v.w. Gooswijn Steenweg draagt over 
aan: Rutger van Arkel t.b.v. Thomas de Bever, kramer  
van: erfcijns 20 schellingen payment 
uit: huis, erf en hof van meester Aart z.v.w. meester Wouter (de?) Steensnyder naast de 

Bazeldonksebrug grenzend aan het daar stromende water 
op de rug: ‘dat syn die brieve van enen pond dat my gilt die hertoge uut die borch’. 
 
 
2394.  
1459, 26 januari  
Uitgifte erfcijns spijker VughterDijk 
 
Heilwych d.v.w. Jan Louwer z.v.w. Hendrik Louwer; Heilwych is w.v. Wouter Vughts en heeft 
kinderen;  
Willem van den Kerkhof 
zij geven uit 
aan: Jan z.v. Aart van Berlicum 
van:  
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1. een spijker (‘promptuarium dictum spiker’) met zijn grond,  
2. een stukje erfgoed daarnaast op de Vughterdijk achter het erfgoed v.w. Jan van 

Vlymen bij het gemene water en grenzend aan een weg van 4 voet breed;  
3. een stukje erfgoed grenzend aan genoemde weg;  
4. een stukje hof naast deze spijker; met het recht de genoemde weg die loopt van de 

gemene straat tot aan het gemene water te gebruiken 
voor: de erop rustende lasten en een erfcijns van £ 3½ 
onder de pliek: deze oorkonde was bestemd voor Heilwych 
op de rug:  ‘St. Cornel: capel’. 
 
 
2395.  
1459, 21 februari  
Overdracht land Gerwen 
Thomas Persoons draagt over 
aan: Jan Spiering, meester van het Tafel van de H. Geest,  t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: een stuk land in Gerwen op DEN HOYECKER naast het erfgoed van de Tafel. 
 
 
2396.  
1459, 24 februari  
Testament Jan Kayenberg (uittreksel) 
erfpacht Schijndel  
 
voor: notaris Hendrik van Eyck van Den Bosch, priester bisdom Luik 
 
van:   
Jan Kayenberg, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van geest, maar bezwaard door een lichamelijke ziekte 
 
legaten: 
1. 
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk te Luik 1 stuiver 
2. 
aan de fabriek van de St. Janskerk van ‘s-Hertogenbosch 1 Arnoldusgulden 
en verder onder andere 
3. 
aan Broos Kayenberg, zijn broeder, een erfpacht van 15 lopen uit 1 mud uit 1½ mud uit 5 
bunder land in Schijndel in LYESSCHOT 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis van de testator op de Oude Huls 
 
getuigen van de handeling: 
broeder Jan van Vught van het klooster der Predikheren in ‘s-Hertogenbosch; 
Jan Ooms 
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op de rug: blijkt, dat de tafel van de H. Geest het onderpand later heeft gekocht en dat het 
toen heette BRANTSBEEMPT of STAPPAERTSCAMP. 
 
 
2397.  
1459, 14 maart   
Openbare verkoop landerijen Orthen 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
door: Gerard Mol van Driel, die de zaak heeft overgenomen van de uitwinner Jan z.v.w. 

Hendrik van Megen, verkoopt 
aan: Jan z.v.w. Hendrik van Megen 
van: de akker v.w. Luykyn z.v.w. Lodewyk van der Langdonk gend. DIE ERFACKER in 

Orthen en een daaraan gelegen beemd 
wegens: een achterstallige erfpacht van 1 mud rogge 
N.B.: zie voor de vestiging van deze erfpacht nr. 94. 
 
 
2398.  
1459, 31 maart   
Verklaring vruchtgebruik huis Hinthamerstraat 
 
Dirk z.v. Goderardis; Goderardis is w.v. Dirk Spoormaker van Schijndel verklaart 
ten gunste van zijn moeder Goderardis dat zij heeft het recht van vruchtgebruik op een 
derde deel van een huis, erf en hof aan de Hinthamerstraat. DDirk verklaart dit, nadat zij 
haar recht op de tocht aan hem heeft overgedragen. Dirk heeft dit deel van het huis geërfd 
van zijn vader Dirk Spoormaker voornoemd. 
 
 
2399.  
1459, 2 mei   
Vestiging erfpacht goederen Oisterwijk Heukelum 
 
Andries en Gerard k.v.w. Aart Andries vestigen 
t.b.v.: Aart z.v. Demars van Venrode 
van: erfpacht 3 mud rogge 
uit:  
1. 1 mudzaad akkerland 
2. 12 lopenzaad heiland gend. DIE HOEVE 
3. stuk weiland gend. DEN GRASHOF grenzend aan 2. 
alle in Oisterwijk in Heukelum grenzend aan de gemene weg, aan DIE VLASHOFF en aan de 
waterloop. 
 
 
2400.   
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1459, 11 mei   
Testament Jan Batensz. (volledig) 
eenmalige spynde 
 
voor:  
(minuut) notaris Philips van Bonyngen, d.d. 15 januari 1452 
(grosse) notaris Jan z.v. Amelricus van Den Bosch, clericus bisdom Luik, d.d. 11 mei 1459 
 
van:   
Jan Batenzoon, kanunnik met een prebende in de St. Janskerk, pastoor van Steensel en 
rector van het altaar van St. Bartholomeus in de kerk van het Begijnhof, maakt zijn 
testament 
hij is gezond van geest, maar zwak van lichaam 
 
legaten: 
1.  
aan de fabriek van de kerk van Luik 1 Arnoldusgulden van 15 kromstaarten eens 
2.  
aan de fabriek van de St. Janskerk 12 Arnoldusgulden eens voor zijn graf en de priesterlijke 
versiering die daarbij hoort; mocht de fabriek niet willen leveren, dan gaat dit legaat onder 
dezelfde last naar het kapittel 
3.  
aan de fabriek van de kerk van Steensel 24 Arnoldusgulden (volgt een door beschadiging 
onleesbare passage) 
4.  
aan de deken en het kapittel voornd. een erfpacht van 2 mud rogge Steenselse maat te 
leveren in Steensel volgens zekere akten die door het kapittel bewaard worden; dit komt in 
plaats van 1 sester tarwe [sic] die hij hen placht te leveren; dit legaat is bestemd om de 
feestdag van St. Lucia op plechtige wijze te vieren en om wijn en ‘specie’ [= kruiden ?] te 
verschaffen aan het kapittel zoals dat gewoon is 
5.  
aan deken en kapittel voornd. het z.g. jaar van gratie van zijn prebende t.b.v. zijn jaargetijde; 
het geld moet in renten belegd worden en is bestemd voor de kanunniken die op het 
jaargetijde aanwezig zijn 
6.  
aan de eeuwige beneficiaten in de St. Janskerk een erfcijns van  £ 1 te vestigen op zijn 
goederen en desgewenst af te lossen met 7 Rijnsgulden; bestemd voor de beneficiaten die 
op zijn jaargetijde aanwezig zijn 
7.  
aan de pastoor en de beneficiaten van de kerk van het Groot Begijnhof een erfcijns van £ 1 
te vestigen op zijn goederen met dezelfde bestemming als onder 6. 
8.  
aan de Onze Lieve Vrouwebroederschap een erfcijns van £ 1 af te lossen als onder 6. 
9.  
aan de Tafel van de H. Geest 8 mud rogge eens bestemd voor broden uit te delen onder de 
armen ten tijde van zijn overlijden 
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10.  
aan het Groot Gasthuis 6 Arnoldusgulden eens 
11. 
aan Johanna w.v. Willem Noden, zijn nicht, het vruchtgebruik van al zijn goederen, voor 
zover niet gelegateerd; na haar dood vererven deze op haar kinderen. 
Mocht Agnes d.v. Johanna voornd. of haar echtgenoot de goederen hen gegeven volgens 
het huwelijkscontract en bestaande uit een huis c.a. en 3 morgen land willen behouden en 
niet willen inbrengen, dan deelt zij niet in de erfenis. 
Mocht jonker Jan van Deurne e.v. jonkvrouwe Aleid d.v. Johanna voornd. zich niet mengen 
(‘non se intermittet’) in het deel dat Aleid uit zijn erfenis toekomt, dan zal Aleid dit bezitten 
zolang zij leeft, waarna haar kinderen het zullen erven. 
 
executeurs: 
mr. Hendrik Pitthem (?), deken van de kerk van St. Dyonisius te Luik; 
Dirk Pitthem, diens vader; 
Peter Crom, kanunnik in de St. Janskerk te ‘s-Hertogenbosch; 
Jan van Afferden (AEFFOERDEN), beneficiaat in de St. Janskerk en priester; 
mr. Maarten van Rode, ‘in artibus magister et in legibus licenciatus’ [geen priester] 
 
plaats van de handeling:  
(minuut) de slaapkamer van het woonhuis van de testator in de Peperstraat 
(grosse) in de AULA [= zadel] van het Geefhuis 
 
getuigen van de handeling: 
(minuut) 
mr. Wouter Bac, magister artium en licenciaat in de rechten; 
mr. Hendrik Beys, magister artium en kanunnik in St. Petruskerk te Beek; 
Jan Batenzoon, magister artium en raadsheer van de stad ‘s-Hertogenbosch 
(grosse) 
mr. Melis Pan viceplebaan in de St. Janskerk en 
Jan Steenweg, clericus van het Geefhuis. 
 
 
2400a.  
1459, 1 juni   
Afstand rechten erfpacht Oss-Bosstraat 
 
door: Jan z.v.w. Hendrik Goossens van Huisselingen 
t.b.v.: Jan van Niftrik de hooimaker 
van: zijn rechten op een erfpacht 1 mud rogge 
uit: zie de akte d.d. 15 mei 1426. 
 
 
2401.  
1459, 9 juni   
Vestiging erfcijns landerijen Schijndel 
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Gijsbrecht z.v.w. Hendrik van Kessel vestigt 
t.b.v.: Jan z.v.w. Jacob Bolle 
van: erfcijns £ 4 payment 
uit:  
1. huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen in Schijndel gend. DIE DORENSTEGE grenzend 
aan Dirk Visser, priester, en aan de gemene weg 
2. een kamp lands aldaar grenzend aan de gemeijnte. 
 
