HET ARCHIEF VAN HET GROOT BEGIJNHOF VAN 'S-HERTOGENBOSCH

Regesten van oorkonden

deel II
nr's 227 – 489
(jaren 1445 - 1539)
herzien 25 april 2020
Met indices op de delen I en II

door
dr. A.C.M. Kappelhof
Den Haag

Met ingang van het jaar 1500 zijn de plaatsnamen en toponiemen in een gemoderniseerde
spelling weergegeven.

227.
1445, 13 januari
Schenking erfcijns goederen Hintham
voor: notaris Jan de Gruiter van Venrode, priester bisdom Luik
door: Gerard van Oss z.v.w. Jan en poorter
aan: Mechteld d.v. Jan Boyen en Hille d.v.w. Jacob Selen, beide begijnen, ten behoeve van

de arme begijnen die op de Kleine Infirmerie wonen
van: erfcijns 30 schellingen
uit:
een hofstad en aangelegen hof in Hintham in het Vrijdom tussen enerzijds Gijsbrecht
Maas zoon en anderzijds Hendrik Lemmen en Liesbeth diens zuster
bijz.: door Gerard gekocht van Beatrix d.v.w. Wouter Maas zoon van Nistelrode met het
geld van de Kleine Infirmerie
plaats:
de St. Janskerk vóór het hoogkoor
getuigen:
Willem van Dijk, kanunnik in de St. Janskerk en
Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen.

228.
1445, 26 oktober
Vestiging erfcijns huis Orthenstraat
door: Jan Ketelaar z.v.w. Peter Ketelaar
t.b.v.: Gerard Blikman natuurlijke z.v.w. Peter Blikman
van: erfcijns 40 schellingen
uit:
huis, erf en hof in de Orthenstraat tussen Peter Oer en Aart Luykens, schoenlapper,
en strekkend van de gemene straat tot Herman van den Broek z.v.w. Peter van den
Broek.

BHIC inv. nr. 4 regest nr. 16
1445, 20 november
Vestiging erfcijns Orthenstraat
Hendrik de Koster z.v.w. Jan de Koster vestigt ten behoeve van Eva weduwe van Mathys
‘Cleynael’ een erfcijns van 2 pond uit een huis, erf en hof aan de Orthenstraat. Gelegen
tussen Franco de schuitmaker en de erfgenamen van Bruisten de smid en strekkend van de
straat tot aan de Dieze.

229.
1446, 15 februari
Vestiging erfcijns huis Postelstraat
door: Willem van Trier z.v.w. Koenraad van Trier
t.b.v.: Willemke d.v.w. Willem Jozefs van Casteren
van: erfcijns £ 4
uit:
huis, erf en hof in de Postelstraat tussen Hendrik de Bie en Wouter Dommelman en
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strekkend van gende straat naar de Vughterstraat
op de rug:
heeft iets uit te staan met Jan de Haze.

230.
1446, 3 maart
Overdracht erfpacht goederen Liempde
door: Aart z.v.w. Aart Janszoon van Cromvoirt
aan: Rutger van Arkel ten behoeve van Geertrui w.v. van Kleef, mesmaker
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
een akker lands in de jurisdictie van Liempde bij het goed ‘Te Wegesteren’ tussen
Rudolf Lodewykszoon van Bladel en de gemene straat en strekkend vanaf de erfgenamen
v.w. Dirk van Aalst (?) tot Hendrik Engelen
2.een stuk weiland aldaar bij ‘die Weghescheyen’ tussen Rudolf voornd. en Hendrik Engelen
zoon en strekkend vanaf de gemeynte tot Willem Colen zoon
3.de helft van een akker gend. ‘die Kercecker’ tussen Lambrecht Aben zoon en Peter
Heymeriks en strekkend van de gemene straat tot aan het goed ‘Ten Keirckhove’
bijz.: door Sofie van den Kloot d.v.w. Gerard Vos samen met al haar andere goederen in
haar testament vermaakt aan Aart voornd.

231.
1446, 20 december
Overdracht erfpacht land Tilburg
door: mr. Adam en Jacob k.v.w. Marcelis Lu en w. jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Gerard de
Waal z.v.w. Gijsbrecht de Waal
aan: Heilwych natuurlijke d.v.w. Gerard van der Aa
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
2 mudzaad rogland in Tilburg tussen de gemene straat en de kinderen Van Heyst
bijz.: door Steven van Hedikhuizen gekocht van Herman de Heyrde.

232.
1446, 20 december
Overdracht erfpacht goederen Nuland en Heesch
door: mr. Adam en Jacob Lu (zie nr. 231)
aan: Heilwych van der Aa (zie nr. 231)
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van:
uit:

erfpacht 1 mud rogge
goederen in Heesch en Nuland (zie nr. 122).

BHIC inv. nr. 6 regest nr. 17
1447, 2 april
het uur van de vesper
Schenking Aleid van Even
erfpachten Rosmalen
voor: notaris Philips van ‘Bonyngen’ clericus van het bisdom Luik
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even begijn in het Groot Begijnhof
Zij draagt over een Jan de Haze pastoor van het begijnhof twee erfpachten van 1 mud en 1
½ mud rogge uit onderpanden in Rosmalen (zie oorkonde van 8 mei 1443).
Aleid verklaart nadrukkelijk dat deze erfpachten zijn gekocht met het geld van Jan de Haze.
Zie voor het transport van de erfpacht van 1 mud de oorkonde van 18 februari 1452.
plaats:
het woonhuis van Jan de Haze op de Triniteit
getuigen:
Anselm z.v. Hendrik Anselmsz. van Gemert en
Daniel z.v. Gerard van Oudewater
clerici van de bisdommen Luik en Utrecht.

233.
1447, 18 april
Afstand erfpacht goederen Gemonde
door:
Rutger, Jan, Gerong en Geertrui k.v.w. Jan z.v.w. Rutger van Grinsven;
Godfried van der Stappen z.v.w. Rudolf van der Stappen en e.v. Bele;
Peter z.v.w. Hendrik Bruisten en e.v. Katrijn ;
Jan Glaviman e.v. Herzewych;
Bele, Katrijn en Herzewych zijn d.v.w. Jan van Grinsven voornd.;
Jan z.v.w. Gerard Weygergank en Liesbeth; Liesbeth is d.v.w. Jan van Grinsvenvoornd.;
Engbert z.v.w. Hendrik Engbertszoon en Heilwych; Heilwych is d.v.w. Jan van Grinsven
voornd.;
Hendrik Vilt z.v.w. Hendrik Vilt en e.v. Mechteld Weygergank; Mechteld is d.v.w. Gerard
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Weygergank en Liesbeth voornd.
aan:
betreft:

Beatrix d.v.w. Jan z.v.w. Rutger van Grinsven
hun rechten op een erfpacht van 1 mud rogge en een erfcijns van £ 6

de erfpacht gaat uit:
1.
de helft van een huis, erf en hof in Gemonde tussen de gemene straat en Jan
Michiels zoon
2.
een akker lands gend. ‘die Rueyenloect’ grenzend aan 1. en 12 lopenzaad groot
tussen Jan Michiels zoon + Yda van der Stappen en verder omgeven door de gemene
straat
de erfcijns gaat uit:
1. huis, erf en hof van Lambrecht Drinkhellink z.v.w. Aart Drinkhellink aan de
Papenhulst tussen Wouter Nys en de zusters van de Derde Orde
bijzonderheden:
de erfpacht is door mr. Maarten van Someren verworven van Mattheus van der Straten
z.v.w. Peter van Straten; deze verwerving geschiedde ten behoeve van Jut w.v. Jan van
Grinsven en al haar kinderen
de erfcijns is door Hendrikje d.v.w. Jan Rutgers zoon van Grinsven, begijn, verworven van
Jan z.v.w. Peter van den Yvelaar.

234.
1447, 11 mei
Uitgifte erfpacht/-cijns land Schijndel-Delschot
door: Thys Egen z.v.w. Hendrik Egen
aan: Aart z.v.w. Jan van den Kuylen
van: een stuk akkerland groot 1 sesterzaad en 8 vatzaad in Schijndel in ‘Delschot’ tussen
Aart Egen en Rudolf van Herpen en strekkend van Hendrik z.v. Hendrik z.v.w. Willem
Danielszoon tot aan de gemene straat.
voor: erfcijns van 40 schellingen en erfpacht van 4 lopen rogge
op de rug:
‘Item soe wie desen brief heeft die sal der Formerie opten Beghynhof
uutreyken alle iaer IIII lopen roggen.’

235.
1447, 11 oktober
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Overdracht erfcijns goederen Rosmalen en erfpacht hoeve St. Oedenrode-Olland
door: Katrijn d.v.w. Aart Brugman als meesteres van de Grote Infirmerie van het Groot
Begijnhof
aan: Rutger van Arkel
van: 1.erfpacht 1½ lopen raapzaad uit 2½ lopen
2.erfcijns 5 schellingen oudgeld
uit:
ad 1. een hoeve in Olland onder St. Oedenrode door Jan van Zeuwinen, poorter van 'sHertogenbosch, vermaakt aan de Grote Infirmerie
ad 2. goederen in Rosmalen door Rudolf Kent vermaakt aan de Grote Infirmerie.

236.
1447, 12 oktober
Overdracht zie nr. 235
door:
Rutger van Arkel
aan:
Godfried Boest ten behoeve van de Grote Infirmerie
betreft:
dezelfde transactie als in nr. 235, maar dan in de omgekeerde richting.

237.
1448, 4 januari
Overdracht erfcijns huis Oude Hulst
door: mr. Aart van Weilhuizen
aan: Lambrecht van Deurne ten behoeve van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 7 met de achterstallen
uit:
huis en erf ooit van Jan Vranken en nu van Aart van Hedel z.v.w. Mattheus de
Grauwe aan de Oude Hulst tussen Jan Pels z.v.w. Gerard en Aart voornd.
bijz.: door Aart verworven van Mechteld w.v. Herman Bekkers en Yda d.v.w. Lodewyk van
Oss, als meesteressen van het Groot Begijnhof.

238.
1448, 29 maart
Testament Peter Steenweg (uittreksel)
erfpacht hoeve Nistelrode-Vorstenbosch
voor: notaris Godfried Hels, clericus bisdom Luik
van:
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Peter Steenweg z.v.w. Jacob Steenweg en Mechteld d.v.w. Jan van der Zydewinden; poorter
gezond van geest maar lichamelijk verzwakt;
hij herroept alle eerder door hem gemaakte testamenten behalve dat wat hij en wijlen zijn
echtgenote Christina hebben gemaakt voor notaris Maarten van Someren;
hij wil begraven worden in de St. Janskerk vóór het beeld van de H. Geest in deze kerk bij de
toren en wel in of bij de plaats van het graf van Christina voornd. en de voorouders van de
testator
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van Luik 1 Arnoldusgulden
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 3 kromstaarten
3.
aan Herman Piek een van de twee viceplebanen van deze kerk 3 kromstaarten en zijn
collega in de zielzorg ("in cura") 1½ kromstaart
en verder onder andere:
4.
aan de cellebroeders wonend op de Triniteit een erfpacht van 1 malder rogge uit 3 malder
uit een hoeve in Nistelrode gend. ’t Goet tot Bystervelt’ al lang behorend aan zekere lieden
gend. ‘die Snavelinge’ en de testator toegevallen na de dood van zijn ouders
5.
aan de arme zusters van de orde of penitentie van Maria Magdalena in de Peperstraat een
erfpacht van 1 malder rogge uit de 3 malder voornd.
6.
aan de Kleine Infirmerie van het Groot Begijnhof een erfpacht van 1 malder uit 3 malder
voornd.
De legatarissen onder 4-6 mogen dit goed niet vervreemden; deze legaten zijn gedaan om
het zieleheil van de testator en zijn ouders
plaats:
de hal (‘aula’) van het woonhuis van de testator in de Vughterstraat
getuigen:
mr. Gerard Wege, doctor in de medicijnen;
Jordaan van der Oeteren;
Godfried z.v. Gillis, kleermaker;
allen poorters
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en
Liesbeth, dienstbode van de testator
op de rug:
de hoeve lag op Vorstenbosch.

239.
1448, 11 mei
Vestiging erfcijns land St. Michielsgestel-Ruimel
door: Dirk van Tuil z.v.w. Gooswijn van Tuil
t.b.v.: Jan z.v.w. Hendrik Coppens
van: erfcijns £ 10
uit:
een stuk land, deels akker- en deels broekland, groot 3 bunder en gelegen in St.
Michielsgestel op Ruimel tussen de leengoederen van Dirk voornd. en Willem
Eelkens en strekkende van de Dommel tot aan de gemene straat
op de rug:
aantekening over een herbezegeling.

240 en BHIC inv. nr. 1 regest nr. 18 (uittreksel met ander legaat)
1448, 2 augustus
Testament Agnes Noppen (uittreksel)
erfcijns bij de Gevangenpoort; jaargetijde
voor: notaris Godfried Hels, clericus bisdom Luik
van: Agnes d.v.w. Jacob Noppen, begijn op het Groot Begijnhof
gezond van geest [over de lichamelijke toestand wordt niets vermeld]
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van Luik 1 oude braspenning eens
2.
aan Onze Lieve Vrouw en aan de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch ieder 1 oude braspenning
eens
en verder onder andere:
3.
aan de kerk van de begijnen een erfcijns van 0 schellingen uit een huis en erfgoed bij de
Gevangenpoort, waarin Willem van den Arennest, zadelmaker, placht te wonen; dit is
bestemd voor verlichting tijdens het jaargetijde voor de zielen van haar en haar ouders
4.
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(alleen in de oorkonde op het BHIC)
aan de rector en de kapelaans van de kerk van het Groot Begijnhof een erfcijns van 20
schellingen gevestigd op 1 juli 1421 (zie daar) op een huis in de Clarastraat. Dit is bestemd
voor haar jaargetijde. De pastoor ontvangt hiervan 10 schellingen en de kapelaans die
aanwezig zijn bij de Mis de andere 10 schellingen. de pastoor wordt belast met de verdeling.
plaats:
het woonhuis van Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen, ‘opten Triniteyt’ (in de
versie van het BHIC geen vermelding van de Triniteitsstraat)
getuigen:
Jan de Haze voornd. en
Zeger van den Brand , priesters;
Katrijn van Turnhout.

241.
1449, 23 mei
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
voor: notaris Philips van Bonyngen, clericus bisdom Luik
door: Hendrik Gek z.v.w. Jan Gek, enig erfgenaam van Jan voornd.
aan: Jan de Haze, priester en pastoor van de kerk van de begijnen, mede ten behoeve van
de beneficiaten die aan deze kerk verbonden zijn
van: erfcijns 10 schellingen
uit:
huis, erf en hof in de Hinthamerstraat tussen Hendrik Gek voornd. en Aart van den
Berge, baardscheerder
Pastoor en beneficiaten inden deze erfcijns al enige tijd. De erop betrekking hebbende akten
zijn bij een brand die onlangs in de stad heeft plaatsgehad vernietigd. Hendrik draagt de
erfcijns nu over, maar mochten de akten teruggevonden worden en daaruit blijken, dat deze
overdracht ongeldig was, dan gaat Jan de Haze hiermee akkoord
plaats:
woonhuis van Jan de Haze op de Triniteit
getuigen:
Rudolf Bok, kanunnik in de St. Janskerk en
Otto Slaten, bontwerker en poorter.
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242.
1449, 29 augustus
Vestiging erfcijns huis Vughterdijk
door: Hendrik, Yda en Maria k.v.w. Hendrik van Kreyelt en v. Yda
t.b.v.: Jan van Kreyelt z.v.w. Jan van Kreyelt
van: erfcijns £ 3
uit:
huis en erf op de Vughterdijk binnen de poorten tussen Hendrik van Oss en Gerard
de Bie
bijz.: nadat moeder Yda afstand heeft gedaan van haar recht van vruchtgebruik.

243.
1449, 8 oktober
Vestiging erfcijns huis Colperstraat
door: Dirk z.v.w. Gijsbrecht z.v.w. Marcelis Stikker ; de moeder van Dirk is Liesbeth
t.b.v.: Lambrecht van den Heuvel z.v.w. Dirk van den Heuvel
van: erfcijns 40 schellingen
uit:
huis en erf met twee belendende kameren en hun grond aan de Colperstraat tussen
Albrecht van Goederheyl en de kinderen v.w. Jan Schoors
bijz.: nadat moeder Liesbeth afstand heeft gedaan van haar recht van vruchtgebruik.

244.
1449, 10 december
Vestiging erfcijns goederen Nederwetten
door: Gerard van Oss z.v.w. Hendrik van Oss
t.b.v.: Aleid van Gerwen d.v.w. Hendrik van Gerwen
van: erfcijns £ 3
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen in Nederwetten tussen de kinderen v.w. Jan
de Kok en de gemene straat.
Verbonden met de oorkonde van 9 juni 1467 (nr 324).

245.
1450, 10 juli
Vestiging erfcijns goederen Achter de Tolbrug
door: Peter van den Yser z.v.w. Jan
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t.b.v.: Thomas de Bever z.v.w. Rudolf de Bever
van: erfcijns £ 3
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoed Achter de Tolbrug tussen Hendrik Hoornken z.v.
en Adam Hauwe, chirurgijn en zijn kinderen en strekkend van de gemene straat tot
aan Klaas van Berkel.

246.
1451, 13 januari
Vestiging erfpacht goederen Uden-Hengstheuvel; aflosbaarheid
door: Jacob van den Hengstheuvel z.v.w. Jacob van den Hengstheuvel
t.b.v.: mr. Aart van Weilhuizen ten behoeve van Dirk z.v.w. Gerard van der Hoeven
van: erfpacht 10 sester rogge
uit:
huis, erf, hof en aangelegen land groot 1 mudzaad. in Uden in ‘Henxthoevel’ tussen
Heilwych w.v. Klaas Janszoon en haar kinderen en de gemeynte
voorw.:
deze erfpacht is losbaar met 98 gulden, de gulden gerekend tegen 10
Wilhelmustuin; op voorwaarde dat de helft wordt afgelost over drie jaar en
de andere helft over zes jaar
op de rug:
aantekening over een transactie met Griet (?) d.v.w. Gijsbrecht Stappaarts,
Yda d.v.w. Lambrecht van Giessen en Bele d.v.w. Wouter Jan Woutersz. als
meesteressen van de arme begijnen die "sparsim" op het Groot Begijnhof
wonen.
247.
1451, 13 januari
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht goederen Geffen
door: Godfried z.v.w. Jan Lonys en w.v. Liesbeth d.v.w. Jan Broos
aan: mr. Aart van Weilhuizen ten behoeve van mr. Albrecht, Jan, Broos, Wouter en
Mechteld zijn kinderen
van: zijn recht van vruchtgebruik op een erfpacht van ½ mud rogge
uit:
huis, erf, hof een aangelegen land groot 4 lopenzaad in Geffen AEN DIE WYC tussen
Gooswijn van Heusden en Rudolf Winriksz. en uit 2 morgen land aldaar in ‘die
Beetsche Hove’ tussen Dirk de Borggreve en Rudolf Broos zoon
bijz.: door Godfried verworven van Jan z.v.w. Broos Goedelen zoon.

248.
1451, 13 januari
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Overdracht erfpacht goederen Geffen
door: mr. Albrecht enz. (zie nr. 245)
aan: mr. Aart van Weilhuizen ten behoeve van het Groot Begijnhof
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
zie nr. 245.

249.
1451, 8 april
Vestiging erfcijns goederen Oss
door: Lambrecht de Smid z.v.w. Lambrecht Winrikszoon
t.b.v.: Gerard Scheenken z.v.w. Hendrik
van
:erfcijns £ 6
uit:
1.huis, erf, hof en aangelegen land in Oss ‘aen den Hoevel’ tussen Klaas de Rode en de
erfgenamen v.w. Lambrecht Bekker en strekkend van de gemene straat tot aan de gracht
gend. ‘den Vestgrave’
2.een kamp lands groot 12 vatzaad gend. ‘Goessen Gheer’ aldaar ‘aen die Haut’ tussen
Herman Coenen z.v.w. Philips en de gemene straat en strekkend van de erfgenamen v.w.
Peter Rover tot aan de gemeynte
3.een stuk land van 1 malderz. aldaar op ‘d’ Westervelt’ tussen Dirk Meesman en
jonkvrouwe Mechteld w.v. Willem van Oss en haar kinderen en strekkend van ‘den
Usschenschen Weg’ tot aan de gemene straat.

250.
1451, 18 mei
Betalingsbelofte erfpacht goederen Haaren-Belveren
door: Jan Kermis z.v.w. Aart Kermis
aan: Jan Daniels z.v.w. Peter Daniels
betreft:
erfpacht 19 lopen rogge
uit:
alles gelegen in Haaren onder Belveren:
1.
een hofstad met een stuk aangelegen land groot 3 lopenzaad ‘aen den Heseacker’
tussen de gemene straat en Gerrit Lemmen en Hein Peter Godekens zoon en verder
grenzend aan Albrecht Lemmen van Luissel
2.
een stuk land van 5 lopenzaad aan het eind van ‘Pryeems Steeghken’ tussen de
kinderen van Hein Wellens en Aart Appels Hendriks zoon en de kinderen v.w. Aart
z.v. heer Wouter en strekkend van Peter Gerrit Colemans zoon tot Wouter van den
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3.
4.

5.

6.

7.

bijz.:

Hezeakker
een stuk land gend. ‘die Sceepleyde’ groot 5 lopenzaad tussen de gemene straat en
Peter Colemans en verder grenzend aan de kinderen v.w. Aart z.v. heer Wouter
een stuk land gend. ‘den Tolhovel’ groot 3 lopenzaad bij de St. Maartenskapel
tussen de gemene tiendweg en de kinderen v.w. Aart z.v. heer Wouter en verder
grenzend aan Hendrik Peter Godfriedsz., Philips Bode en Aart Appels
een stuk land gend. ‘Pryems Hof’ groot 2 lopenzaad tussen Jan Kermis en Lemmen
van der Ryt en verder grenzend aan Hein Peter Godekens zoon, de gemene straat en
Philips Bode
een stuk beemd gend. ‘dat Scaepswerdelken aen den Sluyswyel’ tussen de gemene
Aa en de gemeynte gend. ‘d’Laer’ en verder grenzend aan Jacob en Hubrecht k.v.w.
Aart z.v. heer Wouter
een heidekampje te weten de helft van 1½ bunder erf in Luissel tussen Albrecht
Lemmen en de kinderen van Gerrit Lemmen en verder grenzend aan de gemeynte
van Boxtel
Jan Kermis heeft deze goederen op deze dag van Jan Daniels gekocht.

251.
1452, 18 februari
Overdracht erfcijns kamer [Putstraat]/Colperstraat
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 3 met de achterstallen
uit:
een kamer met zijn grond aan de Colperstraat (zie verder nr. 195)
voorw.:
deze erfcijns blijft onder het gewone landrecht vallen (z.g. schoot en loot
bepaling).
op de rug:
Putstraat.

252.
1452, 18 februari
Overdracht erfcijns hofstad Hinthamereinde
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even en begijn
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 4
uit:
een hofstad met de gebouwen erop naast de Hinthamerdijk tussen Koenraad
natuurlijke z.v.w. Gerard Coenen, priester, en Otto Bruistens zoon en uit alle andere
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roerende en onroerende goederen van Jan Valkenburg z.v. Jan
bijz.: door mr. Aart van Weilhuizen ten behoeve van Aleid verworven van Liesbeth d.v.w.
Leonius Kannart z.v.w. Lambrecht Kannart
voorw.:
deze erfcijns blijft onder het gewone landrecht vallen (z.g. schoot en loot
bepaling).

253.
1452, 18 februari
Overdracht erfpacht goederen St. Michielsgestel, Den Dungen en Hintham
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even, begijn
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfpacht 1½ mud rogge met de achterstallen
uit:
1.
een akker van 10 lopenzaad in St. Michielsgestel ‘op die Hogestraet’ geheel omgeven
door Hendrik Emonts zoon
2.
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 3 lopenzaad onder Den Dungen op
‘die Drieborch’ tussen Gerard van der Koevering en Engbert Peters zoon en verder
omgeven door de gemene straat
3.
een stuk land van 2½ m. in het Vrijdom achter Hintham in ONDIEP tussen Hendrik
Zeben zoon en het gemene water gend. de Aa
bijz.: door Godfried Boest ten behoeve van Aleid voornd. gekocht van Jan z.v. Klaas gend.
Cool van Steensel.
voorw.:
z.g. schoot en loot bepaling.

254.
1452, 18 februari
Overdracht erfcijns huis Kerkstraat
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even en begijn
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 10 met de achterstallen
uit:
een huis met twee aangelegen kameren in de Kerkstraat (zie verder de omschrijving
in nr. 206)
bijz.: door Gijsbrecht Roesmont ten behoeve van Aleid verworven van Koenraad z.v.
Rudolf Coenen.
255.
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1452, 18 februari
Overdracht erfcijns land Den Dungen
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even en begijn
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: de helft van een erfcijns van £ 5 met de achterstallen
uit:
3 m. land in Den Dungen (verder als nr. 225).
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.

BHIC inv. nr. 6 regest 13
1452, 18 februari
Overdracht erfpacht Rosmalen
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even begijn (‘beghuta’)
aan: Jan de Haze pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfpacht 1 mud rogge met de achterstallen
uit:
1. 3 morgen broekland in Rosmalen in Bruggen
2. de helft van 14 hont broekland in Rosmalen ‘op die Buenre’

256.
1452, 18 februari
Overdracht erfcijnzen goederen Kessel en Lith
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even en begijn
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van:
1.
een erfcijns van £ 4 en alle rechten op een erfcijns van £ 8 die ooit aan Hendrik
Boortman z.v.w. Hendrik Boortman en Aart natuurlijke z.v.w. Hendrik Boortman
toebehoorde uit de onderpanden omschreven in nr. 220.
2.
een erfcijns van £ 1½ uit de £ 8 voornd. door Gijsbrecht Roesmont ten behoeve van
Aleid verworven van br. Hendrik van Kampen ("de Campo"), prior van het klooster
van St. Pieter bij Bommel en br. Luppert Bierkens, prior van het klooster Mariënhage
bij Eindhoven
3.
een erfcijns van 20 schellingen uit de £ 8 voornd. door Lambrecht van Deurne ten
behoeve van Aleid verworven van de jonkvrouwen Hillegond van Maurik en Christina
van Vlijmen, meesteressen van de Grote Infirmerie van het Groot Begijnhof en van
Klaasje de Wyse d.v.w. Rudolf en Mechteld d.v.w. Jan Boyen zusters van de Grote
Infirmerie
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4.

een erfcijns van 10 schellingen uit de £ 8 voornd. door Lambrecht van Deurne ten
behoeve van Aleid verworven van Willem Waarloos en Wouter Vughts als meesters
van het Groot Gasthuis bij de Gevangenpoort
Al deze erfcijnzen met de achterstallen
voorw.:
z.g. schoot en loot bepaling
op de rug:
Kessel op Wijk op de Veerdijk.

257.
1452, 18 februari
Overdracht erfpacht Helvoirt en Cromvoirt
door: Aleid d.v.w. Reinier van Even en begijn
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfpacht ½ mud rogge met de achterstallen
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 6 lopenzaad in Helvoirt op ‘die Locht’ tussen
Gerard Witlox en Hendrik Spelmaker
2.
een stuk land van 3 lopenzaad tussen Hendrik Spelmaker en verder omgeven door
de gemeynte
3.
1 lopenzaad land aldaar tussen Hendrik Spelmaker en Jan z.v.w. Aart Lemmens zoon
4.
een stuk land van 32 vierkante roeden tussen Jan Oge en Hendrik Spelmaker
5.
de helft van een huis, erf, hof en een stuk aangelegen land in Vught-St. Lambertus
onder Cromvoirt tussen Gijsbrecht de en ‘de Legestraet’
voorw.:
z.g. schoot en loot bepaling
bijz.:
door Lambrecht van Deurne ten behoeve van Aleid gekocht van Jan van der
Staak z.v.w. Hendrik van der Staak.
258.
1452, 9 oktober
Overdracht land Heerewaarden en Kessel
voor: Maas Bek z.v. Aart en Gooswijn z.v. Klaas, schepenen in Heerewaarden
door: Beatrix d.v. Evert
aan: Aart Bek z.v. Willem
van: het land omschreven in nr. 150
bijz.: het land is verkocht en de koopsom is betaald.

259.
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1453, 5 maart
Uitgifte erfcijns beemd Schijndel Delschot
door: Rudolf van Herpen z.v.w. Rudolf van Herpen
aan: Jan z.v. Jacob Michielszoon
van: 1 bu beemd in Schijndel in ‘Delschot’ tussen Aart Egen en Katrijn des Goeden en
verder strekkend van Aart van Zochel tot Gerard van den Bogaard
voor: erfcijns £ 5
lasten: voor rekening van de erfpachter:
de grondcijns en een erfcijns van £ 5 aan N.N.
260.
1453, 7 maart
Uitgifte erfpacht akker Rosmalen-Heze
door: Rutger z.v.w. Hendrik Simons zoon
aan: Meus z.v. Willem Jans zoon van den Vorstenbosch
van: een stuk akkerland van 7 lopenzaad in Rosmalen in HEZE tussen Aart Moniks en
Hendrik Voet en strekkend van Jan z.v.w. Mattheus Peynenburg tot aan de gemeynte
voor: erfpacht 6 sester en 1 lopen rogge
lasten: voor rekening van de erfpachter:
erfpacht 2 sester rogge en 1 sester gerst aan Porta Coeli
op de rug:
blijkt, dat dit later aan de arme begijnen behoorde.

261.
1453, 9 maart
Vestiging erfcijns land Schijndel-Weebosch
door: Aart z.v.w. Hendrik van der Hagen
t.b.v.: Jan zijn broer, eveneens z.v.w. Hendrik voornd.
van: erfcijns £ 3
uit:
een stuk land gend. ’t Houbraeck’ groot 4 lopenzaad in Schijndel in ‘d; Wybosch’
tussen de Tafel van de H. Geest van Schijndel en Dirk Marsman en strekkend van de
gemene straat tot aan Jan Nieuwenhuis
op de rug:
heeft iets te maken met de pastoor van de kerk van de begijnen en een
zondagse Mis.

262.
1453, 14 maart
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Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
door: Gerard Blikman natuurlijke z.v.w. Peter Blikman
aan: Willem de Volder natuurlijke z.v.w. Willem de Volder
van: erfcijns 40 schellingen
uit:
huis in de Orthenstraat (zie verder nr. 228).

263.
1454, 15 juni
Overdracht erfpacht goederen Heesch
door: Jan van Gewande daartoe gemachtigd door zijn dochter Aleid die deze goederen
geërfd had van w. Geertrui haar moeder en Jan haar vader; Geertrui was d.v.w. Aart
z.v.w. Jacob Kleinman
Jan van den Broek z.v.w. Godfried en e.v. Konegond d.v. Jan van Gewande voornd.
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: de helft van een erfpacht 4 mud rogge.; [de belendingen zijn dezelfde als in nr. 111]
uit:
een groot aantal goederen in Heesch en Nuland (zie nr. 111).
bijz.: Konegond heeft dit geërfd van Geertrui haar moeder.

264.
1454, 15 juni
Overdracht erfpacht goederen Heesch
door: Jan van Gewande w.v. Geertrui (zie nr. 263)
aan: Lambrecht van Deurne ten behoeve van Konegond d.v.w. Jan voornd.
van: de helft van een erfpacht van 4 mud rogge
uit:
een groot aantal goederen in Heesch en Nuland (zoals verder omschreven in nr.
111).

265.
1454, 20 september
Testament Aleid Baks (uittreksel)
erfpacht land Veghel
voor: notaris Philips van Bonyngen, clericus bisdom Luik
van: Aleid d.v.w. Aart Baks, w.v. Klaas van der Maren en begijn in het Groot Begijnhof;
gezond van geest en lichaam;
zij herroept alle testamenten gemaakt terwijl zij weduwe was, maar niet dat wat zij
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en wijlen haar echtgenoot samen hebben gemaakt
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk 1 braspenning eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk en aan Onze Lieve Vrouw een braspenning eens
3.
aan de kerk van de begijnen 2 kromstaarten
4.
aan de pastoor van deze kerk 2 kromstaarten
5.
aan de koster van deze kerk 1 kromstaart
en verder onder andere:
6.
aan de arme begijnen wonend in de Kleine Infirmerie een erfpacht van ½ mud gerst uit een
stuk land gend. ‘die Vosacker’ in Veghel en zekere andere erfgoederen aldaar gelegen door
de begijnen gelijkelijk onder elkaar te verdelen
7.
aan de Kleine Infirmerie haar koperen pot en wel de beste van de twee, waarin zij dagelijks
pleegt te koken en een hoge stoel gend. ‘zetel’
Wanneer Daniel z.v.w. Gerard Ansems in de toekomst de akte betreffende de erfpacht in
gerst nodig hebben, dan moet de Kleine Infirmerie deze uitlenen
plaats:
woonhuis van de notaris in de Peperstraat
getuigen:
Gerard Baliart, kanunnik van de St. Janskerk
Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen;
Zeger van den Brand,
allen priesters.

266.
1455, 3 januari
Vestiging erfcijns land Schijndel-Delschot
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door: Deliana d.v.w. Willem Schoenmaker z.v.w. Hendrik
t.b.v.: mr. Aart van Weilhuizen jr. ten behoeve van Jan de Haze, pastoor van het Groot
Begijnhof
van: erfcijns £ 3
uit:
een stuk land gend. ‘Lamersacker’ groot 4½ lopenzaad in Schijndel ‘aen ’t Delschot’
tussen Marcelis van der Vloet z.v.w. Peter Roefs en Willem z.v.w. Willem
Schoenmaker en strekkend van de kinderen van Willem van den Einde tot aan de
gemene straat
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.