 
2402.  
1459, 5 juli   
Verklaring erfpacht goederen Loon op Zand 
 
Jan de Beer z.v.w. Jan de Beer verklaart 
betreft: hij bezit thans de 20 lopenzaad land vermeld in  de akte d.d. 28 november 1405 
(regest nr. 1392) en is gehouden de erfpacht van ½ mud rogge daaruit te leveren aan de 
Tafel van de H. Geest. 
 
 
2403.  
1459, 20 juli   
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat 
 
Peter z.v.w. Willem Peters zoon draagt over 
aan: Jan van Erp z.v.w. Aart 
van: erfcijns £ 10 payment 
uit: huis, erf en hof, eens van meester Aart Buk, chirurgijn, in de Hinthamerstraat voorbij 

de Geerlingse Brug. 
 
 
2404. 
1459, 8 augustus  
Verklaring koop erfpacht 
 
voor: JACOP JAN QUATTELS SOEN, HEINRIC WOUTERS, BERNT AERTS SOEN ENDE JAN VAN 
ZELANT, schepenen van Berghem 
Gerrit Gerrit Kwattels zoon heeft bekend, dat wanneer Hendrik Wouters zoon komt en hem 
40 gouden Peters betaalt, dat hij hem dan een schepenakte zal overhandigen waarin staat, 
dat Gerrit aan Hendrik beloofd heeft een erfpacht van 1 mud rogge te leveren uit een huis 
en hof in Berghem te DUER grenzend aan het erf van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Middelnederlands 
Met het schependomszegel van Berghem. 
 
 
2405.  
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1459, 10 augustus  
Testament Liesbeth Vranken (uittreksel) 
erfcijns ‘s-Hertogenbosch  
 
voor: notaris Peter Mollenaar, priester bisdom Utrecht 
 
van:   
Liesbeth w.v. Gooswijn Vranken, poorteres van ’s-Hertogenbosch, maakt haar testament 
zij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed 
 
legaten:  
1. 
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 4 stuivers eens ('quatuor stuferos semel') 
2. 
aan haar biechtvader die haar ook de heilige sacramenten toedient 9 stuivers eens ('novem 
stuferos') 
3. 
aan de twee andere CAPELLANI die de zielzorg in de St. Janskerk behartigen ieder van hen 4 
stuivers eens (('quatuor stuferos') 
4. 
voor twee maandstonden ieder 1 gouden Peter eens 
en verder onder andere: 
5. 
aan de Tafel van de H. Geest de helft van een erfcijns van £ 9½ payment ('novem librarum et 
decem solidorum pagamenti in opido pretacto ad bursam communiter currentis ad ipsam 
testatricem de lege et consuetudine loci spectantem') uit het huis en erf van Willem 
Ermensak in ‘s-Hertogenbosch; door de Tafel te aanvaarden na de dood van zekere vrouw 
die in Holland woont en heet Aleid Karnauwe. d.v.w. Jan 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis van de testatrix op de Windmolenberg 
 
getuigen van de handeling: 
Jan van Linden, koster van de St. Janskerk; 
Hubrecht Heymansz.; 
Zebrecht van Keent en 
Nathalis z.v. Lambrecht en meerdere andere 
 
op de rug: ‘.. te boren terstont nae doot Aleit Carnauws buten lande wesende’. 
 
 
2406.  
1459, 12 september  
Betalingsbelofte erfpacht goederen Berghem - Duurseind 
 
voor: JACOP JAN QUATTELS SOEN, HEINRIC WOUTERS SOEN, BERNT AERTS SOEN ENDE 
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STEVIS GHYSBERT HOESCHEN SOEN, schepenen van Berghem 
Hendrik Wouters zoon belooft       
aan:  Gerrit Gerrit Kwattels zoon 
wegens: erfpacht 1 mud rogge 
uit:  het onderpand vermeld in nr. 2404. 
op de rug: afgelost met 42 gulden 27 st anno 9o   
N.B.:  het verband met nr. 2404 is niet duidelijk. 
  met het beschadigde schependomszegel. 
 
 
2407.  
1459, 26 september  
Proces achterstallige erfpacht hoeve Helvoirt 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Marcelis Konings, prior van het predikherenklooster te ‘s-Hertogenbosch klaagt dat een 
erfpacht van 2 mud rogge uit een hoeve te Helvoirt, aan het klooster vermaakt door wijlen 
Christina Meelmans, begijn in het Groot Begijnhof, en verschuldigd door KLaas Brok die een 
deel van deze hoeve gebruikt, achterstallig is.  
Klaas Brok beweert de predikheren niets schuldig te zijn. De grond die hij gebruikt behoort 
‘God ende hem toe’ en hij heeft deze ten overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
verworven. 
Marcelis heeft het testament van Christina aan de schepenen laten zien. Jan de Haze, 
pastoor van het Groot Begijnhof, en Hendrik van Eyck, rector van de St. Jacobskapel hebben 
het testament echt bevonden. Verder produceerde Marcelis twee Bossche schepenakten 
d.d. 12 oktober 1457 en d.d. 13 oktober 1457. Hendrik van Eyck voornd. en Rutger van Arkel 
getuigden, dat Marcelis prior is en namens het klooster mag optreden.  
Klaas en Jan Berkelmans getuigden, dat hen bekend is, dat deze hoeve in gebruik is bij Klaas 
van Luissel, Klaas Brok, Willem van Heirn, kastelein van Herlaar,  Wouter Ansems, Dirk 
Berkelmans, Jan Emmen en anderen. Rudolf Schilder en wijlen Willem Dicbier Jans zoon 
hebben deze hoeve ‘in vuel porcelen vertiert’ [= in veel percelen land verdeeeld en van de 
hand gedaan]. Hen is ook bekend, dat de predikheren deze erfpacht de afgelopen 30 jaar 
hebben geind. Zij spreken als pachters van deze hoeve en hebben de erfpacht vele malen 
geleverd. Behalve Klaas Brok is ook Klaas van der Staak door het klooster in rechte 
aangesproken.  
[Geen vonnis]. 
 
 
2408.   
1459, 20 oktober  
Testament Hendrik z.v. KLaas Evertsz. (uittreksel) 
erfcijns Beurdsestraat  
 
voor: notaris Peter Mollenaar, priester bisdom Utrecht 
 
van:   
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Hendrik z.v. Klaas Evertsz., poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van geest, maar ziek 
 
legaten: 
1. 
aan de fabrieken van de kerken van St. Lambertus te Luik en de St. Jan te ‘s-Hertogenbosch 
elk 2 stuiver ('duos stuferos') 
en verder onder andere 
2. 
aan Onze Lieve Vrouw in ‘s-Hertogenbosch voor de fabriek, aan de Tafel van de H. Geest en 
aan de fabriek van de kerk van Boxtel elk een erfcijns van 10 schellingen payment;  
3. 
aan het Groot Gasthuis een erfcijns van 20 schellingen payment 
Al deze cijnzen gaan uit zijn woonhuis in de Beurdsestraat en worden betaald na zijn dood 
en die van zijn echtgenote Liesbeth. De erfcijnzen mogen afgelost worden tegen een koers 
van 7 gouden Peters per pond payment 
 
plaats van de handeling 
woonhuis testator in de Beurdsestraat 
 
getuigen van de handeling: 
Rudolf van der Stappen; 
Willem van Rode; 
Hendrik van der Stappen; 
Bernard Jansz.; 
Johanna Ooms 
en meerdere anderen. 
 
 
2409.  
1459, 26 november  
Overdracht erfcijns [Rosmalen] 
 
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Jan 
Steenweg, de provisor, draagt over 
aan: Lambrecht van Doorn z.v.Crispinianus 
van: erfcijns van 3 groten en 2 hoenderen 
uit: huis, erf en hof in Bruggen [vermoedelijk onder Rosmalen] 
bijz.: door Aleid d.v.w. Wouter Snysers aan de Tafel vermaakt.  
 
 
2410.  
1459, 3 december  
Overdracht weiland Vught-St. Lambertus 
 
Aart van der Heyden z.v.w. Gerard van der Heyden draagt over 
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aan: Jan z.v.w. Wyer (WYERUS) van Afferden 
van: twee derde deel van een stuk weiland in Vught-St. Lambertus grenzend aan de Tafel 
van de H. Geest. 
 
 
2411.  
1459, 5 december  
Overdracht erfcijns [Rosmalen] 
 
Lambrecht van Doorn z.v. Crispinianus draagt over 
aan: mr. Aart van Weilhuizen jr. t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: dezelfde erfcijns als omschreven in nr. 2409; de erfcijns is achterstallig. 
 
 
 
2412.  
1460, 19 januari  
Overdracht erfcijnzen Colperstraat en Vughterstraat 
 
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Jan 
Steenweg, de provisor draagt over 
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan 
van:   
1. erfcijns 20 schellingen payment 
2. erfcijns 30 schellingen payment 
met de achterstallen 
uit:   
1. huis, erf en hof in de Colperstraat grenzend aan het daar stromende water 
2. huis, erf en hof in de Vughterstraat van een zekere [niet ingevulde voornaam] Priem de 
maalder, gelegen tussen de erfgoederen van Aart van der Weyden, goudsmid en dat van 
Gillis Kuiper; de erfcijns is thans verschuldigd door Aart z.v.w. X Priem de maalder. 
 
 
2413.  
1460, 21 januari  
Overdracht erfcijnzen Colperstraat en Vughterstraat 
 
Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan draagt over 
aan: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de erfcijnzen vermeld in nr. 2412 met de achterstallen 
uit: zie nr. 2412. 
 
 
2414.  
1460, 27 februari  
Overdracht erfpacht goederen Gemonde 
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Jan, Thomas en Ermgard k.v.w. Gerard van Doorn dragen over 
aan: Jan z.v.w. Godfried van der Stappen 
van: erfpacht 11 sester rogge 
uit:  
1. een kamp lands in Gemonde in het gerecht van Schijndel 
2. een stuk land gend. SPACKERS HOFF groot 3 lopenzaad  in Gemonde in het gerecht van 
Gestel 
3. een stuk land gend. DEN HUYSACKER groot 1½ lopenzaad  in Boxtel 
4. een stuk land DEN WATERLAET groot 1½ lopenzaad  in Gemonde grenzend aan de 
waterloop 
5. een stuk land gend. DAT LOECK groot 2½ lopenzaad  in Gemonde in het gerecht van 
Gestel 
6. stuk land DEN DECKERS HOFF groot 3 lopenzaad  gelegen als 5. 
7. een stuk heiland van 4 hont in Schijndel in Elde 
8. drie vierde deel van een huis, erf, hof en aangelegen erfgoed van  6 lopenzaad in 
Gemonde in het gerecht van Gestel en grenzend aan jonkvrouwe Luitgaard w.v. Willem 
Dicbier z.v. Jan en aan Jan van Weert, priester. 
 
   
2415.  
1460, 1 maart  
Uitgifte erfpacht goederen Heeswijk 
 
Gerard z.v.w. Willem z.v.w. Gerard z.v.w. Aart Piek en  
Jan Bontwerker e.v. Hille d.v.w. Willem voornd. 
geven uit 
aan: Liesbeth d.v.w. Willem z.v.w. Gerard z.v.w. Aart Piek 
van: twee derde deel van een huis, erf, hof en aangelegen land in Heeswijk in 'T GELEE 

grenzend aan de gemeynte 
voor: erfpacht 10 sester en 1 loop rogge 
lasten: twee derde deel van 4 oude groten grondcijns 
 erfpacht 1 mud rogge aan Jan Loonman. 
 
 
2416.  
1460, 24 maart   
Afstand rechten erfpacht goederen Oirschot Stratum 
 
Aart en Heilwych k.v.w. Wouter van den Grotenhuis en Marcelis natuurlijke z.v.w. Aart van 
Eckart die gehuwd is met Liesbeth d.v.w. Wouter voornd. doen afstand van 
aan: Dirk z.v.w. Wouter van den Grotenhuis 
van: al hun rechten en hun aandeel, nu en in de toekomst, op een erfpacht van 1 mud 

rogge Oirschotse maat in Oirschot te leveren 
uit: huis, erf, hof en een stuk aangelegen land in Oirschot in de herdgang van Stratum 
grenzend aan DIE ` BREEMDT en aan DIE KOETELSTRAET en uit een erfpacht van 4 lopen 
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rogge.  
 
 
2417.  
1460, 27 maart   
Overdracht erfpacht goederen Oisterwijk Heukelum 
 
Aart z.v. Demars van Venrode draagt over 
aan: Rutger van Arkel 
van: erfpacht 3 mud rogge 
uit: zie nr. 2399. 
 
 
2418.  
1460, 18 april   
Overdracht erfpacht goederen Den Dungen 
 
Jan Spiering, meester van het Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van Jan 
Steenweg, de provisor, draagt over 
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan 
van: erfpacht 3 sester rogge uit 1 mud met de achterstallen 
uit: niet nader aangegeven goederen in Den Dungen; door Leria w.v. Klaas Bekker aan de 
Tafel vermaakt. 
 
 
2419.  
1460, 19 april   
Overdracht erfpacht goederen Den Dungen 
 
Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan draagt over 
aan: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: dezelfde erfpacht als in nr. 2418 met de achterstallen. 
 
 
2420.  
1460, 19 april   
Overdracht land Schijndel Liesschot 
 
Philips z.v.w. Jan z.v.w. Philips z.v.w. Jan van der Voort draagt over 
aan: Hendrik z.v.w. Jan van der Stappen 
van: 5 bunder land in Schijndel in LYESCHOT grenzend aan de gemeynte. 
 
 
2421.  
1460, 29 april   
Overdracht erfpacht goederen Heeswijk 
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Willem z.v.w. Jan z.v.w.Willem Stamelart van den Kelre en Peter z.v. Jan Fuussel en e.v. 
Aleid d.v.w. Jan voornd. dragen over 
aan: Hubrecht z.v.w. Thomas Oge 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een derde  deel van een huis, erf, hof en een aangelegen kamp in Heeswijk aan DIE 
VELSTRAET. 
 
 
2422.  
1460, 29 april   
Overdracht erfpacht land Schijndel Liesschot 
 
Broos Kayenberg, broer v.w. Jan z.v.w. Broos Kayenberg draagt over 
aan: Hendrik z.v. Jan van der Stappen 
van: erfpacht 15 lopen rogge uit 1 mud uit 1½ mud in Schijndel te leveren 
uit: 5 bunder land in Schijndel in LYESSCHOT grenzend aan de gemeijnte 
bijz.: aan Broos vermaakt door wijlen zijn broeder Jan. 
 
 
2423.  
1460, 2 mei   
Testament Hendrik Piek (volledig) 
erfcijns huis Kerkstraat 
 
voor:  
(minuut) d.d. 27 juli 1454 notaris Jan Eikmans, priester [bisdom niet vermeld] 
(grosse) d.d. 2 mei 1460 notaris Godfried Hels van Den Bosch, clericus Luik 
 
van:   
Hendrik Piek z.v.w. Jan en bakker, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van lichaam en geest 
[geen melding van een echtgenote] 
 
legaten: 
1. 
aan Onze Lieve Vrouw een RANSEA die was van zijn derde echtgenote 
2. 
aan de Onze Lieve Vrouwebroederschap een/de toga van zijn dochter 
3. 
aan St. Lambertus 1 stuiver eens 
4. 
aan de CAPELLANI [van de St. Janskerk] 3 stuivers 
5. 
aan de kosters ½ stuiver eens   
6. 
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aan het kapittel een erfcijns van £ 1 payment 
7. 
aan de altaristen van ‘s-Hertogenbosch een erfcijns van £ ½ payment om hem, Beatrix en 
Johanna, zijn echtgenoten en Bele en Aleid, zijn dochters, voor eeuwig te gedenken 
8. 
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ ½ payment 
9. 
aan de tweede dotatie van St. Sebastiaan in de kerk van ‘s-Hertogenbosch om meer heilige 
Missen te kunnen stichten een erfcijns van £ 2 payment 
De legaten 6-10 komen uit een erfcijns van £ 4 payment uit een zeker huis van Catharina 
'Glaesmeker' 
   
getuigen van de handeling:  
(minuut) Peter Gerongs; 
Jan van Beers z.v. Hendrik 
(grosse) Gerard Gruiter en Wouter van Baarle, beide priesters Luik 
 
plaats van de handeling: 
(minuut) in de St. Janskerk in mijn biechtstoel (‘in sede mea confessionis’) 
(grosse) de St. Janskerk 
 
Op de rug:  het onderpand van de cijnzen vermeld onder legaten 6-9 was een huis van 
Katrijn de glasmaakster in de Kerkstraat. 
 
 
2424.  
1460, 31 mei   
Overdracht erfpacht hoeve Helvoirt 
 
Marcelis Konings, prior, Boudewyn van Neerven subprior en Jan Huyben, monnik, allen van 
het klooster van de predikheren, dragen over 
aan: Hendrik van Eijk, priester en rector van de St. Jacobskapel in ‘s-Hertogenbosch 
van: erfpacht 2 mud rogge 
uit: de hoeve van Christina Meelmans in Helvoirt 
bijz.: door wijlen Christina vermaakt aan de predikheren, vervolgens door Jan Huyben, 

prior, overgedragen aan Rutger van Arkel en door deze weer overgedragen aan 
Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de predikheren. 

 
 
2425.  
1460, 9 juni    
Vidimussen  
 
Vidimussen door schepen en raden van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonden d.d.  20 
november 1411 (nr. 1521) en 14 januari 1381 (nr. 856a). 
Op de rug: ‘dits eens verantwort te hoeve dit chyns goet is voer L dobbel mottoen mensa 
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Sancti Spiritus.’ 
 
 
2426.  
1460, 9 juni   
Testament  Wouter van Vught (uittreksel) 
erfcijns ligging onbekend  
 
voor: notaris Jan z.v. Amelricus van Den Bosch, clericus Luik 
 
van:   
Wouter van Vught, poorter en raadsheer van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is zwak van lichaam, maar gezond van geest   
hij handelt met welwillende toestemming van Jan en Heilwych, zijn zoon en dochter, beide 
verwekt bij wijlen Heilwych, d.v. w. Michiel Haast 
 
legaten: 
1. 
aan de fabriek van de kerk van Luik 1 lopende Peter van 18 stuivers ('unum petrum 
currentem monete buscoducensis videlicet decem et octo denarios stuvers vocatos pro 
eodem petro') 
2. 
aan de fabriek van de kerk van Onze Lieve Vrouw en St. Jan de Evangelist etc. [tekst breekt 
hier af] 
en verder onder andere: 
3. 
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 20 schellingen payment uit al zijn goederen 
door zijn kinderen voornd. te vestigen of af te lossen met 7 gouden Peters van 18 stuiver het 
stuk 
 
plaats van de handeling: 
in de ....... gelegen boven de keuken van het woonhuis van de testator op DEN ZIJL en wel 
achter het huis van de raden van de stad  
 
getuigen van de handeling: 
Klaas z.v.w. Hendrik van den Rysbraak, kleermaker; 
Hubrecht z.v.w. Aart heer Wouters, lakenscheerder  
poorters 
 
bijz.: hij herroept eerdere testamenten gemaakt ten overstaan van wijlen nots Jan de 
Gruiter en wijlen notaris ..... van der Kolkt. 
Door beschadiging niet helemaal leesbaar. 
 