267.
1455, 6 februari
Overdracht erfcijns huis Kerkstraat
door: Willem, Jan en Aart, k.v.w. Gerard Berkelmans en Griet d.v.w. Aart Bak;
Klaas van der Staak z.v.w. Wouter en e.v. Mechteld d.v.w. Gerard;
Jan en Katrijn k.v.w. Jan van der Teynden;
Jan van Uden z.v.w. Franco van Uden jr.;
Klaas z.v. Willem van Berkelmans;
Jacob van Doesburg z.v.w. Klaas
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 4
uit:
huis, erf en hof in de Kerkstraat tussen Wouter Jans zoon en Jan van den Bosch
natuurlijke z.v.w. Jan van den Bosch en Jan van Maren
bijz.: door Aleid w.v. Klaas van Maren, leerlooier, gekocht van Wouter Hals z.v.w. Wouter
Hals
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.

268.
1455, 6 februari
Overdracht erfcijns huizen Kerkstraat
door: Willem, Jan en Aart, enz. (als nr. 267)
aan: Jan de Haze (als nr. 267)
van: erfcijns £ 4
uit:
twee huizen met hun hof in de Kerkstraat tussen Dirk Rover Reymbouts en Wouter
Hals
bijz.: door Godfried Boest ten behoeve van Aleid w.v. Klaas van Maren gekocht van

- 1 -

Wouter Hals z.v.w. Wouter Hals
voorwaarde: de z.g. schoot en loot bepaling.

269.
1455, 11 februari
Vestiging erfpacht land Schijndel
door: Klaas, Aart, Hendrik, Geertrui en Liesbeth, k.v.w. Klaas de Gruiter
t.b.v.: Hendrik z.v.w. Aart van Bynacht
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
vijf zesde deel van een stuk land, deels broekland en deels weiland, groot 4 bu in
Schijndel in Lyekensdonck’ tussen Klaas Spierink en Gerard Raaymakers van
Schijndel en strekkend van Aart van den Brand tot Gillis z.v.w. Jan van den Hoek.

270.
1455, 2 april
Vestiging erfcijns huis Kerkstraat
door: Maarten z.v.w. Hendrik Maartens, "justitor"
t.b.v.: Klaas van Goederheyl z.v.w. Lambrecht van Goederheyl
van: erfcijns £ 12
uit:
huis en erf in de Kerkstraat tussen Hendrik van den Ham en Albrecht Ketelaar en
strekkend van Jan Moons tot aan de Kerkstraat.

271.
1455, 7 mei
Overdracht erfcijns huis Zadelmakersstraat
door: Lucas de Hoosch, priester en z.v.w. Klaas de Hoosch; zijn moeder heette Bele d.v.w.
Lucas Meus zoon van Beek
aan: Geertrui w.v. Jan Pender
van: erfcijns £ 3
uit:
huis en erf aan de Zadelmakersstraat van Wellen Goedkind tussen Jan van Nijmegen
en Gerard van Nijmegen
bijz.: door Griet d.v.w. Klaas de Hoosch overgedragen aan Aart Vriend van Beek z.v.w.
Lucas Meus zoon van Beek mede ten behoeve van de andere kinderen v.w. Lucas;
aan Lucas, de priester, toegevallen bij de erfdeling gedaan met Jacob Lu e.v.
jonkvrouwe Mechteld d.v.w. Klaas en Bele voornd.
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272.
1455, 29 augustus
Vestiging erfcijns goederen Vught-St. Petrus
door: Laurens z.v.w. Laurens zoon
t.b.v.: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 2
uit:
1.
huis, erf en een hof van 1 sesterzaad in Vught-St. Petrus tussen Maarten de Greve en
de waterloop en strekkend van de gemene straat tot aan Aart Meyns zoon
2.
een akker lands van 4 lopenzaad aldaar tussen Albrecht z.v.w. Wouter Godschalksz
en Wouter Genten (?) zoon en verder grenzend aan de gemene straten
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.
Zie ook nr. 276.

273.
1455, 30 oktober
Overdracht erfcijns landerijen Veghel
voor: Jan Amelriksz. van Den Bosch, clericus bisdom Luik
door: Hendrik van Erp alias van Lieshout, schildknaap van het bisdom Luik in zijn
hoedanigheid van echtgenoot van jonkvrouwe Johanna;
Maarten Moniks, raad van Den Bosch w.v. jonkvrouwe Mechteld;
Mechteld en Johanna zijn d.v.w. Hubrecht van Gemert en w. jonkvrouwe Griet
aan: Liesbeth Jordens, begijn in het Groot Begijnhof, ten behoeve van de meesteressen
van dit begijnhof die dit moeten verdelen onder de arme begijnen
van: erfcijns £ 3
uit:
1.
een streep lands in Veghel ‘in die Heze’ tussen Deenke Ansemsz. en de Tafel van de
H. Geest van Veghel
2.
een streep lands aan het eind van 1. tussen Deenke Ansemsz. en Truda van
Beukelaar
bijz.: ter uitvoering van de wens van wijlen jonkvrouwe Griet die haar einde voelde
naderen [geen sprake van een testament]
plaats: de schrijfkamer in het raadhuis
getuigen:
Romboud Zavelbergs van Mol, priester en houder van een beneficie in de St.
Janskerk;
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Aart van Orthen, roededrager en bode (‘famulus’) van de schepenen.

274.
1456, 17 januari
Vestiging erfcijns land Schijndel
door: Ricoud z.v.w. Thys van der Weteringen
t.b.v.: Rutger van Arkel ten behoeve van de Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 3
uit:
een kamp (?) lands in Schijndel gend. DIE VEERDONCK tussen Godfried Grieten zoon
en Jan z.v.w. Rudolf van der Stappen
Door beschadiging maar ten dele onleesbaar.

275.
1456, 18 januari
Overdracht land Heerewaarden en Kessel
voor: Gijsbrecht Gooswijns zoon en Aart Bek Maas zoon, schepenen in Heerewaarden
door: Gooswijn Bek Willems zoon
aan: Hendrik van der Hoven Lupperts zoon
van: het land omschreven in nr. 150
bijz.: het land is voor een som gelds verkocht.
Vormt een keten met nr's 150 e.v.

276.
1456, 26 januari
Vestiging erfcijns goederen Vught-St. Petrus
door: Laurens z.v.w. Willem Laurens zoon
t.b.v.: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 2
uit:
1. huis, erf en hof groot 1 sesterzaad in Vught-St. Petrus tussen Maarten de Greve en de
waterloop en strekkend van de gemene straat tot aan Aart Meyns zoon
2.een kamp lands van 4 lopenzaad aldaar tussen Albrecht z.v.w. Wouter Godschalksz. en
Wouter Grieten zoon en verder grenzend aan de gemene straten
3.de beemd gend. ‘Dallendonck’ aldaar tussen Godschalk Kreyten en Wouter z.v. Hendrik
Grieten zoon en strekkend van Gooswijn Teulings tot Wouter van Heumen
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voorw.:
op de rug:

de z.g. schoot en loot bepaling.
aantekening d.d. 17 maart 1466 dat deze erfcijns toen door twee executeurs
is overgedragen aan de pastoor en de beneficiaten van de kerk van de
begijnen.

-1456, 24 februari
Minuut van het testament van Liesbeth Stouten gegrosseerd op 9 juli 1480 (zie nr. 358).
277.
1456, 2 april
Overdracht land Heerewaarden en Kessel
voor: Gooswijn van Rossum z.v. Otto en Gijsbrecht Gooswijns zoon, schepenen van
Heerewaarden
door: NN van der Hoven
aan: Peter Hassaart, rector van het St. Petrusaltaar te Heerewaarden.
van: het land omschreven in nr. 150.

277a.
1456, 23 april
Vestiging erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door: Jan Kermis z.v.w. Aart Kermis
t.b.v.: Hendrik Keymp, bakker en z.v.w. Godfried Keymp
van: erfpacht 13 lopen rogge
uit:
de onder nr. 405 omschreven goederen.

277b.
1456, 23 april
Overdracht erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door: Jan Daniels z.v.w. Peter Daniels
aan: Hendrik Keymp, bakker en z.v.w. Godfried Keymp
van: erfpacht 19 lopen rogge
uit:
de onder nr. 406 omschreven onderpanden
bijz.: Jan Kermis z.v.w. Aart Kermis had dit beloofd aan Jan Daniels voornd.
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278.
1456, 20 juli
Afstand recht van vruchtgebruik huis Hinthamerstraat
door: Goderardis w.v. Dirk van Schijndel
aan: Dirk, Johanna en Gerard, haar kinderen
van: haar recht van vruchtgebruik op een huis en erf in de Hinthamerstraat tussen Jan
Lyschap en Bernard z.v.w. Bernard Gerrits zoon en strekkend vanaf de straat tot aan
Godfried Kuiper , bontwerker.

279.
1456, 20 juli
Vestiging erfcijns huis Hinthamerstraat
door: Dirk, Johanna en Gerard, k.v.w. Dirk van Schijndel en Goderardis
t.b.v.: Jacoba d.v.w. Willem Schobland
van: erfcijns £ 6
uit:
huis en erf in de Hinthamerstraat (zie nr. 278).

280.
1456, 21 augustus
Overdracht erfcijnzen huis Hinthamereinde
door: Wennemaar Witmers z.v.w. Bernard Witmers
aan: Jacob z.v. Hendrik van den Aker
van:
1.
erfcijns van 10 schellingen die Heilwych d.v.w. Benedictus Bits, smid, beloofd had te
betalen aan Aart van Wesel ten behoeve van Oede, zr. van Heilwych
2.
erfcijns van 10 schellingen die Heilwych voornd. beloofd had te betalen aan Aart
voornd. ten behoeve van Liesbeth, zr. van Heilwych
3.
idem door Heilwych beloofd aan haar zuster Sofie
4.
idem door Heilwych beloofd aan haar zuster Richmoed
uit:
(alle erfcijnzen)
huis, erf en hof op het Hinthamereinde die waren v.w. Sofie w.v. Willem Wil Peteren
naast Jan van Hintham, schoenlapper.

281.
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1456, 26 oktober
Overdracht erfcijns goederen St. Oedenrode en Dinther
voor: Hendrik van Dommelen en Jan de Koster, schepenen van St. Oedenrode
door: Lodewyk van de Koevering z.v.w. Evert van de Koevering
aan: Evert, zijn zoon
van: erfcijns £ 3
uit:
1.
een beemd naast Dinther tussen Stevens Willemsz. en Daniel Roesmont en
strekkend van de gemeynte tot aan de Aa
2.
een stuk land gend. ‘dat Geloect’ in St. Oedenrode in Eerde naast Steven voornd. en
de gemeynte en grenzend aan Hendrik Tielmans
3.
een akker gend. ‘dat Vlaslant’ aldaar tussen Ricoud van der Stappen en Hendrik
voornd. en strekkend van Willem Ricoudsz. tot aan Steven voornd.
4.
huis, erf, hof en een aangelegen akker, groot 3 mudzaad ‘op die Coeveringe’ tussen
Peter Rovers en Gerrit Habraken en strekkend van de gemene akker naar de gemene
straat.

282.
1456, 5 november
Testament Liesbeth Genensz. erfcijns goederen Dinther (uittreksel)
jaargetijden
voor: notaris Godfried Hels van Den Bosch, clericus bisdom Luik
van: Liesbeth d.v.w. Lucas Genenzoon en w.v. Willem Leyten; Liesbeth is begijn in het
Groot Begijnhof
gezond van geest [niets over lichamelijke toestand]
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van St. Lambertus te Luik 2 stuivers
2.
aan Onze Lieve Vrouwe en St. Jan de Evangelist in Den Bosch ieder 2 stuivers
3.
aan Onze Lieve Vrouwe en aan St. Catharina, Barbara, Agatha en Anthonius in de kerk van
de begijnen, ieder 2 stuiver om de beelden van deze heiligen te versieren
en verder onder andere:
4.
aan de pastoor van de kerk van Uden een erfcijns van £ 1 uit £ 5 bestemd voor een
jaargetijde voor de zielen van haarzelf, haar echtgenoot Willem, haar ouders en haar
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vrienden, op te dragen door de dienstdoend priester
5.
aan het klooster Mariëndonk bij Heusden een erfcijns van £ 1 uit £ 5 bestemd voor een
jaargetijde als onder 4.
6.
aan het clarissenklooster in Wamel een erfcijns van £ 1 uit £ 5 bestemd voor een jaargetijde
als onder 4.
7.
aan de kloosters van de minderbroeders en de predikheren in 's-Hertogenbosch gezamenlijk
een erfcijns van £ 1 uit £ 5 bestemd voor een jaargetijde als onder 4.
De onder 4-7 genoemde erfcijns gaat uit een huis, erf, hof en aangelegen erfgoed, groot 3
lopenzaad, in Dinther ‘op Hazelberch’ tussen de erfgenamen van Gillis Aart Batenzoon en
verder omgeven door de gemeynte; de oorkonde over erfcijns wordt bewaard door de
pastoor van de kerk van de begijnen; de legatarissen mogen hun legaat vervreemden
plaats:
de sacristie van de kerk van de begijnen
getuigen:
Jan de Haze, pastoor van deze kerk en
Jan Reiniersz. van Wamel, koster van deze kerk.

283.
1456, 10 december
Vestiging erfpachten goederen Heesch
door: Jan en Hendrik k.v.w. Jan Seynsen
aan: Zebrecht de Donker z.v.w. Hendrik de Donker
van: erfpachten 5 sester en 3 sester rogge
uit:(beide erfpachten)
huis, erf en hof in Heesch naast de kerk grenzend aan Steven Bussers en verder omgeven
door de gemene straat
bijzonderheden:
1.
door Lambrecht Kuiper z.v.w. Klaas Oeden zoon gekocht van Gerard Kuiper z.v.w. Jan
Kuiper;
2.
de volgende personen hebben afstand gedaan van hun rechten op[ voornde
goederen:
Reimboud Bollen z.v.w. Peter Bollekens;
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Gerard z.v.w. Hendrik van Keynsel en e.v. Sofie;
Gerard z.v.w. Jan Gerritszoon en e.v. Berte;
Hendrik van Lent z.v.w. Willem en e.v. Aleid;
Jan Bornken z.v.w. Gerys Vilt en e.v. Mechteld;
Sofie, Berte, Aleid en Mechteld zijn d.v.w. Peter Bollekens;
Thomas, Marcelis, Jan en Christina k.v.w. Hendrik z.v.w. Klaas Oeden

284.
1457, 23 januari
Testament Griet van Deynen erfpacht goederen Heesch (uittreksel)
stichting spijnde
voor: Godfried Hels, clericus bisdom Luik
van: Griet d.v.w. Jan van Deynen en w.v. Peter van den Kloot, begijn in het Groot
Begijnhof;
gezond van geest, maar ziek van lichaam
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van Luik 1 stuiver
2.
aan Onze Lieve Vrouw en St. Jan de Evangelist in Den Bosch ieder 1 stuiver
en verder onder andere:
3.
aan de arme begijnen die verspreid en ieder op zich op het begijnhof wonen een erfpacht
van 15 lopen rogge uit zekere goederen in Heesch door haar gekocht van Wouter
Maaszoon. De meesteressen van het begijnhof moeten dit innen en verdelen
plaats:
de woonkamer van Griet op gend. begijnhof
getuigen:
Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen;
Gerard van Hyen, koster van deze kerk;
Heilwych van Hermalen en
Yda van Esch.
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284bis.
1457, 23 januari
Testament Griet van Deynen (uittreksel)
erfcijns hofstad Dinther
jaargetijden
Een ander uittreksel uit hetzelfde testament, nu met de volgende legaten:
1.
aan de pastoor van de kerk van de begijnen een erfcijns van £ 1 uit £ 3½ bestemd voor een
jaargetijde voor de zielen van haarzelf, haar ouders, w. Peter en w. Thomas resp. haar
eerste en tweede echtgenoot en hun kinderen
2.
aan de geestelijken die een beneficie hebben in voornde kerk en die daar aanwezig zijn bij
de vigilies, de zielmissen en de andere kanonieke uren £ 1 uit voornde £ 3½
4.
aan de Grote Infirmerie £ 1 uit voornde £ 3½ op voorwaarde dat de meesteressen van deze
infirmerie de kaarsen leveren voor het jaargetijde
5.
aan de medezusters van haar huis die [onleesbaar]; bestemd voor verlichting de resterende
£½
De erfcijns van £ 3½ gaat uit een hofstad en erfgoederen in Dinther en wordt nu betaald
door Wouter Stansenzoon; de akte betreffende deze erfcijns wordt bewaard door de zusters
van de infirmerie;
De testatrix bezit ook nog een erfcijns van £ 3 uit goederen in het dorp Dinther door haar
geërfd van haar ouders. Zij keurt de legaten daaruit gedaan door w. haar zuster Agnes goed;
het betreft £ ½ bestemd voor de pastoor van de kerk van de begijnen voor een jaargetijde
voor Agnes, £ ½ voor de Grote Infirmerie bestemd voor de verlichting van het jaargetijde en
£ 2 voor Yda van Esch, begijn in gend. begijnhof, zolang zij leeft en na haar dood voor de
helft voor het klooster van Coudewater en voor de helft voor het klooster Mariëndonk. De
bewoners van deze kloosters zijn dan wel verplicht een jaargetijde te houden voor de zielen
van haar, haar ouders en haar vrienden. De oorkonde over deze erfcijns wordt bewaard
door Yda en na haar dood door de zusters van de Grote Infirmerie. De pastoor of de zusters
van de Grote Infirmerie mogen de erfcijns bestemd voor de beide kloosters afkopen tegen
een koers van één Peter geslagen door de hertog van Bourgondië per £ Bosch' payment.

285.
1457, 5 februari
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Vestiging erfcijns huis Colperstraat/Putstraat
door: Albrecht z.v.w. Aart Raaymakers
t.b.v.: Jan van Teeffelen z.v.w. Bernard
van: erfcijns 50 schellingen
uit:
huis en erf aan de Colperstraat op de hoek met de Putstraat grenzend aan Katrijn
w.v. Willem Stoven en aan Jan van Tongeren.

286.
1457, ... juni
Vestiging erfpacht beemd Boxtel
door: Jan en Gerard k.v.w. Hendrik de Hoosch z.v.w. Jan de Hoosch
t.b.v.: Jan natuurlijke z.v. Hendrik Jannes
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
een beemd van 6 voeder in Boxtel ‘t’Onrode’ tussen de heer van Boxtel en de
Dommel en strekkend van Marcelis de Visser tot Aart Robben.

287.
1457, 11 juli
Overdracht erfcijns goederen St. Oedenrode
door: Evert z.v. Lodewyk van de Koevering
aan: Willem Zoermond z.v.w. Albrecht
van: erfcijns £ 3
uit:
de in nr. 281 omschreven goederen.

288.
1457, 5 november
Overdracht erfpacht land St. Oedenrode
door: Dirk z.v.w. Aart z.v.w. Winrik van Erp
aan: Jan z.v. Hendrik Kaasmaker en priester
van: erfpacht 6 lopen rogge
uit:
een stuk land met een aangrenzende beemd gend. ‘den uutfanc op Kremselair’ in St.
Oedenrode tussen de erfgenamen v.w. Jan Jutten zoon en de gemeynte
bijz.: door Aart z.v.w. Winrik van Erp verworven van Gerard z.v.w. Hendrik Peterszoon van
Lieshout
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.
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289.
1457, 10 december
Vidimus erfdeling Oisterwijk
Schepenen van Den Bosch maken bekend, dat zij de akte d.d. 5 maart 1431 (zie Supplement,
nr. 186a) hebben gevidimeerd.
290.
1457, 22 december
Vestiging erfcijns goederen Erp
door: Dirk van Broekhoven natuurlijke z.v.w. Jan van Broekhoven, eens pastoor van Erp
t.b.v.: Katrijn d.v.w. Jan Lokaart
van:
erfcijns £ 6
uit:
huis, hofstad, hof, stuk land en een stuk aangelegen beemd in Erp in ‘den Rydyck’
tussen de erfgenamen v.w. Jan van den veldhamer en de kinderen v. heer Leonius
van der Horst en verder grenzend aan Hendrik Blaffaard en Dirk diens broer en
strekkend van Jan van Grotel tot aan de dijk
op de rug: heeft iets uit te staan met het testament van Yda Jans Weyers van Oss.

291.
1458, 17 januari
Overdracht landerijen Rosmalen
door: Jan z.v.w. Jan z.v.w. Hendrik Lemmens zoon van Hintham;
Rutger Cnode z.v.w. Rutger;
Adriaan van Kilsdonk e.v. Luitgaard d.v. Jan voornd. ;
Jacob, Jan, Liesbeth en Aleid k.v.w. Aart Cnode
aan: Adriaan z.v.w. Klaas Lambrechts zoon
van:
1.
een stuk rogland in Rosmalen tussen Jan Watermaal en Jan Loze z.v.w. Jacob Loze
2.
de helft van een stuk land groot 2 sesterzaad aldaar ‘op Hoge Velt’ tussen Hendrik
z.v.w. Jan z.v. Hendrik Ricoudsz. en Hendrik voornd. en de kinderen v.w. Jan van
Someren
bijzonderheden:
1.
is door Jan z.v.w. Hendrik Lemmens zoon van Hintham verworven van Peter z.v.w.
Hendrik Evertszoon
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2.
is door Hendrik z.v.w. Jan verworven van Albrecht Loze z.v.w. Jan Loze.
op de rug:
aantekening over een herbezegeling.

292.
1458, 10 april
Overdracht erfpacht beemd Boxtel
door: Jan natuurlijke z.v. Hendrik Jannes
aan: zr. Liesbeth d.v.w. Herman van Megen, begijn in het Groot Begijnhof
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
de beemd omschreven in nr. 286.

293.
1458, 29 april
Vestiging erfpacht goederen St. Michielsgestel-Ten Hornik
door: Lucas van den Keer z.v.w. Willem van den Keer
t.b.v.: Jan z.v.w. Gooswijn van Niewaal
van: erfcijns £ 5
uit:
1.
huis, erf, hof en een stuk aangelegen land, groot 6 lopenzaad, in St. Michielsgestel
‘ten Hoirnic’ tussen de gemene straat en Jan z.v. Jan Robben zoon en strekkend van
Rudolf z.v.w. Hendrik Emonts zoon tot aan de gemene straat
2.
een stuk erfgoed aldaar op t Gasthuys Donck’ tussen Jacob Gerrits en Jan z.v.w. Jan
Robben zoon en de erfgenamen v.w. Jan Robben zoon en strekkend van Jan de
Rover tot aan de gemene straat.

294.
1458, 12 juni
Vestiging erfpacht hoeve St. Oedenrode-Neynsel
door: Aart z.v.w. Simon van Langel
t.b.v.: Jan Kik, priester
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
zijn hoeve in St. Oedenrode onder Neynsel te weten
1.
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen tussen de gemeynte en Liesbeth van Esch
en haar kinderen en strekkend van Paul Damen tot aan de waterloop gend. ‘die
Loey’;
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2.

het erfgoed gend. ‘d’Bergelen’ 1 mudzaad tussen Paul Damen, de verkoper en
Engele Luyken en Peter Luyken en strekkend van de verkoper tot aan de gende
waterloop;
3.
een akker gend. ‘den Duyfecker’, groot 1 mudzaad tussen Paul Damen en de
verkoper en verder grenzend aan Liesbeth van Esch en haar kinderen;
4.
alle andere toebehoren van deze hoeve
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling
op de rug:
aantekening over een uitwinning en de naam Willem Moonen.

295.
1458, 8 augustus
Uitgifte erfpacht goederen Heesch
door: Griet en Sofie k.v.w. Steven Heynen zoon
aan: Peter hun broer
van:
1.
de helft van een kamp gend. ‘Smeedshof’ in Heesch tussen de erfgenamen v.w.
Koenraad van Boechem en Hendrik Noyten en strekkend van de gemene straat tot
aan de kerk
2.
een kwart van een kamp lands gend. ‘den Hoogen Camp’ aldaar tussen de
erfgenamen v.w. Koenraad van Boechem en de gemene steeg en strekkend vanaf
het erfgoed gend. ‘die Heghe’ tot aan de kerk
3.
een stuk land gend. ‘den Heghe Hof’ aldaar tussen w. Jan Stegeman en de waterloop
en strekkend van de gemene weg tot aan de erfgenamen v.w. Jan Stegeman
4.
een stukje weiland tussen de gemene weg en de waterloop en strekkend van de
erfgenamen v.w. Eva Donkers tot aan de gemene weg
5.
de helft van een stuk land gend. ‘die Gheer’ in ‘Nollekens Hove’ tussen Griet voornd.
en de erfgenamen v.w. Dirk Stevens en strekkend van ‘den Auden Heycamp’ tot aan
Griet voornd.
6.
een derde deel van ‘den Auden Heycamp’ tussen de erfgenamen v.w. Steven Heynen
zoon en Liesbeth Romme en strekkend van Romboud van Boekel tot aan de gemene
straat
7.
zekere erfgoederen door hen geërfd van Aleid natuurlijke d.v.w. Dirk Stevens
voor: erfpacht 1 mud rogge
lasten: deze komen voor rekening van de erfpachter; het zijn de gebuurcijns van Heesch en
een erfpacht van 1 sester aan de vicarie van Heesch.
op de rug:
aantekening, waaruit blijkt, dat deze erfpacht later als volgt verdeeld werd: 2
sester aan de Tafel van de H. Geest van Heesch, 4 sester aan de arme
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N.B.:

begijnen, 1 sester aan de fabriek van de begijnenkerk en 1 sester aan de
zusters van Mariënburg.
in twee identieke exemplaren bewaard, een voor Peter en een voor de gezusters.

296.
1458, 19 oktober
Testament Liesbeth van Hoogten erfpacht Uden (uittreksel)
devoties
voor: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: Liesbeth w.v. Dirk van Hoochten en begijn in het Groot Begijnhof;
gezond van geest, maar liggend in haar ziekbed;
Jan de Haze diende de Laatste HH. Sacramenten toe
legaten:
1.
aan de eerbiedwaardige kerk van Luik 4 vat rogge eens
2.
aan St. Jan de Evangelist 4 vat rogge eens
3.
aan de nieuwe Onze Lieve Vrouw 1 Rijnsgulden eens
4.
aan de broederschappen van St. Catharina, Barbara en Agatha in voornde kerk 1
Rijnsgulden
5.
aan het H. Kruis in voornde kerk 1 Peter
6.
aan het heilig Sacrament aldaar 1 Peter bestemd voor een lamp of toorts die ervoor
gehangen moet worden buiten het koor
en verder onder andere:
7.
aan de arme begijnen die verspreid over het begijnhof wonen een erfpacht van 10 lopen uit
20 lopen rogge te leveren in Uden
8.
aan degenen, van wie zij deze erfpacht kocht, de andere 10 lopen uit deze 20 lopen
plaats:
de woonkamer van de testatrix op het begijnhof

- 1 -

getuigen:
Gooswijn z.v. Anselm van Gemert, priester;
Thomas z.v.w. Jacob Zebrechtsz., koster van de kerk van de begijnen;
Griet Broots, Katrijn van Haubraken en Katrijn Neysen, begijnen.

297.
1458, 21 oktober
Overdracht erfpacht land Rosmalen-Heze
door: Rutger z.v.w. Hendrik Simons zoon
aan: Jan z.v.w. Andries Dirks zoon en bontwerker
van: erfpacht 6 sester en 1 lopen rogge
uit:
het land omschreven in nr. 260.

298.
1458, 1 december
Vestiging erfcijns Schijndel-Lutteleinde en Weebosch
door: Jozef z.v.w. Willem van den Nieuwenhuis z.v.w. Jan
t.b.v.: Rutger van Arkel ten behoeve van de fabriek van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 6
uit:
1.
huis, erf en hof in Schijndel op het Lutteleinde tussen Hendrik z.v. Paul van Gerwen
en de erfgenamen van Klaas van den Broek en strekkend van de gemene straat tot
aan de erfgenamen v.w. Willem van den Nieuwenhuis, de broer van Jozef voornd.
2.
een stuk akkerland van 20 lopenzaad tussen Jan van der Heyden en Hendrik
Pauluszoon, Willems Zegers zoon en Daniel Pauluszoon
3.
een beemd in ‘d’Wybosch’ groot 2 bunder tussen de hoeve van de erfgenamen v.w.
Aart Stamelart van Uden en de gemene straat en strekkend van van Thys van den
Hurk ("Horrick") tot aan Liesbeth van der Heyden
op de rug:
herbezegeld d.d. 27 maart 1476.

299.
1458, 22 december
Overdracht erfcijns St. Michielsgestel-Ruimel
door: Jan z.v.w. hendrik Toppens en leerlooier
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aan:
van:
uit:
bijz.:

Lambrecht van Deurne ten behoeve van de fabriek van de kerk van het Groot
Begijnhof
erfcijns £ 10
een stuk land, deels akkerland en deels broekland, groot 3 bunder, in St.
Michielsgestel in Ruimel tussen de leengoederen van Dirk van Tuil en Willem Eelkens
door Jan voornd. verworven van Dirk van Tuil z.v.w. Gooswijn van Tuil.

300.
1459, 15 februari
Vestiging erfcijns landerijen Schijndel
door: Hendrik z.v.w. Gerard van den Ekker
ten behoeve van:
Rutger van Arkel ten behoeve van jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Jan
Loyer en begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 5
uit:
1 bunder beemd in Schijndel aan de ‘Hezewikerstege’ tussen Jan Egens en Klaas
...[onleesbaar] en strekkend van Reinier van de Locht tot aan de gemene straat.

301.
1459, 8 augustus
Overdracht erfpacht goederen Gemonde
door: Jonkvrouwe Heilwych van der Aa en Griet van Vessem, meesteressen van het Groot
Begijnhof, handelend met toestemming van de provisor
aan: Rutger van Arkel
van: de helft van een erfpacht van 1 mud rogge toebehorend aan de arme begijnen
wonend in het huis gebouwd door Peter de Gorter
uit:
huis, erf, hof en een stuk aangelegen land eens van Rudolf van der Stappen en
gelegen in Gemonde tussen diverse geburen aldaar.

302.
1459, 29 augustus
Overdracht erfpacht goederen Gemonde
door: Rutger van Arkel
aan: Lambrecht van Deurne ten behoeve van de Kleine Infirmerie
van: de helft van een erfpacht van 1 mud rogge
uit:
de goederen omschreven in nr. 301.

- 1 -

303.
1459, 4 december
Vestiging erfcijns goederen Schijndel-Lutteleinde
door: Hendrik Konings z.v.w. Dirk Konings
t.b.v.: Rutger van Arkel ten behoeve van de Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 2
uit:
huis, erf en hof groot 1 sesterzaad in Schijndel op het Lutteleinde tussen Gijsbrechts
Maartens zoon en Jan Peters zoon en strekkend van de gemene straat tot aan
Gijsbrecht voornd.

304.
1460, 5 februari
Overdracht erfcijns huis Postelstraat
door: Wilhelmina d.v.w. Willem z.v.w. Willem Jozefs van Casteren
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 4
uit:
huis, erf en hof aan de Postelstraat tussen Hendrik de Bie en Wouter Dommelman
bijz.: door Willem z.v.w. Willem Jozefs van Casteren gekocht van Willem van Trier z.v.w.
Koenraad van Trier.
voorw.:de z.g. schoot en loot bepaling.

305.
1460, 10 maart
Overdracht erfcijns huis Colperstraat/Putstraat
door: Jan van Teeffelen z.v.w. Bernard
aan: Gooswijn van de Mortel z.v.w. Peter
van: erfcijns 50 schellingen
uit:
het huis omschreven in nr. 285.

306.
1460, 15 juli
Vestiging erfcijns huis Colperstraat en hoeve Vught
door: Willem de Sekker z.v.w. Hendrik de Sekker
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t.b.v.: Dirk van Lieshout z.v.w. Dirk van Lieshout
van: erfcijns £ 6
uit:
1.
huis, erf, hof en twee aangelegen kameren in de Colperstraat tussen Hendrik Stoeke
en Aart van der Hoeven en strekkend van de gemene straat tot aan een hofje en uit
2.
de helft van een hoeve in Vught-St. Petrus.

307.
1460, 11 september
Oorkonde officiaal
De officiaal van het bisdom Luik maakt bekend, dat hij notaris Jan z.v. Amelrik van Den
Bosch, clericus bisdom Luik, opdracht heeft gegeven om op basis van de prothocollen v.w.
notaris Gerard van Grotel, priester, en ten behoeve van belanghebbenden grossen te maken
van die akten, welke daarin als minuut zijn opgeschreven.
Ingevoegd in de oorkonde van 9 juli 1480 (zie nr. 358).

308.
1460, 30 december
Overdracht erfcijns huis Colperstraat
door: Lambrecht van den Heuvel z.v.w. Lambrecht van den Heuvel z.v.w. Dirk van den
Heuvel
aan: Maarten Derkinderen
van: erfcijns 40 schellingen
uit:
het huis omschreven in nr. 243.

309.
1461, 23 mei
Vestiging erfpacht land Esch
door: Jan z.v.w. Engbrecht Luding van Uden
t.b.v.: Jan z.v.w. Andries Dirks zoon en bontwerker
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
een akker van 12 lopenzaad in Esch in ‘Kaerschot’ tussen Godfried z.v.w. Hendrik
Mostard en Griet Goyaarts en grenzend aan de gemeynte.
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310.
1461, 14 november
Overdracht recht van naasting
door: Jordaan z.v.w. Albrecht Scheenken
aan: Jan z.v.w. ... van Afferden (onleesbaar)
betreft:
zijn recht van naasting op een erfcijns van £ 6 [onderpanden niet genoemd].
N.B.:
ten dele onleesbaar.