 
2427.  
1460, 17 juni   
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Overdracht erfpacht hoeve Helvoirt 
 
Hendrik van Eyk, priester en rector van de St. Jacobskapel in ‘s-Hertogenbosch, draagt over 
aan: Rutger van Arkel t.b.v. mr. Willem van Turnhout, doctor in de theologie en monnik in 

het predikherenklooster te ‘s-Hertogenbosch 
van: erfpacht 2 mud rogge (zie nr. 2424) 
voorw.: deze erfpacht zal staan te schoot, te loot en te landrecht zoals alle andere 
wereldlijke goederen.  
 
 
2428.  
1460, 5 september  
Overdracht (aflossing) erfcijns ligging onbekend 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over 
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijnzen van ½ oud schild 6 schellingen en 15 penningen verschuldigd door de Tafel  
uit: uit zekere goederen van de Tafel. 
 
 
2429.  
1460, 5 september  
Overdracht (aflossing) erfcijns kamer nabij Markt 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over 
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 20 schellingen [geen vermelding van valuta, maar volgens dorsale 

aantekening betrof het payment] verschuldigd door de Tafel 
uit: een vierde deel van een kamer v.w. Franco z.v.w. Peter Valant bij de Markt 
bijz.: door Mattheus z.v.w. Godfried Raaymakers c.s. geschonken (‘donatione perfecta, 

que dicitur inter vivos sine spe revocandi’) aan Hendrik van Dijk en Adam van 
Neynsel, meesters van de fabriek van de St. Janskerk. 

 
 
2430.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns huis [Torenstraat] 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over 
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 20 schellingen payment 
uit: huis en hof aan het straatje dat loopt van de Kerkstraat langs het kerkhof en achter 

langs de toren naar de Hinthamerstraat. 
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op de rug: aantekening dat de erfcijns ging uit een huis in de Torenstraat en later werd 
betaald door de fabriek van de St. Janskerk. 
 
 
2431.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns Papenhulst 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 10 schellingen payment verschuldigd door de Tafel van de H. Geest 
uit: een ... ofwel een hofstad aan de Papenhulst naast het kerkhof of ‘atrium’ van de St. 

Janskerk gelegen en grenzend aan het erfgoed van mr. W.... van Kessel, door Wouter 
...... vermaakt aan de fabriek van de St. Janskerk. 

Door beschadiging niet goed leesbaar. 
 
 
2432.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns erfgoed Putstraat 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 10 oude groten tournoois 
uit: het erfgoed gelegen naast het woonhuis van Willem van Berkel door Jacob van 

Zuilichem, kerkmeester van de St. Jan, in erfcijns uitgegeven aan Herman van Son. 
Op de rug: 'in die Putstraet x audegro. Meeus die smyt'. 
 
 
2433.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns huis VughterDijk 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 40 schellingen payment 
uit: huis, erf en hof aan de Vughterdijk. 
 
 
2434.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns  Vughterstraat Molenbrug 
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Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 40 schellingen payment 
uit: huis en erf aan de Vughterstraat voorbij de Molenbrug en een erfgoed gelegen 

achter dit huis aan de overzijde van het daar stromende water met de erop staande 
gebouwen. 

bijz.: door Peter Witmers z.v.w. Wennemaar aan de fabriek vermaakt. 
 
 
2435.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijnzen Vughterstraat 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van:  
1. erfcijns 20 schellingen payment 
2. erfcijns 20 schellingen payment 
uit:   
1. een huis aan de Vughterstraat 
2. een [ander] huis aan de Vughterstraat 
bijz.: door Jan van Dijk, Franco van Gestel en Godfried Scheyvel kerkmeesters van de St. 

Jan aan de fabriek van deze kerk destijds overgedragen. 
Op de rug: De Zyle; blijkt, dat deze erfcijnzen nog in het begin van de zeventiende eeuw 
geheven werden. 
 
 
2436.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns huis Bazeldonksestraat 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 1 payment ('unam libram communis pagamenti buscoducensis') 
uit: een huis aan de Bazeldonksestraat 
bijz.: door Paul z.v.w. Wouter Bullen aan de fabriek van de St. Janskerk vermaakt. 
 
 
2437.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns huis Vughterdijk 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
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Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 3 [geen vermelding van valuta)  
uit: huis en erf aan de Vughterdijk dat eens was van de vader van Willem Schrevel, 

priester en pastoor van de kerk van TWOELEN 
bijz.: door Andries  Valant van Willem Schrevel gekocht en later door Marcelis de Lu z.v.w. 

Dirk de Lu geschonken aan Melis van den Heuvel, kerkmeester van de St. Jan. 
 
 
2438.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns huizen Zadelmakersstraat en ligging onbekend 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 
Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 1 payment ('unam libram pagamenti opidi de Buscoducis') 
uit:  
1.  huis en erf aan de Zadelmakersstraat op de hoek van een straat die  daar loopt  
2. huis en erf aan een straatje dat loopt van de Schrijnmakerstraat naar de Korenbrug 
bijz.: door Ermgard van den Zande d.v. Rudolf van den Zande en w.v. Gerard Kolvere in 
haar testament vermaakt aan Onze Lieve Vrouwe in de St. Janskerk t.b.v. de fabriek. 
 
 
2439.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns huis Koffermakerstraat 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 

Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 20 schellingen payment 
uit: huis en erf in de COFFERMEKERSTRAET.  
 
 
2440.  
1460, 5 september  
Overdracht erfcijns huis Markt 
 
Gooswijn Tolink, Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, meesters van de fabriek van de St. 

Janskerk, dragen over  
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 10 schellingen payment 
uit: huis en erf aan de Markt naast het stenen huis van Willem Tolink 
bijz.: door Liesbeth e.v. Gerard van der Aa aan de fabriek vermaakt. 
Op de rug: ‘In den Vasel’ (of: Vosel; Vysel?).  



 
 

51 

 

  - 1 - 

 
 
2441.  
1460, 9 september  
Overdracht recht van vruchtgebruik kamp Empel 
 
jonkvrouwe Oede w.v. Klaas van Berkel draagt over 
aan: haar zoon Klaas van Berkel 
van: haar recht van vruchtgebruik op een kamp lands van 4 morgen gend. DIE BYESCAMP 

in Empel in DIE CORTBEEMDE in DIE HOEVEN grenzend aan de zegedijk. 
 
 
2442.  
1460, 9 september  
Vestiging erfpacht kamp Empel 
 
Klaas van Berkel z.v. jonkvrouwe Oede (zie nr. 2441) vestigt 
t.b.v.: Jacob Cnode z.v.w. Jan Cnode 
van: erfpacht 2 mud rogge 
uit: de kamp omschreven in nr. 2441. 
 
 
2443.  
1460, 19 september  
Vestiging lijfrente 
 
Jan Steenweg z.v. Aleid; Aleid is w.v. Willem Steenweg natuurlijke z.v.w. Hendrik Steenweg, 
priester 
Jan vestigt t.b.v. zijn moeder Aleid 
van: lijfrente van 12 Beierse gulden (('duodecim aureorum  florenorum communiter 

beyers gulden vocatorum') 
uit: niet duidelijk 
bijz.: Aleid heeft eerst afstand gedaan van haar recht van vruchtgebruik van alle goederen 

die door wijlen Willem haar echtgenoot zijn nagelaten. 
 
 
2444.  
1460, 24 september  
Betalingsbelofte erfcijns erfgoed Hinthamerstraat/Torenstraat 
erfpacht uit huis in de stad 
 
Wouter Voet z.v.w. Gijsbrecht en e.v. Engele; Engele is d.v.w. Hendrik van der Voort 
Wouter belooft 
aan:  Jan Steenweg z.v.w. Willem Steenweg natuurlijke  z.v.w. Hendrik Steenweg, 
priester 
betreft: erfcijns £ 5 payment 
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uit:   
1. een derde deel van een stukje erfgoed genomen uit een groot huis (MANSIO) gelegen aan 
de Hinthamerstraat; dit stukje is aan de voorzijde 51 voet breed en grenst aan een straatje 
dat naar het kerkhof loopt 
2. een erfpacht van 2 mud rogge uit 1. 
bijz.: Wouter en Engele hebben deze goederen vandaag in erfcijns verworven. 
Op de rug: Torenstraat. 
 
 
2445.  
1460, 26 september  
Overdracht erfcijns goederen Berghem 
 
Jan Spiering, meester van het Tafel van de H. Geest draagt over 
aan: Rutger van Arkel 
van: erfcijns van 10 schellingen oudgeld (ad 16 penningen) met de achterstallen 
uit: huis, hofstad en ½ bunderland gelegen naast DIE HOEGEACKERE. 
N.B.: alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 32v. 
Zie nr. 136a voor de vestiging van deze rente in 1321.  
 
 
2446.  
1460, 2 oktober   
Overdracht erfcijns goederen Berghem 
 
Rutger van Arkel draagt over 
aan: Jan Spiering 
van: erfcijns vermeld onder vorig nummer, met de achterstallen 
uit: zie nr. 2445  
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 32v. 
 
  
2447.  
1460, 10 november   
Getuigenverklaringen erfpachten hoeve van der Laak Moergestel 
 
voor: JAN VAN DER DONCK, HEINRICK JAN LAMBRECHS SOEN VAN GHILSE, GODEVART 
PLUYME, REYNER VAN DER WOUDE, ADRYAEN BRYEMPER ENDE WILLEM BORCHMANS, 
schepenen van Moergestel 
Een reeks van personen legt getuigenverklaringen af over de hoeve van der Laak die ooit 
van Hendrik Kooman was en die door Godfried van der Stegen gekocht is van de meesters 
van de Bossche H. Geesttafel na een vonnis van de schepenen van ‘s-Hertogenbosch.  
[Het blijkt, dat de hoeve in erfpacht is uitgegeven en daardoor is uiteengevallen in een zeer 
groot aantal stukken; het totaal aan erfpachten opgegeven in dit stuk komt uit op 17 mud 
en 1 sester rogge. 
1.  Jan z.v. Godfried Bekkers, Jacob gend. Tykwever en Hendrik Lambrechts zoon 
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verklaren dat de hoeve die Godfried van der Stegen heeft gekocht en die gelegen is 
in Moergestel BY DIE LEEMPUTTEN  genaamd is de hoeve VAN DER LAECK. 

2.  Elias Elias zoon van der Hondvoort verklaart, dat hij een erfpacht van 22 lopen rogge 
betaalt in de pacht van deze hoeve, gaande uit een stuk land IN DE KERCKACKEREN. 

3.  Jan Godevaartsz. verklaarde, dat hij en de kerk van Moergestel ieder een erfpacht 
van 9 lopen betalen in deze pacht, gaande uit een akker gelegen als onder 2. 

4.  Jan Bekkers en Jacob Tykwever verklaren, dat  Elooi Schoofs hierin betaalt ½ mud uit 
een akker lands  
5.  Jan Godevaartsz. Bekkers zoon verklaarde in deze pacht 14 lopen te betalen uit een 
akker  
6.  De voornoemde goede mannen verklaarden, dat Hendrik Toyt hierin 1½ mud betaalt 

uit een akker grenzende aan de gemene straat 
7.  De voornoemde goede mannen verklaarden, dat Godfried van der Stegen hierin 

betaalt 3½ mud uit een huis, hof en aangelegen land  grenzend aan een pad, dat naar 
‘s-Hertogenbosch loopt; dat deze Godfried ook nog 3½ mud betaalt uit een BOCHT 
OP HOIR SELVEN GHELEGEN met nog een stuk land gelegen buiten deze bocht 
grenzend aan een gemeen pad 

8.  Jacob Tykwever, Jan Bekkers en Willem Vos opten Hilt verklaarden, dat de 
erfgenamen van Engbert Schenkels hierin 1 mud betalen en de kinderen van Aart 
Hermans ook 1 mud beide uit de helft van een beemd tussen een waterloop en de 
HILSCHESTRAET en grenzend AEN DER CLAREN BEMPT  

9.  De voornoemde goede mannen verklaarden, dat  de erfgenamen van Jan Gillis zoon 
hierin 2 mud betalen uit een beemd INT ROET  

10.  Jan Bekkers en Andries Koomans verklaarden, dat de erfgenamen van Engbert 
Schenkels 12 lopen hebben betaald in deze pacht  uit een beemd OPTEN HYLT 
grenzend AEN DEN SCERPENBERCH en aan de gemene waterloop 

11.  Hendrik Lambrechts zoon verklaarde, dat  hij deze pacht gehaald heeft op de hoeve 
van der Laak vanwege het Tafel van de H. Geest en wel 3½ mud ‘eens syns’ en 2½ 
mud ‘anders syns’; hij heeft ook namens het Tafel van de H. Geest 2 mud gehaald  bij 
het huis van Jan Gillis 

12.  Jan Bekkers, Elias van der Hondvoort en Andries Koomans verklaarden dat zij deze 
pacht altijd gegeven hebben uit het goed Van der Laak 

13.  Jan Bekkers verklaarde, dat zijn goederen waren van Hendrik Koomans en dat zij 
‘leech lagen’ met de goederen van Godfried van der Stegen. 

 
 
2448.  
1460, 13 november  
Verkoop land Gerwen Heuvel 
 
Gerard z.v.w. Gerard Fyenzoon verkoopt 
aan: Jan Spiering, meester van het Tafel van de H. Geest, t.b.v. de Tafel 
van: een stuk land in Gerwen AEN DEN HOEVEL grenzend aan de gemeijnte en de Tafel. 
 
 
2449.  
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1460, 20 december  
Vestiging erfcijns land  Vught 
 
Gijsbrecht z.v.w. Crispinianus Gijsbrechts zoon en e.v. Griet; Griet is w.v. Gillis Boyen 
hij vestigt  
t.b.v.: Aart Berwout 
van: erfcijns  van 3 Rijnsgulden ('trium aureorum florenorum overlens Rijns gulden 

communiter vocatorum') 
uit: 8½ morgen land in Vught-St. Lambertus achter Deuteren tussen de gemeijnte en de 

gemene steeg. 
 
 
 
2450.  
1461, 5 januari   
Overdracht erfcijns erfgoed Torenstraat 
 
Jacob en Peter k.v.w. Jacob Steenweg draagt over 
aan: hun broeder Jan Steenweg 
van: twee derde deel van een erfcijns van £ 4 payment 
uit: een stukje erfgoed genomen uit het erfgoed van een groot huis (MANSIO) aan de 

Hinthamerstraat grenzend aan de gemene straat en aan de Kerkstraat; strekkend van 
de Kerkstraat in de richting van de St. Janskerk;  het stukje ligt aan een straatje 
tussen twee stenen muren; bij het stukje erfgoed hoort ook de helft van deze muren 

bijz.: wijlen Jacob Steenweg had deze erfcijns verworven van mr. Gerlach van Gemert. 
 
 
2451.  
1461, 7 januari   
Overdracht erfcijns erfgoed Torenstraat 
 
Jacob en Peter k.v.w. Jacob Steenweg draagt over 
aan: Jan Steenweg z.v.w. Willem 
van: erfcijns £ 4 payment 
uit: als nr. 2448 
Op de rug: ‘In de Torenstraet’ (vroeg zeventiende-eeuws schrift); ‘van IIII lib. after den 
thoren’; ‘gilt heer Jan van Doesborch; nu here Jacob Wolffoerts; nu de weduwe Willems van 
Vechel’.  
 
   
2452.  
1461, 8 januari   
Vidimussen 
Inbewaringgeving akten 
land Vrijdom - Deuteren  
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1. Vidimussen door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van oorkonden d.d. 9 mei 1358 (nr. 
435), 14 oktober 1360 (nr. 482), 7 oktober 1401 (nr. 1299), 8 februari 1404 (nr. 1337a), 16 
augustus 1432 (nr. 1838), 16 augustus 1432 (nr. 1839), 1 april 1440 (of 1 april 1441) (nr. 
2001), 21 november 1443 (nr 2080a). 
2. Gijsbrecht z.v.w. Christiaan Gijsbrechts zoon heeft erkend de onder 1. genoemde akten 
mede t.b.v. Aart Berwout in bewaring te hebben genomen. 
Op de rug: heeft iets te maken met een rente van 3 Rijnsgulden gaande uit 8 morgen land in 
de Cromvoirtsche Beemden en met de weduwe van Jan Maas. 
 
 
2453.  
1461, 22 januari  
Vestiging erfpacht goederen Berlicum 
 
meester Aart Doreman, chirurgijn en z.v.w. Jan Doreman vestigt 
t.b.v.: Jan z.v.w. Engbert van den Gevelaar 
van: erfpacht ½ mud rogge 
uit: huis, erf en hof en de hof gend. WEVELSHOFF daaraan gelegen in Berlicum grenzend 

aan de abdij van Berne, de gemene steeg, de gemene straat en het water gend. DIE 
RUNNE. 

 
 
2454.  
1461, 27 januari  
Uitgifte erfpacht goederen St. Oedenrode Everschoot 
 
Klaas z.v.w. Jan z.v.w. Klaas Posteleyns geeft uit 
aan: Jan, zijn broeder en Katrien, zijn zuster 
van:  
1. huis, erf, hof en aangelegen land groot .....(onleesbaar) in St. Oedenrode in 

EVERSHOET grenzend aan de gemene straat en verder aan alle kanten omgeven door 
de gemeijnte 

2. een derde  deel van zekere erfgoederen, erfcijnzen en erfpachten die hij van zijn 
vader heeft geërfd en die nu zijn moeder Griet bezit  

volgt onleesbare passage 
voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 2 m. en nog een erfpacht van 2 m. 
Grotendeels onleesbaar  
Op de rug: op 10 augustus 1674 is van de erfpacht van 2 mud rogge 6 vaten afgelost met Fl. 

80. 
 
 
2455.  
1461, 28 januari  
Testament Beatrix  van Aken (volledig) 
erfstelling 
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voor: notaris Peter Mollenaar, priester bisdom Utrecht 
 
van:   
Beatrix d.v. Hendrik van Aken, wonend in ’s-Hertogenbosch, maakt haar testament 
zij is gezond van geest, maar zwak van lichaam 
[geen melding van een echtgenoot] 
 
legaten: 
1. 
aan de fabriek van de kerk van Luik ½ Arnoldusgulden eens 
2. 
aan Onze Lieve Vrouwe haar beste tabbaard 
3. 
aan de geestelijken die de zielzorg in de St. Janskerk verzorgen ½ Arnoldusgulden eens 
4. 
aan de kosters van deze kerk 2 kromstaarten eens 
5. 
aan Katrijn van Aken een bed 
6. 
aan Aleid e.v. Peter Donkers een bed 
7. 
aan de fabriek van de St. Barbarakapel aan de Beurdsestraat 3 Arnoldusgulden eens 
8. 
aan haar erfgenamen 1 oude groot, waarmee zij verder worden uitgesloten van de erfenis, 
zoals dat hier recht en gewoonte is 
9. 
al haar overige goederen aan de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis, door hen 
gelijkelijk te delen 
 
executeur:  
Hendrik van Hedel 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis van de testatrix aan de Volderstraat 
 
getuigen van de handeling: 
Jan Klaas 't Shazen, koster van de St. Janskerk 
Hendrik Sekker 
Jan Sekker 
en meerdere anderen. 
 
 
2456.  
1461, 21 februari   
Overdracht erfpacht heerlijkheid Gemert 
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Godfried natuurlijke  z.v.w. Dirk van Geldrop, priester, en Kartha; Kartha is d.v.w. Iwan van 
Tricht 
zij dragen over 
aan: Gerard van Voerendaal 
van: erfpacht van 4 mud rogge uit 16 mud 
uit: de heerlijkheid Gemert. 
 
 
2457.  
1461, 5 maart  
Overdracht land Kerk-Oerle 
 
Hendrik z.v.w. Michiel z.v.w. Dirk Alitten draagt over 
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: een stuk land groot 21 roeden in Kerk-Oerle grenzend aan de Tafel. 
 
 
2458.  
1461, 9 maart  
Afstand rechten kamers Gasthuisstraat (?) 
 