311.
1462, 28 januari
Vestiging erfpacht akker Heeswijk
door: Dirk z.v.w. Lambrecht van der Heyden
t.b.v.: Rutger van Arkel ten behoeve van Hadewych van Loon, begijn in het Groot Begijnhof
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
een akker lands van 5 vatzaad in Heeswijk tussen Jut van der Heyden en Anselm
z.v.w. Dirk van Zanten en grenzend aan de gemeynte gend. ‘die Moer’
voorw.:
na de dood van Hadewych valt dit toe aan de arme begijnen van dit begijnhof
gend. ‘after Hoende’ (?).

312.
1462, 9 september
Vestiging erfcijns goederen Heeswijk
door: Peter z.v.w. Gijsbrecht Wouters zoon
t.b.v.: Jan z.v.w. Peter Frederiksz.
van: erfcijns £ 2
uit:
huis, erf, hof en aangelegen land , groot 4 lopenzaad, in Heeswijk met Jacob
Keelbreker aan weerszijden en strekkend van de gemene straat tot Jacob Keelbreker,
Hendriks Mattheus zoon en het kerkhof aldaar.

313.
1462, 15 september
Overdracht erfcijns goederen Vughterdijk
door: Aart z.v.w. Peter z.v.w. Zebrecht de Droogscheerder
aan: Anthonius van den Broek, priester
van: erfcijns £ 3
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uit:
bijz.:

de in nr. 242 omschreven onderpanden
door Peter z.v.w. Zebrecht de Droogscheerder verworven van Hendrik z.v.w. Jan van
Kreyelt z.v.w. Hendrik van Kreyelt verworven
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.

314.
1462, 12 oktober
Overdracht erfcijns erfgoed Voorbij de Visbrug
door: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
aan: Rutger van Arkel
van: erfcijns 4 oude schilden
uit:
een erfgoed Voorbij de Visbrug omschreven in nr. 125
bijz.: door Gerburg w.v. Gerard z.v.w. Koenraad (de) Draaier verworven van Jan
Reymbrand z.v. Aleid; deze Aleid was w.v. Barner Andries zoon; de vader van Jan
Reymbrand was Klaas Reymbrand; Gerburg had deze erfcijns vermaakt aan de
pastoor van de kerk van de begijnen ten behoeve van een heilige Mis en een
jaargetijde voor de zielen van haarzelf en Aleid d.v.w. Wedekyn van Oss, op te
dragen door deze pastoor in gende kerk.

315.
1462, 13 december
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
door: Jan Neve, vleeshouwer en z.v.w. Lambrecht
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 6
uit:
het huis omschreven in nr. 278 [zelfde belendingen]
bijz.: door Jan Neve verworven van Jacoba d.v.w. Willem Schobland
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.

316.
1463, 28 maart
Overdracht erfcijns huis Hintham
door: Rutger van Arkel
aan: Gerard Boest ten behoeve van de fabriek van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 3
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uit:
bijz.:

een huis in Hintham
door Rutger verworven van Liesbeth van Poppel, Griet w.v. Gerard van Breda, Griet
van Vessem en Griet van Lieshout, meesteressen van het Groot Begijnhof
op de rug:
bij de paal in Hintham.

317.
1463, 25 oktober
Testament Jan van Niewaal (volledig)
voor: notaris Gerard Lambrechtsz. van Berlicum, clericus bisdom Luik
van
:Jan z.v.w. Gooswijn van Niewaal, poorter;
gezond van geest, maar ziek van lichaam;
hij handelt in aanwezigheid van zijn echtgenote Mechteld
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van St. Lambertus te Luik en aan de fabriek van
de kerk van St. Jan de Evangelist 1 Arnoldusgulden gezamenlijk
2.
aan de Kleine Infirmerie een erfcijns van £ 5 uit al zijn goederen te aanvaarden na zijn dood
en die van Mechteld
plaats:
woonhuis testator aan de Oude Hulst
getuigen:
mr. Herman Piek, vicecureit van de St. Janskerk;
Hendrik z.v.w. Klaas de Wyse
Uit niets blijkt, dat dit een uittreksel is. We moeten dus aannemen dat dit het volledige
testament is.

BHIC inv. nr. 12, regest nr. 20
1464, 25 augustus
Overdracht erfcijns Achter de Tolbrug
Beatrix weduwe van Gijsbrecht van den Broek z.v.w. Godfried van den Broek handelend
krachtens het testament van Godfried en in aanwezigheid van haar kinderen Godfried en
Gerard draagt over aan Katrijn en Christien d.v.w. Mathijs van ‘Puppel’ een erfcijns van 3
pond uit een huis erf en hof Achter de Tolbrug tussen het erfgoed van Reinier van Vught en
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het erfgoed van de kinderen v.w. Franco Timmermans. Verder uit een hof gelegen voorbij
de Tolbrug tussen de kinderen van Franco voornoemd en Jan van Weert.

318.
1465, 25 juni
Overdracht erfcijns huizen Colperstraat
door: Dirk van Lieshout z.v.w. Dirk van Lieshout
aan: Jan de Haze, pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 6
uit:
de in nr. 306 omschreven onderpanden
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.

319.
1465, 23 november
Testament Jan de Haze (uittreksel)
erfcijnzen Kerkstraat
voor: Godfried Hels van Den Bosch, clericus bisdom Luik
van: Jan de Haze, pastoor van de kerk van het Groot Begijnhof;
gezond van geest, maar ziek van lichaam;
hij wil begraven worden in de kerk van de begijnen vóór het door hem gestichte
altaar van St. Anthonius en de vier geleerden
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik 1 Postulaatsgulden
2.
aan Onze Lieve Vrouw en St. Jan in de parochiekerk van Den Bosch ieder 1 Postulaatsgulden
3.
aan elk altaar in de kerk van de begijnen een zo'n gulden om dit te versieren
4.
aan elk van de vicarissen die in de kerk van de begijnen hun verblijf houden een
Wilhelmusschild; hij zou graag zien, dat ieder van hen een dertigste houdt voor zijn
zielenheil
5.
aan de koster van deze kerk 2 Wilhelmusschilden
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6.
aan de kosteres van deze kerk 1 zo'n schild
en verder onder meer:
7.
aan de Grote Infirmerie van het Groot Begijnhof een erfcijns van £ 4 uit het huis van Aart
Hak, de bontwerker, in de Kerkstraat
8.
aan de Kleine Infirmerie van dit hof een erfcijns van £ 4 uit een het huis van Wouter Evertsz.
in de Kerkstraat
Op voorwaarde dat de zusters van deze huizen op de dag van het jaargetijde de gezongen
heilige Mis bijwonen en de gebruikelijke offergaven meebrengen.
plaats:
woonhuis van de testator in Den Bosch
getuigen:
Jan Zwitten en
Jan Otter, beide priesters.

319bis.
1465, 23 november
Testament Jan de Haze (uittreksel)
Een ander uittreksel uit hetzelfde testament met in afwijking van nr. 319 nog het volgende
legaat:
9.
aan elk gasthuis in Den Bosch en aan de huizen van de broeders gend. cellebroeders ieder 1
Arnoldusgulden.

319ter.
1465, 23 november
Testament Jan de Haze erfpacht Heesch (uittreksel)
spijnde; erfcijns huis Putstraat; stichting vroegmis
Een ander uittreksel uit hetzelfde testament met in afwijking van nr. 319 nog de volgende
legaten:
10.
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aan het huis van de Zinnelozen in Den Bosch 1 Arnoldusgulden
11.
aan de zusters van de Derde Regel van St. Franciscus wonend op de Uilenburg en Achter de
Tolbrug ieder een Postulaatsgulden
12.
aan de Kartuizers bij Geertruidenberg een zilveren "tachea" mits zij zijn naam inschrijven in
hun gebedsbroederschap
13.
aan de arme begijnen die in het Groot Begijnhof verblijven een erfpacht van 4 mud rogge uit
zekere erfgoederen in Heesch verschuldigd door Rudolf en Jan k.v.w. Jan van der Vlaas.
Deze erfpacht wordt beheerd door de meesteressen van de fabriek van het begijnhof en de
rector van het altaar van St. Anthonius en de Vier Doctoren en zij wordt verdeeld op de dag
van het jaargetijde en op het feest van de Maagd Maria en in de week waarin dit feest valt.
Zij moeten dit geven aan de begijnen die het meest gehoorzaam en vroom zijn. Mochten in
de toekomst aan de arme begijnen nog meer legaten toevallen, dan zal de uitdeling
geschieden na een teken zoals het luiden van de klok [niet helemaal duidelijke passage].
14.
aan de kosteres van de kerk van de begijnen een erfcijns van £ 3 uit de kamer van Gerard
van Achel in de Putstraat achter het huis en erf van Gooswijn Snyder op voorwaarde dat zij
zal dienen bij de vroegmis van de rector van voornd. altaar, dit zal dekken en ontdekken
("tegere et detegere") en het op de feestdag van deze heiligen zal versieren.
De meesteressen van de fabriek en de pastoor van de kerk van de begijnen moeten samen
met de rector voornd. zorgen voor een geschikte priester of clericus die de rector bij de
diensten op dit altaar kan helpen met zingen. De pastoor mag de assistentie niet verzuimen.
Voor de eerste maal moeten pastoor, meesteressen en rector Hendrik van Bronkhorst,
bloedverwant van de testator, aannemen ("assumere"). Voor deze assistent legateert hij
een erfrente van 6 Rijnsgulden uit het huis en erf van de kinderen v.w. Gerard van der Aa bij
de St. Joriskapel en de helft van een erfcijns van £ 5 uit de goederen van Hendrik z.v. Peter
Genenzoon in de buurtschap van Den Dungen. Deze renten worden beheerd door de
meesteressen en rector voornd.
plaats:
woonhuis van de testator in Den Bosch
getuigen:
als nr. 319.
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319 quater.
1465, 23 november
Testament Jan de Haze spijnde (uittreksel)
Aantekening in zestiende-eeuws schrift over het testament van Jan de Haze.
Het betreft het legaat van een erfpacht van 4 mud rogge aan de arme begijnen uit te delen
op alle dagen voorafgaand aan een feest van Onze Lieve Vrouw en op het jaargetijde van de
testator.
Verder het legaat van een erfcijns van £ 3 aan de kosteres.
Niet ondertekend noch gezegeld.

320.
1466, 29 mei
Overdracht recht van vruchtgebruik huis Colperstraat
door: Katrijn w.v. Wouter van Beugen en d.v.w. Godfried van Zeelst
aan: haar zoon Godfried van Beugen
van: haar recht van vruchtgebruik op een huis en erf in de Colperstraat tussen de
erfgenamen van Hendrik van den Pantelaar en Bele w.v. Aart van Brede z.v.w.
Godfried van Zeelst voornd. en strekkend van de straat tot aan het water.
op de rug:
heeft iets uit te staan met Jan Pynappel en een erfcijns van £ 3½ uit dit huis.
321.
1466, 20 augustus
Overdracht erfcijns huis Zadelmakersstraat
door: Geertrui w.v. Jan Pender
aan: mr. Gerard Boest ten behoeve van de fabriek van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 3
uit:
huis en erf van Wellen Goedkind aan de Zadelmakersstraat tussen Jan van Nijmegen
en Gerard van Nijmegen
bijz.: door Geertrui voornd. verworven van heer Lucas de Hoosch z.v.w. Klaas de Hoosch
voorw.:
de meesteressen van de fabriek moeten hieruit jaarlijks £ 1 afdragen aan de
pastoor van deze kerk ten behoeve van het jaargetijde van Liesbeth van
Oirschot, begijn.

322.
1466, 8 oktober
Overdracht erfpacht land Tilburg
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door: Heilwych natuurlijke d.v.w. Gerard van der Aa
aan: Lambrecht van Deurne ten behoeve van de pastoor op het Begijnhof
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
het land omschreven in nr. 231
voorw.:
de pastoor moet dit besteden in overleg met de rector van de eerste fundatie
van het altaar van St. Jan Baptist in deze kerk ten behoeve van de
gebruikelijke uitdeling
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.

323.
1467, 23 februari
Verkoop (aflossing) erfpacht goederen Rosmalen en Hintham
Deken en kapittel van de St. Janskerk maken bekend, dat zij een erfpacht van 5 lopen uit 11
sester rogge hebben verkocht aan de debiteur, Adriaan z.v.w. Klaas gend. Cool Lambrechtsz.
Zij schelden Adriaan deze erfpacht kwijt.
De erfpacht placht te worden geleverd door Hendrik z.v.w. Lange Evertsz. uit zijn goederen
in Hintham en Rosmalen. Latere debiteuren waren Hendrik Hendrikszoon alias van Zeeland
en Jan van Meyelsvoort.
Het zegel is verdwenen.

BHIC inv. nr. 2 regest nr. 21
1467, 21 april
Testament Jutta weduwe van Jan van Lierop (uittreksel)
erfcijns Hinthamerstraat
voor: notaris Cornelis Heyen priester van het bisdom Luik
van:
Jutta weduwe van Jan van Lierop en d.v.w. Jan Laenens, inwoner van 's-Hertogenbosch
zij ligt ziek in bed maar is nog bij zinnen
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus in Luik 1 stuiver eens
en verder onder andere:
2. een erfcijns van1 pond uit 4 pond uit een huis, erf en hof aan de Hinthamerstraat (zie
verder oorkonde 5 mei 1435) voor de helft aan de pastoor van het begijnhof en voor
de andere helft aan de beneficiaten die aan deze kerk verbonden zijn; dit is bestemd
voor haar jaargetijde
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plaats:
de kamer van Jutta op het begijnhof
getuigen:
Ton van den Broek beneficiaat in de kerk van het begijnhof en
Gerard ‘Hyen’
beiden priesters.

324.
1467, 9 juni
Overdracht erfcijnzen Nederwetten en Rosmalen
stadsbrand; stenen daken
voor: notaris Gooswijn Paulusz., priester bisdom Luik
betreft:
De meesteressen van het Groot Begijnhof [niet bij name genoemd] verklaren dat zij
vanwege de fabriek van de kerk van de begijnen in het bezit zijn van een erfcijns van £ ½ uit
£ 3 uit goederen in Nederwetten (zie nr. 244) en van een erfcijns van £ ½ uit £ 3 uit
goederen onder Rosmalen. De eerstgenoemde erfcijns is door Aleid van Gerwen vermaakt
aan de fabriek, de laatstgenoemde is door Hillegond van Gestel vermaakt aan de fabriek van
deze kerk.
Nu is onlangs, zoals bekend, de stad getroffen door een brand en is er besloten, dat alle
strooien daken moeten worden vervangen door daken van [natuur]steen of tichels (‘cum
petris aut tegulis tegenda obligati’). Zij die zich hiertegen verzetten worden beboet en
ontvangen niet het door de stad uitgeloofde subsidie. De meesteressen zijn zeker niet van
plan zich tegen deze verordening te verzetten. Deze operatie is echter zeer kostbaar.
Derhalve hebben zij deze erfcijnzen nu overgedragen, voor de ene helft aan Antonius van
den Broek, vicepastoor van de kerk van de begijnen, en voor de andere helft aan de andere
geestelijken die in deze kerk een beneficie hebben.
plaats:
de sacristie van de kerk van de begijnen
getuigen:
Zeger van den Brand z.v.w. Gerard van den Brand en Antonius van den Broek z.v. Aart van
den Broek, beide priesters en beneficiehouders in de kerk van de begijnen.
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Verbonden met akte d.d. 10 december 1449 (nr. 244).

325.
1467, 23 juni
Overdracht erfpacht land Rosmalen-Heze
door: Jan z.v.w. Andries Dirkszoon en bontwerker
aan: Rutger van Arkel ten behoeve van Godfried Hels
van: erfpacht van 6 sester en 1 lopen rogge
uit:
de in nr. 297 omschreven onderpanden.

326.
1467, 21 oktober
Overdracht erfpacht hoeve Geffen
door: Godfried Hels
aan: Lambrecht van Deurne ten behoeve van de meesteressen van het Groot Begijnhof
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
de hoeve en het land omschreven in nr. 122
bijz.: Lambrecht van Deurne had dit verworven van Heilwych van der Aa natuurlijke
d.v.w. Gerard van der Aa.
voorw.:
dezelfde voorwaarde als in nr. 327.
onder de vouw:
dezelfde aantekening als bij nr. 327.

327.
1467, 30 oktober
Overdracht erfpacht hoeve Asten
door: Godfried Hels
aan: Lambrecht van Deurne ten behoeve van de meesteressen van het Groot Begijnhof
van: erfpacht van 1½ mud rogge
uit:
het goed ‘te Bussel’ in Asten
bijz.: door Godfried verworven van Liesbeth d.v.w. Hendrik Sanders van den Breukelen en
Liesbeth d.v.w. Jordaan van Berkel als meesteressen van het SUSTERHUYS op het
Groot Begijnhof
voorw.:
de meesteressen moeten dit naar eer en geweten uitdelen onder de arme
begijnen.
onder de vouw:
moet overhandigd worden aan ofwel heer Antonius van den Broek of
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mr. Gerard Hoornken.

328.
1467, 12 december
Overdracht erfpacht goederen St. Oedenrode-Neynsel
door: broeder Aart op de Aa, prior van het klooster Mariënhage te Eindhoven, mede
namens de andere kloosterlingen
aan: Lambrecht van Deurne ten behoeve van de meesteressen van het Groot Begijnhof
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
de in nr. 294 omschreven goederen in St. Oedenrode
voorw.:
de meesteressen moeten dit naar eer en geweten verdelen onder de arme
begijnen
onder de vouw:
dit moet meegegeven worden aan heer Antonius van den Broek of
aan mr. Gerard Hoornken of aan de eerste van hen die komt.

329.
1468, 4 maart
Overdracht erfcijns huis Colperstraat/Putstraat
door: Gooswijn van de Mortel z.v.w. Peter
aan: Peter z.v.w. Maarten Wellensz. en e.v. Yda d.v.w. Gooswijn voornd. als bruidsschat
volgens het recht van de stad Den Bosch
van: erfcijns 50 schellingen
uit:
de in nr. 305 omschreven onderpanden.

330.
1468, 1 april
Overdracht erfpacht landerijen Schijndel
door: Aart Haak z.v. Gijsbrecht Haak en e.v. jonkvrouwe Heilwych d.v.w. Wouter Pynappel
aan: Wouter van der Hove z.v. Jan van der Hove en e.v. Johanna natuurlijke d.v.w.
Wouter Pynappel voornd
van: erfpacht 2 Mud rogge
uit:
de in nr. 89 omschreven onderpanden
bijz.: deze transactie geschiedt ter uitvoering van het testament v.w. Wouter Pynappel die
de erfpacht had vermaakt aan zijn natuurlijke dochters Johanna en Heilwych; Aart
Haak is een van de executeurs van dit testament.
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331.
1468, 18 november
Overdracht erfcijns huis Kolperstraat/Putstraat
door: Peter z.v.w. Maarten Wellens zoon
aan: Gerard z.v.w. Willem Weygergank
van: erfcijns 50 schellingen
uit:
de in nr. 305 omschreven onderpanden.

332.
1469, 12 juli
Vestiging erfcijns huis Verwersstraat
door: Gillis z.v.w. Hendrik Sekker
t.b.v.: Volkert van Dijk
van: erfcijns £ 3
uit:
huis, erf, hof en achterhuis in de Verwersstraat tussen Christiaan Coenen en de
Kruisbroeders en strekkend van de straat tot aan het water
op de rug:
op de hoek van het Bogardenstraatje.

333.
1469, 21 augustus
Overdracht kameren Elias Lozenstraatje
door: Willem z.v.w. Jan van Heumen en e.v. Johanna d.v.w. Jan Minnemeer
aan: Willem z.v.w. Hendrik van Goirle en e.v. Aleid d.v.w. Willem Minnemeer
van: de helft van vier aan elkaar grenzende kameren met hun grond bij de
Hinthamerstraat in een straatje gend. ‘Elyaes Lozen Straetken’ tegenover de St.
Jacobsstraat tussen Hendrik van Oyen en de erfgenamen van Hendrik de Houtzager
en tussen de gend. straatje en het water
Gevidimeerd door schepenen van Den Bosch op 15 juni 1470.

334.
1469, 9 december
Testament Jan van Nistelrode en Ermgard Penning (volledig)
wederkerig testament
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voor: notaris Gooswijn Paulusz., priester
van: Jan van Nistelrode z.v.w. Jan van Nistelrode en zijn echtgenote Ermgard d.v.w. Jan
Penning
inwoners van de stad Den Bosch;
gezond van geest en lichaam, hoewel Jan door ouderdom verzwakt was;
zij maakten gezamenlijk hun testament
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van St. Lambertus te Luik ½ stuiver
2.
aan de fabriek van de kerk van St. Jan en aan de nieuwe Maria aldaar ieder ½ stuiver
3.
aan Katrijn dochter van Jan uit diens eerste huwelijk en alle andere naaste erfgenamen een
oude groot, gelijkelijk onder elkaar te verdelen. Zij zijn verder uitgesloten van de erfenis.
De langstlevende krijgt alle goederen en mag daar vrij over beschikken.
plaats:
het woonhuis van Jan Wouters, de gewantsnijder, in de Putstraat
getuigen:
Zeger van den Brand priester en z.v.w. Gerard van den Brand , eeuwig beneficiaat in de St.
Janskerk;
Engbert van Lommel alias Emmen in den Cokeren, z.v.w. Engbert van Lommel;
Jan Wouters, gewantsnijder
Gevidimeerd door schepenen van Den Bosch d.d. 3 april 1471 (zie nr. 340).

335.
1470, 16 april
Vestiging erfpacht goederen Oss Voorstraat; aanwijzing ander onderpand
door: Peter van Druten
t.b.v.: mr. Willem van Den Bosch ten behoeve van een heilige Mis op te dragen door heer
Thomas Zebrechts op het altaar van St. Anthonius en de Vier Doktoren door Jan de
Haze gesticht in de kerk van de begijnen; dit zolang Thomas leeft en na zijn dood is
de erfpacht bestemd voor een lamp die moet branden voor gend. altaar
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
1 malderzaad land in Oss aan de Voorstraat tussen Herman Coenen z.v. Philips en
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2.

enige anderen en Peter van Druten voornd. en strekkend van de gemene straat tot
aan de gemene steeg
huis, erf, hof en aangelegen ergoederen, groot 12 lopenzaad, aldaar aan de
‘Voertstraet’

bijzonderheid:
deze erfpacht was door Aleid van Even overgedragen aan Jan de Haze, die hem in zijn
testament voor dit doel had bestemd. De debiteur, Peter van Druten, had het
oorspronkelijke onderpand verkocht aan Aart Goossens en wijst nu een ander onderpand
aan. Het oorspronkelijke onderpand bestaat uit een huis, erf, hof en aangelegen land, groot
18 lopenzaad, in Oss aan ‘die Cortvoert’, tussen Agnes w.v. Jan Baten zoon z.v.w. Dirk en
haar kinderen en Bele w.v. Jan Huis Zibben en haar kinderen; het ligt tussen de
Liefkenskamp en de gemene straat.
op de rug:
(17de-eeuws) de Voorstraat heette toen Molenstraat
Aantekening waaruit blijkt dat de rente bij de verkoop verzwegen was.

336.
1470, 23 mei
Vestiging erfcijns kameren Elias Lozenstraatje
door: Willem van Goirle z.v.w. Hendrik van Goirle en e.v. Aleid d.v.w. Willem Minnemeer
(‘Mynnemeer’)
t.b.v.: Franco van Langel ten behoeve van pastoor en kapelaans van de kerk van het Groot
Begijnhof
van: erfcijns £ 3
uit:
zes kameren met hun grond en bijbehorende rechten bij de Hinthamerstraat aan
het Elias Lozenstraatje tegenover de St. Jacobsstraat tussen Hendrik van Zanten en
gend. straatje en strekkend van w. Hendrik van Beers tot aan de Dieze
voorw.:
de z.g. schoot en loot bepaling.
+
BHIC inv. nr. 3 regest 22
1470, 23 mei
Vermoedelijk zelfde transactie als nr. 336 maar nu wordt gesproken over een erfcijns van 20
schellingen.
De erfcijns wordt nu beloofd aan Katrijn d.v.w. Gielis van Gestel zo lang zij leeft en na haar
dood aan de pastoor en de kapelaans van de kerk van het begijnhof.
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337.
1470, 15 juni
Vidimus nr. 333
Schepenen van Den Bosch geven een vidimus van de oorkonde van 21 augustus 1469 (zie
regest nr. 333).

338.
1470, 21 juli
Overdracht erfcijns huis Kolperstraat/Putstraat
door: Gerard z.v.w. Willem Weygergank
aan: Bele w.v. Andries Timmermans
van: erfcijns 50 schellingen
uit:
de in nr. 305 omschreven onderpanden.

339.
1470, 9 november
Overdracht erfpacht huis Helmond-Kloostereind
voor: Aart van der Papendonk en Peter Michiels, schepenen in Helmond
door: Jan Reiniers z.v.w. Jan Rentkens als voogd van Jan Wouters, de onmondige zoon van
zijn broer
t.b.v.: Jan Willems zoon van den Zande
van: de helft van een erfpacht van 1 mud rogge
uit:
een huis met hof in Helmond op het Kloostereinde naast ‘den Amey’ en grenzend
aan de straat
bijz.: door Liesbeth van der Nedert vermaakt aan de vader van Jan Wouters en door Jan
van den Hardberg bij testament vermaakt aan Liesbeth voornd. ; Jan van Hardberg
had de hele erfpacht gekocht van Willem van Geldrop z.v. Dirk Jonkers van Geldrop.

340.
1471, 3 april
Vidimus; inbewaringgeving
1.
Schepenen van Den Bosch geven vidimus van de oorkonde van 9 december 1469 (nr. 334).
2.
Ermgard w.v. Jan van Nistelrode erkent, dat zij het gevidimeerde testament in bewaring
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heeft mede ten behoeve van de Infirmerie van het Groot Begijnhof. Zij zal dit aan mr.
Willem van Den Bosch geven, wanneer hij het nodig heeft.
op de rug:
heeft iets uit te staan met een erfcijns van £ 4 bij de Verwerput die later
toekwam aan de Grote Infirmerie.

341.
1471, 3 april
Vestiging erfcijns huis Putstraat
door: Ermgard w.v. Jan van Nistelrode gemachtigd door het testament van w. haar
echtgenoot
t.b.v.: mr. Willem van Den Bosch ten behoeve van de Grote Infirmerie van het Groot
Begijnhof
van: erfcijns 10 schellingen
uit:
huis, erf en hof aan de straat die loopt van de Peperstraat naar de Verwersstraat
tussen Reinier Leidekker en mr. Hendrik van Hedel en strekkend van de straat tot
aan Jan van Beers.

BHIC inv. nr. 4 regest nr. 23
1471, 1 juli
’s morgens om tien uur
Testament Eva (uittreksel)
voor: notaris Godfried Hels van Den Bosch clericus van het bisdom Luik
van: Eva weduwe van Mathus ‘Cleynael’ begin in het Groot Begijnhof
zij is gezond van geest maar ligt ziek op bed
legaten:
1. aan de kerk van St. Lambertus in Luik 1 stuiver eens
2. aan St. Jan de Evangelist en Onze Lieve Vrouw 1 stuiver eens en verder onder andere
3. zij bezit een erfcijns van 2 pond uit een huis in de Orthenstraat (zie oorkonde van 20
november 1445). Daarvan bestemt zij 10 schellingen voor een jaargetijde voor haar
en haar man en dat de rector van de kerk van het begijnhof hun namen opschrijft op
de rol en na de preek voor hun zielen laat bidden. Tien schellingen zijn voor de
fabriek van deze kerk op voorwaarde dat de meesteressen van de fabriek tijdens het
jaargetijde voor het vereiste licht zorgen. De overige 10 schellingen gaat naar de
rector van deze kerk en de vicarissen die aanwezig zijn op het jaargetijde. Zij moeten
dan wel op de gebruikelijke wijze naar haar graf gaan en voor haar bidden.
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plaats:
de woonkamer van Eva in het St. Anthoniushuis op het Groot Begijnhof
getuigen:
Anthonius van den Broek en
Thomas Sebrechtsz. priesters in de kerk van het begijnhof.

342.
1471, 10 augustus
Testament Liesbeth Hoorkens erfpachten Esch (uittreksel)
spijnde; schilderij (?) hoogaltaar kerk begijnen
voor: notaris Gooswijn Paulusz., priester bisdom Luik
van: Liesbeth d.v.w. Andries Hoorkens, begijn in het Groot Begijnhof en poorteres;
gezond van geest maar zwak van lichaam wegens een besmettelijke ziekte waarvan
gevreesd werd dat zij erdoor bevangen was ("licet debilitata corporis ob morbi
epidimie contagione ut timebatur detenta")
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van St. Lambertus te Luik 1 oude groot
en verder onder andere:
2.
aan de fabriek van de kerk van de begijnen haar kamer op het Begijnhof; de meesteressen
van het begijnhof mogen deze vervreemden; de opbrengst van de verkoop moeten zij
besteden aan ‘eenre casten ofte tafelen cum ymaginibus decoratam’ [= versierd met
afbeeldingen] te plaatsen op het hoogaltaar van deze kerk
4.
aan Liesbeth van Helmond, begijn in dit begijnhof, zolang zij leeft een erfpacht van 3 mud
rogge uit zekere erfgoederen gelegen in Esch en nog een erfpacht van 2 sester rogge uit
dezelfde goederen te leveren; na de dood van Liesbeth zijn deze erfpachten bestemd voor
de arme begijnen die verspreid over het begijnhof wonen; de meesteressen moeten dit
aanwenden voor brood en vis uit te delen op een dag in de Goede Week in de Vasten; de
meesteressen mogen voor hun moeite een portie voor zich zelf houden
plaats:
het woonhuis van Gerard Hyen, priester, in de Volderstraat
getuigen:
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Rumold Zavelbergs z.v.w. Wouter Zavelbergs, bezitter van een beneficie in de St. Janskerk
en
Rudolf z.v.w. Amelius Lathomus, poorters van Den Bosch.

343.
1472, 4 april
Vestiging erfcijns goederen Hintham en Rosmalen
door: Robrecht z.v.w. Willem Heymans zoon
t.b.v.: Aart zijn broer (zelfde vader)
van: erfcijns £ 8
uit:
1.
huis, erf en hof in het Vrijdom in Hintham tussen Thys z.v.w. Dirk Jacobs zoon en
Liesbeth w.v. Adriaan Ykens en haar kinderen en verder grenzend aan Jan van
Rietvoort
2.
7 hont lands in Rosmalen in de Hoge Vliert tussen Hendrik van den Heuvel en de
Leproserie en verder grenzend aan Porta Coeli en de gemene straat.

344.
1472, 29 augustus
Overdracht erfcijns huis Oude Hulst
door: Meus en jonkvrouwe Petra k.v.w. Klaas Spiering en Luitgaard; Luitgaard is d.v.w.
Peter van Eyk z.v.w. Gerard van Eyk en van w. Liesbeth d.v.w. Rudolf van den Grave;
zij handelen mede namens hun broer Anthonius
aan: Gerard van Eyk z.v.w. Peter van Eyk, hun oudoom
van: erfcijns £ 4
uit
huis en erf tussen w. Peter Udeman en Jan van Eindhoven, linnenwever
bijz.: Liesbeth voornd. had deze erfcijns verworven van Gerard Schilder.

345.
1472, 16 oktober
Overdracht erfpacht goederen Schijndel
door: Wouter van der Hove z.v.w. Jan van der Hove en e.v. Johanna natuurlijke d.v.w.
Wouter Pynappel
aan: mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van Geertrui d.v.w. Emond Emonds zoon
van: erfpacht 2 mud rogge
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uit:

de in nr. 89 omschreven goederen in Schijndel.

346.
1473, 20 februari
Vestiging erfcijns huis Vughterdijk
door: Paul z.v.w. Gijsbrecht Horent
t.b.v.: mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de meesteressen van het Groot Begijnhof
van: erfcijns 14 schellingen
uit:
huis, erf en hof op de Vughterdijk tussen de poorten tussen Katrijn w.v. Jan
Molenaar en haar kinderen en Hubrecht de Leeuw en aan de achterzijde grenzend
aan het water.

BHIC inv. nr. 5 regest nr. 24
1473, 20 februari
Vestiging erfcijns Vughterdijk
Paul z.v.w. Gijsbrecht Horent vestigt ten behoeve van mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van
Johanna van Lent begijn op het Groot Begijnhof een erfcijns van 40 schellingen uit een huis,
erf en hof op de Vughterdijk tussen de poorten. Belendingen als nr. 346.
Aantekening dat deze oorkonde bestemd was voor Anthonius van den Broek.

347.
1473, 9 april
Overdracht erfcijns land Den Dungen
door: Pontennier z.v. Jan Kepken en e.v. Seynsa d.v.w. Peter z.v.w. Hendrik Schellekens
aan: mr. Willem van Den Bosch ten behoeve van de pastoor van de kerk van de begijnen
(voor de ene helft) en de priesters die in deze kerk een beneficie bezitten (voor de
andere helft)
van: erfcijns £ 2 uit £ 3
uit:
de in nr. 224 omschreven goederen in Den Dungen
Johanna w.v. Jan Leidekker heeft het vruchtgebruik, zolang zij leeft, van de helft van deze
erfcijns
Met de z.g. schoot en loot bepaling.

BHIC inv. nr. 5 regest nr. 25
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Schenking erfcijns Vughterdijk
jaargetijde en licht in de kerk
voor: notaris Dirk van Hall priester van het bisdom Luik
van: Johanna van Lent begijn op het Groot Begijnhof
Zij schenkt uit vrije wil een erfcijns van 40 schellingen (zie oorkonde van 20 februari 1473)
aan het begijnhof aan Anthonius van den Broek priester en eeuwig beneficiaat op het
begijnhof. Als de pastoor resideert krijgt hij daarvan 15 schellingen en de beneficiaten 10
schellingen onder de last van een jaargetijde voor haar. De fabriek krijgt 15 schellingen
omdat zij in de kerk begraven wil worden. Tenslotte is 5 schellingen bestemd voor de
meesteressen van het licht.
plaats:
de woonkamer van Johanna
getuigen:
Gerard die Haze priester en beneficiaat in de kerk van het begijnhof en
Hadewych d.v.w. Jan die Meester die op dit hof woont.
Op de rug: op de dijk bij de Pickepoort.