Jan Robben e.v. Luitgaard  van Weert; Luitgaard is d.v.w. Dirk van Dijkgrave 
Jan en Luitgaard doen afstand 
t.b.v.: de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis 
betreft: hun rechten op de helft van twee kameren in het Gasthuisstraatje grenzend aan een 
steeg met de eruit gaande erfcijns van £ 3. 
 
 
2459.  
1461, 20 maart  
Overdracht landerijen Lithoyen 
 
Aart z.v.w. Jan Reiniers zoon draagt over 
aan: Klaas z.v. Adam Roppe 
van: 8 morgen minus 1 hont land in de kamp gend. DES VEREN HOEVE grenzend aan de 

jonkvrouwe Van Langelaar en aan een sloot en 11 hont land in DIE POLRE in de kamp 
gend. MARTENS HOEVE grenzend aan de jonkvrouwe van Langelaar 

lasten: erfcijns van £ 17 payment en de lasten vermeld bij de uitgifte. 
 
 
2460.  
1461, 27 maart  
Openbare verkoop goederen 
 
Voor schepenen van 's-Hertogenbosch  
Gerard Mol van Driel, die deze goederen had verworven van Hendrik z.v. Evert z.v.w. Peter 



 
 

58 

 

  - 1 - 

Engelen, verkoopt aan Hendrik Loyen, brouwer, alle goederen van Aart van der Hellen z.v.w. 
Aart van der Hellen egens een schuld van 35 Rijnsguldens beloofd voor schepenen van ‘s-
Hertogenbosch d.d. 25 mei 1457 
onder de pliek: heeft iets uit te staan met Jan van der Hellen en Rutger van Arkel  
op de rug: £7 by de Molenbrug. 
 
 
<1461, 13 juni> 
Stad 's-Hertogenbosch getroffen door een zware brand. Het Geefhuis wordt niet getroffen, 
het stadhuis met een deel van de archieven brandt wel af. 
 
  
2461.  
1461, 9 juli  
Overdracht erfpacht goederen Schijndel Liesschot 
 
Klaas gend. Coel, z.v.w. Evert van Berlicum draagt over 
aan: Hendrik van der Stappen z.v.w. Jan 
van: erfpacht 1 sester rogge uit 6 sester 
uit: huis, erf, hof en een aangelegen kamp lands van 5 bunder in Schijndel in Liesschot, 

grenzend aan de gemeijnte. 
 
 
2462.  
1461, 18 augustus  
Testament Maria Pouwels (uittreksel) 
erfpacht Udenhout  
 
voor: notaris Franco van Langel, clericus Luik 
 
van:   
Maria d.v.w. Maarten Coex en e.v. Aart z.v. Jan Pouwels, mandenmaker (SPORTIFEX) en 
poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt haar testament 
zij ligt ziek op bed (zij herstelde niet), maar is gezond van geest 
zij handelt in aanwezigheid van en met toestemming van haar echtgenoot 
 
legaten: 
1. 
de fabriek van de St. Lambertuskerk te Luik 1 stuiver eens 
2. 
Herman Piek, dienstdoend geestelijke in de St. Janskerk 2 stuivers eens 
3. 
Jan, koster van deze kerk, 1 stuiver eens 
4. 
de broederschappen van Onze Lieve Vrouw, en de heiligen Barbara, Agatha en Catharina, 
ieder 1 stuiver eens 
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5. 
Onze Lieve Vrouw voor haar fabriek in ‘s-Hertogenbosch 4 gouden Peters (van 18 stuivers 
het stuk) en 16 stuivers eens 
 
en verder onder andere 
6. 
Aart haar echtgenoot een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, schuur, hof en een stuk 
aangelegen land van 18 lopenzaad in Udenhout en uit een stuk land van ½ mudzaad en een 
stuk aangelegen weiland gend. DIE AUDEHOSTAD in Udenhout en uit de helft van een akker 
lands gend. DEN CROMMENECKER groot 10 lopenzaad ; Aart mag hier vrijelijk over 
beschikken 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis van de testatrix, gelegen in ‘s-Hertogenbosch in de straat waar de ‘sportifices’ [= 
mandenmakers] wonen 
 
getuigen van de handeling: 
Paul z.v.w. Jan van Wordragen 
Hendrik z.v.w. Hendrik Boyens, brouwer 
beide poorters 
 
op de rug: voor een zekere Wouter die in het Tafel van de H. Geest woont. 
 
 
2463.  
1461, 29 augustus  
Testament  Hendrik Stynen (volledig)  
land Oss 
 
voor: notaris Peter Mollenaar, priester bisdom Utrecht 
 
van:   
Hendrik z.v.w. Jan Stynen, wonend in ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van geest, maar ziek 
[geen melding van echtgenote] 
 
legaten: 
1. 
aan de eerbiedwaardige St. Lambertuskerk van Luik ¼ Arnoldusgulden eens 
2. 
aan Onze Lieve Vrouw in voornoemde stad [= ’s-Hertogenbosch] ½ Arnoldusgulden eens 
3. 
aan de Tafel van de H. Geest ½ morgen land in Oss in DEN BRANT tot delging van een schuld 
aan de Tafel 
4. 
aan de fabriek van de kerk van Oss een wassen kaars ter waarde van ongeveer 1 gouden 
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Peter  
5. 
de natuurlijke kinderen van Eeussche, zijn wettige zuster, 4 hont lands in Oss in DIE 
VOERBEEMDE op voorwaarde dat deze kinderen verder van de erfenis zullen zijn uitgesloten 
6. 
de natuurlijke kinderen van Jan, zijn wettige broeder,  de helft van een huis, erf en hof in 
Oss en 9 vatzaad lands in Oss buiten  DIE LANDWEER OP GHEEN MEERVELT 
Al zijn andere goederen gaan naar de voornoemde kinderen volgens het plaatselijke 
gewoonterecht.  
Al zijn gerede goederen en vorderingen gaan naar de natuurlijke kinderen van Eeussche en 
die van Jan voornoemd. 
 
plaats van de handeling: 
het Geefhuis 
 
getuigen van de handeling: 
Jan z.v.w. Willem Steenweg 
Dirk Gooswijnsz. van Hedel 
Meus Hendriksz. van ORSSE 
 
op de rug: aan de Tafel is de grond in Oss verkocht 
   
 
2464.  
1461, 12 september  
Overdracht erfpacht uiterwaarden Empel 
 
Peter van Haren z.v.w. Willem van Haren draagt over 
aan: zijn broeder Aart van Haren z.v.w. Willem van Haren 
van: erfpacht 1 mud rogge uit de helft van een erfpacht van 12 mud 
uit: drie eilanden gend. WEERDEN gelegen buitendijks onder Empel gend. WOUTER JANS 

SOENS WEERT, UDENWEERT en DIE RYSWEERT 
bijz.: door Peter verworven van Christina Hoors, priorin, Yda van der Schuren, 

onderpriorin, Heilwych Pels, procuratrix, alle zusters van het klooster van St. Geertrui 
aan de Orthenstraat en Agnes d.v. Jan van Heukelum, nog niet geprofeste zuster in 
dit klooster. 

 
 
2465.  
1461, 12 september  
Afstand rechten op erfpachten Empel, St. Oedenrode  
 
Aart en Wouter z.v.w. Willem van Haren doen afstand 
t.b.v.: hun broeder Peter van Haren z.v.w. Willem van Haren 
betreft:  hun rechten op: 
1. de helft van een erfpacht van 12 mud rogge uit drie uiterwaarden onder Empel (als nr. 
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2464) 
2. een erfpacht van 9½ mud rogge uit 'T GOET TEN SPIKER onder St. Oedenrode onder 
Neynsel 
voorwaarde: mocht Peter door middel van een uitwinning deze goederen verliezen, dan zijn 
Aart en Wouter aansprakelijk voor twee vijfde deel van de schade. 
 
 
2466.  
1461, 1 oktober   
Overdracht goederen Uden - Hengstheuvel 
 
voor: GHERIT GOESSENS SOEN, JAN GOESSENS SOEN, MELYS MELYS SOEN ENDE DIRCK JACOBS 
SOEN, schepenen van Uden 
Jacob Aartsz. van den Hengstheuvel en Hubrecht zijn broeder dragen over 
aan: Jan Melisz. van der Hofstad 

van:  
1. huis, hof en erf OP HENXSTOVEL grenzend aan de gemeijnte 
2. een stuk land aldaar OP DIE DERP HOVE 
3. een stuk land 
4. een stuk land  
5. een kamp lands 
6. ENEN PLACK EEUSELS .. INT REECK  grenzend aan de Tafel van de H. Geest en een 
gemene waterloop 
7. ENEN PLACK HEYVELDS  
8. ENEN PLACK EEUSELS OP DIE HOVE grenzend aan de gemeijnte en de Tafel 
9. ENEN PLACK BEEMTS INT GOER  
10. ENEN PLACK BEEMTS ... BENEVEN DIE ERPSCHE BEEMDE  
 
lasten:  
1. erfpacht van 20 vaten rogge te leveren in ‘s-Hertogenbosch 
2. een lijfrente van 2 mud rogge te leveren in ‘s-Hertogenbosch aan Hendrik Loyen 
3. erfpacht van 6 vat rogge aan de erfgenamen van Aart van Houthuizen 
4. erfpacht van 1 malder rogge te leveren aan Jan van Gaal te Grave 
5. de cijns aan de heer van het land 
Taal: Middelnederlands 
Het schependomszegel is verdwenen 
Formulering van de waarborg: ‘... gheloeft te weren jaer ende dach teghen alle die ghene 
die des te daghe ende te recht comen willen..’ 
 
 
2467.  
1461, 31 oktober  
Betalingsbelofte pacht land Hintham 
 
Jan van Someren z.v.w. Jan Dirks zoon beloven 
aan:  Rutger van Arkel t.b.v. Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest 
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betreft: hij zal zes jaar 8½ gouden Peters (ad 18 stuivers het stuk) betalen wegens de 
pacht van een kamp achter HYNEN  in DIE DYEPT; de eerste betaling zal 
geschieden op St. Maarten 1462. 

 
 
2468.  
1461, 5 november  
Overdracht erfcijns Oss - Ussen 
 
Rutger van Arkel draagt over 
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 1 payment uit £ 6 payment [geen vermelding van achterstallen] 
uit: een kamp lands in Oss onder USSEN 
bijz.: door Rutger verworven van Jan Spiering 
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 41r.  
 
 
2469.  
1461, 9 november  
Overdracht land Land van Megen 
 
voor: JACOB KAN QUATTELS SOEN, HEINRIC WOUTERS SOEN, JAN VAN ZELANT ENDE 

HEINRIC FLEIS, schepenen van Berghem 
Gerrit Wouter Gerrits zoon, priester, draagt over 
aan: Daniel Gerrits zoon 
van: 5 hont land in het Land van Megen IN DIE ALVEN DONCK grenzend aan de Tafel van 

de H. Geest en aan de WETERINGE, OP SPRALEN STEGE 
lasten: de cijns die er uit gaat [niet verder aangeduid]. 
 
 
2470.  
1461, 12 november  
Overdracht erfcijns goederen Oss 
 
Hendrik en Wouter Scheenken k.v.w. Hendrik Scheenken; 
Tielman van Engelen e.v. Ermgard d.v.w. Hendrik voornd. 
dragen over 
aan: Jan z.v.w. Wyert van Afferden (‘Wyert (?) van Aafoerden’) 
van: erfcijns £ 6 payment 
uit: huis, erf en hof in Oss AEN DEN HOEVEL , een kamp lands van 12 vatzaad aldaar AEN 

DIE HANT  grenzend aan de gemene straat en  en een stuk land van 1 malderzaad 
aldaar gend. DWESTERVELT grenzend aan jonkvrouwe Mechteld w.v. Willem van Oss 
en haar kinderen. 

 
 
2471.  
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1461, 17 november  
Vestiging erfcijns hoeve Boekel 
 
Gooswijn Steenweg z.v. Hendrik vestigt 
t.b.v.: Aart Berwout 
van: erfcijns £ 3 payment 
uit: een hoeve in Uden onder Boekel naast de kapel 
op de rug: door Aart Berwout vermaakt ten behoeve van een spynde; het heeft ook iets met 
het Groot Gasthuis te maken [dit gasthuis bezat in Boekel een hoeve naast de kapel]. 
 
 
 
2472.  
1461, 27 november  
Overdracht erfcijns Oss - Ussen 
 
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de 
provisor, draagt over 
aan: Rutger van Arkel 
van: erfcijns van £ 1 payment uit £ 6 payment met de achterstallen 
uit: een kamp lands in Oss onder USSEN 
bijz.: door Yda d.v.w. Dirk Batenzoon vermaakt aan de THG 
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 41r. 
 
     
2473.  
1461, 29 november  
Afstand rechten goederen Berghem 
 
voor: GHERIT VAN DEN CAMP, HEINRIC WOUTERS SOEN, HEINRIC FLORIS ENDE JAN VAN 
ZELANT, schepenen van Berghem 
Gerrit Gerrit Kwattels zoon doet afstand 
aan:  Jacob Jan Kwattels zoon 
betreft: een akte waarmee deze akte is verbonden.   
 
 
 
INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN 
 
STAD ‘S-HERTOGENBOSCH (BINNEN DE MUREN) 
 
 
naam    nummer regest 
 
Achter de Mandemakers 2462, 1488a. 
Bazeldonkse brug  2393. 
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Bazeldonksestraat  2436.  
Beurdsestraat    2408.  
Colperstraat   2366, 2412, 2413,. 
Gasselstraat   2458 (?). 
Gasthuisstraat   2458 (?).  
Hinthamereinde  1733a, 2332a. 
Hinthamerstraat  2380, 2385, 2398, 2403, 2430, 2444, 2450,  
     858a, 2249a. 
St. Janskerkhof  2331. 
Kerkstraat   2310, 2311, 2423, 2430, 2450. 
Koffermakerstraat  2439. 
Korenbrug   2438.  
Korenbrugstraat  2375. 
Markt    2440.  
 huis Rodenburg  2348. 
 bij de Markt   2429.   
Orthenstraat   2313 (?), 2360, 2384. 
     997a, 1086a , 1333a. 
Oude Hulst   2396. 
Papenhulst   2431.  
Peperstraat   2400.  
Postelstraat   1802a. 
Putstraat   2432. 
Schrijnwerkerstraat  2438.  
Torenstraat   2430, 2444, 2450, 2451. 
Verwersstraat   2338. 
Visbrug   1488a. 
Volderstraatje   2387, 2388, 2455.  
Vughterdijk   2334, 2335, 2364, 2394, 2433, 2438. 
Vughterstraat   2412, 2413, 2434, 2435. 
 Molenbrug   2434, 2460. 
Windmolenberg  2405. 
Zadelmakerstraat  2438.   
ZIJLE, de    2426. 
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INDEX OP PLAATSNAMEN 
 
BUITEN DE STAD ‘S-HERTOGENBOSCH 
 
 
Er is volgens dezelfde regels geindiceerd als staat aangegeven in deel V. 
 
 
naam plaats   nummer regest 
 
Aarle-Rixtel 
 Rixtel    2345, 2372. 
 
Bakel    2363. 
Beek en Donk   2345, 2371a, 2380. 
 
Berghem   2343, 2344, 2445, 2446, 2473. 
 Duurseind   2322, 2371, 2404, 2406. 
Berkel c.a. 
 Heukelum   2399, 2417. 
Berlicum   2352, 2453; 2e Suppl., 1727a.  
 Middelrode   2323. 
Best    2e Suppl., 1779a. 
Boekel    2471. 
‘s-Hertogenbosch, Vrijdom van 
 Deuteren   2449, 2452; 2e Suppl., 1337a, 2080a. 
 Eikendonk   2309, 2341.  
 Empel    2357, 2358, 2441, 2442. 
 Empel, uiterwaarden   2464, 2465. 
 Graafsedijk   2e Suppl., 1105a, 1170a, 1658a. 
 Hogedonk   2360. 
 Hoge Vogeldonk  2e Suppl., 997a. 
 Orthen    2397 
 Pijnappelkamp  2e Suppl., 1105a.   
   
Boxtel    2304, 2315, 2408; 2e Suppl., 2050a. 
 Hal    2e Suppl., 2050a.  
 Mulsel    2321. 
 
Deurne    2372.  
Den Dungen   2356, 2418, 2419. 
 
Eersel 
 Steensel   2400. 
Eindhoven 
 Acht    2e Suppl., 856a. 
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 Kerk-Oerle   2457. 
 Strijp    2380.  
 Tongelre   2333, 2351. 
 Woensel   2303, 2319; 2e Suppl., 997a, 1086a, 2257a. 

-  't Hofgoed  2329a. 
Esch    2323a; 2e Suppl., 2050a. 
 
Gemert   2456. 
Gemonde   2304, 2305, 2308, 2414. 
Grave    2466. 
Haaren 
 Belveren   2306; 2e Suppl., 1243a. 
Heeswijk   2349, 2359, 2415, 2421.  
Heeze    2e Suppl., 1692a. 
Helvoirt   2369, 2370, 2407, 2424, 2427. 
     2e Suppl., 997a, 1086a.  
 Noordbroek   2e Suppl., 1243a, 1949a.  
Hintham   2467; 2e Suppl., 1105a. 
 
Liempde   2342.  
 Groot Liempde  2340.  
 Lithoyen   2327, 2459. 
 Teeffelen   2e Suppl., 1417, 2 januari; 1605a, 1633a. 1635a. 
Loon op Zand   2402. 
 
Megen    2362, 2469. 
 Haren    2e Suppl., 143a, 574b. 
 Macharen   2321a. 
St. Michielsgestel  2374, 2376, 2377, 2379. 
 Thede    2373. 
Moergestel   2328, 2336; 2e Suppl., 1729a, 1779a, 1946a. 
 goed Ter Lake   2328, 2447. 
 
Nistelrode   2e Suppl., 1733a.  
Nuenen 
 Gerwen   2395, 2448.  
 goed Ten Alvenzoon  2e Suppl., 253a. 
 Nederwetten   2303, 2319; 2e Suppl., 2257a. 
 Nuenen   2331. 
 
St. Oedenrode   2367, 2368, 2454. 
 Herenthom   2330. 
 Koevering   2391.  
 Neynsel   2350. 
 goed Ten Spijker   2350, 2465.  
Oirschot   2e Suppl., 1733a, 1802a. 
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 Notel    2361. 
 Stratum   2416. 
Oisterwijk   2e Suppl., 997a, 1086a. 
 Kerkhoven   2365. 
Oss    2390, 2463, 2470. 
 Amstel    2307. 
 landweer, de   2463.  
 Osserschayk   2316. 
 Ussen    2331, 2468, 2472. 
 
Ravenstein 
 Herpen   2322. 
 Koolwijk   2337. 
Rosmalen   2339, 2358, 2409, 2411; 2e Suppl., 1466a. 1730a. 
 Bruggen   2409. 
 Hynen    2317, 2332. 
 Looffaard   2346. 
 De Vliert   2e Suppl., 1466a. 
 
Schijndel   2304, 2305, 2325, 2350, 2389, 2392, 2401. 
     2e Suppl., 2372a. 
 Delschot   2347. 
 Elde    2304, 2414. 
 Hermalen   2320, 2325.  
 Liesschot   2396, 2420, 2422, 2461. 
Son    2303, 2319; 2e Suppl., 516a, 2257a. 
 
Udenhout   2462; 2e Suppl., 1303a, 1313a. 
Uden    2324, 2378. 
 Hengstheuvel   2466. 
 
Veghel    2324, 2378. 
Veldhoven 
 Blaarthem St. Sev.  2e Suppl., 997a, 1086a. 
 Oerle    2318, 2381. 
Vlijmen 
 Onsenoord   2e Suppl., 661a. 
Vught 
 St. Lambertus   2410, 2449. 
 St. Petrus   2331, 2386.  
 