348.
1473, 17 november
Vidimus; inbewaringgeving
1.
Vidimus door schepenen van Den Bosch van de oorkonden van 22 mei 1371, 13 juli 1373 en
24 januari 1439 (resp. nr's 48, 49 en 206a).
2.
Griet van Erp d.v.w. Hendrik en Mechteld d.v.w. Broos Janszoon de Riemslager,
meesteressen van het Groot Begijnhof, erkennen deze akten mede ten behoeve van Griet
d.v.w. Aart van Hal in bewaring te hebben, zolang althans Griet voornd. leeft.

349.
1474, 29 april
Overdracht erfpachten goederen Heesch
door: Zebrecht de Donker z.v.w. Hendrik de Donker
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aan:
van:
uit:

Adriana zijn dochter verwekt bij Luitgaard d.v.w. Lambrecht van der Sluizen van
Gewande
erfpachten 5 sester en 3 sester rogge
de onderpanden omschreven in nr. 283

BHIC inv. nr. 6 regest nr. 26
1474, 25 augustus
Aanwijzing onderpanden altaar Vier Doktoren
Verwezen wordt naar de constitutie van de erfpacht van 1 mud rogge door Aleid op 5 april
1441 (BHIC inv. nr. 6 regest nr. 19). Deze erfpacht behoort tot het altaar van St. Anthonius
c.a. Gerard de Haze rector van de kerk van het begijnhof heeft daarna door koop enkele
stukken verworven.
Gerard de Haze priester wijst enige stukken land aan (‘imposuit’) als onderpand ten
behoeve van Franco van Langel ten behoeve van de rector van het altaar van St. Anthonius
en de Vier Doktoren in de kerk op het Begijnhof, namelijk 10 hont uit een kamp broekland
genaamd Wouters Kamp in Empel grenzend aan de wetering, een kamp broekland in Empel
in die Hofsteden van 7 hont, een stuk land Het Venne van 4 morgen in Empel, een stuk land
in Rosmalen op het Bruggense veld genaamd Priestkempken, een kamp broekland van 3
morgen, en 1 bunder broekland in Rosmalen genaamd het Middelste Blok.

BHIC inv. nr. 11, regest nr. 27
1476, 19 januari
Vestiging erfcijns St. Michielsgestel – Haanwijk
Hendrik z.v.w. Jan Berthouts vestigt ten behoeve van zijn broer Berthold een erfcijns van 2
pond uit een akker van 4 lopenzaad in St. Michielsgestel in Haanwijk.

350.
1476, 6 juli
Vestiging erfpacht goederen Oss
door: Klaas z.v.w. Jan Simons zoon van der After
t.b.v.: zijn broer Aart
van: erfpacht 1 malder rogge
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen landerijen groot 14 lopenzaad in Oss ‘aen die Catwijck’
tussen Klaas z.v.w. Simon van der After en de gemene straat
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2.
bijz.:

3 vatzaad land aldaar op ‘dat Weystervelt’ tussen Gerard z.v.w. Jan en Katrijn w.v.
Peter Loyer en haar kinderen
Aart had tevoren de helft van deze goederen overgedragen aan zijn broer.

351.
1477, 12 februari
Overdracht erfpacht huis Helmond Kloostereind
voor: Michiel Ketelaar en Klaas Mys, schepenen van Helmond
door: Jan Marcelis Tempelaars zoon
aan: Godfried z.v.w. Paul van Vaarle
van: erfpacht 1 malder rogge Helmondse maat
uit:
een huis met zijn heining in Helmond op het Kloostereinde bij de brug naast Jan
Gerrits en een water gend. ‘den Amey’ en verder grenzend aan de straat
bijz.: door Jan Tempelaars gekocht van Peter z.v. Peter Pelgrom.

352.
1477, 9 mei
Vestiging erfcijns goederen Schijndel
door: Crispinianus z.v.w. Daniel van der Aa en Adriaan z.v.w. Aart van Zoggel als e.v. van
Liesbeth d.v.w. Daniel voornd.
t.b.v.: Gijsbrecht z.v.w. Mattheus z.v.w. Lambrecht van der Heyden
van: erfcijns £ 4
uit:
1.een kamp lands van 2 m. in Schijndel ‘ten Borne’ in Elde tussen Aart z.v.w. Michiel van der
Wetering en Jan van der Spankt , strekkend vanaf Jan van der Hagen tot aan Hendrik van
Beek
2.een stuk akkerland aldaar in de akkeren naast de kerk tussen Aart Egen en de kinderen
v.w. Jacob Gerrits en verder grenzend aan de gemene weg
3.een kamp lands van 1 morgen in ‘die Hautaert’ grenzend aan Willem Ricoudszoon en
verder grenzend aan Jan Penning en de gemene straat
4.een kampje weiland van 1½ bunder aldaar in Elde tussen de Zusters van Orthen en de
verkopers en verder grenzend aan Jan Witven
op de rug:
door Christina Beukentop bij testament vermaakt.

353.
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1477, 1 september
Overdracht erfcijns gruit Eindhoven en Woensel; spijnde
door: Gerard, Hendrik en Jacob k.v.w. Hendrik Sanders van Oss en w. Griet;
mr. Aart van der Kluiten z.v.w. Hendrik van der Kluiten en w. Beatrix; Beatrix is d.v.w.
Jacob van den Wiel, leerlooier
aan: Gerard van Beesd als pastoor van de kerk van de begijnen
van: erfcijns £ 6
uit:
de gruit van Eindhoven en Woensel
voorwaarden:
1.
de z.g. schoot en loot bepaling
2.
zij moeten ieder jaar op een geschikt tijdstip dit geld uitdelen onder de arme
begijnen ter ere Gods en voor het zieleheil van w. Jacob van den Wiel, diens vrouw
Aleid en hun voorouders en ouders.

354.
1478, 27 juni
Vestiging erfcijns goederen St. Oedenrode-Olland
door: Gerlach z.v.w. Gijsbrecht van den Yvelaar
t.b.v.: Jan van den Borne z.v.w. Jan
van: erfcijns £ 2
uit:
huis, erf, hof en een stuk aangelegen akkerland groot 1 mudzaad in St. Oedenrode in
Olland tussen Wouter Hermans zoon en Jan van den Borne voornd. en verder
grenzend aan de gemene straat.

BHIC inv. nr. 7 regest nr. 29
1478, 21 juli
Overdracht erfcijns Rosmalen
Jan z.v.w. Broos Jansz. doet afstand ten gunste van de pastoor van de kerk van het Groot
Begijnhof voor de ene helft en de beneficiaten in deze kerk voor de andere helft van een
erfcijns van 4 pond uit de volgende onderpanden in Rosmalen:
1. 10 hont in de Heersche Romputte grenzend aan het erf van de Tafel van de H. Geest
van 's-Hertogenbosch en de gemene waterloop
2. 5 hont in een kamp genaamd de Akense Hoeve die in zijn geheel 5 ½ morgen groot is
en die grenst aan het erf van het klooster Coudewater en aan de sloot
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355.
1478, 4 september
Overdracht erfpacht goederen Gemonde
door: Franco van der Stappen z.v.w. Godfried van der Stappen z.v.w. Rudolf van der
Stappen;
Peter z.v.w. Peter Jansz. als e.v. Jut d.v.w. Godfried van der Stappen
aan: Geertrui d.v.w. Jan van Keulen/Jan Colen
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
de goederen omschreven in nr. 233
als extra onderpand: de helft van de ‘Zwriters Hoeve’ in Schijndel in ‘Lyesschot’.

356.
1478, 14 september
Testament Aleid van Heesch erfpacht Uden (uittreksel)
jaargetijde
voor: notaris Sander Piek van Batenburg, clericus aartsbisdom Keulen
van: Aleid d.v.w. Jan van Heesch, inwoonster van het dorp Geffen;
zwak van lichaam maar gezond van geest
legaten:
1.
aan de fabriek van de eerbiedwaardige kerk van Luik 4 stuivers
en verder onder andere:
2.
aan Liesbeth d.v.w. Jan Brossen, haar neef, de helft van een erfpacht van 1 mud rogge uit
goederen in Uden
3.
aan de fabriek van de kerk van het Groot Begijnhof de andere helft van deze erfpacht en de
helft vermaakt aan Liesbeth na diens dood; deze erfpacht is bestemd voor een jaargetijde
voor haar, haar ouders en haar weldoenders; de meesteressen van het begijnhof zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit jaargetijde dat moet bestaan uit een vigilie en
een gezongen heilige Mis door de pastoor en de andere geestelijken die in deze kerk een
beneficie bezitten; mocht er wat overblijven dan moet dit besteed worden aan de eredienst
plaats:
woonhuis van de testatrix in Geffen in ‘den Ham’
getuigen:
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Gerard van Helden, priester in de kerk van de begijnen en bezitter van een beneficie aldaar;
Dirk Kepken inwoner van het dorp Geffen;
Mechteld d.v.w. Broos Jansz. en
Liesbeth d.v.w. Jan Brossz., neven van de testatrix.

357.
1479, 11 februari
Overdracht erfpacht landerijen Oss
door: Aart z.v.w. Jan Simons zoon van der Ater
aan: Heilwych d.v.w. Simon van der After en begijn in het Groot Begijnhof
van: erfpacht 1 malder rogge
uit:
de in nr. 350 omschreven onderpanden in Oss.

358.
1480, 9 juli
Testament Liesbeth Stouten (uittreksel)
erfpacht hoeve Boxtel; jaargetijde; spijnde
voor:
(minuut) d.d. 24 febr. 1456 notaris Gerard van Grotel
(grosse) d.d. 9 juli 1480 notaris Jan z.v. Amelrik van Den Bosch, clericus bisdom Luik
van: Liesbeth Stouten natuurlijke d.v.w. Gerlach z.v.w. Hendrik Gerlings, poorteres van 'sHertogenbosch
liggend in haar ziekbed, maar gezond van geest
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 1 Arnoldusgulden
2.
aan het beeld van O.L. Vrouw in deze (?) kerk 1 Arnoldusgulden
en verder onder andere:
3.
aan de geestelijken in de St. Janskerk een erfcijns van £ 1 door de executeurs te vestigen en
bestemd voor een jaargetijde voor haarzelf, haar ouders en haar vrienden en voor een
bezoek aan haar graf, zoals gebruikelijk is.
4.
zij bezit een erfpacht van 5 mud uit 9 mud rogge uit een hoeve in Boxtel ‘ten Elsbroeck’ door
Lambrecht van Deurne voor haar van Aart van Lankveld verworven; 3 sester daarvan
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vermaakt zij aan de arme begijnen op het Groot Begijnhof; de meesteressen worden belast
met de uitdeling; heer Gooswijn Paulusz. mag deze uitkering echter, zolang hij leeft,
uitdelen
plaats:
(minuut):
de hoge kamer ("camera alta") van het woonhuis van de testatrix bij de Hinthamerstraat
(grosse):
naast het koor van de St. Janskerk
getuigen:
(minuut):
Gooswijn Paulusz., priester;
Jan z.v. Wouter, de verwer;
Daniel Bruin, glazenier;
Klaas Janszoon, glazenier en
Yda Moorkens, alle inwoners van Den Bosch
(grosse):
Evert van den Water, kanunnik, en
Jan Sluiter, bezitter van een beneficie in de St. Janskerk.

358a.
1481, 24 maart
Vestiging erfcijns goederen Berlicum
door: Godfried z.v.w. Maarten Peters zoon
t.b.v.: mr. Hendrik Pelgrom t.b.v. de Kleine Infirmerie
van: erfcijns £ 4
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen deels akker- deels weiland in Berlicum aan
het Braakven tussen Liesbeth w.v. Rutger Lambrechtsz. en haar kinderen en Hendrik
van den Ven en verder grenzend aan de straat en de gemeynte.

359.
1481, 24 september
Overdracht erfcijnzen landerijen Schijndel-Delschot
voor: Aart Kaasmaker en Lodewyk Bontwerker, schepenen in St. Oedenrode
door: Rutger en Jan, z.v.w. Godfried Rutten zoon
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aan: Liesbeth hun zuster
van:
1.
erfcijns £ 5
2.
erfcijns £ 4
uit:
ad 1.een beemd in Schijndel ‘aen Delschot’ verschuldigd door de erfgenamen van Aart van
Zoggel
ad 2.huis, hof en hofstad in Schijndel ‘aen Delschot’ verschuldigd door Marcelis van den
Vloet
De zegels van de schepenen zijn verdwenen.

360.
1482, 7 februari
Vestiging erfcijns landerijen Schijndel-Delschot
door: Willem z.v.w. Willem Schoenmaker
t.b.v.: Gijsbrecht z.v.w. Mattheus van der Heyden
van: erfcijns £ 3
uit:
1.
10 lopenzaad land in Schijndel in ‘Delschot’ tussen Marcelis van den Vloet en Wouter
van der Heyden en strekkend van Godschalk van Luissel tot aan de gemene straat
2.
een beemd in Schijndel in de Bakshoeve tussen Adriaan van Zoggel en Jan van den
Oetelaar en verder grenzend aan Jan van der Zydewinden en Adriaan van Zoggel.

BHIC inv. nr. 7 regest nr. 30
1482, 17 maart
Overdracht erfcijns Rosmalen-Heze
Voor schepen in Heze Jan Jan Korstkenszoon, Jan Kwattel, Hendrik Voet, Jan Aart
Jacobszoon, Herman Jan Wouterszoon, Hendrik Janszoon en Evert Broos zoon
Roelof z.v.w. Dirk van Aken draagt over aan Michiel z.v. Rutger Rutgerszoon een erfcijns van
4 pond payment uit een ‘ghezeet’ huis en hof in de parochie van Rosmalen in Heze
strekkend van het huis van Nuland tot aan de gemene straat.
Uit de dubbele datering blijkt dat de schepenbank van Heze [= Rosmalen] toen de Paasstijl
gebruikte.
Met het goed bewaarde schependomszegel met daarop de afbeelding van een staartploeg.
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BHIC inv. nr. 7 regest nr. 31
1482, 17 maart
Naasting erfcijns Rosmalen-Heze
Voor schepenen in Heze (namen als vorige oorkonde) verschijnt Jan z.v.w. Wouter z.v. Aart
‘Cloeten’. Hij toont het geld waarmee hij de erfcijns in de vorige oorkonde overgedragen wil
naasten.
Met het goed bewaarde schependomszegel met daarop de afbeelding van een staartploeg.

BHIC inv. nr. 7 regest nr. 31
1482, 17 maart
Naasting erfcijns Rosmalen-Heze
Voor schepenen in Heze (namen als vorige oorkonde) verschijnt Jan z.v.w. Wouter z.v. aart
‘Cloeten’. Hij draagt de erfcijns beschreven in de vorige oorkonde over aan Michiel z.v.
Rutger Rutgerszoon.
Met het goed bewaarde schependomszegel met daarop de afbeelding van een staartploeg.

361.
1482, 23 oktober
Vestiging erfcijns huis Achter de Mandemakers
door: Hendrik de Wit z.v.w. Jacob en Jacob de Wit z.v. Hendrik voornd.
t.b.v.: mr. Willem van den Bosch ten behoeve van de pastoor en alle geestelijken
verbonden aan de kerk van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 4
uit:
een huis, erf en hof en twee daarachter gelegen aangrenzende kameren met hun
grond ‘Onder die Mandemekers’ tussen Marcelis Schers en Jan de Kok van Loon en
strekkend van de straat tot aan de stadsmuur
voorwaarde: de z.g. schoot en lootbepaling.

362.
1483. 29 januari
Aanmaning achterstallige erfpacht hoeve Geffen
door:
Christina van Poppel als meesteres van het Groot Begijnhof
betreft:
zij verklaarde ten overstaan van de schepenen, dat een erfpacht van 1 mud
rogge uit een hoeve in Geffen aan de Nulandse Dijk en uit 2 morgen land
behorende bij deze hoeve gedurende drie jaar niet betaald is.
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363.
1483, 8 februari
Overdracht erfcijns huis Hintham
bewoner Zinnelooshuis
door: Peter, Hendrik, Wouter, Jacob en Philips k.v.w. Gerard z.v.w. Boudewyn Gerritsz. van
Well mede namens hun broer Jan;
Adriaan z.v.w. Jan Berthout als meester van het huis der zinnelozen namens Gerard
z.v.w. Gerard z.v.w. Boudewyn voornd. die in dit huis woont
aan: Hendrik z.v.w. Gerard de Smid
van: erfcijns 20 schellingen
uit:
huis, hofstad en hof in Hintham tussen Gerard Maasz. en w. Lambrecht van
Engeland.

363a.
1483, 12 februari
Overdracht erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door:
Engbert en Heilwych jr., k.v.w. Hendrik Keymp z.v.w. Godfried;
Hendrik z.v.w. Hubrecht z.v.w. Aart Heer Woutersz.; de moeder van Hendrik is Christina
d.v.w. Hendrik Keymp mede t.b.v. Gerburg zuster van Christina;
mede t.b.v. Willem Nouwen z.v.w. Jacob en e.v. Heilwych sr. d.v.w. Hendrik Keymp
aan: Jan z.v.w. Hendrik Keymp
van: vier vijfde deel van een erfpacht van 5 lopen uit 13 lopen rogge
uit:
de onder nr. 405 omschreven onderpanden.

363b.
1483, 12 februari
Overdracht erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door:
aan:
van:
uit:

Engbert enz. (als nr. 363a)
Jan z.v.w. Hendrik Keymp
vier vijfde deel van een erfpacht van 19 lopen rogge.
de in nr. 406 omschreven onderpanden.
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364.
1483, 17 maart
Overdracht erfcijns land Heeswijk
door: Dirk z.v.w. Hendrik Sluiter
aan: Jacob Goyen z.v.w. Jacob
van: erfcijns £ 2
uit:
huis, erf, hof en aangelegen land groot 4 lopenzaad in Heeswijk tussen Jacob
Keelbreker
bijz.: door Jan z.v.w. Peter Frederiksz. gekocht van Peter z.v.w. Gijsbrecht Wouters zoon.

365.
1483, 5 april
Overdracht erfpacht huis Helmond-Kloostereind
voor: Cornelis Vriends en Klaas Mys, schepenen van Helmond
door: Godfried z.v. Paulus van Vaarle
aan: Hendrik Colen, priester
van: erfpacht 1 malder rogge, Helmondse maat
uit:
de onderpanden omschreven in nr. 351.
Het zegel van Klaas Mys is bewaard.

366.
1483, 18 april
Testament Adriana Donker van Oss (volledig)
jaargetijde; spijnde
voor: notaris Gerard van Beesd, clericus bisdom Luik
van: Adriana d.v. Zebrecht Donker van Oss, begijn in het Groot Begijnhof
gezond van geest, maar zwaar ziek; zij herstelde niet
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik 2½ stuiver
2.
aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk 2½ stuiver
3.
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aan de fabriek van de kerk van het Begijnhof alles wat zij had besteed aan de herbouw van
haar kamer
4.
aan de kruisbroeders in 's-Hertogenbosch een erfpacht van ½ mud rogge
5.
aan Johanna e.v. van Judocus Knode, haar bloedverwant, een erfpacht van ½ mud rogge; na
de dood van Johanna gaat dit naar haar kinderen en niet naar Judocus
6.
aan de arme begijnen op het Groot Begijnhof een erfpacht van ½ mud rogge door de
meesteressen te verdelen en wel omdat de testatrix jarenlang daar aalmoezen heeft
ontvangen en omdat alom gezegd werd dat zij verplicht was dit te doen
7.
aan de pastoor van de kerk van de begijnen een erfcijns van £ 2 bestemd voor een
jaargetijde voor haar en haar ouders; £ 1 is bestemd voor de pastoor die iedere zondag de
namen van haar en haar ouders op de preekstoel (‘ambo’) moet afroepen; het andere £
gaat voor de helft naar de pastoor en voor de helft naar de andere aan deze kerk verbonden
geestelijken; zij die verzuimen krijgen geen geld
8.
aan Bele haar [onleesbaar]
9.
aan Yda van Slypen een ‘pelliceum’ [= bontmantel?] en het slechtste hemd
10.
aan Katrijn haar dienstbode een begijnenkledingstuk gend. ‘een zielken’
11.
de turven liggend op het ‘solarium’ draagt zij over aan de meesteressen
12.
aan Griet van Lieshout wegens haar dankbare diensten haar beste hemd
13.
aan ieder van de zusters in het huis [= Kleine Infirmerie?] een ‘peplum’
14.
aan Johanna e.v. Judocus Knode haar beste falie
15.
aan Jut wonend in het huis [zie 13.] een hemd (‘toga’)
executeurs:

Willem, prior van de Kruisbroeders in Den Bosch en
Johanna e.v. van Judocus Knode voornd.

plaats:
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de kamer van de testatrix op het begijnhof
getuigen:
Griet van Lieshout en Yda van Slypen, begijnen;
Klaas, de koster van het begijnhof en verscheidene andere begijnen.

366a.
1483, 23 mei
Overdracht erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door: Jan z.v.w. Hendrik Keymp z.v.w. Godfried
aan: Dirkje d.v.w. Godfried Keymp en w.v. Hendrik Hollander
van: erfpacht 5 lopen rogge
uit:
de in nr. 405 omschreven onderpanden.

366b.
1483, 23 mei
Overdracht erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door: Jan z.v.w. Hendrik Keymp z.v.w. Godfried
aan: Dirkje d.v.w. Godfried Keymp en w.v. Hendrik Hollander
van: erfpacht 19 lopen rogge
uit:
de onder nr. 406 omschreven onderpanden.

367.
1483, 30 mei
Overdracht rente stad Den Bosch
door: Peter z.v.w. Romboud Aarts zoon
aan: Dirk z.v.w. Aart de Visser
van: ¼ van een rente van 14 Franse Kronen (24 strs. per kroon) betaalbaar op 1 juni
verkocht door de stad Den Bosch aan wijlen Boudewyn z.v.w. Aart de Visser, pastoor
van Maren.

368.
1483, 26 september
Vestiging erfcijns huis Beurdsestraat
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door: Judocus Knode z.v.w. Aart
t.b.v.: Franco van Langel ten behoeve van de pastoor (voor 3/4 deel) en de geestelijken
verbonden aan de kerk van het Groot Begijnhof (voor ¼ deel)
van: erfcijns £ 2
uit:
huis, erf en hof aan de Beurdsestraat tussen Thomas van der Rullen en de kinderen
v.w. Christina van Orthen en aan de achterkant grenzend aan de straat gend. ‘den
Mortel’
voorwaarden:
1.
de z.g. schoot en loot bepaling
2.
pastoor en geestelijken moeten het jaargetijde gesticht door Adriana (zie nr. 366)
opdragen.

369.
1483, 21 oktober
Overdracht erfcijns huis Kolperstraat
door: Hendrik van Bronkhorst, priester, gemachtigd door het clarissenklooster in Wamel
aan: mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de pastoor en de geestelijken verbonden aan
de kerk van het Groot Begijnhof
van: erfcijns 50 schellingen
uit:
zie nr. 285
bijz.: door Bele d.v.w. Andries Timmermans in haar testament vermaakt aan het. klooster
in Wamel.

370.
1483, 15 november
Overdracht erfcijns goederen Hintham en Rosmalen-De Vliert
door: Aart z.v.w. Willem Heymans zoon
aan: Wouter van Vught z.v.w. Wouter en e.v. Katrijn d.v. Aart voornd.
van: erfcijns £ 8
uit:
1.
huis, erf en hof van Robrecht z.v.w. Jan Heymans zoon gelegen in het Vrijdom onder
Hintham tussen Matthias z.v.w. Dirk Jacobs zoon en Liesbeth w.v. Adriaan Ykens en
haar kinderen
2.
7 hont land in Rosmalen op de Hoge Vliert tussen Hendrik van den Heuvel en de
Leproserie gend. ‘ter Eyendonck’.
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371.
1484, 5 juli
Overdracht erfcijns kamp Schijndel-Elde
door: Herman z.v.w. Willem van der Donk en Jut
aan: Geertrui van Keulen d.v.w. Jan en aan Hillegond van Dennenburg als meesteressen
van het Groot Begijnhof ten behoeve van de arme begijnen die daar wonen
van: erfcijns £ 3
uit:
de helft van een kamp van 2 bunder in Schijndel in Elde tussen Willem Bak z.v.w.
Willem van de Molengraaf en Hendrik z.v.w. Hendrik van Esch.

1484, z.d.
Statuten van het begijnhof
Uitgave:
G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx (deel II; ’s-Hertogenbosch,
1905) 53-59.
In 1484 hebben de meesteressen van het Groot Begijnhof in overeenstemming met hun
privileges en met toestemming van de provisor en met advies van de oude jonkvrouwen de
volgende statuten vastgesteld. Zij dienen voor de zaligheid van hen die op dit hof wonen en
zullen wonen en die de vrijheid willen gebruiken die de hertogen en hertoginnen aan het
hof verleend hebben.
1.
De meesteressen mogen de statuten aanvullen na overleg met de provisor en de oude
jonkvrouwen.
2.
Iedere begijn moet de getijdegebeden horen die in de kerk van het hof gehouden worden
tenzij bij ziekte of met toestemming. Wanneer er in de kerk een dienst wordt gehouden of
wordt gepreekt mageen begijn niet naar een andere kerk gaan.
3.
De begijnen dragen kleding van geen andere kleur dan zwart, wit of grauw. Hun kleding
moet van hoofd tot voeten eenvoudig zijn ‘nae beghijnlycker wijsen’. Haar onderrok moet
geknoopt zijn. Begijnen mogen geen zaken dragen die niet passen bij de staat van begijn.
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4.
De meesteressen benoemen voor ieder huis een huismeesteres die wijs en van goed
geweten is. De andere moeten haar gehoorzamen. Begijnen mogen niet zonder verlof van
de huismeesteres de stad ingaan of ergens anders gaan eten of slapen. Als aan de
instructies van de huismeesteres geen gehoor wordt gegeven dan moet dit gerapporteerd
worden aan de meesteressen die de overtreder moet corrigeren.
5.
Iedere begijn moet vrede en vriendschap houden en vooral ’s avonds en ’s morgens stil zijn
opdat de anderen niet gehinderd worden in hun gebed of slaap. De bewoners van de
infirmerie gaan ’s avonds om negen uur naar hun kamer en stil zijn. Overtreders worden
gecorrigeerd. Zij moeten hun moeder gehoorzamen. Wie dat niet doet wordt door de
meesteressen verwijderd.
6.
Wanneer de meesteressen een begijn straffen, dan moet deze schuld bekennen en haar
leven beteren. Wie dat niet doet mag door de meesteressen uit het hof verwijderd worden
zoals de privileges aangeven. Iemand anders mag dan haar kamer in bezit nemen.
7.
De meesteressen mogen aan niemand een kamer verkopen of op de hof laten wonen als de
pastoor en de huiszuster dat niet goed vinden.
8.
In ieder huis wordt dagelijks gebeden ‘twee seven psalmen’ of 15 maal Miserere Deus of 33
maal het Onze Vader. Zij bidden voor de hertog en de hertogin, de pastoor van het hof, de
stad en alle goede mannen die het hof van dienst kunnen zijn.
9.
Een begijn die een kamer heeft met twee of drie bedsteden ‘die zal dat rechte houden van
cost die in den huys compt’ naar oude gewoonte.
10.
Tussen Bamis en Vastenavond wordt de poort gesloten ’s avonds om zes uur, tussen
Vastenavond en Bamis om acht uur. Buiten deze uren mag de poort alleen open met verlof
van de meesteressen. Dat geldt ook voor de ‘gelyntporten’.
11.
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Mannen mogen ’s nachts niet op de hof slapen, zo ook geen knechtjes [= jongens]. Een
begijn mag niet met een man in het geniep op de kamer zijn. Een begijn mag niet zonder
verlof van de meesteressen en de huiszuster iemand laten inwonen.
12.
Als een van de priesters of zusters op sterven ligt, dan wordt de klok geluid en komt iedere
begijn naar de kerk om voor hun medezuster te bidden, als zij dat tenminste wil.
13.
Een begijn die een kind krijgt, steelt of vecht op de hof of in de stad die verbeurt haar kamer
en mag nooit meer op de hof wonen.
14.
Wie een kamer op de hof koopt die moet deze binnen één jaar bewonen.
15.
Niemand mag op de hof school houden of meer dan vier meisjes in de kost nemen. Een
begijn die meisjes onder zich heeft moet ervoor zorgen dat deze geen overlast veroorzaken.
Overtreders verbeuren hun kamer.
16.
Een kamer mag niet verkocht worden aan iemand die uit een klooster of een
‘susterenhuyse’ komt.
Ongehoorzame begijnen worden gestraft en gecorrigeerd door de meesteressen. Aan
niemand mag een kamer verkocht worden als de meesteressen niet eerst bij de huiszuster
de rol hebben gelezen .
17.
Een begijn mag niet uit de stad vertrekken of buiten de stad overnachten zonder
toestemming van de pastoor of de meesteressen. Overtreders worden gecorrigeerd door de
pastoor en de meesteressen en kunnen hun kamer verbeuren. Zij krijgen het geld dat zij
voor de kamer betaald hebben dan niet terug.
18.
Een begijn die gestraft is mag niet gaan klagen en de meesteressen met hun familieleden
lastig vallen of hen belasteren of wraak nemen, anders verbeurte van haar kamer.
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372.
1485, 15 januari
Vidimussen; inbewaringgeving
Veghel en Vrijdom; altaar hoogkoor kerk Begijnhof
1.
Schepenen van Den Bosch maken bekend, dat zij de oorkonden van 5 februari 1398, 2
december 1428 en 30 mei 1429 (resp. regesten nr's 108a, 179a en 180a) hebben
gevidimeerd.
2.
Zeger van den Brand, priester en rector van de tweede fundatie van het hoogaltaar in het
koor van de kerk van de begijnen erkent bovenstaande akten mede ten behoeve van de
Kleine Infirmerie in bewaring te hebben. Hij zal de stukken afgeven, wanneer de Kleine
Infirmerie ze nodig heeft.

BHIC inv. nr. 34, regest nr. 33
1485, 11 april
Overdracht erfcijns Oude Dieze
Jan van Andel natuurlijke zoon van w. heer Jan van Andel en Hendrik de Gruyter z.v.w.
Hendrik handelend als echtgenoot van Mechteld natuurlijke d.v.w. heer Jan voornd. draagt
over aan Hendrik van Beerze cantor van de St. Janskerk een erfcijns van 10 schellingen uit
onderpanden aan de Oude Dieze (zie voor de vestiging de oorkonde van 5 januari 1343). De
ligging wordt nu omschreven als: debiteur is nu meester Cornelius de Waal steenhouwer. De
rente gaat uit zijn huis en erf tussen Wouter van Beers en de straat genaamd ‘Tryerentey’.
Aan de voorzijde gelegen aan de straat genaamd Oude Dieze of ‘aen die Volretrap’.

BHIC inv. nr. 7 regest nr. 34
1487, 15 februari
Overdracht erfcijns Rosmalen
Michiel z.v. Rutger Rutgerszoon draagt over aan Hendrik Pelgrom ten behoeve van de
pastoor en de kapelaans van de kerk van het Groot Begijnhof de erfcijns van 4 pond uit
onderpanden in Rosmalen zoals beschreven in de drie oorkonden van 17 maart 1482 (zie
daar).

373.
1489, 23 juli
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Vestiging erfcijns goederen Helvoirt
door: Gillis z.v. Dirk Moonen
t.b.v.: mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de Kleine Infirmerie
van: erfcijns £ 3
uit:
huis, erf, hof en 4 lopenzaad aangelegen land in Helvoirt tussen Engbert z.v.w.
Hendrik Engbertsz. en verder grenzend aan de gemene straat en uit 6 lopenzaad
land aldaar tussen Adriaan Berkelmans en Jan Goossens.

374.
1490, 15 mei
Vestiging erfcijns goederen Geffen
door: Christiaan z.v. Lambrechts Christiaanszoon
t.b.v.: mr. Godfried van Dommelen ten behoeve van de Kleine Infirmerie
van: erfcijns £ 2
uit:
huis, erf, hof en een stuk aangelegen land groot 7 vatz. in Geffen tussen Jan van
Dinther en de erfgenamen v.w. Dirk van Hersel en verder aan twee zijden grenzend
aan de gemene straat.

375.
1491, 2 maart
Overdracht erfpacht goederen Schijndel-Schrijvershoeve
weekmis kerk Begijnhof
door: Adriaan Bertoldsz., rector van het altaar van St. Jan de Evangelist in de kerk van het
Groot Begijnhof;
hij handelt met toestemming van Gerard van Beesd, kanunnik en pastoor van de
kerk van het Begijnhof
aan: Franco van Langel ten behoeve van Evert van Berk, kanunnik in Den Bosch
van: erfpacht 2 mud rogge met de achterstallen
uit:
alle goederen v.w. Liesbeth d.v.w. Gerard van der Weteringen en begijn in het Groot
Begijnhof, gelegen in Schijndel in de Schrijvershoeve op het Lutteleinde
bijzonderheid:
Liesbeth had in haar testament verleden voor Jan de Haze, deze erfpacht bestemd voor een
wekelijkse mis op te dragen door de rector van gend. altaar (zie verder regest nr. 210)
op de rug:
de namen van enige latere bezitters van deze erfpacht namelijk:
heer Peter van der Weyden
heer Aart van der Weyden
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heer Aart van Gemert.