Waalwijk   2353, 2354.  
 Meerdijk   2354. 
 Oude Maas   2354. 
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INDEX OP ZAKEN 
 
 
naam zaak     nummer regest 
 
aflossing, van een erfcijns   2327. 
aflossing, van een erfpacht   2e Suppl., 661a. 
allodia      2329a, 2371. 
altaar St. Bartholomeus kerk Be- 
 gijnhof      2400. 
altaar St. Sebastiaan in de  
 St. Janskerk     2423.  
Arnhemse gulden    2e Suppl., 1733a.  
Arnoldusgulden (muntsoort)   2396, 2400, 2455, 2463. 
 
begijn met eigen clericus   2e Suppl., 742a. 
Begijnhof, Groot    2336, 2407;  
       2e Suppl., 742a, 1733a.  
beneficiaten van de St. Janskerk  2400, 2423. 
biechtstoel     2423. 
biechtvader     2405.   
broederschap,  
  -O.L. Vrouw ‘s-Hertogenbosch 2400, 2423, 2462. 
 -St. Barbara     2462. 
 -St. Agatha     2462. 
 -St. Catharina     2462. 
brouwerij     2e Suppl., 1802a.  
bruidsschat     2e Suppl., 1313a.  
bruggen, voor Hinthamerpoort  2e Suppl., 1105a. 
 
CAPELLANI van de St. Janskerk  2380, 2405, 2423, 2455, 2462; 2e Suppl., 1733a.  
chirurgijn     2403.  
 
cijnsgoed      2372. 
 
deken kerk St. Dionisius Luik   2400. 
dode hand     2307, 2370, 2427. 
 N.B.: zie toelichting deel IX 
doctor in de theologie    2427. 
dijk, onderhoud van    2e Suppl., 1105a.  
 
 
erfpacht, proces over een   2371a. 
erfpacht, versplintering van   2328, 2447. 
eusel      2361; 2e Suppl., 2257a. 
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gasthuis 
 -Groot Gasthuis    2400, 2408, 2455;  
       2e Suppl. 1733a.  
gemeijnte 
 -Berghem     2343,  
 -van Boxtel     2e Suppl., 2050a (?).  
 -Elde      2304 
 -van Esch      2e Suppl., 2050a (?) 
 -van Gerwen     2448 
 -Heeswijk     2349, 2415,  
 -van St. Oedenrode    2454,  
 -Oisterwijk     2336, 2365,  
 -van Schijndel     2401, 2420, 2422, 2461,  
 -van Son     2303; 2e Suppl. 2257a.  
 -van Uden     2325, 2466. 
 -van Vught     2386. 
graaf van Megen    2373.  
groten, oude     2308, 2337, 2380, 2381, 2409, 2415, 2432, 

2445, 2446, 2455,  
       2e Suppl., 143a, 574b, 1466a, 1802a, 2050a. 
guldens 
 -Beierse     2320, 2443. 
 -lichte      2e Suppl., 1733a.  
 -Rijnsgulden     2449, 2452, 2460. 
 
heer 
 -van Cranendonk etc.    2e Suppl., 856a. 
 -van Haps     2e Suppl., 856a. 
 -van Megen     2362. 
 -van Onsenoord    2e Suppl., 661a. 
 -van Mierlo     2373. 
 -van Perweys etc.    2376, 2377. 
 -van Rixtel     2372. 
 -van Zevenborn    2e Suppl. 856a. 
heerlijkheid 
 -van Gemert     2456. 
heerlijke rechten    2e Suppl., 2050a.  
heiveld      2303, 2304, 2305, 2324, 2343, 2374, 2399, 

2414;  
       2e Suppl., 2050a. 
 
immuniteit, van de St. Janskerk  2331. 
 
kapel van St. Barbara ‘s-Hertogenbosch 2455. 
kapel van Boekel    2471. 
kapel van St. Odulphus te Best  2e Suppl., 1802a.  
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kapittel 
 -van de St. Janskerk    2400, 2423. 
 -van Hilvarenbeek    2400. 
kasteel van de hertog in ‘s-Hertogenbosch 2393.  
kerk 
 -Groot Begijnhof ‘s-Hertogenbosch   2336, 2400. 
 -St. Jan ‘s-Hertogenbosch  2336, 2360, 2380, 2384, 2396, 2400, 2408, 2426, 
2428-2440, 2455; 
      2e Suppl., 1733a. 

-van St. Lambertus Luik 2331, 2336, 2360, 2363, 2380, 2384, 2396, 2400, 
2405, 2408,    2426, 2455, 2462, 2463; 

       2e Suppl., 1733a, 1802a. 
 -van Boxtel     2408, 2423. 
 -van Moergestel    2447. 
 -van Oirschot (St. Pieter)   2e Suppl., 1802a.  
 -van Oss     2463.  
 -van Steensel     2400. 
 -van St. Dionisius te Luik   2400. 
kerkmeesters St. Jan    2428-2440. 
klooster 
 -Berne      2323, 2352, 2453; 2e Suppl., 1887a, 1909a. 
 -St. Geertrui ‘s-Hertogenbosch  2347a, 2371a, 2464. 
 -Groot Gasthuis    2e Suppl., 1733a.  
 -minderbroeders ‘s-Hertogenbosch  2364, 2384. 
 -Porta Coeli     2e Suppl., 1605a, 2257a, 2332a. 
 -predikheren ‘s-Hertogenbosch  2369, 2370, 2380, 2395, 2407, 2424, 2427. 
knotwilgen     2e Suppl., 1105a. 
koster 
 -Groot Begijnhof    2336, 2384. 
 -St. Janskerk     2380, 2405, 2423, 2455, 2462; 2e Suppl., 1733a.  
kromstaart (muntsoort)   2455. 
kroon, Franse (muntsoort)   2e Suppl., 1733a.  
 
lakenramen     2387.  
leengoed, omzetting in cijnsgoed  2372. 
licenciaat in de rechten   2400.  
lijfrente     2306, 2321, 2337, 2466; 2e Suppl., 1086a. 
 
maalder (= schilder)    2412. 
maandstond (Mis)    2405.  
Maasvaart (herendienst?)   2e Suppl., 2050a.   
magister artium    2400 (4x). 
MANSIO  Hinthamerstraat   2450. 
meivarken (heffing)    2e Suppl., 2050a. 
 
officiaal, oorkonde van   2312, 2314. 
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O.L. Vrouw in de St. Jan   2360, 2380, 2384, 2408, 2423. 2438, 2455, 
2462, 2463,  

       2e Suppl., 1733a. 
onderhoudsplicht, van een heining  2e Suppl., 2050a.  
oude cijns     2371a; 2e Suppl., 253a. 
oud geld (rekenmunt)    2380. 
 
pastoor 
 -van Groot Begijnhof     2307, 2336, 2400, 2407. 
 -van Berlicum     2352. 
 -van Moergestel    2e Suppl., 1729a.  
 -van Steensel     2400. 
 -van TWOELEN    2437. 
penningen. Leuvense    2304. 
penningen, Vlaamse    2304. 
Peter (muntsoort)    2404, 2405, 2408, 2426, 2462, 2463, 2467. 
proces      2315, 2348, 2371a, 2372. 
 
 
raadsheer stad ‘s-Hertogenbosch  2384 (2x), 2400, 2426. 
recht van weg     2335; 2e Suppl., 1086a. 
recht van windvang    2e Suppl., 1105a. 
rector altaar St. Bartholomeus kerk 
 Groot Begijnhof    2400. 
rector St. Jacobskapel ‘s-Hertogenbosch 2407, 2424. 
rentmeester, benoeming van   2347a. 
rentmeester van de hertog van Brt.  2e Suppl., 1466a. 
 
schepenen 
 -van Berghem     2371, 2404, 2406, 2469, 2473.  
 -van Heeze en Leende    2e Suppl., 1692a.  
 -van Moergestel    2447. 
 -van St. Oedenrode    2351, 2367, 2368. 
 -van Oisterwijk    2e Suppl., 1243a. 
 -van Oerle     2318, 2381. 
 -van Son     2e Suppl., 2257a.  
 -van Uden     2466. 
schild, oude (rekenmunt)   2362, 2428;  
       2e Suppl., 1105a, 1303a, 1313a.  
spijker      2394. 
spynde      2331, 2400, 2471. 
stadsmuur     2e Suppl., 1488a.  
stadspoort, Hinthamereinde   2e Suppl., 1105a.    
stadswisselaar     2348. 
 
Tafel H. Geest 
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 -van Eindhoven    2e Suppl., 2257a.  
tiend 
 -van St. Michielsgestel   2373. 
 
vastenavondhoen    2e Suppl., 2050a.  
vice-plebaan van de St. Janskerk  2380, 2400. 
vrouwe 
 -van Drongelen    2315. 
 
waterschapslasten    2317, 2326. 
windmolen  in Beek & Donk  2345. 
windmolens Graafse Dijk ‘s-Hertogenbosch 2e Suppl., 1105a. 
 
zegedijk     2357, 2441, 2442. 
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Bijlage I 
 
Lijst van meesters en provisoren van de Tafel van de H. Geest 
 
 
meesters (procuratoren, rectoren) 
 
5/8/1455  overdracht aan Rutger van Arkel t.b.v. de THG 
16/8/1456  idem 
 
2/3/1457  Jan Spiering treedt op als meester 
27/11/1461  idem 
 
 
provisoren 
 
2/3/1457  Gijsbrecht Haak vermeld als provisor 
 
 
Bijlage II 
 
Lijst van nieuwe spynden 1450-1459 
 
 
stichter/stichster           datum              aantal mudden rogge 
 
Op 9 augustus 1456 sticht Heilwych Losschaard bij testament een spynde van 6 mud rogge 
jaarlijks. 
Op 11 mei 1459 legateert Jan Batenzoon 8 mud rogge eenmalig om als brood uit te delen 
onder de armen. 
   
 
  
 
 
 
 