376.
1491, 2 maart
Overdracht erfcijns land Oisterwijk-Vrijheid
door: Adriaan Bertoldsz., rector van het altaar van St. Jan de Evangelist in de kerk van het
Begijnhof en handelend met toestemming van Gerard van Beesd (zie regest nr. 373)
aan: Franco van Langel ten behoeve van Evert van Berk, kanunnik in Den Bosch
van: erfcijns 40 schellingen zwarte Tournooise groten met de achterstallen
uit:
een stuk land gend. ‘die Lairacker’ binnen de vrijheid van Oisterwijk met aan
weerszijden de waterloop gend. ‘die Nedervonder’ en verder tussen Jacob z.v. Jan
Stynen zoon in het oosten en een zekere Appels van Luissel in het westen
N.B.: zie ook de nr's 375 en 152o.

377.
1491, 23 maart
Overdracht erfcijns land Oisterwijk-Vrijheid
Dezelfde transactie als in nr. 374 maar in de omgekeerde richting en zonder de
achterstallen.

378.
1491, 23 maart
Overdracht erfpacht goederen Schijndel
door: Geertrui w.v. Willem z.v.w. Willem Roelofs zoon; Geertrui is d.v.w. Dirk Godfriedsz.
aan: Franco van Langel ten behoeve van de reguliere zusters van Bethanië op de
Windmolenberg
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 12 lopenzaad in Schijndel ‘aen den Borne’
tussen Christiaan Lambrechtszoon en de k.v.w. Michiel van der Wetering en zekere
anderen
2.
een stuk land deels akker deels weide van 3 bunder gend. ‘dat Oedenlant’ in
Schijndel ‘ten Borne’
3.
een stuk akkerland gend. ‘dat Oedenlant’ groot 12 lopenzaad
bijz.: door Geertrui verworven van Dirk van Dieperbeek z.v. Dirk
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voorw.:

de z.g. schoot en loot bepaling.

379.
1491, 23 maart
Overdracht erfpacht goederen Schijndel-Schrijvershoeve
Dezelfde transactie als in nr. 373 maar nu in de omgekeerde richting en nog steeds met de
achterstallen.

380.
1491, 12 april
Vestiging erfpacht goederen St. Oedenrode
door: Jan Brok z.v.w. Hendrik Brok
t.b.v.: zijn natuurlijke dochter Agaat, begijn in het Groot Begijnhof
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
huis, erf, hof en aangelegen land, deels akker-, deels weide en deels broekland,
gend. ‘den Hazenputt’ in St. Oedenrode tussen de gemeynte en de Bonnefanten en
strekkend van Jan Godfriedsz. tot aan de gemeynte.

381.
1492, 7 januari
Aflosbaarheid erfcijns goederen Tilburg
Gooswijn van den Hezeakker verklaart dat een erfcijns van 16 Rijnsgulden (12 vuurijzers of
ander goed Vlaams geld voor een Rijnsgulden) door hem gekocht van Herman Poelman
z.v.w. Herman door deze altijd kan worden gelost tegen een koers van 200 Rijnsgulden.
De erfcijns gaat uit een hoeve in Tilburg ‘ter Loe’, uit een beemd aldaar tussen de
erfgenamen van Aart van Loet en het klooster van Tongerlo en uit alle andere goederen van
de verkoper.

382.
1492, 24 maart
Vestiging erfcijns huis Verwersstraat
door: Jan z.v.w. Daniel Keelbreker
t.b.v.: Aart z.v.w. Jan Vallik
van: erfcijns £ 2

- 1 -

uit:

huis, erf, hof en achterhuis aan de Verwersstraat tussen Daniel Gerrits zoon en
Gooswijn Keelbreker en strekkend van de straat tot aan Engbert Luding.

383.
1492, 27 april
Overdracht erfpacht goederen St. Michielsgestel-Ten Hornik
door: Jan z.v.w. Gerard de Molenaar z.v.w. Hendrik de Molenaar
aan: Franco van Langel ten behoeve van de arme begijnen op het Groot Begijnhof
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit:
de in nr. 223 omschreven goederen in St. Michielsgestel Ten Hornik [precies dezelfde
belendingen als in 1443].

384.
1492, 11 september
Overdracht erfcijns hofstad Postelstraat
door: Jan z.v.w. Jan Ooms als e.v. van Jut d.v.w. Herman van Spoordonk
aan: Jan z.v.w. Godfried van Hedel
van: erfcijns £ 4
uit:
de helft van een hofstad aan de Postelstraat (zoals omschreven in regest nr. 143;
precies dezelfde belendingen als in 1419).

385.
1492, 11 september
Overdracht erfcijns hofstad Postelstraat
Dezelfde transactie als in nr. 382, maar nu van een erfcijns van £ 4 uit de andere helft van
deze hofstad.

386.
1492, 11 september
Afstand rechten erfcijns huis Postelstraat
door: Lodewyk z.v.w. Alard als e.v. Sofie d.v. Jan z.v. Jan Ooms
t.b.v.: Jan z.v.w. Godfried van Hedel
van: al zijn rechten op de in nr. 382 omschreven erfcijns.
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387.
1492, 11 september
Afstand rechten erfcijns huis Postelstraat
Dezelfde transactie als in nr. 384, maar nu met betrekking tot de erfcijns van £ 4 uit de
andere helft van deze hofstad.

388.
1493, 18 januari
Overdracht erfcijns huis stad Den Bosch
door: Jacob z.v.w. Hendrik de Wit z.v.w. Jacob
aan: Klaas z.v.w. Hendrik van den Kerkhof
van: erfcijns £ 2
uit:
huis en erf in 's-Hertogenbosch [geen opgave van straatnaam] tussen Jan van Trier
en Jan van Beek z.v.w. Wellen
bijz.: door Hendrik de Wit z.v.w. Jacob gekocht van Michiel Snellaarts z.v.w. Michiel
Snellaarts.

389.
1493, 13 april
Overdracht erfcijns land St. Michielsgestel
licht heilig Sacrament
door: Liesbeth d.v. Franco, priorin, Liesbeth Willems van Eindhoven, onderpriorin, Aleid
Sluiters, procuratrix, en Hadewych Hakken d.v.w. Aart, zusters in het klooster op de
Windmolenberg, handelend met toestemming van hun biechtvader Aart Vos
aan: Franco van Langel ten behoeve van de kluizenares op het Groot Begijnhof voor haar
eerste fundatie
van: erfcijns £ 3
uit:
een stuk land in St. Michielsgestel op de Heuvel tussen Hendrik Venbosch en de
gemene straat en uit een beemd aldaar ‘in den Houwe’ tussen w. Jan de Groot en
Ermgard d.v.w. Wouter Brok en Aart Sterk
bijz.: door Wouter Koolborner jr. en Hendrik Lyschap e.v. Geertrui zr. van Wouter in
erfcijns uitgegeven aan Elias Willemsz.
voorw.:
de kluizenares moet dit besteden aan het onderhoud van twee kaarsen in de
kerk van het Begijnhof voor het H. Sacrament.
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390.
1494, 30 augustus
Overdracht erfcijns heikamp St. Michielsgestel
licht heilig Sacrament
door: Liesbeth d.v. Franco, priorin, Liesbeth Willems van Eindhoven, onderpriorin, Jut [sic]
Sluiters, procuratrix, zusters van het klooster op de Windmolenberg, handelend met
toestemming van hun biechtvader Aart Vos
aan: Franco van Langel ten behoeve van de kluizenares op het Groot Begijnhof voor haar
eerste fundatie
van: erfcijns £ 2
uit:
een heikamp van 3 bunder in St. Michielsgestel ‘opten Hoeven’ tussen Wouter
Eelkens en de gemene straat
bijz.: door Rutger van Arkel ten behoeve van Rutger Hoen gekocht van Wouter z.v.w. Jan
Aben
voorw.:
de kluizenares moet dit besteden aan het onderhoud van twee waskaarsen in
de kerk van het Begijnhof die moeten branden voor het H. Sacrament.
391.
1494, 30 augustus
Overdracht erfpacht goederen Schijndel
door: Liesbeth d.v. Franco enz. (als in nr. 390)
aan: Franco van Langel ten behoeve van Hendrikje d.v.w. Jan van der Hagen en begijn op
het Groot Begijnhof
van: erfpacht 1 m.
uit:
de in nr. 378 omschreven goederen in Schijndel.

392.
1494, 30 augustus
Waarborg erfpacht Schijndel
door: Liesbeth d.v. Franco enz. (als in nr. 390)
aan: Hendrikje van der Hagen (zie nr. 391)
betreft:
zij staan garant voor de erfpacht, wanneer zou blijken, dat de onderpanden
niet toereikend zijn.

393.
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1495, 27 april
Onleesbaar.

394.
1495, 18 mei
Vestiging erfrente hoeve Veghel-Zondvelt
spynde
door: Jan z.v.w. Willem Zoermond
t.b.v.: Liesbeth van Helmond en Hillegond d.v.w. Peter Schuurman, meesteressen van het
Groot Begijnhof
van: een erfrente van 3 Peters (ad 18 stuivers het stuk)
uit:
een hoeve in Veghel in het ‘Zontvelt’
bijz.: ter uitvoering van het testament van wijlen jonkvrouwe Ermgard de dochter van
Willem Zoermond die aan de arme begijnen jaarlijks één vet varken vermaakt had.

395.
1496, 14 maart (Kerststijl)
1497, 14 maart (Paasstijl)
Vestiging erfcijns goederen St. Michielsgestel
voor: Gerrit van Beek en Aart z.v. Jan Michiels, schepenen in St. Michielsgestel
door: Peter z.v.w. Gooswijn Dirks zoon
t.b.v.: Bertold z.v.w. Jan Bertoldsz.
van: erfcijns £ 2
uit:
1.
huis, hof en aangelegen heikamp in St. Michielsgestel ‘int herscap van Haenwyck’
naast de gemene straat en grenzend aan de ‘Middecker’, w. Aart van Meerlaar en de
erfgenamen v. Willem Blois
2.
een stuk land gelegen als 1. naast de gemene straat en naast de gemene weg die
door de akker loopt en verder grenzend aan de Zusters van Orthen en aan Bertold
voornd.
3.
een stuk land gelegen aldaar naast Willem van der Strijp en verder grenzend aan
Aleid d.v.w. Hendrik Mattheusz., de gemene straat en de gemene weg
4.
een stuk land aldaar naast Aleid voornd. en Jan Haak.

396.
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1496, 12 maart
Testament Griet Willemsz. (volledig)
erfcijns goederen Vughterdijk; kluizenares
voor: notaris Jan Aartsz. van Gemert, priester bisdom Luik
van: Griet d.v.w. Gillis Willemsz. en begijn in het Groot Begijnhof
gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 2½ stuiver
2.
zij bezit een erfcijns van £ 3½ aan Heilwych Louwers beloofd door Jan z.v. Aart van Berlicum
uit een opslagplaats gend. ‘den spyker’ met de grond en een stukje aangrenzend erfgoed
gelegen op de Vughterdijk achter Jan van Vlijmen bij het water tussen Jan Timmermans en
een weg van 4 voet breed en Jan van Baarschot ; verder nog uit een ander stukje erfgoed en
uit een stuk hof gelegen naast het pakhuis met het recht om deze weg die loopt van de
straat naar het water te gebruiken (zie voor de uitgifte de oorkonden van het Geefhuis,
regest nr. 2394).
Zij vermaakt deze erfcijns aan Weyndelmoed van Grave thans kluizenares op het begijnhof
en na haar dood aan alle anderen die ingesloten worden. Het geld is bestemd voor een
waskaars die tijdens de diensten en missen moet branden voor het heilig Sacrament. Mocht
er geen kluizenares zijn, dan valt deze taak toe aan de meesteressen van het begijnhof.
plaats:
woonhuis van de testatrix op het Begijnhof
getuigen:
Christina van Poppel
Katrijn d.v.w. Judocus, begijnen in het begijnhof.

397.
1496, 8 juni
Overdracht erfcijns goederen Berlicum
door: Hendrikje d.v.w. Jan van der Hagen en begijn in het Groot Begijnhof
aan: Aart van Weilhuizen ten behoeve van de kaarsen en lichten die branden voor het
heilig Sacrament in de kerk op het begijnhof
van: erfcijns £ 5
uit:
een stuk rogland van 12 lopenzaad in Berlicum voorbij de brug van Middelrode

- 1 -

tussen w. Aart Aykens en w. Hendrik Noten
bijz.: door Franco van Langel ten behoeve van Hendrikje verworven van de zusters op de
Windmolenberg [volgen dezelfde namen als in nr. 390].
voorw.:
te aanvaarden na de dood van Hendrikje en haar zuster Heilwych.

BHIC inv. nr. 25, regest nr. 36
1496, 2 september
Overdracht hofstad Hintham
Wouter z.v.w. Dirk Tolinc draagt over aan zijn broers Hendrik en Gijsbrecht Tolinc het hem
toekomende derde deel van een hofstad, een stuk land en aan aangrenzend stuk beemd in
Hintham. Hij garandeert dat er niet meer lasten op rusten dan de grondcijns aan de hertog,
een erfcijns van 7 pond aan het kapittel van de St. Janskerk, een erfpacht van 1 mud aan
Joost z.v. Hubert Roelofsz.
Op de rug een onleesbare aantekening.

398.
1497, 25 april
Afstand recht van vruchtgebruik kameren Vughterdijk
door: Geertrui w.v. Klaas Morinx
t.b.v.: Klaas haar zoon
betreft:
haar recht van vruchtgebruik op vijf kameren met hun grond en hoven op de
Vughterdijk achter Peter 's Molners tussen de beide poorten en verder tussen
Peter Hengstheuvel en Jacob de Olieslager en aan de achterzijde grenzend
aan de Dieze.

399.
1497, 25 april
Vestiging erfcijns kameren Vughterdijk
door: Klaas (zie nr. 398)
t.b.v.: mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de oude kluizenares op het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 3½
uit:
de vijf kameren omschreven in nr. 398.

400.
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1500, 15 februari
Testament Liesbeth van der Heyden (volledig)
erfpachten St. Oedenrode en Berlicum
stichting weekmis; jaargetijde
voor: notaris Rudolf de Vries, clericus bisdom Luik
van: Liesbeth d.v.w. Aart van der Heyden en begijn op het Groot Begijnhof
gezond van geest maar lijdend aan de besmettelijke pest
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 2½ stuiver eens
2.
aan de fabriek van de parochiekerk van het Begijnhof 2 Rijnsgulden (van 20 stuiver het stuk)
3.
zij sticht voor het heil van de zielen van haarzelf en haar ouders een wekelijkse mis in de
kerk van het Begijnhof.
Zij bestemt daarvoor een erfpacht van 2 mud rogge uit onderpanden in het dorp St.
Oedenrode; een erfcijns van £ 2 te kopen met de opbrengst van haar meest gerede
goederen; Jan van Elst, priester en vicecureit van deze kerk, moet zolang hij leeft deze mis
opdragen; na diens dood moet een van haar erfgenamen die priester is dit doen
4.
aan Eufemia, haar zuster en e.v. van Jan z.v.w. Laurens van Antwerpen, een erfpacht van 1
mud rogge uit goederen in St. Oedenrode en een erfcijns van £ 6 uit de goederen van Jan
van der Heyden wonend in Schijndel; na haar dood vererven deze goederen op haar
kinderen; wanneer deze er niet zijn, dan erft Simon de Cruever, oudoom van de testatrix, 1
mud rogge en £ 4, terwijl de overige £ 2 gaan naar Heilwych e.v. Jacob Vlederings en
bloedverwant van de testatrix;
5.
aan Steven, haar vleselijke (‘carnali’) broer, een erfpacht van 2 mud rogge uit goederen in
Berlicum, op voorwaarde dat hij 14 Rijnsgulden (ad 20 stuiver) betaalt voor de begrafenis
van de testatrix dat wil zeggen met kaarsen, missen en andere toebehoren
6.
aan de kloosters van de minderbroeders, de predikheren, de kruisbroeders in 'sHertogenbosch en het klooster in Coudewater onder Rosmalen ieder 2 Rijnsgulden en 5
stuivers eens; dit geld moet komen uit de opbrengst van haar kleren en huisraad
7.
aan Simon voornd. 6 Rijnsguldens eens
8.
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aan Hillegond, haar medebegijn die bij haar woont, haar ‘besten begynen rock’ en het
linnen gewaad gend. ‘keel’
9.
aan Heilwych e.v. Jacob Vlederings haar ‘beste haick’
10.
aan Willem van Verdonk en zijn echtgenote en aan Willem Floren 3 Rijnsguldens
11.
aan haar medezusters die bij haar in het huis wonen 6 Rijnsguldens, maar Hillegond voornd.
deelt hier niet in
12.
aan Jan van der Elst voornd. haar kruisbeeld [dit woord is niet goed leesbaar] dat heeft
gestaan in de kamer van de testatrix
13.
aan de cellebroeders 2 Rijnsgulden
14.
aan de vrouw die haar tijdens haar ziekte bewaakt ‘hoeren overock die zy doen aen hadde’
plaats:
de notaris stond voor het woonhuis van de testatrix
getuigen:
Jacob Vlederings en
Jan z.v. Hendrik Stamelart, poorters van 's-Hertogenbosch
op de rug:
aantekening over twee wekelijkse missen gesticht in een ander testament,
dat van Jan van Zwaarveld en zijn echtgenote Eufemia, de zuster van Liesbeth
de maakster van dit testament (zie nr. 474).

401.
1501, 16 oktober
Betalingsbelofte erfcijns goederen Den Dungen
spynde; jaargetijde
door: Gooswijn z.v.w. Evert Gijsbrechtszoon
aan: de meesteressen die wonen in het huis dat staat op het Groot Begynhof en dat heet
't huys van Essche'; het ligt tussen het huis ‘In die Rose’ en het huis gend. ‘Sunte
Kathelyne’
betreft: erfcijns van £ 2
uit:
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1.

huis, erf, hof en een aangelegen kamp lands groot 3 lopenzaad en 2 scharen weide
gelegen onder Den Dungen op Poeldonk tussen de gemene straat en Albrecht z.v.w.
Andries Thyszoon en verder grenzend aan Jan Rutten
2.
een kamp akkerland van 3 lopenzaad aldaar op de Hoge Poeldonk tussen Jan
Gilliszoon en Rudolf Rudolfszoon en verder grenzend aan Willem Voet en aan Jan
Glaviman
voorwaarden:
1.de meesteressen moeten hiervan jaarlijks ½ £ uitdelen onder de arme begijnen die in het
huis van Esch wonen op de dag van het jaargetijde van w. Maria d.v.w. Aart Vriend en
begijn in het Groot Begijnhof
2.de overige 1½ £ moeten zij op de dag van het jaargetijde besteden aan zeven missen die
op die dag moeten worden opgedragen, dit alles zoals Maria voornd. het in haar testament
bepaald heeft
3.de z.g. schoot en loot bepaling.
op de rug:
blijkt dat het huis van Esch de Kleine Infirmerie was.

402.
1502, 25 juni
Vestiging erfpacht goederen Dinther
door: Jan z.v.w. Peter Klaasz.
t.b.v.: Simon van Kouderborg ten behoeve van de Infirmerie op het Groot Begijnhof
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
huis, erf, hof en 18 lopenzaad aangelegen land in Dinther tussen Willem z.v.w.
Hendrik Smollers en de kinderen v.w. Jan Constantynsz. (Stans) en verder grenzend
aan de gemeynte
2.
een stuk akkerland van 4 lopenzaad aldaar gend. Dat Reytsel tussen Hubrecht
Constantynsz. en de kinderen v.w. Jan Constantynsz. en verder grenzend aan
Godfried z.v.w. Willem Godfriedsz.
lasten: erfpacht van 2 mud rogge en een cijns van ongeveer een Vlaamse aan de heer van
Helmond uit 1.
voorwaarde.: de z.g. schoot en loot bepaling.

403.
1503, 2 maart
Toewijzing onderpanden erfpacht Heesch en Geffen
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door: Willem van Kessel z.v.w. Aart z.v.w. Willem Rudolfsz. van Moonle;
Willem z.v.w. Gijsbrecht van Tuil en Heilwych d.v.w. Aart voornd.;
Wouter z.v.w. Lambrecht Marcelisz.;
Wellen z.v.w. Aart Wellensz.
Na weergave van de oorkonde d.d. 28 november 1399 (zie regest nr. 111) waarin goederen
onder Heesch in erfpacht worden uitgegeven voor 4 mud rogge jaarlijks wordt deze als volgt
verdeeld onder de debiteuren:
1.
Willem van Kessel is thans eigenaar van 8 lopenzaad uit de 17 lopenzaad in Heesch gend. in
de akte van 1399 gelegen tussen de gemene steeg en Aart Rykers; hij betaalt voortaan 3
sester rogge
2.
Willem van Tuil is thans eigenaar (‘proprietarius’) van een stuk land van 4 lopenzaad in
Heesch met de houtwas erop gend. Stokmans Eik tussen Jan Stegeman en Wouter z.v.w.
Lambrecht Marcelisz. en 1 malderz. land in Geffen op de Geffense Heide tussen de gemene
weg en het erfgoed gend. De Goubrake dat aan Jan Bloyman toebehoort; Willem betaalt
voortaan 3 s. van voornde erfpacht
3.
Wouter Lambrechtsz. is thans eigenaar van een kwart van een kamp land van 14 lopenzaad
in Heesch in de Vlaas tussen Jan Woutersz. de Wagemaker en een erfgoed gend. Thys Hof
dat toebehoort aan Hendrik Rudolfsz. alias van Gent en 12 lopenzaad met de gebouwen
erop staande in Heesch tussen Dirk Jansz. en de gemene straat en nog een ‘audt geslach’
onder Heesch in De Bleken tussen Hendrik z.v. Dirk Woutersz. sr. en Jan z.v. Lambrecht
Marcelisz. ; Wouter betaalt voortaan ½ mud rogge
4.
Wellen is thans eigenaar van een stuk land van 4 lopenzaad in Heesch tussen Willem z.v.w.
Rudolf van der Vlaas en Eerenbert Marcelisz. en een stuk land van 5 lopenzaad in Heesch
gend. De Hofstad in De Beemd tussen de waterlopen verder de gemeynte oftewel de
gemene straat; Wellen betaalt voortaan ½ mud rogge
onder de vouw: deze akte was bestemd voor Willem of Wellen.

404.
1502, 2 maart
Beloften m.b.t. erfpacht goederen Heesch en Geffen
De inhoud van deze akte is gelijk aan die omschreven in nr. 403, behalve dat hier
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medegedeeld wordt, dat de erfpacht van 4 mud rogge in het bezit is van de arme begijnen
op het Groot Begijnhof. Verder wordt geen melding gemaakt van de verdeling van de
erfpacht over de vier eigenaren van de grond.
onder de vouw:
dit exemplaar moet worden overhandigd aan Jan van Balen.

405.
1503, 28 juli
Overdracht erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door: Dirkje d.v.w. Godfried Keymp en w.v. Hendrik Hollander
aan: mr. Peter van Oss ten behoeve van Katrijn d.v.w. Godfried Keymp en e.v. Hendrik
Godfriedsz. zolang zij leeft en na haar dood aan de Grote Infirmerie van het Groot
Begijnhof
van: erfpacht 5 lopen uit 13 lopen rogge
uit:
1.
huis, erf, hof en een stuk aangelegen land van 3½ lopenzaad in Haren onder Belveren
aan de Heesakker tussen Gerard Lemmens en Hendrik z.v.w. Peter Godekens
enerzijds en de gemene straat anderzijds
2.
een stuk land van 5 lopenzaad aldaar ‘teynden Priems Steeghsken’ tussen de
kinderen v.w. Hendrik Wellens enerzijds en Aart Appels en de kinderen v.w. Aart
Heer Woutersz. anderzijds
3.
een stuk land gend. ‘die Sceepleyde’ groot 5 lopenzaad tussen de gemene straat en
Peter Colemans
4.
een stuk land gend. ‘den Tolhoevel’ groot 3 lopenzaad naast de St. Maartenskapel
5.
een stuk land gend. Priems Hof groot 2 lopenzaad tussen Jan Kermis en Lambrecht
van der Ryt en Hendrik z.v.w. Peter Godekens
6.
een stuk beemd gend. "dat Scaepwerdelken" bij de Sluiswiel tussen de Aa en de
gemeynte gend. D'Laar
7.
een stuk heiland van 6 lopenzaad in Boxtel op Luissel
8.
een huis, erf, hof en een aangelegen akker lands van 7 lopenzaad in Haaren onder
Belveren tussen de gemene straat en Philips Bode
onder de vouw: dit exemplaar was bestemd voor Liesbeth w.v. Gerard Spykers, meesteres
van de Grote Infirmerie.

406.
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1503, 28 juli
Overdracht erfpacht goederen Haaren-Belveren en Boxtel-Luissel
door: Dirkje d.v.w. Godfried Keymp en w.v. Hendrik Hollander
aan: mr. Peter van Oss ten behoeve van Katrijn d.v.w. Godfried Keymp en e.v. Hendrik
Godfriedsz. zolang zij leeft en na haar dood aan de Grote Infirmerie van het Groot
Begijnhof
van: erfpacht 19 lopen rogge
uit:
dezelfde onderpanden als beschreven in nr. 405; alleen wordt het stuk heiland onder
7 hier beschreven als: een kampje heiland en wel de helft van 1½ bunder in Luissel
en het onderpand onder 1 als: een hofstad met 3 lopenzaad aangelegen land aan de
Heesakker.

407.
1503, 9 augustus
Belofte m.b.t. erfpacht land Heesch
door: Jacob z.v.w. Dirk Woutersz.
aan: Willem van Kessel, Willem van Tuil, Wouter en Wellen (zie nr. 403)
betreft:
hij is eigenaar van een stuk land van 3 lopenzaad gend het Akkerveld in
Heesch en grenzend aan de gemene steeg; hij betaalt voortaan 4 lopen rogge
van de in nr. 403 omschreven erfpacht van 4 m.

408.
1503, 11 september
Overdracht recht van vruchtgebruik erfcijnzen hofstad Postelstraat
door: Jan van Hedel z.v.w. Godfried en w.v. Yda d.v.w. Zeger van Bree z.v. Jan
aan: zijn zoon Zeger
van: het vruchtgebruik op twee erfcijnzen van elk £ 4
uit:
de twee helften van een hofstad aan de Postelstraat omschreven in de nr's 143-144.

409.
1504, 9 februari
Vestiging erfcijns huis Hinthamereinde
door: Jan z.v.w. Marcelis van Eckart
t.b.v.: Jan van Balen ten behoeve van de pastoor en de geestelijken verbonden aan de kerk
van het Groot Begijnhof
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van:
uit:

erfcijns £ 6
hofstad en hof, nu echter een huis en erf, op het Hinthamereinde tussen Gloria w.v.
Marcelis van Eckart en haar kinderen enerzijds en de erfgenamen v.w. Daniel in den
Rog en Emond Jansz. anderzijds en strekkend van de gemene straat tot aan Gloria
voornd. en uit al de andere goederen van de verkoper
lasten: de grondcijns en erfcijnzen ter waarde van £ 3½
De schoot en loot bepaling ontbreekt.

BHIC inv. nr. 8 geen regest
1504, 24 juli
Overdracht erfcijns Hinthamereinde
jaargetijde
Cornelia d.v. Willem Arntsz. en Heilwych d.v.w. Gerard Kromijzeren z.v.w. Jan Kromijzeren
draagt aan Jan van Balen ten behoeve van de pastoor en de kapelaans van de kerk van het
Groot Begijnhof over een erfcijns van 35 schellingen. Onderpand is een huis, erf en hof op
het Hinthamereinde voorbij de Geerlingse Brug tussen Hendrik van Zanten kuiper en
Hendrik van Oyen en zijn vrouw Hadewych. De erfcijns zal belast worden zoals andere
wereldlijke goederen en de opbrengst moet worden uitgekeerd tijdens het jaargetijde voor
de zielen van Margriet d.v.w. Gielis Willems alias van Grinsven en Ida van Kempen alias van
Deventheren zoals in hun testament is bepaald.
Op de rug: Aart van Malsen no 38.

410.
1505, 5 juni
Erkenning m.b.t. erfpacht beemd Schijndel-Wijbosch
door: Willem van den Venne en Jan van Asselt
t.b.v.: onbekend
inhoud:
Zij zijn de eigenaars en bezitters van een beemd onder Schijndel op Eversdonk tussen het
Groot Gasthuis en de erfgenamen van Willem Voet en strekkend van de kapel op Wijbosch
tot de erfgenamen van Hendrik van den Schoot. Deze beemd dient als onderpand voor de
erfpacht omschreven in nr. 89. De onderpanden zijn voorheen opgewonnen door Geertrui
d.v.w. Emond Emonds zoon en begijn. De beemd is later door middel van een
schepenvonnis door Jan de Keizer gekocht van Hendrik Breedbaard.
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411.
1505, 30 juli
Overdracht erfpacht beemden Schijndel-Wijbosch
door: Geertrui d.v.w. Emond Emonds zoon
aan: Klaas Kuyst ten behoeve van de Grote Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
zie de omschrijving in nr. 89 en 410.

412.
1505, 11 juni
Overdracht erfpacht en erfcijns hoeve Enschot
door: Willem, priester en z.v.w. Peter van Wamel
aan: Klaas Kuyst ten behoeve van Katrijn d.v.w. Aart van Zeeland en w.v. Aart z.v.
Godfried Monix zolang zij leeft en na haar dood aan de kinderen verwekt door
Katrijn en w. Aart
van: erfpacht 9 lopen rogge en erfcijns 2 oude Tournooise groten
uit:
een hoeve in Enschot
bijz.: op deze hoeve woonden vroeger de kinderen v.w. Hendrik de Haan;
de hoeve was ooit van Jan Minderbroeder;
de renten werden betaald door Jan Minderbroeder z.v.w. Jan Minderbroeder.

413.
1506, 20 februari
Vestiging losbare erfcijns land Waalwijk
door: Jan z.v. Anthonius Martens en e.v. Adriana d.v.w. Godfried Hamel
t.b.v.: mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van het regulierenklooster in Waalwijk
van: erfcijns 2 Rijnsgulden (ad 20 stuivers)
uit:
een stuk beemd breed 2 roeden in Waalwijk tussen het gend. klooster en Gerard z.v.
Lambrecht Maasz. en strekkend van de Hooigraaf tot aan de Maas
voorwaarde: deze erfcijns kan worden afgelost met 25 Philipsguldens (ad 25 stuiver het
stuk).

414.
1506, 24 juli
Testament Geertrui van Keulen en Geertrui van Doesburg (uittreksel)
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voor: notaris Laurens Luyper, priester bisdom Luik
van: twee begijnen op het Groot Begijnhof namelijk Geertrui d.v.w. Jan van Keulen en
Geertrui d.v.w. Klaas van Doesburg
Geertrui van Keulen ligt in haar ziekbed, maar is gezond van geest. Geertrui van Doesburg is
gezond van lichaam en geest en zij staat voor het ziekbed van haar collega. Zij willen
begraven worden in de Onze Lieve Vrouwenkerk van het Begijnhof voor het heilig
Kruisaltaar.
legaten:
1.
aan Onze Lieve Vrouw beneden in de St. Janskerk [bedoeld wordt het miraculeuze beeld dat
nog steeds in de St. Janskerk staat] £ 1 eens, te geven na hun beider dood
2.
aan de St. Janskerk voor de bouw £ 1 verder als 1.
3.
aan de kerk van St. Lambertus te Luik als onder 1.
en verder onder andere:
4.
aan de fabriek van de Onze Lieve Vrouwenkerk van het Begijnhof een erfpacht van 1 mud
rogge uit goederen in Gemonde, te aanvaarden na hun beider dood
plaats:
in de kamer van de beide vrouwen
getuigen:
Christiaan Loekemans, poorter en
Quiryn z.v. Macharius van Yerseke ("Irsycken"), clericus.

415.
1506, 5 augustus
Vestiging losbare erfcijns huis Markt en goederen Berlicum
voor: notaris Jan z.v. Jan Willemsz. van Balen, clericus bisdom Luik
door: Jan van Vladeracken, heer van de dorpen Geffen en Nuland en raad van 'sHertogenbosch
t.b.v.: Gerard van Beesd, kanunnik in 's-Hertogenbosch
van: erfcijns 6 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
uit:
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1.

huis, erf en hof aan de Markt tussen de wed. v. Aart de Heusch en Hillegond
Hooimakers en strekkend van de Markt tot aan de overzijde van de Dieze tot aan het
erf van Otto Jacobsz. en meerdere anderen
2.
huis, erf, hof en aangelegen land in Berlicum
voorw.:
deze erfcijns is losbaar met 96 Rijnsguldens, mits dit een half jaar van te
voren wordt aangekondigd
bijz.:
Jan van Vladeracken bekent de koopsom ontvangen te hebben
plaats:
de zaal van het woonhuis van de koper aan de Papenhulst
getuigen:
Adriaan Zegersz., clericus en poorter en
Gooswijn van Baax, clericus uit het Land van Weert
Onderaan is een oorkonde van 29 september 1517 toegevoegd (zie nr. 443)
op de rug:
blijkt dat 3 gulden betaald werden uit het z.g. hooghuis op de Markt en 3
gulden uit de goederen in Berlicum.

416.
1506, 4 november
Overdracht erfpacht goederen Waalwijk
stichting spynde
door: Laurens z.v.w. Jan van der Bruggen alias van Eyk en priester; zijn moeder was w.
Mechteld d.v.w. Gerard z.v.w. Michiel van Breda
aan: mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de arme begijnen wonend op het Groot
Begijnhof
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
een akker en de erop staande gebouwen in Waalwijk naast de Havensteeg
bijz.: door Rudolf Lambrechtsz. en zijn kinderen Lambrecht, Klaas en Mechteld in erfpacht
gegeven aan Peter van der Hagen; deze erfpacht heeft toebehoord aan Michiel van
Breda voornd.
voorw.:
de erfpacht moet door de meesteressen van het Begijnhof jaarlijks worden
uitgedeeld op het jaargetijde v.w. Griet d.v.w. Jan Broots e.v. Gerard
Michielsz. van Breda voornd.

417.
1506, 12 november
Betalingsbelofte erfpacht land Schijndel-Wijbosch
door: Gillis z.v.w. Klaas Schoenmaker
aan: Katrijn d.v.w. Judocus van den Nieuwenhuis zolang zij leeft en na haar dood aan de
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van:
uit:

arme begijnen die op het Groot Begijnhof wonen
erfpacht ½ mud rogge
een stuk rogland van 5 lopenzaad in Schijndel aan de Wijbosch gend. de Stelbraak
tussen Hendrik Schoenmaker en Gerard Dirksz. en strekkend van Hendrik Jacobsz.
tot aan de gemene weg.

418.
1507, 18 februari
Vestiging erfcijns goederen St. Oedenrode-Koevering
door: Maarten z.v.w. Evert Loyen
t.b.v.: mr. Peter van Oss ten behoeve van Jan en Katrijn k.v.w. Peter Pryker
van: erfcijns van 2½ Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
uit:
1.
de helft van een hoeve onder St. Oedenrode op de Koevering
2.
een stuk land gend. Rutter Erf met een aangrenzende beemd onder St. Oedenrode
onder Eerde grenzend aan de verkoper en aan Jan de Scheper
3.
een akker lands van 5 lopenzaad aldaar tussen Liesbeth d.v.w. Peter van Empel en
Godfried van der Zandvoort en strekkend vanaf de gemeynte van Veghel tot aan
Willem van Hommelheze
lasten:
op 1. (uit de gehele hoeve)
de grondcijnzen
erfpacht 2 mud rogge aan de Tafel van de Heilige Geest van St. Oedenrode
erfpacht 1 mud rogge aan Romboud Joosten
erfcijns £ 5 aan Romboud voornd.
erfcijns van £ 3 aan Gerard van Beesd, kanunnik in Den Bosch
erfcijns van £ 3 aan mr. Daniël van Hersel
op 2.
de grondcijns
erfcijns van £ 4
voorw.:
deze erfcijns is aflosbaar met 40 Rijnsgulden, mits een half jaar van tevoren
opgezegd.
418a.
1507, 8 juni
Testament Angela Daniëls
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voor: mr. Jan z.v. Jan van Haarlem, priester en clericus van het bisdom Utrecht, kapelaan
en zielzorger van de St. Janskerk en notaris
van: Angela d.v. Jan Daniëls en inwoonster van de stad
gezond van geest, maar lijdend aan de besmettelijke pest
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk te Luik 7 stuivers
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 7 stuivers
3.
aan de oude Maria in de buurt van de toren 7 stuivers
4.
aan de drie maagden namelijk Catharina, Agatha en Barbara ieder 7 stuivers
5.
aan St. Barbara daarnaast nog eens 14 stuivers
6.
aan de kloosters van de minderbroeders, de predikheren en de kruisbroeders ieder 1
Rijnsgulden (ad 20 stuivers Brabants geld)
7.
aan het huis der razende mensen (‘furiosorum hominum’) aan de Hinthamerstraat 1
Rijnsgulden
8.
aan mr. Jan van Haarlem die haar de laatste Sacramenten toediende 1 Rijnsgulden
9.
aan de koster 10 stuiver
10.
aan de Zwesteren 3 Rijnsguldens
11.
aan de Zusters van Orthen 1 Rijnsgulden
12.
aan de alexianen of cellebroeders 2 Rijnsgulden
13.
aan het Groot Gasthuis 6 Rijnsgulden
14.
aan Steven Lambrechtsz. of diens wettige echtgenote gend. Laan een erfpacht van 1 mud
rogge te vestigen op al haar goederen omdat zij met hen bevriend was
15.
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aan Steven voornd. een bronzen wasbekken en een schotel van £ 7 gewicht
Al haar overige goederen vermaakt zij aan haar vader om in zijn levensonderhoud te
voorzien wanneer hij te oud is om de kost te kunnen winnen. Mocht hij echter overlijden
aan de pest, waarmee hij thans besmet is, dan gaan deze goederen naar haar enige broer
die al jaren weg is, mits hij binnen zes jaar gerekend vanaf het overlijden van haar of haar
vader, terugkeert. Gebeurt dit niet, dan gaan deze goederen met toestemming van haar
vader voor de helft naar de nieuwe Maria in de St. Janskerk in de buurt van de toren en naar
het heilig Sacrament om te dienen tot verlichting wanneer dit naar de zieken wordt
gedragen.
De andere helft moeten de executeurs als aalmoezen verdelen. Zij mogen wel geven aan
kloosters of aan kerkfabrieken, maar daarbij moeten zij handelen naar hun geweten
executele:
Steven z.v. Lambrecht, Hendrik Bogaard, Willem Hamer en Willem Luynix, burgers van Den
Bosch
plaats:
woonhuis van de testatrix in de Putstraat
getuigen:
Thys z.v. Hendrik
Peter van Hout, schrijnwerker;
Reinier van de Ven;
Peter Slootmaker;
Willem z.v. Simon Hinkevoort
Gevidimeerd in de oorkonde van 26 april 1514 (nr. 432).

419.
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1507, 6 juli
Verkoop gronden Vrijdom-Bosschebroek
Schepenen, gezworenen, raadslieden, dekens van de ambachtsgilden en de gemene stad
van Den Bosch verklaren, dat zij aan Gijsbrecht de Kok enige percelen land hebben verkocht.
Het betreft:
1.
een hooiveld in een driehoekige geer op De Meer in het Vrijdom strekkend van de
overzijde van het daar stromende water tot aan de Kaluwenberg van Wouter Oom,
tussen twee daar lopende stromen met een ‘graefken’ ertussen en in het westen
grenzend aan de gemene Meer
2.
een stukje land aldaar tussen het gasthuis van Adam van Mierde en Herman Coenen
voor de hekel; de gemene Dieze loopt er doorheen; het stukje loopt tot aan de
stroom en grenst aan Jan de Geynser
3.
een stukje land achter de bleekvelden van Wouter Oom en het erf van het
voornoemde gasthuis
Deze percelen zijn in gebruik geweest bij Jan Marcelis Janszoon de bleker
De stromen van de stad van de Meeren voornd. zullen 20 voet breed blijven, zodat twee
pleiten elkaar altijd kunnen passeren. De stroom moet open blijven en valt onder de
schouw. De stad behoudt het gebruiksrecht van de stromen die voorheen stromen zijn
geweest en dat nu nog zijn. Alle andere sloten blijven 'half en half' (?)
op de rug:
over land buiten de Hekel.
N.B.: geen beding van een erfcijns.

420.
1509, 25 mei
Overdracht erfpacht goederen Udenhout-Winkel
voor: Jan Andries Lambrechtsz. en Albrecht Willem Albrechtsz., schepenen in Oisterwijk
door: Jacob, priester, en Hendrik z.v.w. Jan Wytmans;
Herman z.v.w. Wouter Loers en e.v. Maria; Maria is d.v.w. Jan Wytmans voornd.
aan: Hendrik z.v.w. Dirk Bloemkens
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
een stuk erf gend. Wryters Hof onder Udenhout op Winkel op de hoek van de
Gommersestraat en verder grenzend aan Yda Raaymakers en tegenover het erf van
Jan Rudolfsz.
bijz.: door Peter z.v.w. Jan Wytmans gekocht van Adriaan en Jan z.v.w. Willem Vendyk c.s.

--
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1509, 16 juli
Vaststelling statuten van de Grote Infirmerie.
Zie verder de oorkonde van 7 december 1576 (regest nr. 581).

421.
1510, 20 februari
Oorkonde landvoogdes
bastaardij
De aartshertogin en landvoogdes maakt bekend, dat Evert Lievens alias van Soerendonk
mede namens zijn zuster Liesbeth Lievens een verzoekschrift bij haar heeft ingediend.
In het jaar 1498 waren de goederen van een begijn genaamd Liesbeth van Helmond na haar
overlijden, omdat zij een bastaard was, toegevallen aan de landsheer, de aartshertog.
Liesbeth had, ofschoon zij daartoe geen vergunning had bekomen, een testament gemaakt
en daarin mr. Jacob Vogel tot executeur benoemd. Jacob was daarna met de Rekenkamer te
Brussel overeengekomen, dat na betaling van £ 60 ad 40 Vlaamse groten het stuk dit
testament geldig zou zijn, mits de vrome legaten die erin stonden zouden worden
uitgevoerd. Aan Liesbeth Lievens werd de helft van de kamer waarin Liesbeth van Helmond
woonde vermaakt, omdat zij vanaf haar jeugd aan de testatrix vele diensten had bewezen.
Gerard van Beesd en enige meesteressen van het begijnhof hebben toen processen tegen
haar aangespannen in de Raad van Brabant. De Rekenkamer werd op de hoogte gesteld van
het feit, dat de bevelen van de landsheer werden doorkruist, waarop de Rekenkamer bevel
gaf aan de rentmeester der domeinen in Den Bosch om de kamer en alle andere bezittingen
van de overledene in beslag te nemen en te verkopen. Op de veiling kocht Jacob de Wit de
kamer ten behoeve van Evert en Liesbeth Lievens voor een bedrag van £ 153 en 6
schellingen (zelfde muntsoort). Hoewel de benodigde akten werden opgemaakt en alles in
orde leek, zijn de meesteressen sedertdien niet opgehouden met het voeren van processen
tegen de kopers. Dit duurt nu al tien jaar lang. De indieners van het verzoekschrift hebben
daardoor meer dan £ 300 aan kosten moeten maken en de regering in Brussel meermalen
verzocht om tussenkomst. De procureur-generaal van de Raad van Brabant heeft hun
klachten echter niet in behandeling willen nemen omdat Gerard van Beesd en de
meesteressen beweerden, dat Evert en Liesbeth eerst borg moesten staan voor de
proceskosten. Zij hebben daarop een beroep gedaan op de landsheer.
De landvoogdes heeft namens de landsheer alle stukken laten overkomen en laten
onderzoeken. Gebleken is, dat uitsluitend de landsheer in deze zaak partij is [en niet de
rekestranten] en dat de landsheer bovendien door deze affaire in de Meierij van Den Bosch
grote schade heeft geleden. De landvoogdes heeft hierop op advies van haar raad namens
de aartshertog [= Karel V] bevolen, dat de procureur-generaal in dit proces de plaats moet
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innemen van de supplianten.
Taal: Frans
Het origineel was ondertekend door de landvoogdes en de secretaris Haneton
Authentiek afschrift door J. de Wit.

422.
1512, 20 februari
Vestiging erfcijns weilanden Kessel
door:
Hendrik Konings z.v.w. Willem;
Peter z.v.w. Aart Petersz.;
Marcelis z.v.w. Gijsbrecht Loyen;
Godfried z.v.w. Hendrik Godfriedsz.;
Beris z.v.w. Willem Aartsz. en
Jan z.v.w. Jacob Hendriksz.
t.b.v.: Christina d.v.w. Hendrik Beukentop en begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns van 10 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
uit:
1.
3 morgen weiland van Hendrik Konings in Kessel in de Busserhoeve tussen de
erfgenamen van Aart Goris aan de bovenkant en Aart Hendriksz. aan de
benedenkant en strekkend van de gemene steeg gend. de Lanker Steeg tot aan de
Middelste Bossche Hoeve
2.
3½ hont weiland van Peter aldaar in de Molenkamp tussen Marcelis Gijsbrechtsz. en
Peter voornd. en verder grenzend aan de heer van Boxtel
3.
1½ hont weiland van Marcelis voornd. aldaar in de Molenkamp tussen Jacob
Hendriksz. aan de bovenkant en Peter z.v.w. Aart Petersz. en verder grenzend aan de
heer van Boxtel en aan Marcelis voornd.
4.
½ morgen weiland van Godfried voornd. aldaar in de Hanenstaart tussen de
erfgenamen v.w. Jan Beukentop aan de bovenzijde en de erfgenamen van Willem
Tap aan de benedenzijde en verder strekkend van de gemene steeg tot aan Peter
z.v.w. Aart Petersz.
5.
2 hont weiland van Beris voornd. aldaar in de Beemden tussen Dirk Jansz. aan de
bovenzijde en Aart Hendriksz. aan de onderzijde en strekkend van de gemene straat
tot aan Beris
6.
1½ hont weiland van Jan voornd. aldaar in de Brede Aard tussen de Tafel van de H.
Geest van Kessel aan de bovenkant en de kinderen v.w. mr. Aart Kemp en strekkend
van de gemene steeg tot aan Gooswijn Petersz.
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lasten:
op de rug:
Zie nr. 475.

op het land vermeld onder 1. een erfcijns van 1 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
aan Laurens van Eyk, priester
het testament [van Christina Beukentop] ontbreekt

423.
1512, 7 april
Schuldbekentenis som gelds
door: Jan z.v.w. Hendrik Vyge
aan: Aart van Beek, priester
betreft:
£ 8 Bosch payment en 56 Rijnsgulden (ad 20 stuiver) te betalen op St. Jan
Baptist over twee jaar.

424.
1513, 2 januari
Overdracht beemd Dinther
door: Albrecht z.v.w. Gerard van Dieperbeek en e.v. Engele d.v.w. Willem van Vaarlaar
aan: Jan z.v.w. Peter van Neerven
van: een beemd gend. de Tysselbeemd in Dintherbij de gemene beemden aldaar en
tussen Jan Stansz. en Hadewych w.v. Marcelis van den Erpt en haar kinderen
enerzijds en Hille w.v. Jan de Koyter en haar kinderen anderzijds
bijz.: door Willem van Vaarlaar gekocht van Rudolf en Hendrik, de jonkvrouwen Sofie en
Elsbene, alle k.v.w. Willem Dicbier z.v. Hendrik; hun moeder was w. jonkvrouwe
Mechteld d.v.w. Rudolf van Dinther.

425.
1513, 22 maart
Afstand recht van vruchtgebruik land Schijndel-Hermalen
door: Katrijn w.v. Christiaan van der Aa
t.b.v.: Daniël en Hendrik k.v.w. Christiaan van der Aa
betreft:
haar recht van vruchtgebruik op 2 kampen lands groot 3 bunder in Schijndel
in Hermalen tussen Godfried van Hermalen en Evert Staalmaker en strekkend
van Jan van der Hagen tot aan de gemene straat.
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426.
1513, 22 maart
Vestiging erfcijns landerijen Schijndel-Hermalen
door: Daniël en Hendrik (zie nr. 425)
t.b.v.: Mechteld van Berlicum en Griet d.v.w. Gerard Dirksz. uit Besoyen als meesteressen
van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 4
uit:
de twee kampen omschreven in nr. 425
bijz.: ter uitvoering van het testament v.w. Jan de Haze, pastoor van het Begijnhof
lasten: 3 oude groten aan N.N.

427.
1513, 31 oktober
Overdracht goederen ligging onbekend; klooster Kamp-Lintfort
door: br. Anthonius z.v.w. Jan Bul en Liesbeth en Wynand van Eyk, monniken van het
klooster van Kamp van de order van de cisterciënzers in het aartsbisdom Keulen;
zij zijn gemachtigd door hun abt Jan van Hulsen
aan: Jacob Bul z.v.w. Jan Bul en Jan Vyge als e.v. Maria d.v.w. Jan Bul voornd.
van: alle goederen die Anthonius van zijn ouders heeft geërfd
N.B.: zie de inventaris zegelkast nr's 25 en 27.

428.
1514, 2 januari
Overdracht hofstad Hintham
door: Jordaan Jansz.
aan: Reimboud z.v. Gijsbrecht Simonsz.
van: een hofstad met de thans erop staande gebouwen groot 1½ lopenzaad en gelegen in
het Vrijdom onder Hintham tussen Marina Philips en Maarten van Leeuwen
lasten: erfcijns van £ 7 ooit bij een uitgifte door Jordaan voornd. beloofd aan Rudolf z.v.w.
Engbrecht van Grinsven en diens echtgenote Godefrida d.v.w. Godfried van Engelen.

429.
1514, 26 januari
Vestiging losbare erfcijns goederen Gemonde
door: Hubrecht z.v.w. Jan Hubrechtsz. van Gerwen
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t.b.v.: Klaas Kuyst ten behoeve van de armen op het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 4
uit:
1.
huis, erf en hof groot 3 lopenzaad en gelegen in Gemonde in de jurisdictie van
Schijndel tussen Peter van den Ven en de gemene straat en strekkend van Anthonius
Woutersz. Gijsbrechtsz.
2.
de helft van een stuk akkerland van 4 lopenzaad aldaar tussen de kinderen v.w.
Lambrecht Slaats en Peter van de Ven en verder grenzend aan de gemene straat
lasten: de grondcijnzen ten dele toekomend aan de hertog en ten dele aan de geburen van
Schijndel ter waarde van 3 penningen en 3 blanken en een erfpacht van ½ mud rogge
aan de kerk van St. Michielsgestel
Deze erfcijns is aflosbaar met 24 Peters (ad 19 stuivers), mits een half jaar tevoren
opgezegd.

430.
1514, 8 maart
Overdracht erfcijns goederen Schijndel
door: Willem z.v.w. Gijsbrecht z.v.w. Mattheus van der Heyden
aan: Christina d.v.w. Hendrik Beukentop en begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 4
uit:
de in nr. 352 omschreven goederen [in deze oorkonden worden dezelfde
belendingen opgegeven als in 1477].

431.
1514, 31 maart
Executoriale verkoop kamp Vrijdom-Hinthamerdijk
door: Marcelis van Kriekenbeek die de zaak had overgenomen van Hendrik Kamerling die
weer namens de Zusters van Achter de Tolbrug het land had opgewonnen
aan: Hendrik Kamerling ten behoeve van de zusters voornd.
van: een kamp lands naast de Hinthamerdyk (zie verder de omschrijving in de oorkonde
van 7 november 1385, regest nr. 81a)
wegens:
een achterstallige erfcijns van 6 dubbele Vilvoordse mottoenen.
op de rug:
betreft de [molen]werf te Hintham.

432.
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1514, 26 april
Vidimus testament Angela Daniëls
inbewaringgeving
1.
Schepenen van Den Bosch geven vidimus van de oorkonde van 8 juni 1507 (zie regest nr.
418a)
2.
Peter van den Bosch, kanunnik in de St. Janskerk, Wouter van der Rullen en Wouter van
Vught als meesters van de Broederschap van het H. Sacrament in de St. Janskerk, erkennen,
dat zij het gevidimeerde stuk in bewaring hebben mede ten behoeve van Peter z.v.w.
Willem Simonsz. van Enkevoirt. Zij zullen dit aan Peter geven, wanneer hij het nodig heeft.

433.
1514, 28 augustus
Overdracht erfcijns goederen Schijndel-Elde
door:
Jacob Donk, prior, Laurens van Geldrop, keldermeester, en Hendrik z.v.w. Jan Boortkens,
kloosterling, beiden van Porta Coeli;
Joris z.v.w. Hendrik van den Steen en zijn zoon Jan; de moeder van Jan is Luitgaard, de
eerste echtgenote van Joris en d.v.w. Jan Mol;
Andreas, Jan en Berthe, k.v. Joris voornd. en diens tweede echtgenote Mechteld d.v.w. Jan
Rutgersz.;
Thus z.v. Jan Adriaansz. vleeshouwer en e.v. Liesbeth dochter v. Joris en Mechteld voornd. ;
Agnes Knode, priorin, Liesbeth Albrechtsz., onderpriorin, Elsbene Roesmont, procuratrix en
Zweveld d.v. Joris en Mechteld voornd. en geprofeste zuster, alle in het klooster op de
Windmolenberg, handelend met toestemming van hun biechtvader Aart Vos;
Jan sr. en Jan jr. z.v.w. Jan Boortkens
Zij handelen in hun kwaliteit van erfgenamen van w. Jan van den Steen z.v.w. Hendrik
Zij dragen over aan Griet van Vrolaar, moeder van het klooster van de Zwesteren op de
Papenhulst een erfcijns van 6 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
uit:
1.
twee huizen met hun erf in Schijndel in Elde tussen de erfgenamen v.w. Aart de Bie
2.
een kamp lands gend. Bruggenkamp aldaar tussen Jacob van den Merendonk en de
erfgenamen v.w. Maarten Kangieter
3.
een stuk akkerland aldaar in den Bogaard in Delschot tussen Jan van der Hagen en
Hendrik Rover
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bijz.:

door Joris z.v.w. Hendrik van den Steen mede ten behoeve van de erfgenamen v.w.
Jan van den Steen gekocht van Gerard z.v.w. Willem Lambrechtsz. en Hendrik diens
zoon.

434.
1514, 23 oktober
Testament Heilwych Simonsz. (uittreksel)
erfpacht Oss
voor: notaris Laurens Kuiper, priester bisdom Luik
van: Heilwych Simonsz., begijn in het Groot Begijnhof
gezond van geest, maar liggend in haar ziekbed
legaten:
1.
aan de fabriek van de kathedrale kerk van St. Lambertus in Luik 5 stuivers
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 5 stuivers
en verder onder andere:
3.
aan Geertrui d.v.w. Peter Otten, begijn in gend. hof, en aan Hendrikje haar zuster een
erfpacht van 1 malder rogge uit zekere goederen in Oss zolang zij leven; na hun dood valt dit
toe aan de arme begijnen
plaats:
de kamer van de testatrix
getuigen:
Willem Hoze en Paul Zegersz., priesters van het bisdom Luik.

BHIC inv. nr. 9, geen regest
1514, 30 december
Vestiging erfcijns Frankenhofstad
Simon z.v.w. Dirk ‘Heylegen’ vestigt ten behoeve van Aleid d.v.w. Godfried ‘sBrouwers’ een
erfcijns van 1 ½ pond uit een huis, erf en hof op de Vughterdijk buiten de Pickepoort in
Frankenhofstad tussen Hendrik Jacobsz. de smid en Adriaan Brouwers en strekkend van de
Vughterdijk tot aan de Maai.
Op de rug: voor het jaargetijde van ‘Beleyd Hollander’.

435.
1515, 15 mei
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Overdracht erfpacht goederen Oss
door:
Wouter, Rudolf en Hillegond k.v.w. Hendrik z.v.w. Rudolf Danielsz.;
Agnes d.v.w. Willem Loonkens van Maarheeze en w.v. Jan z.v.w. Hendrik z.v.w. Rudolf
Daniëlsz. mede ten behoeve van de minderjarige kinderen van Agnes voornd. en w. Jan
z.v.w. Hendrik z.v.w. Rudolf Daniëlsz.
Zij dragen over aan Laurens z.v.w. Aart Romboutsz. een erfpacht van 1 mud rogge
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen en 1 malderzaad land in Oss op Kortvoort
tussen Gerard z.v.w. Jan Aartsz. en de gemene straat
2.
een stuk akkerland aldaar op Paaprot tussen Dirk de Vroede en de kinderen v.w.
Hendrik de Vroede
bijz.: de waarborg wordt ook gegeven namens de kinderen v.w. Dirk z.v.w. Wouter van
Bredelaar de Spelmaker.

Algemeen Rijksarchief Brussel
Brabantse Rekenkamer
inv. nr. 635
f 365r
1515, 15 juli te ’s-Hertogenbosch
hertogelijke privileges
Karel V bevestigt de privileges door zijn voorzaten verleend aan het Groot Begijnhof te 'sHertogenbosch. Volgt de tekst van oorkonden uitgevaardigd door hertog Jan III op 1 maart
1341, hertogin Johanna op 10 juli 1392, Maximiliaan en Maria op 14 januari 1479 en Philips
de Schone op 5 juni 1496.
Volgens de oorkonde van hertog Jan mogen vreemden na het luiden van de avondklok zich
niet zonder verlof van de meesteressen ophouden in het hof. Begijnen die hun kamer
verbeurd hebben krijgen die niet terug. Begijnen mogen gasten niet langer dan drie dagen
houden. Het hof wordt vrijgesteld van alle belastingen. De meesteressen kiezen uit de raad
van de stad twee provisoren. Samen voeren zij het bewind. Een vrouw die jaar en dag in de
hof een bedstede heeft wordt daarmee poorter van 's-Hertogenbosch.
Volgens de oorkonde van hertogin Johanna mogen de meesteressen met advies van de
provisoren en dat van vier oudere bewoonsters een begijn die zich onfatsoenlijk gedraagt
verwijderen. Zij bepalen ook wie er in de infirmerie wordt opgenomen. Wie zich tegen de
nieuwkomer verzet kan worden verwijderd.
Volgens de oorkonde van Maximiliaan en Maria worden daar twee bepalingen aan
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toegevoegd. Een begijn die een kamer gekocht heeft moet binnen een jaar en een maand
intrekken. Meesteressen blijven twee jaar in functie en mogen dit ambt niet weigeren. Na
hun aftreden kiezen de oudere bewoonsters nieuwe meesteressen.
Karel V voegt daar nog het volgende aan toe. Een begijn mag niet uit de stad vertrekken
zonder verlof van een van de meesteressen op verbeurte van haar kamer. Begijnen die zich
schuldig maken aan misdrijven of een kind krijgen worden verwijderd en verliezen hun
kamer. Begijnen die niet goed gekleed gaan, verkeerd gezelschap hebben of ruzie maken
met andere begijnen kunnen worden verwijderd door de meesteressen. Begijnen mogen
geen inwoning hebben zonder verlof van de meesteressen. Bewoners van de infirmerie die
zich niet aan de huisregels houden kunnen door de meesteressen worden verwijderd.
N.B.: Charters Sassen, nr's 267, 573, 651 en 699.

436.
1515, 17 augustus
Overdracht erfcijnzen huizen Postelstraat
door: Zeger z.v. Jan en w. Yda (zie nr. 408)
aan: mr. Simon van Couderborg ten behoeve van de Kleine Infirmerie van het Groot
Begijnhof
van: twee erfcijnzen van elk £ 4
uit:
zie nr. 408
bijz.: de erfcijnzen worden betaald door Aart Willemszoon, bakker, en Simon in de Leest
uit hun huizen naast elkaar gelegen tegenover het straatje naast het huis gend. Het
Lam.

437.
1515, 20 september
Testament Yda Wyers goederen Erp, Oss en Dinther (uittreksel)
jaargetijde en spynde; stichting missen en preek
voor: notaris Klaas Hooibergs van Bladel, clericus bisdom Luik
van: Yda d.v.w. Jan Wyers van Oss en begijn in het Groot Begijnhof
gezond van geest en lichaam
legaten:
1.
aan de fabrieken van de St. Lambertuskerk in Luik en de St. Jan in Den Bosch tezamen 7
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stuivers
en verder onder andere:
2.
aan de arme begijnen een erfpacht van 1 mud rogge uit de goederen van Elias
Heintkenszoon te Dinther op Vorstenbosch om op het jaargetijde van wijlen haar zuster
Aleid in de vorm van brood te worden uitgedeeld. Zij doet dit ook, omdat Aleid hier om
gevraagd heeft
3.
Zij bezit ook een erfcijns van £ 6 uit een erf te Erp dat vroeger van Andries van Broekhoven,
pastoor van Erp, was en nu van Wouter van Beek. De meesteressen van het Groot Begijnhof
moeten hiervan jaarlijks £ 1 uitreiken aan de pastoor en de beneficiehouders van de kerk
van dit hof om daarvan het jaargetijde te houden. De fabriek van deze kerk ontvangt £ ½
voor de verlichting. Een bedrag van £ 4 moet besteed worden aan de verlichting met een
wassen kaars voor het heilig Sacrament in deze kerk. De resterende £½ mogen de
meesteressen houden voor hun werk.
4.
De testatrix zou graag zien, dat de dienst Gods op het Begijnhof werd uitgebreid. Derhalve
draagt zij de meesteressen op om op het feest van Onze Lieve Vrouw Visitatie [= 2 juli] in de
kerk van het Begijnhof metten te houden van drie lessen, een preek over Onze Lieve Vrouw
en op het Onze Lieve Vrouwealtaar een mis met evangelie en epistel en twee dienaren met
kappen om.
De meesteressen betalen daarvoor aan de pastoor £½ in verband met voornoemde mis en
voor zijn toestemming in de mis op de feestdag van Kruisverheffing [= 14 september]. De
kapelaan krijgt voor de metten, de preek en de gezongen mis 4 stuivers. De voorlezer
(‘epistolaer’) en de diaken die de metten, epistel en evangelie moeten helpen zingen krijgen
daarvoor 2 stuivers. De vijf andere priesters en de koster die mee moeten helpen de metten
en de mis te zingen ontvangen ieder 1½ stuiver.
5.
Zij wil dat er op het feest van Kruisverheffing een mis wordt gezongen. De kapelaan krijgt
hiervoor 2 stuivers, de andere vijf priesters en de koster elk 1 stuiver. Wanneer de priester
het offertorium heeft gezongen, moet hij zich omkeren naar het volk en dit vragen een Onze
Vader en een Ave Maria te bidden voor de zielen van haar vader Jan Wyers, zijn echtgenote
Katrijn Wyers en Yke, de testatrix.
6.
De meesteressen moeten aan de organist die beide missen begeleidt 1 stuiver geven
7.
aan de zusters in het huis waar ik in woon £ 1 jaarlijks uit te reiken door de meesteressen
8.
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aan de ‘meeghden’ die het lof van Onze Lieve Vrouw zingen £ 1 jaarlijks
9.
de meesteressen moet haar naam en die van haar ouders opschrijven in het ‘erff memorie
boeck ende dat loeven als men gewoenlycken is’. Voor het uitreiken van al dit geld krijgen
de meesteressen 8 hont land in Oss in de Huismansbeemd. Dit land brengt haar jaarlijks 3
Rijnsguldens op. Van dit geld moeten de voornoemde legaten worden betaald. Het
overschot mogen de meesteressen voor hun moeite houden.
In geval van verzuim gaat dit land naar Aleid Storren (?), haar nicht, zolang zij leeft en na
haar dood naar het Groot Gasthuis. Mocht de opbrengst van het land afnemen, dan vervalt
het zingen van het lof (zie onder 8)
plaats:
woonhuis van de notaris aan de Hinthamerstraat
getuigen:
Amys Verwers van Bladel, priester en vicaris van de kerk van Schijndel;
Wouter Gillisz., clericus en houder van een beneficie
Yda had haar testament in het Nederlands geschreven op vier bladen papier en zelf
ondertekend. De notaris liet dit in aanwezigheid van getuigen voorlezen en nam deze tekst
vervolgens integraal op in het door hem geschreven, in het Latijn gestelde stuk.

437bis.
1515, 20 september
Testament Yda Wyers erfcijns Oss (uittreksel)
stichting twee missen
voor: notaris Klaas Hooibergs van Bladel, clericus bisdom Luik
van: Yda d.v.w. Jan Wyers van Oss en begijn in het Groot Begijnhof
gezond van geest en lichaam
legaten:
1.
aan de fabrieken van de St. Lambertuskerk in Luik en de St. Jan in Den Bosch tezamen 7
stuivers
en verder onder andere:
2.
Zij bezit een erfcijns van £ 6 uit zekere goederen in Oss toebehorend aan Jan Rutgersz. Deze
wordt bestemd voor twee gezongen missen voorafgegaan door de metten op de feestdagen
van St. Petrus en Paulus in juni en de verheffing van St. Barbara. De ‘meeghden’ die het
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altaar van St. Barbara in de kerk van het Begijnhof besturen krijgen daarvan £ 3, de pastoor
van het begijnhof krijgt 3 stuivers, de kapelaan 1½ stuiver, de vijf andere priesters ieder 1
stuiver, de organist 1 stuiver en degene die op St. Barbara de preek houdt 3 stuiver; de rest
van het bedrag gaat naar de bestuurders van gend. altaar.
In geval van verzuim of tegenwerking gaat de erfcijns naar het Groot Gasthuis
plaats:
woonhuis van de notaris aan de Hinthamerstraat
getuigen:
Amys Verwers van Bladel, priester en vicaris van de kerk van Schijndel;
Wouter Gillisz., clericus en houder van een beneficie
Yda had haar testament in het Nederlands geschreven op vier bladen papier en zelf
ondertekend. De notaris liet dit in aanwezigheid van getuigen voorlezen en nam deze tekst
vervolgens integraal op in het door hem geschreven, in het Latijn gestelde stuk.

-Uitgegeven door Van den Elsen en Hoevenaars, deel I, p. 61-63
1515, 29 september
Aanvulling statuten
Vastgesteld door de vier meesteressen en de twee provisoren in aanwezigheid van de negen
of tien oudste, wijste en verstandigste begijnen. Zij werden nadat de notaris alles
opgeschreven had met luide stem voorgelezen. waarna iedereen ze goedkeurden.
1.
Aan begijnen die de oude gewoonten van het huis en de gebeden niet onderhouden of in
zedelijk opzicht ongehoorzaam zijn mag hun aalmoes en uitkering worden onthouden. Deze
komt dan ten goede aan de infirmerie. Als zo’n begijn volhardt in haar verkeerde gedrag
mag zij door de meesteressen uit het hof worden verwijderd. In haar plaats zetten de
meesteressen dan een andere begijn.
2.
De poort aan de kant van de St. Janskerk gaat van Vastenavond tot Bamis ’s avonds om
zeven uur dicht, en van Bamis tot Vastenavond om half zes. Voor de poort aan de
Peperstraat gelden respectievelijk acht en zeven uur. Na sluitingstijd mogen door de poort
aan de Peperstraat nog begijnen worden binnengelaten om respectievelijk negen en half
negen uur.
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3.
Een begijn die een kind krijgt, diefstal pleegt of vecht moet door de meesteressen worden
ontboden om haar met twee geloofwaardige getuigen vrij te pleiten. Als zij dit niet binnen
veertien dagen doet verliest zij haar kamer en mag nooit meer op het hof wonen. De
meesteressen en de provisor mogen dan haar huisraad op straat laten zetten en haar kamer
ten behoeve van de kerk verkopen.
4.
Voor een begijn die kleding draagt die een begijn niet past of met verkeerd gezelschap
omgaat geldt hetzelfde. Zij verliest haar kamer.
De volgende artikelen zijn na 29 september 1515 toegevoegd:
5.
Een begijn die handel drijft ‘na begijnelycker wijsen’ [wordt niet bedoeld ‘onbegijnelycker
wijsen’?] meer dan zij betalen kan, die moet het hof verlaten. Hetzelfde geldt een begijn die
in de gevangenis terecht komt en over wie bij de meesteressen klachten binnenkomen. Een
begijn die een onderneming heeft die moet dat zo inrichten dat haar medezusters daarover
niet te klagen hebben (‘Ende wat begijne met coomanschap omgaet, die sal haer
hantteringhe, daertoe dragende, alzoe matigen dat haer medesusteren oever haer geen
claegen en sullen moeghen hebben’.)
6.
Een begijn mag niet in de stad overnachten, anders mag zij door de meesteressen
gecorrigeerd worden.
7.
Een begijn die ondanks drie vermaningen van de meesteressen haar leven niet betert
verbeurt haar kamer.

438.
1515, 8 oktober
Executoriale verkoop akker Loon op Zand
klooster Waalwijk
voor:
Zeger Willemsz. van Haastrecht;
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Adriaan Hendriksz.;
Peter Jan Hendriksz.;
Klaas Jan Gooswijnsz.;
Lambrecht Meyer;
Wouter Adriaansz. en
Jan Gerardsz.
schepenen in Loon op Zand
door: Gerard van Roermond, biechtvader van het zusterklooster van Waalwijk handelend
namens dit klooster
aan: Gerard voornd.
van: een akker van 4 lopenzaad in Loon op Zand op het Kraanven tussen Adriaan
Loyenzoon en Gooswijn Gerard Elen zoon en strekkend van 's heren straat tot aan
Adriaan voornd.
wegens:
een vijf jaar lang niet geleverde erfpacht van 10½ en 1/3 lopen rogge uit een
erfpacht van een derde van 4 mud rogge Loonse maat
Deze erfpacht heeft het klooster verworven van Meus z.v.w. Jan de Brouwer in diens
kwaliteit van echtgenote van Liesbeth d.v.w. Gijsbrecht van Oerd. De pacht werd geleverd
door Thomas en Michiel z.v.w. Michiel van den Oerd. De transactie vindt plaats door
tussenkomst van Hendrik Aartsz., de vorster van Loon op Zand.
Met drie van de oorspronkelijk zeven zegels van de schepenen.

439.
1516, 4 februari
Vestiging erfcijns kameren Hinthamereinde
door: Peter z.v.w. Wouter Simonsz.
t.b.v.: Lenaard z.v.w. Peter van Bloemendaal
van: erfcijns van 3 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
uit:
vier kameren onder één dak met hun grond en met een hof op het Hinthamereinde
tussen de twee poorten; gelegen tussen Godfried de Olieslager en Gerard z.v.w. Jan
z.v.w. Thys van Vladeracken en strekkend van de straat tot aan het erfgoed gend. de
Mortel
lasten: een erfcijns van £ 4 aan Porta Coeli en een erfcijns van £ 4 aan het Zinnelooshuis.

BHIC inv. nr. 9, geen regest
1515, 18 juni
Overdracht erfcijns Frankenhofstad
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Voor notaris Laurens kuiper priester van het bisdom Luik verschijnt Aleid d.v.w. Godfried
Sbrouwers begijn op het Groot Begijnhof. Zij handelt als testamentair erfgenaam van
Beleyde Hollander haar oudtante (‘avuncula’) ook begijn op dit hof. Een erfcijns van 1 ½
pond die bestemd was voor de pastoor en de beneficiaten die hem assisteren is afgelost.
Hieraan was de verplichting verbonden van een jaargetijde en het voorlezen van haar naam
op zondag met de oproep om voor de ziel van Beleyde te bidden. Aleid draagt nu een
nieuwe erfcijns van 1 ½ pond over aan de pastoor en zijn assistenten. Deze is gevestigd op
30 december 1514 op een huis in Frankenhofstad.
Plaats:
de sacristie van de kerk van het begijnhof
Getuigen:
Jan van Gemert priester en Hendrik van Oudenbosch.
[Jan was kapelaan op het hof en Hendrik koster]

BHIC inv. nr. 11, geen regest
1516, 28 februari
Overdracht recht van vruchtgebruik erfcijns St. Michielsgeste – Haanwijk
Aartje weduwe van Berthold z.v.w. Jan Berthouts draagt haar recht van vruchtgebruik van
een erfcijns van 2 pond over aan Aart z.v.w. Nicolaas genaamd ‘Coel’ Gerritszoon als
echtgenoot van Liesbeth en aan Hendrik z.v.w. Willem Appels als echtgenoot van Hillegond.
Liesbeth en Hillegond zijn dochters van Aartje en Berthold.
De erfcijns gaat uit een akker van 4 lopenzaad in St. Michielsgestel in Haanwijk.

BHIC inv. nr. 11, geen regest
1516, 28 februari
Overdracht erfcijns St. Michielsgestel – Haanwijk
Aart en Hendrik (zie vorige oorkonde) dragen de erfcijns van 2 pond over aan Jutta d.v.w.
Rutger Hubenzoon begijn op het Groot Begijnhof.

440.
1516, 30 augustus
Vestiging erfcijns beemd Schijndel-den Borne
door: Gerard z.v.w. Anthonius van den Broek
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t.b.v.: mr. Maarten de Greve ten behoeve van de arme begijnen op het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 2
uit:
een beemd van 1 bunder in Schijndel op den Borne tussen Aart Martens en Jan van
Berkel z.v. Gerard en strekkend van de gemene straat tot aan het Groot Gasthuis
lasten: de hertogscijns ter waarde van 1 oude groot
Deze erfcijns is losbaar met 12 Rijnsgulden (ad 20 stuiver), mits een half jaar van tevoren
opgezegd.

441.
1516, 18 november
Overdracht erfcijns landerijen Schijndel-Delschot
door: Willem z.v.w. Gijsbrecht z.v.w. Mattheus van der Heyden
aan: Boudewyn z.v. Jan Andriesz.
van: erfcijns £ 3
uit:
1.
10 lopenzaad land in Schijndel in de Elschot tussen Marcelis van der Vloet en
Wouter van der Heyden
2.
een beemd aldaar gend. Bakshoeve tussen Adriaan van Zoggel en Jan van den
Oetelaar
bijz.: door Gijsbrecht z.v.w. Mattheus van der Heyden gekocht van Willem z.v.w. Willem
Schoenmakers.

442.
1517, 4 juli
Vestiging erfcijns landerijen Schijndel-Lutteleinde
licht altaren Begijnhof
door: Rutger z.v.w. Jan van den Borne
t.b.v.: mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de meesteressen van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 1
uit:
1.
een stuk akkerland van 12 lopenzaad in Schijndel op het Lutteleinde tussen Hendrik
Woutersz. en Gooswijn van den Woude z.v.w. Gooswijn en strekkend van Jan van
der Hagen tot aan de verkoper
2.
een stuk akkerland van 3 lopenzaad aldaar op het Veld tussen Marcelis Heren Jans
en Hendrik Jacobsz. en strekkend van Jan Vyge tot Hendrik van den Bogaard
lasten: een erfcijns van 4½ op het eerste stuk land aan de Onze Lieve Vrouwenbroederschap
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te 's-Hertogenbosch
voorw.:
de meesteressen moeten dit besteden aan verlichting met roeten kaarsen
van de altaren in de kerk op het Begijnhof

443.
1517, 29 september
Overdracht erfcijns huis Markt en goederen Berlicum
voor: notaris Jan Willemsz. van Geldrop
door: mr. Alard Baliaart, deken van de St. Janskerk, broeder Jan van Brussel, vader van de
priesters en clerici van St. Joris in Den Bosch en Hendrik Hoze in hun kwaliteit als
executeurs van het testament van Gerard van Beesd, kanunnik van de St. Janskerk
aan: Liesbeth Lybrechts als meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van de
fabriek van de kerk van dit hof
van: erfcijns 6 Rijnsgulden
uit:
de in nr. 413 omschreven onderpanden
De meesteressen moeten de pastoor van deze kerk jaarlijks £ 3 en 5 schellingen uitbetalen;
deze erfcijns is losbaar met 25 gewone Rijnsgulden. Een niet duidelijke bepaling over de
uitvoering van het testament van Geertrui van Doesburg betreffende een bedrag van 10
gewone Rijnsgulden waarvan afstand wordt gedaan.
plaats:
in het huis van de deken aan de Papenhulst
getuigen:
mr. Laurens van Gunterslaar, kanunnik van de St. Janskerk en
Laurens van Sprang, clericus
Geschreven op de oorkonde van 5 augustus 1506 (zie nr. 415).

444.
1518, 12 april
Vestiging losbare erfcijns goederen Geffen
door: Jan z.v.w. Jan Jacobsz. als e.v. Liesbeth d.v.w. Lambrecht Maasz.
t.b.v.: mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de Kleine Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 6½
uit:
huis, erf, hof en 4 lopenzaad aangelegen land in Geffen aan de Vlyntsestraat tussen
Dirk z.v.w. Rutger Jansz. en Thomas Lambrechtsz. en verder grenzend aan de
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gemene straat
lasten:
een erfcijns van £ 1 aan Lambrecht Kievit, priester
Deze erfcijns is losbaar met 42 Rijnsgulden (ad 20 stuiver), mits een half jaar van tevoren
opgezegd.

445.
1518, 13 januari
Overdracht erfcijns goederen St. Michielsgestel-Haanwijk
door:
Hendrik z.v. Willem Appels als e.v. van Hillegond;
Aart z.v.w. Klaas Gerardsz. als e.v. Liesbeth;
Liesbeth en Hillegond zijn d.v.w. Berthold z.v.w. Jan Bertholdsz.
aan: Jut d.v.w. Rutger Hubrechtsz. en begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 2
uit:
1.
huis, hof en een aangelegen kamp heiland in St. Michielsgestel onder Haanwyk
tussen de gemene straat en de Middeakker
2.
een stuk land aldaar tussen de gemene straat en de gemene weg
3.
een stuk land aldaar tussen Willem van der Strijp en Aleid d.v.w. Hendrik Mattheusz.
4.
een stuk land gelegen dichtbij 3. tussen Aleid voornd. en Jan Haak
Deze erfcijns is door Berthold voornd. verworven van Peter z.v.w. Gooswijn Dirksz.

446.
1519, 5 februari
Afstand rechten op erfcijns goederen St. Oedenrode-Koevering
door: Jan z.v.w. Peter Pryker
aan: Godfried z.v. Jan van Lith Godfriedsz., bontwerker en e.v. Katrijn; Katrijn is d.v.w.
Peter Pryker
van: erfcijns 2½ Rijnsgulden
uit:
zie de omschrijving in nr. 418.

447.
1519, 18 juni
Overdracht erfpacht land Empel
door: Hendrik z.v.w. Dirk Jansz. en Aleid; Aleid is d.v.w. Hendrik Knode
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aan:
van:
uit:

mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de Grote Infirmerie op het Groot Begijnhof
erfpacht 1 mud uit 2 mud rogge
de Bieskamp, groot 4 morgen in Empel in de Korte Beemden in De Hoeven grenzend
aan de erfgenamen van Jan Bathensz., aan de zegedijk en aan Willem Hinkaart.
De erfpacht is losbaar met 40 Rijnsgulden (ad 20 stuiver), mits een half jaar van tevoren
opgezegd. De erfpacht is eerder door Jacob Knode z.v.w. Jan Knode gekocht van Klaas van
Berkel.

448.
1520, 23 februari
Vestiging erfcijns goederen St. Michielsgestel
door: Judocus z.v.w. Robrecht Moons
t.b.v.: Petra d.v.w. Rudolf Coenen en begijn op het Groot Begijnhof
van:
1.
huis, erf, hof en 1 sesterzaad land in St. Michielsgestel onder Thede tussen de
gemene straat en de erfgenamen v.w. Peter Evertsz.
2.
de Hesserenbeemd aldaar tussen de gemene straat en de erfgenamen v.w.
Lambrecht Milling en verder grenzend aan Gijsbrecht Rudolfsz. en Jacob z.v.w. Jacob
Sandersz., priester
lasten:
erfcijns van 3 stuivers min een negenmanneke aan het kapittel van de St. Janskerk, een
erfcijns van £ 2 aan Gerard Gijsbrechtsz. en een erfpacht van 1 mud rogge aan Mechteld de
Lepper.

-1520, 27 juni
Minuut van het testament van Geertrui van Straten.
Gegrosseerd d.d. 8 maart 1534 (regest nr. 478).

448a.
1522, 30 maart
Testament Clara Kepkens (uittreksel)
erfpacht Geffen; stichting mis
voor:
(minuut) d.d. 30 maart 1522 notaris Jan van Geldrop

- 1 -

(grosse) datum onbekend notaris Daniel van Vlierden jr.
van:
Clara d.v. Paul Kepkens alias Hoofkens, poorteres
gezond van geest, maar liggend in haar ziekbed
[geen melding van een echtgenoot]
legaten:
1.
aan St. Lambertus in Luik en St. Jan in Den Bosch, haar 'patroons', tezamen een stoter
2.
30 heilige Missen op te dragen wanneer zij nog boven de aarde staat [verder geen
bijzonderheden]
en verder onder andere:
3.
haar moeder stichtte een zondagse mis op het Begijnhof en schonk daarvoor een erfcijns
van £ 10, door de moeder verworven terwijl zij weduwe was. De erfgenamen hebben zich
daar echter tegen verzet. Om deze stichting niet verloren te laten gaan vermaakt Clara nu
een erfpacht van 10 sester rogge uit goederen in Geffen. Matthys, de dochter van haar
broer, heeft hiervan het vruchtgebruik zolang hij leeft [volgen nog enige bepalingen die
wegens gaten in het perkament niet meer te reconstrueren zijn]
plaats:
vermoedelijk het Begijnhof
getuigen:
....van Achel, raadsheer van de stad Den Bosch
.... van Geldrop
op de rug: een aantekening, waaruit blijkt, dat 5 s van de 10 s. op 13 (of 14) februari 1575
(of 1574, indien Kerststijl) zijn afgelost met 50 gulden minus 5 stuiver en dat dit geld is
belegd in een rente van 4 gulden en 18 stuiver op de Staten van Brabant losbaar met 78
gulden; dit is ook aangetekend op de akte betreffende de erfpacht van 10 sester; aanwezig
waren hierbij Daniel Verryt, Otto Bukking en Peter, alle bezitters van een beneficie op het
Begijnhof; de overige 5 s. zijn afgelost met 50 gulden op 24 januari 1596.
Taal: de tekst van de minuut is in het Nederlands
De grosse bevat geen datum, maar moet zijn uitgevaardigd na 12 september 1528 en voor
13 (of 14) februari 1575.
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BHIC inv. nr. 12, geen regest
1522, 31 maart
Testament Aleid (uittreksel)
Voor notaris Laurens Kuiper priester verschijnt Aleid d.v.w. Laurens de valkenier van
Helmond begijn op het Groot Begijnhof. Zij is gezond van lichaam en geest. Zij maakt levert
haar op een stuk papier gschreven testament in. De notaris neemt dit over. Zij vermaakt aan
de kerk van St. Lambertus in Luik één stuiver eens. Verder sticht zij een memorie voor alle
gelovige zielen te houden op maandag na het feest van Onze Lieve Vrouw ter Halver Oogst
[= 22 juli of 15 augustus] en op Allerzielen. Daarvoor bestemt zij een erfcijns van 3 pond en 9
stuivers die gaan uit een niet nader omschreven onderpand Achter de Tolbrug. Haar naam
en die van haar ouders moet in het boek gezet worden. Als men dit memorie niet wil
hebben dan gaan deze 30 stuivers jaarlijks naar de arme zieken in het Groot Gasthuis.
plaats:
de sacristie van de kerk op het begijnhof.
getuigen:
mr. Jan van Heusden en Christiaan van Oss priesters.
Op de rug: 30 stuivers over de twee tolbruggen en een verwijzing naar een oorkonde uit
1519 van Hendrik z.v.w. Arnold de Greve.

BHIC, inv. nr. 26, geen regest
1522, 2 mei
Verlaging rente op stedelijke rente
Het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch oorkondt dat het aan Arnd z.v.w. Arnd Stert van
Enschot een rente heeft verkocht van 42 Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk. Bij
wanbetaling mag de houder van de rentebrief per dag 5 penningen op de schelling verteren
op kosten van de stad. De rente is losbaar met de penning 18 [= 5 ½ % rente].
Op de rug: aantekening dat de rente in 1646 verlaagd is tot de penning 20 (= 5%) en no 96.

449.
1523, 13 juni
Vestiging erfcijns goederen Gemonde
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lauden Maria; spynde
door: Jan z.v.w. Rutger van Grinsven
t.b.v.: Maria d.v.w. Rutger Berwout , meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van
de meesteressen van dit hof
van: erfcijns £ 3
uit:
6 lopenzaad land in Gemonde naast de kerk tussen Hendrik Godfriedsz. en Peter van
Amerongen en zijn kinderen, strekkend van het kerkhof tot aan de gemene straat
De meesteressen moeten hiervan jaarlijks £ 1 verdelen onder de arme begijnen en £ 2
geven aan de begijnen die in de kerk van het Begijnhof de lauden van O.L.Vrouw zingen.
Deze erfcijns is losbaar met 18 Rijnsgulden (ad 20 stuiver) mits een half jaar van tevoren
opgezegd.

450.
1523, 24 september
Vestiging erfcijns goederen Schijndel-Delschot
door: Aart z.v.w. Wouter van der Heyden
t.b.v.: Daniël z.v.w. Crispinianus van der Aa
van: erfcijns £ 2
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoed groot 15 lopenzaad in Schijndel op Delschot op
de Bodonk tussen Willem van den Nieuwenhuis en de gemene straat en verder
grenzend aan Jan Penning
lasten:
1.
erfpacht van 1 mud rogge aan Klaas Langsmid, priester
2.
erfcijns van £ 3 aan Luitgaard w.v. Willem van Breugel en haar kinderen
3.
erfcijns van £ 4 aan Jan van Geldrop z.v.w. Willem
onder de vouw: dit exemplaar was bestemd voor Liesbeth d.v.w. Klaas Librechts en begijn,
wegens een overdracht.

451.
1523, 7 november
Afstand recht van vruchtgebruik goederen Dinther
door: Hendrik z.v.w. Lambrecht Willemsz. en w.v. Mechteld d.v.w. Jan Lambrechtsz.
t.b.v.: zijn kinderen Lambrecht, Yda en Hillegond
van:
1.
zijn recht van vruchtgebruik op een huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot
21 lopenzaad en ½ bunder in Dinther op de Heide met aan weerszijden de gemene
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2.

straat en strekkend van Liesbeth w.v. Jacob Heys en haar kinderen en de kinderen
van Andries Voets en de gemene straat
een stuk beemd van ½ bunder aldaar in de gemene beemden met aan weerszijden
de Hoogdonk die aan Jan Bak toebehoort en strekkend van de Aa tot aan Hubrecht
Stansen.

452
1523, 7 november
Vestiging erfcijns goederen Dinther
door: Lambrecht, Yda en Hillegond (zie nr. 451)
t.b.v.: mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de Kleine Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 4
uit:
de goederen vermeld in nr. 451
lasten:
1.
de grondcijnzen verschuldigd aan de heer van Helmond en de heer van Heeswijk ter
waarde van 17 Bossche plakken
2.
erfcijns van 3 Rijnsgulden (ad 20 stuiver) aan Anthonius de Leeuw
3.
een erfcijns van £ 4 aan Mechteld van Uden, begijn
4.
een erfpacht van 1 malder rogge aan Jacob Rover
deze erfcijns is losbaar met 28 Rijnsgulden (ad 20 stuiver), mits een half jaar van tevoren
opgezegd. Hierbij gelden de volgende waarden: de goudgulden van de keurvorsten 28
stuiver, de Philippusgulden 25 stuiver en het dubbel vuurijzer: 2¼ stuiver
op de rug:
afgelost in 1728.

453.
1523, 19 november
Overdracht erfcijns goederen Schijndel-Delschot
door: Daniël z.v.w. Crispinianus van der Aa
aan: Liesbeth d.v.w. Klaas Librechts en begijn
van: erfcijns £ 2
uit:
de in nr. 450 omschreven goederen.

454.
1524, 12 februari
Vestiging losbare erfcijns goederen Breugel
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door:
t.b.v.:
van:
uit:
1.

2.

Godfried z.v.w. Willem Stevensz. en linnenwever
mr. Jan Lombaarts ten behoeve van de Kleine Infirmerie van het Groot Begijnhof
erfcijns van 2½ Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
huis, erf, hof en een stuk hopland van 300 kuilen ("fossae") groot 3 lopenzaad en aan
elkaar grenzend, gelegen in Breugel op de Leet tussen Klaas van Someren en Willem
z.v.w. Wouter Gerardsz. en strekkend van de gemene straat tot aan de Bersenbeemd
en Jordaan Loyens
de helft in een stuk weiland groot 2 koeweiden en een stuk land van 200 kuilen
("fossae") aan elkaar grenzend aldaar aan de Kerkstraat tussen Hillegond w.v. Aart
Petersz. en haar kinderen en Bertrand z.v. Iwan van den Heuvel en strekkend van de
gemene straat tot aan de gemene Dommel

lasten:
1.
erfcijns van 4 Rijnsgulden aan Kornelis z.v.w. Thomas van Breugel en Michiel
Gerardsz. (uit 1.)
2.
de grondcijns van 27 stuivers (uit 2.)
deze erfcijns is losbaar met 50 Rijnsgulden (ad 20 stuiver), mits een half jaar van tevoren
opgezegd. Hierbij gelden de volgende waarden: de goudgulden ad 28 stuiver en de dubbele
vuurijzer ad 2¼ stuivers.

455.
1524, 11 april
Uitgifte erfcijns hofje St. Michielsgestel
door: Petra d.v.w. Rudolf Coenen
aan: Lenaard Aartsz. de Brouwer
van: een stuk land gend. een hophoefke in St. Michielsgestel bij het Gestelse Bos, thans
gend. een koolhofje en gelegen tussen Jacob Gysels en het Schildersgasthuis op de
Uilenburg te Den Bosch en verder grenzend aan de gemene straat
voor: erfcijns van £ 3.

456.
1525, 16 juli
Vestiging erfcijns goederen Someren
door: Joris gend. Goris z.v.w. Thys Smetsers
t.b.v.: Hendrik Stappaarts z.v. Adam Petersz.
van: erfcijns 3 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
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uit:

huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 10 lopenzaad in Someren bij de
hoeve van Akkerbroek tussen Jan z.v.w. Peter Achten en de erfgenamen v.w. Dirk
Knoop en verder grenzend aan de gemene straat
lasten: de grondcijns van 1 oude groot aan N.N.

457.
1525, 5 december
Vestiging erfcijns goederen Schijndel-Lutteleinde
door: Aart z.v.w. Jan van Middegaal
t.b.v.: zijn zuster Katrijn, begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 3
uit:
huis, erf en hof in Schijndel op het Lutteleinde tussen Aart van Zondveld en Jan
Petersz. van Gemert en strekkend van Jan Vyge tot aan de gemene straat
lasten:
erfcijns £ 3 aan Dirk Lonysz. van Erp
erfcijns van £ 3 aan Katrijn voornd.
lijfrente van 1 m. aan Katrijn voornd.
lijfrente van 100 elzenrijs aan Katrijn voornd.

458.
1526, 15 januari
Afstand recht van vruchtgebruik huis Lange Putstraat
door: Aleid w.v. Albrecht Jacobsz. de Kuiper
aan: haar kinderen Christiaan en Peter en verder aan Adriaan z.v.w. Dirk Woutersz. en
e.v. Griet; Griet is een d.v. Aleid en w. Albrecht
van: haar recht van vruchtgebruik op een huis, erf, een lege plaats en een kamer met zijn
grond aan de Lange Putstraat op de hoek van de Korte Putstraat naast Andries de
Kuiper; strekkend van de Lange Putstraat tot aan Gerard van Uden en Heilwych van
Asten.

459.
1526, 13 april
Vestiging erfcijns goederen Beek & Donk
door: Jacob z.v.w. Aart van den Egelmeer
t.b.v.: Katrijn d.v.w. Jan Hakken en begijn in het Groot Begijnhof
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van:
uit:

erfcijns 2 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
huis, erf, schuur met zijn grond, een hof en aangelegen erfgoederen ter grootte van
1 mudzaad in Beek bij Aarle aan de Legerstraat tussen Dirk de Smid en Jan de Bever

lasten:
1.
de grondcijns
2.
erfcijns van 5½ Rijnsgulden en 5 stuiver aan Christina en Agnes Beukentop, begijnen
3.
erfpacht 3 malder rogge aan Johanna d.v.w. Aart van den Egelmeer
op de rug:
aantekening over de laatste wil van Katrijn gesteld in de ik-vorm. Zij bestemt de 2
Rijnsgulden voor een jaargetijde; 14 stuiver is voor het jaargetijde, 4 stuiver voor de kaarsen
en 16 stuiver voor een spynde onder de arme begijnen, een stoter "in den doeren" (?) en
een stoter naar Jeroen (onduidelijk) en een halve stuiver (of: stoter) aan iedere meesteres.

460.
1526, 23 november
Vestiging erfcijns goederen St. Oedenrode en Breugel
door:
Peter z.v.w. Willem Peterszoon en e.v. Beatrix d.v.w. Peter van den Gasthuis;
Willem z.v.w. Godfried Willemsz.;
Marcelis natuurlijke z.v.w. Hendrik Colensz., priester en e.v. Liesbeth d.v.w. Wouter van
Breugel
t.b.v.: mr. Klaas Kuyst ten behoeve van jonkvrouwe Christina d.v.w. Jan van Ouden en w.v.
Rudolf Dicbier
van: erfcijns van 10 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
uit:
1.
de hoeve Ten Vrillebraken in St. Oedenrode onder Neynsel, bezit van Peter
2.
drie beemden groot 3 malderzaad en aaneen gelegen in Breugel in het Breugelse
Broek tussen Peter voornd. en Liesbeth w.v. Stamelard Lathouwer en haar kinderen
en verder grenzend aan de gemene straat en aan Hillegond w.v. Aart Peterszoon en
haar kinderen; dit is bezit van Willem voornd.
3.
een stuk akkerland van 9 lopenzaad in Breugel op Gasteldonk tussen de gemene
steeg en Marcelis voornd. en strekkend van Peter voornd. tot aan de gemene dijk;
dit land is bezit van Marcelis
De erfcijns is losbaar met 200 Rijnsgulden mits een half jaar van tevoren opgezegd.
Waarden: de Rijnsgulden ad 28 stuiver; de Philippusgulden ad 25 stuiver en de dubbele
vuurijzer 2¼ stuiver.
lasten:
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op 1.
de grondcijns van 11 stuivers
een erfpacht van 1 vat aan de kerk van Eerschot
erfpachten ter waarde van 13½ mud rogge
op 2.
de grondcijns aan de heer van Helmond van 6¼ stuiver
op 3.
de grondcijns aan de hertog van ½ braspenning.

461.
1527, 20 januari
Vestiging erfcijns goederen Son
(of: 1528, 20 januari; indien Paastijl)
voor: Peter Jan Martenszoon en Jacob Engberts, schepenen in St. Oedenrode
door: Dirk Happo Hooimakerszoon
t.b.v.: Lucas Hendrik Dirkszoon
van: erfcijns 4 Rijnsgulden (ad 20 stuiver)
uit:
1.
huis, hofstad en hof in Son groot 3 lopenzaad gend. de Rooiekker grenzend aan de
gemene straat en aan Jacob Hooimakers
2.
een akker lands van 2½ lopenzaad aldaar grenzend aan Dielis Jordens, het klooster
Hooidonk, het kerkpad en de Tafel van de H. Geest van Son.

462.
1527, 15 mei
Vestiging erfcijns
door: Franco z.v. Gijsbrecht Petersz. en e.v. Maria d.v.w. Jan Brand
t.b.v.: Hendrik z.v.w. Gerard van Oss
van: erfcijns £ 3
uit:
1 morgen broekland in Oss op de Langdonk tussen Reinier van Hoeven en Gerys Didden en
strekkend van de Langendonksedijk tot aan een andere sloot gend. de Gemene Wetering
lasten: erfcijns van £ 4 aan Jan Snavel alias de Snyder.

463.
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1527, 5 november
Overdracht erfcijns huis St. Jorisstraat
door: Gijsbrecht z.v.w. Daniel Goyartsz. z.v.w. Servaas Jansz.
aan: Sander z.v.w. Gijsbrecht Sandersz.
van: de helft van een erfcijns van £ 5½
uit:
huis, erf en hof v.w. Gerard de Bie z.v.w. Gijsbrecht in de St. Jorisstraat tussen Franco
van Bree en Katrijn w.v. Albrecht van den Broek en haar kinderen.

464.
1527, 21 november
Vestiging erfcijns goederen Drunen
door: Lambrecht z.v.w. Robrecht Lambrechtsz. en mesmaker
t.b.v.: Hendrik Potty Godfriedsz.
van: erfcijns van 2 Karolusgulden
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 12 lopenzaad in Drunen tussen Dirk
Beys en Adriaan Schut en strekkend van de gemene straat tot aan de erfgoederen
gend. Ten Woude toe van Loon
lasten: erfpachten ter waarde van 12¼ vat en erfcijnzen ter waarde van 3,75 stuiver en 3,5
stuiver.

464a.
1528, 20 januari
Vestiging erfcijns goederen Son
voor: Peter Jan Maartenszoon en Jacob Eymberts, schepenen van St. Oedenrode
door: Dirk Hap Hoeimakerszoon
t.b.v.: Lucas Hendrik Dirkszoon
van: erfcijns van 4 Rijnsgulden ad 20 str.
uit:
huis, hofstad en hof in Son groot 3 lopenzaad gend. Rooiekker tussen de gemene
straat en Jacob Hoeimakersz. en een akker van 2½ lopenzaad aldaar tussen Dielis Jordens en
het klooster van Hooidonk en verder strekkend van de Tafel van de H. Geest van Son tot aan
het gemene kerkpad
Bewaard in een Nederlandse vertaling door notaris Erbert Lambrechtsz. van der Stappen uit
1599; geborgen onder nr. 516.

465.
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1528, 7 september
Stichting mis kerk Begijnhof erfcijns
voor: notaris Hendrik Loekeman van Den Bosch, clericus bisdom Luik
door: Katrijn d.v. [onleesbaar] Hendrik Kosters alias Voet van Schijndel, begijn in het Groot
Begijnhof
Zij schenkt aan de meesteressen van het Groot Begijnhof een erfcijns van £ 2 uit een beemd
van 2 bunder in Schijndel op het Lutteleinde in 's Lozen Hoeve tussen Christiaan z.v.w.
Daniël van der Aa en Jan van der Meer alias van den Leempoel en strekkend van de
erfgenamen van Gillis van der Poorten tot aan Willem z.v.w. Willem Klaasz. van Beek. Deze
erfcijns kan door Katrijn of haar erfgenamen afgelost worden met 18 Rijnsguldens. De
erfcijns is bestemd voor een plechtige mis op de wijze van St. Barbara met een orgel en
zangers op te dragen op de feestdag van St. Jan Onthoofding [29 augustus] op het altaar van
het H. Kruis. Bij verzuim vervalt het geld aan de rector van het Groot Gasthuis.
Zie ook nr. 472.

466.
1528, 12 september
Oorkonde officiaal
De officiaal van het bisdom Luik draagt notaris Daniel van Vlierden jr., z.v. Daniel, op om op
basis van de protocollen nagelaten door w. notaris Jan van Geldrop aan belanghebbenden,
wanneer zij erom vragen, tegen betaling van een behoorlijk salaris grossen te maken van de
akten die in deze protocollen als minuut zijn afgeschreven voor zover zij niet zijn
doorgehaald. Hij vaardigt deze beschikking uit als reactie op het verzoek van Laurens Kuiper,
kapelaan van het Groot Begijnhof.
Ingevoegd in de oorkonde beschreven onder nr. 448a.

466a.
1529, 16 februari
Oorkonde officiaal
De officiaal van het bisdom Luik draagt notaris Jan van Balen priester en z.v.w. Jan van
Balen, eveneens notaris, op om op basis van de protocollen nagelaten door w. zijn vader
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 ze niet
zijn doorgehaald. Hij vaardigt deze beschikking uit op verzoek van Adriana Engberts en
Katrijn Eelkens, meesteressen van het Groot Begijnhof.
Ingevoegd in de oorkonde beschreven onder nr. 478.
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467.
1529, 1 december
Testament Petra Coenen erfcijns St. Michielsgestel (uittreksel)
jaargetijde
voor: notaris Laurens Kuiper van Uden, priester bisdom Luik
van: Petra d.v.w. Rudolf Coenen, begijn in het Groot Begijnhof
gezond van geest, maar liggend in haar ziekbed
legaten:
1.
aan de fabriek van St. Lambertus te Luik 2 stuivers
2.
aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk tot versiering van het miraculeuze beeld 5 stuivers
en verder onder andere:
3.
aan de fabriek van de kerk van het Begijnhof, waar zij begraven wil worden, een erfcijns van
£ 3 uit de goederen van Lenaard van Kampen en een erfcijns van £ 3 uit goederen in St.
Michielsgestel; dit legaat is bestemd voor een jaargetijde bestaande uit een vigilie, een
gezongen mis met kaarsen en haar naam in het doodboek dat op zondagen wordt
voorgelezen opdat men voor haar ziel bidt en een brandende kaars voor de Drieëenheid,
alles zoals dat daar gebruikelijk is
plaats:
boven op haar slaapkamer
getuigen:
Willem Jacobsz. Snyder en
Peter van Maaseik, clericus
Onderaan het stuk een aantekening, dat de executeurs op 26 augustus 1530 aan de
meesteressen van de fabriek jaarlijks voor hun werk £ ½ hebben gegeven gevolgd door een
ondertekening van de notaris.
Taal: Nederlands.

468.
1530, 26 januari
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Vestiging erfcijns goederen Dinther
door: Hendrik z.v.w. Hendrik Simonsz. als echtgenoot v. Katrijn d.v.w. Servaas Aartsz.
t.b.v.: Mechteld d.v.w. Gooswijn Dirksz. en begijn
van: erfcijns van 1½ Karolusgulden
uit:
huis, erf, hof en aangelegen land groot 1 malderzaad in Dinther Aan den Bugen
(‘Bueghe’) tussen Lambrecht Dirksz. en de kinderen v.w. Aart Jansz. van der Bruggen en
strekkend van Jan Hakken tot aan de gemeijnte
lasten:
1.
de grondcijns groot 5½ stuiver aan de heer van Helmond
2.
een erfcijns van 5 Rijnsgulden minus 2 stuiver aan Jut van der Ham, weduwe
3.
een erfcijns van £ 1 aan de kerk van Dinther
4.
een erfcijns van 3 plakken gend. Dordtse plakken aan de vicaris van Dinther
5.
de gebuurcijns groot ½ blanke.

469.
1530, 2 maart
Vestiging erfcijns huis Kerkstraat
door: Adriana w.v. Herman Preyt, goudsmid handelend krachtens het testament v.w.
Herman en met instemming van Willem Haanmakers, priester, en Willem Pynappel
als executeurs van dit testament
t.b.v.: Adriana Engbertsz., begijn in het Groot Begijnhof ten behoeve van de Kleine
Infirmerie
van: erfcijns van £ 3
uit:
huis, erf, een onbebouwd erf en een achterhuis, alle aaneen gelegen in de Kerkstraat
tussen Marcelis van Maren aan de ene kant en Lambrecht Goossens en de
erfgenamen v.w. Jan van der Aa aan de andere kant; aan de achterzijde grenzend
aan Willem van Vlodrop, mesmaker
lasten:
1.de grondcijns
2.erfcijns van 25 Rijnsgulden aan N.N.
De erfcijns is losbaar met 21 Karolusgulden (ad 20 stuiver).

470.
1530, 10 maart
Vestiging erfcijns goederen Kessel
door: Hendrik z.v.w. Aart Willemsz. als echtgenoot v. Adriana d.v.w. Adriaan Jacobsz.
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t.b.v.: Dirkske d.v.w. Peter Jansz., begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns van 1 Karolusgulden
uit:
1.
huis, erf en hof in Kessel bij de kerk, grenzend aan de erfgenamen v.w. Peter
Herbertsz. aan de benedenzijde en en verder geheel omgeven door de gemene
plaats
2.
½ morgen land aldaar op Kreyenheuvel tussen de THG van Kessel aan de
benedenzijde en Jan Aartsz. van Lith aan de bovenzijde en strekkend van de gemene
steeg tot aan de kinderen v.w. mr. Aart Keymp
lasten: erfcijns van £ 1 uit het huis c.a. aan de heer van Boxtel.

471.
1530, 4 april
Betalingsbelofte pacht land Heesch
door: Hendrik z.v.w. Jacob Romme
aan: mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de arme begijnen op het Groot Begijnhof
betreft:
hij zal de komende zes jaar jaarlijks 13 lopen rogge leveren als pacht van twee
strepen land onder Heesch Aan den Stok.

472.
1530, 27 april
Betalingsbelofte erfcijns beemd Schijndel-Lutteleinde
door: Katrijn d.v.w. Hendrik Kosters alias Voets en begijn in het Groot Begijnhof
t.b.v.: mr. Jacob van Ouden, priester, ten behoeve van de meesteressen en bestuurders
van gend. begijnhof
betreft:
erfcijns £ 2 bestemd voor een Mis (zie verder nr. 465)
uit:
drie kwart van een beemd van 2 bunder in Schijndel op het Lutteleinde in de
Florenhoeve tussen Christiaan z.v.w. Daniel van der Aa en Jan van der Meer alias van
den Leempoel en strekkend van de erfgenamen v.w. Gillis van der Poorten tot aan
Willem z.v.w. Willem Klaasz. van Beek
lasten: een grondcijns van 4 Wilhelmustuin uit de gehele beemd

473.
1531, 15 januari
Overdracht erfpacht goederen Zeelst
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door: Jan z.v.w. Jan sr. z.v.w. Jacob Lambrechtsz. als echtgenoot v. Aartje d.v.w. Gillis van
Bladel
aan: Liesbeth w.v. Reinier Kottens
van: erfpacht van 3 mud rogge
uit:
zekere erfgoederen in Zeelst
bijz.: door Aartje bij een erfdeling verkregen.

BHIC inv. nr. 14, geen regest
1531, 9 februari
Vestiging erfcijns St. Michielsgestel – Maaskantje
Jan z.v.w. Herman Ooms vestigt ten behoeve van Johanna d.v.w. Jan Tielkens begijn in het
Groot Begijnhof een erfcijns van 3 Karolusgulden uit een huis erf, hof en aangelegen land
van 2 sesterzaad in St. Michielsgestel aan de Dungense Kant. Dit goed is belast met een
grondcijns van ½ stuiver.
Op de rug: in Den Dungen bij de molen.

473a.
1531, 8 april
Overdracht land Waalwijk
voor: Wouter Adriaansz. en Jan Hendrik Goyaarts, schepen in de vrijheid Waalwyk
door: Peter Jansz., Groet Adriaansz. en Adriana d.v. Adriaan
aan: Wouter Woutersz.
van: ¼ van 4 morgen land in de Hoefslag tussen de winterdijk en Jenneke w.v. Jan Klaasz.;
aan de oostzijde Wouter voornd. en aan de westzijde Adriaan Hendrik Andriesz.
lasten: erfpacht van 4 vat rogge Waalwijkse pachtmaat aan N.N. zoals in de betreffende
akte is omschreven
bijzonderheden:
De waarborg wordt mede verleend door Marcelis Gerritsz. en Frank Klaas Franken.
Taal: Nederlands.

BHIC inv. nr. 13, geen regest
1531, 15 april
Overdracht recht van vruchtgebruik land Haaren
Katrijn weduwe van Evert Jordens draagt over aan haar kinderen Hendrik, Adriaan, Jordaan
en Aleid haar recht van vruchtgebruik op vier zevende deel van een huis, erf, hof en een
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sesterzaad land in Haaren onder Belveren.

BHIC inv. nr. 13, geen regest
1531, 15 april
Vestiging erfcijns land Haaren
De kinderen van Katrijn (zie vorige oorkonde) vestigen ten behoeve van Marie d.v.w.
Adriaan Brienincx begijn op het Groot Begijnhof een erfcijns van 2 pond uit het land vermeld
in de vorige oorkonde. Dit goed is belast met de volgende renten: 2 Wilhelmustuin aan het
kapittel van Hilvarenbeek, 2 Wilhelmustuin aan het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk
van Haaren, 3 pond aan de gemene gezellen in de kerk van Oisterwijk en 4 lopen rogge aan
Katrijn Aben. Deze renten gaan uit het gehele goed.

474.
1531, 9 oktober
Testament Jan van Zwaarveld en Eufemia van der Heyden (volledig)
stichting missen
St. Oedenrode, Heeswijk, Dinther, Kerkstraat, Boxtel, Antwerpen
roerende goederen
archief
voor: notaris Godfried Grotaart van Oss, secretaris van de stad 's-Hertogenbosch
van: mr. Jan van Zwaarveld, apotheker, en zijn echtgenote Eufemia d.v.w. Aart van der
Heyden
ingezetenen en burgers van Den Bosch
gezond van lichaam en geest
zij maken gezamenlijk een testament
legaten:
1.
aan St. Lambertus in Luik hun patroon 7 stuiver eens na de dood van beiden
2.
aan de St. Janskerk voor de bouw 20 Karolusguldens eens na de dood van beiden
3. STICHTING TWEE WEKELIJKSE MISSEN
Eufemia sticht in de kerk van het Groot Begijnhof twee wekelijkse missen en bestemt
daarvoor de volgende goederen:
een erfpacht van 1 mud rogge uit goederen in St. Oedenrode gend. De Kleine Boknagel;
een erfpacht van 1 malder rogge uit de goederen van Thys van Goch in Heeswijk
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een erfpacht van 1 mud rogge en ½ steen vlas uit een erfpacht van 2 mud rogge en 1 steen
vlas uit de goederen van Lenaard de Jonge in Dinther en thans het bezit van diens weduwe
Johanna
een erfcijns van £ 13 uit het woonhuis van de testatoren gelegen in de Kerkstraat gend. De
Doornenkroon;
De erfcijns van 13 pond mag altijd afgelost worden met 91 Karolusguldens mits het
vrijgekomen geld weer belegd wordt in renten, in geld of in natura in de stad of haar
Meierij. Alleen de executeurs mogen de aflossing in ontvangst nemen en moeten tot
herbelegging overgaan. De erfpachten zijn, voor zover hen bekend, niet losbaar. De
executeurs mogen deze erfpachten, als zij dat zouden willen, te gelde maken. Ook dan moet
het vrijgekomen geld weer op de wijze als boven beschreven worden herbelegd. De
erfgenamen mogen de erfpachten binnen één maand na hu dood kopen of lossen tegen een
koers van 70 gulden het mud rogge en 5 gulden per steen vlas.
De gestichte missen moeten na hun beider dood worden opgedragen door een
bloedverwant die priester is en fatsoenlijk leeft. Voor elke verzuimde mis betaalt hij 3
stuiver aan de executeurs, door dezen voor de helft uit te keren aan de kerk van het
Begijnhof en voor de andere helft aan de koster van deze kerk. Als er geen bloedverwant te
vinden is, moeten de meesteressen van het Begijnhof deze taak uitbesteden aan een
geschikte priester. De stukken over deze mis worden bewaard in het archief van het
Begijnhof, dat zich in de kerk van het Begijnhof bevindt. Alleen indien er geprocedeerd moet
worden, mogen deze stukken worden uitgeleend. De meesteressen moeten de celebrant
dan een ontvangstbewijs laten tekenen. Aan wijn, brood en licht nodig voor de missen moet
jaarlijks £ 1 besteed worden; de meesteressen krijgen voor hun moeite 4 stuiver; de pastoor
krijgt een 'recognitie' van £ ½.
4.
aan de erfgenamen van wijlen haar vader vermaakt Eufemia drie kwart van een erfenis
gelegen in Heeswijk; de dode hand deelt gelijk met de levende.
5.
aan Lyntke d.v. Laurens van Zwaarveld, de nicht van haar man die bij hen inwoont, vermaakt
Eufemia 75 Karolusgulden te aanvaarden wanneer zij huwt of intreedt in een klooster;
tevens een van hun beste bedden met toebehoren, twee van de beste tinnen schotels en
twee peerkannen;
mocht Lyntke overlijden voordat zij tot haren staat, hetzij geestelijk hetzij wereldlijk, is
geraakt dan vervalt dit legaat voor de helft aan het blok van de Kerkstraat en voor de helft
aan de St. Annakapel
6.
aan Liesbeth d.v.w. Simon Kruievaars, haar nicht, en aan Mechteld e.v. Willem Mools, ieder
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voor de helft, vermaakt Eufemia twee derde deel van een erfpacht van 2 sester raapzaad uit
goederen onder Boxtel;
aan Liesbeth en Mechteld voornd. vermaakt Eufemia 7 sitten kussens met haar wapen
erop, namelijk de drie kussens waar de penningen op staan aan Liesbeth en de andere vier
aan Mechteld
7.
aan Lucas z.v. Frans van Zwaarveld en goudsmid, vermaakt Eufemia 25 Karolusgulden
8.
aan het altaar van St. Quirinus in de St. Jacobskapel op de Windmolenberg 12 Karolusgus
om dit te versieren
de legaten 4-8 te aanvaarden na hun beider dood
9.
aan Onze Lieve Vrouw (de miraculeuze) beneden in de St. Janskerk haar beste paarse
tabbaard met de rugmouwen
10.
aan het heilig Kruis in het kruisbroedersklooster haar zwarte tabbaard "metten feveerden
voeder gevoedert"
De legaten 9 en 10 uit te delen na de dood van Eufemia
11.
aan Liesbeth Kruievaars vermaakt Eufemia 25 Karolusgulden
12.
aan Dymfna, d.v. Liesbeth voornd. en haar petekind, 25 Karolusgulden
13.
aan Mechteld d.v. Willem Mools 6 Karolusgulden
14.
aan Mechteld e.v. Willem Mools 50 Karolusgulden ten behoeve van haar kinderen
de legaten 11-14 uit te delen na hun beider dood
Mocht Eufemia eerder overlijden dan Jan, dan mag Jan vrijelijk beschikken over het
woonhuis en alle andere goederen, voor zover in dit testament daar niet anders over is
beschikt en mits Jan de legaten uitkeert
Mocht Jan eerder overlijden, dan moet Eufemia aan Lyntke van Zwaarveld e.v. Hendrik
Moons en wonend te Antwerpen 125 Karolusgulden uitkeren; hij mag verder vrijelijk
beschikken over alle bezittingen mits hij maar de legaten uitkeert
De erfgenamen die zich verzetten tegen de uitvoering van dit testament, krijgen 1 oude
groot en zijn daarmee uitgesloten van de erfenis of het betreffende legaat, welk laatste dan
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naar het Groot Gasthuis gaat
executeurs:
mr. Willem van Helden, priester en bezitter van een beneficie in de kerk van het Begijnhof;
Willem Pynappel, raadsheer
Zij ontvangen voor hun moeite ieder 6 Karolusgulden
plaats:
het huis De Doornenkroon in de Kerkstraat
getuigen:
Aart Koenraadsz. van Wesel, schrynwerker;
Herman Laurensz. van Ouden
ingezetenen en burgers van 's-Hertogenbosch
Taal: Nederlands
Zie ook nr. 400.
Aantekeningen in de kantlijn:
Bij de passage over de erfcijns uit De Doornenkroon:
Deze erfcijns is op 6 augustus 1546 afgelost door de koper van dit huis, Aart Belmaker. Door
Willem Molen, de eerste celebrant, is het geld weer belegd in een rente van Fl. 5,25 uit een
huis en hof in Rosmalen eigendom van Gillis Mallants, priester en burger van ’sHertogenbosch.
Bij de passage over de recognitie aan de pastoor:
deze erfcijns is op 17 februari 1548 door de eerste celebrant Willem Molen afgelost met Fl.
4,50; hij heeft dit betaald aan de rentmeester van het kapittel, mr. Hendrik Oliviers.

475.
1531, 4 maart
Schenking Christina Beukentop
renten dorp Kessel, Schijndel, Verwersstraat
stichting mis; zielen overledenen; jaargetijden; devoties; spynden; lijfrente
voor: notaris Laurens Kuiper van Uden, priester bisdom Luik
door: Christina d.v.w. Hendrik Beukentop, begijn in het Groot Begijnhof
aan: Liesbeth Librechtsz,, Hillegond van Acht, Hadewych Wolf en jonkvrouwe Katrijn
Berwout, meesteressen van het Groot Begynhof
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Zij schenken de volgende vier zaken:
1.
Een rente van 10 Rijnsgulden (ad 20 stuiver) te lossen met 200 gulden uit het dorp Kessel.
Op voorwaarde dat de meesteressen voortaan op zon- en feestdagen een gelezen mis doen
opdragen in de kerk van het begijnhof. De celebrant krijgt daarvoor per mis 1½ stuiver. De
koster voor het dienen 14 stuiver per jaar. De pastoor van het begijnhof voor de toelating
jaarlijks £ ½. De kapelaan jaarlijks 22 stuiver om de namen in het boek te schrijven, voor hen
te laten bidden op zondagen en na de preek de namen te noemen zoals gebruikelijk. Het
gaat om de volgende zielen: Peter Beukentop, kanunnik in de St. Janskerk, Hendrik diens
broer, Margriet diens echtgenote, Hendrik hun zoon met zijn kinderen, mr. Hendrik
Beukentop, Griet van Slypen, Liesbeth Beukentop, Christina haar zuster, jonkvrouwe Maria
van Beek en Christina Beukentop zelf, als zij overleden is.
2.
Zij doet afstand van een bedrag van twee derde van 95 gulden dat zij besteed heeft aan een
verbouwing van haar kamer. Deze som kwam haar volgens het gewoonterecht van het hof
toe. Zij schenkt deze som aan de kerk van het begijnhof. De meesteressen moeten in ruil
daarvoor na haar dood in deze kerk dagelijks tijdens de eerste mis een wassen kaars en
twee roetkaarsen branden. Zolang Christina leeft, doet zij dit nog zelf
3.
Aan de meesteressen voornd. een erfcijns van £ 4 uit goederen te Schijndel, een erfpacht
van 1 mud rogge uit goederen te Schijndel en een erfcijns van 5½ gulden uit een huis in de
Verwersstraat losbaar met 100 gulden. Jan en Peter, de zonen van haar broer, en hun
erfgenamen mogen de erfcijns van £ 4 altijd lossen met 32 gulden (ad 20 stuiver). De
erfpacht kan gelost worden met 65 gulden (ad 20 stuiver).
De meesteressen nemen de uitvoering van zes jaargetijden voor hun rekening:
a.
Peter Beukentop de kanunnik en Peter zijn broer op zondag vóór St. Laurentius
b.
jonkvrouwe Maria van Beek zondag vóór St. Mattheus
c.
Liesbeth Beukentop en Christina, haar zuster, de derde zondag vóór Kerstmis
d.
Griet van Slype e.v. Hendrik Beukentop de derde zondag in de sprokkelmaand [=
februari]
e.
Hendrik Beukentop en mr. Hendrik zijn zoon de zondag na St. Jan in de meimaand
f.
Christina zelf op haar sterfdag
De kosteres krijgt voor het zetten van de kaarsen jaarlijks 2 stuiver. De huiszusters die
wonen in het huis De Mosterdmolen krijgen jaarlijks 3 stuiver om de jaargetijden de zondag
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te voren op de stoel bekend te maken. Zeven priesters ontvangen ieder 1 stuiver jaarlijks
om vijf maal per jaar een ‘collect pro defunctis’ te lezen en naar het graf te gaan met de
kapelaan zoals bepaald door jonkvrouwe Maria van Beek. Zolang Christina leeft, hoeft dit
maar vier maal per jaar te gebeuren. De meesteressen moeten tijdens de jaargetijden een
spynde houden, dat wil zeggen zolang Christina leeft vier maal en na haar dood vijf maal per
jaar. De spynde bestaat uit schoon brood [= brood van gebuild meel] ter waarde van 5
moorkens en is bestemd voor de arme begijnen die bedeeld worden. Ook de huiszusters in
De Mosterdmolen ook wel genaamd het huis van Esch [?] krijgen dit brood, als zij naar het
graf gaan. Zo ook tijdens het jaargetijde van Liesbeth Beukentop, die op Marienburg placht
te wonen. De meesteressen krijgen voor hun moeite jaarlijks 20 stuiver;
4.
Om het voorgaande uit te kunnen voeren schenkt zij 36 gulden (ad 20 stuiver) om te
beleggen. Wat er overblijft gaat naar de kerkfabriek.
Christina ontvangt voortaan zolang zij leeft jaarlijks 1 mud rogge. Na haar dood moet dit
uitgedeeld worden onder de armen op haar jaargetijde. Mocht iemand de uitvoering van
deze bepalingen belemmeren, dan mogen de meesteressen de geschonken goederen
verkopen en gaat de opbrengst naar de huisarmen.
plaats:
de gerfkamer van de kerk van het begijnhof
getuigen:
mr. Willem de Haze, priester en
Godfried van Erp, koster en clericus.
Taal: Nederlands.

BHIC inv. nr. 14, geen regest
532, 1 september
Testament Johanna Tielkens
Voor Laurens Kuiper onderpastoor van de kerk van het Groot Begijnhof verschijnt Johanna
van Leend d.v.w. Jan Tielkens. Zij is ziek (zij overleed daaraan) maar nog gezond van geest.
Nadat de laatste Sacramenten zijn toegediend, maakt zij haar testament en vermaakt
daarin onder andere aan Liesbeth d.v.w. Daam Jansz. van Heeze een erfcijns van 3
Karolusgulden gevestigd op 9 februari 1531 (zie daar) uit onderpanden aan het Maaskantje
bij Den Dungen. Zij doet dit omdat Johanna haar een zekere dienst bewezen heeft.
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plaats:
de woonkamer van Johanna
getuigen:
Johanna Bierkens en Jacob Jan Lucassen.

476.
1533, 3 augustus
Erfdeling goederen Boxtel
voor:
Dankolf Hendrik Zelander;
Thys Molenaar;
Dirk van der Gorse;
Aart Roelens zoon;
Hendrik z.v. Peter Heimeriksz. en
Aart [onleesbaar]
schepenen in Boxtel
Erfdelers:
Marcelis en Liesbeth k.v.w. Peter Visser;
Godfried Weihazen e.v. Agnes d.v.w. Peter voornd. en
Steven van Resynniers e.v. Anna d.v.w. Peter voornd.
aan Liesbeth is toebedeeld:
1.
huis, hof en hofstad met een aangelegen heiveld in Boxtel onder Mulsel tussen de
kinderen van Steven voornd. , Godfried voornd. en de gemeynte
2.
een beemd gend. De Zwartpoel
3.
een akker gend. De Kwade Braak te Onrooy tussen Godfried voornd. en .... Dekker
4.
de helft van een heikamp te Mulsel
5.
een erfpacht van ½ mud rogge uit huis, hofstad en hof van Hendrik van Berkel
gelegen aan de Dommel
6.
een ven gend. Het Laakse Ven gelegen op de Tongerense Akkeren tegenover de
Stevensbrug
Met het beschadigde schependomszegel.

477.
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1534, 4 februari
Overdracht erfcijnzen huis Verwersstraat
door: Jacob z.v.w. Aart z.v.w. Jan Vallik;
Aart, Jan Liesbeth sr. en Liesbeth jr. k.v.w. Aart voornd. mede ten behoeve van
Wilhelmina, Anna, Aart en Judocus minderjarige k.v.w. Gerard z.v.w. Aart voornd.
aan: Klaas z.v. Jan z.v.w. Klaas Prats
van: twee erfcijnzen van £ 2 en £ 1
uit:
huis, erf, hof en achterhuis in de Verwersstraat tussen Daniel Gerardsz. en Gooswijn
Keelbreker
bijz.: door Aart Vallik voornd. gekocht van Jan Keelbreker z.v.w. Daniel.

478.
1534, 8 maart
Testament Geertrui van Straten (volledig)
erfpacht Haaren
missen, devoties, kluizenares
voor:
(minuut) notaris Jan van Balen d.d. 27 juni 1520
(grosse) notaris Jan van Balen z.v. Jan van Balen en priester bisdom Luik d.d. 8 maart 1534
van:
Geertrui d.v.w. Dirk van Straten z.v. Gillis van Straten, inwoonster van 's-Hertogenbosch
gezond van lichaam en geest;
Zij herroept alle eerder gemaakte testamenten maar keurt dat van Willem van Zytaart, haar
echtgenoot, goed. De door haar ten overstaan van notaris Jan Baks gestichte vijf missen op
te dragen op het altaar van Onze Lieve Vrouw beneden in de St. Janskerk.
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Janskerk voor haar grafrecht een vergulde riem, een zilveren
agnus Dei en een koralen pater noster met een agnus Dei daaraan hangend (dit pater noster
is langer dan een rozenhoed) en een rood web (‘webbe’) met vergulde einden; haar graf
moet zijn vóór het bovengenoemde altaar in het Onze Lieve Vrouwekoor waar ook de vijf
missen opgedragen moeten worden.
2.
aan de fabrieken van St. Lambertus te Luik en de St. Janskerk 7 stuivers gezamenlijk
3.
aan de kluizenares die op het Groot Begijnhof woont en aan de arme begijnen aldaar, ieder
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voor de helft, een erfpacht van 1 mud rogge verschuldigd door Jan van Haren te Haaren, op
voorwaarde dat de kluizenares en de arme begijnen bidden voor haar ziel
executeurs:
de prior van de Karthuizers;
Aart Paulusz., raadsheer en
Hendrik Osmans, burger van Den Bosch
Zij ontvangen ieder een zilveren kroes en een van de beste tinnen schotels; Aart krijgt
daarenboven nog het ‘cantoer’ staande voor in het huis en Hendrik het grote tresoor
staande 'voor'.
plaats:
haar woonhuis in de St. Jorisstraat
getuigen:
(minuut)
meester Philips Zweers en
Anthonius Belarts Rutgersz. ingezetenen van 's-Hertogenbosch
(grosse)
Jan Baliart, kanunnik en vicedeken van de St. Janskerk en
Willem Post
beide priesters bisdom Luik.

478bis
1534, 8 maart
Testament Geertrui van Straten
Een tweede, identiek exemplaar van het testament beschreven onder nr. 478.

BHIC inv. nr. 13, geen regest
1534, 30 juni
(de datering is onzeker. Er kan ook 1524 staan, maar dat stemt niet overeen met de
vermelding van het zesde pausjaar van Clemens VII. Dat zou dan 1529 of 1530 moeten zijn)
Testament Maria Adriaan Brienincxdochter (uittreksel)
Voor notaris Laurens Kuiper uit Uden priester van het bisdom Luik verschijnt Marie Adriaan
Brienincsdochter van Gestel bij Oisterwijk begijn in het Groot Begijnhof. Zij maakt haar
testament en vermaakt daarin onder andere aan de kerk van St. Lambertus in Luik 1 stuiver
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eens en aan de pastoor en de beneficiaten die hem assisteren ten behoeve van een
jaargetijde voor haar en haar zuster Margriet een erfcijns van 2 pond gevestigd op 15 april
1531 uit onderpanden in Haaren.
plaats:
het begijnhof in het Poppelhuis in de kamer van Marie
getuigen:
Willem van Helden priester en
Jan Huybertszoon

479.
1534, 29 juli
Vestiging erfcijns goederen Den Dungen
door: Jan z.v.w. Hendrik van den Hazenput
t.b.v.: Yda d.v.w. Jan Hendriksz. Denysz. van der Sprang
van: erfcijns Fl. 3
uit:
1.
de helft van een huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 1 malderz. in het
Vrijdom onder Den Dungen aan de Lithsestraat tussen de erfgenamen van Peter
Jansz.en de gemene straat
2.
de helft van een stuk land van 10 lopenzaad aldaar tussen Henrica w.v. Gerard
Evertsz. en haar kinderen en gende erfgenamen en verder grenzend aan Hendrik
Delis
3.
de helft van een kamp hooiland van 1½ morgen gend. Dat Meer aldaar tussen
Willem Goyaarts en Aart Klaatzone en verder grenzend aan Hendrik Glaviman en
Godfried Roelofs
4.
de helft van 4 morgen weiland aldaar aan de Schelestraat tussen de erfgenamen van
Hendrik Gillisz. en Liesbeth w.v. Rutger Gillisz. en haar kinderen en vele anderen en
verder grenzend aan de gemene straat
lasten: 7 stuiver uit 1. en 25 stuiver uit 3. aan verscheidene personen.

480.
1534, 23 november
Vestiging erfcijns goederen Oirschot-Best
voor:

- 1 -

Gerard Janz. van der .....
..... van den Heuvel
Aart Roefs
Dirk Leemans
Aart Thomasz.
Willem Haubraken en
..... Schepens
schepenen in Oirschot
door: Frederik Janz. van Gunterslaar
t.b.v.: Jan Rutgers zoon ten behoeve van Gerard natuurlijke z.v.w. Klaas Aart Lenaardszoon
van: erfcijns van 20 stuiver
uit:
1.
huis, hof en aangelegen erfgoed in Oirchot in de herdgang Verren Best grenzend aan
Hendrik Jacob Willemsz. en aan de gemeynte
2.
een stuk beemd gend. De Zorghof [?] aldaar grenzend aan de Laakstraat
3.
een stuk land gend. De Grote Ekker [?] grenzend aan Dirk van der Hoeven
Losbaar met Fl. 16
Mocht Gerard sterven zonder wettige kinderen na te laten dan vererft dit op de erfgenamen
van Frederik.

481.
1534, 22 december
Vestiging erfcijns goederen Heesch
door: Gerard z.v.w. Dirk Dielisz. en e.v. Wilhelmina d.v.w. Willem Zegersz.
t.b.v.: mr. Jan van Breugel ten behoeve van de Grote Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfcijns van Fl. 3
uit:
1.
huis, erf, schuur, bakoven, een graanopslag gend. berg met hun grond, een hof en
aangelegen erfgoederen groot 6 lopenzaad in Heesch naast de kerk tussen
Anthonius z.v. Lambrecht Koomans en de gemene plaats en strekkend van een
gemene plaats gend. Den Pas tot aan de gemeynte.
2.
een kamp akkerland van 6 lopenzaad tussen Jan van Marksel en Jan z.v.w. Gerard
z.v.w. Wouter In den Wildeman en verder grenzend aan het erfgoed De Berg
3.
een stuk land van 2 lopenzaad aldaar op De Wolbraken tussen Liesbeth w.v.
Lambrecht Kuilmans en Jan Jansz. en strekkend van Hendrik Stevens tot aan Aart
Paulusz.
Losbaar met Fl. 50 mits een half jaar van te voren opgezegd.
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lasten:
een erfpacht van 1 mud rogge aan de arme begijnen van gend. begijnhof en een erfcijns van
3 Rijnsgulden aan de Zusters van Orthen, de gebuurcijns van Heesch ter waarde van 2
blanken minus een negenmanneke en 1/3 deel van 2 stuivers aan zekere vrouwen gend. de
maagden van Geel.

BHIC inv. nr. 27, geen regest
1535, 12 juni
Overdracht land Empel
Voor Klaas Goyartsz., Tielman Gerritsz., Hendrik Joost Hendriksz., Jan Woutersz. (?) en Arie
Joost Hendriksz. schepenen in Empel en Meerwijk verschijnen twee andere schepenen die
verklaren dat voor hen verschenen is Lambert Petersz. van de Wyer. Deze draagt over aan
Klaas Goyartsz. van den Wyer een erfcijns van 4 ½ Rijnsgulden current uit 11 hont land in
Empel genaamd Herman Vaders Kempke grenzend aan het Wouters Kempke en de Baten
Kamp.
Met het schependomszegel van Empel en Meerwijk.
Op de rug: dit is de brief van Lambert Petersz.

482.
1535, 16 september
Vestiging erfcijns beemd Oisterwijk
door: Jan z.v.w. Laurens Lodewyksz.
t.b.v.: Agnes Beukentop, begijn in het Groot Begijnhof, ten behoeve van de begijnen die
wonen in het z.g. huis van Esch in dit hof.
van: erfcijns £ 1
uit:
een hooibeemd van 1½ dagwand in Oisterwijk op de Dieze tusen de zusters van
Oisterwijk en de gemene sloot en strekkend van Jan van Rode tot Adriaan Hixspoor
Willemsz.
Losbaar met Fl. 7.

483.
1536, 22 januari
Vestiging erfcijns goederen Geffen
door: Klaas z.v.w. Ambrosius gend. Broos Roelens
t.b.v.: Katrijn van der Stappen, meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van de Baar
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van:
uit:
1.

2.

van de Gelovige Zielen in de kerk van dit begijnhof
erfcijns £ 4
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 3 malderzaad in Geffen Aan den Berg
tussen Willem Wellens en de erfgenamen van Willem Broosz. en strekkend van de
gemene straat tot aan de gemene weg
een stuk weiland en een stuk akkerland aaneengelegen en groot 12 lopenzaad aldaar
tussen de kinderen v.w. Jan Bloymans en Hendrik Aartsz. en strekkend van het
Geefhuis in Den Bosch tot aan de gemene straat

lasten:
1.
erfpacht van 1 mud rogge aan de clarissen in 's-Hertogenbosch
2.
erfpacht van 1 malder rogge aan de kerk van het Groot Begijnhof, deze beide uit het
huis c.a.
3.
erfcijns van £ 4 aan w. Klaas Kuyst, secretaris van 's-Hertogenbosch uit het land
Losbaar met Fl. 24.

484.
1536, 22 juni
Betalingsbelofte erfcijns goederen Schijndel-Weebosch
door: Gerard z.v.w. Anthonius van den Broek
aan: Katrijn d.v.w. Jan Goyaarts van der Stappen, meesteres van het Groot Begijnhof ten
behoeve van één mis op te dragen acht dagen na het feest van het H. Sacrament in
de kerk van dit begijnhof
van: erfcijns £ 2
uit een stuk land van 6½ lopenzaad in Schijndel tussen Jan Petersz. en Aart Thysz. en
strekkend van Peter Reiniersz. tot aan de gemene straat
Losbaar met Fl. 12.

485.
1537, 30 juni
Overdracht erfcijns huis Korte Waterstraat
door: Mechteld d.v.w. Broos z.v.w. Jan Broosz. en w.v. Jan Hedart
aan: Heilwych d.v.w. Jan van Aalst en begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 3
uit:
huis en erf in de [Korte] Waterstraat naast de Gevangenpoort tussen de erfgenamen
van Beatrix Paadze en Hendrik van Someren
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bijz.:

door Liesbeth d.v.w. Jan Broosz. gekocht van Jan z.v.w. Jan Goyarts des Heesch en
bontwerker in diens kwaliteit van echtgenoot van Wouterke d.v.w. Wouter Lonys.

BHIC inv. nr. 28, geen regest
1538, 15 juni
Overdracht erfcijns Empel
Voor Klaas Goyartsz., Jan Klaasz., Heiman Jansz., Herman Petersz. en Arie Joost Hendriksz.
verschijnen hun twee medeschepenen Jan Goyartsz. en Jan Petersz. Zij verklaren dat
Rombout Dirksz. Geertruid ‘Werdinne’ (?) en Peter Willem Voets die hebben overgedragen
aan Klaas Goyartsz. van den Wyer een erfcijns van 20 stuivers uit een huis en hof in Empel
en Meerwijk ‘op die Groet Waert’.

486.
1538, 23 augustus
Verkoop losrente door stad 's-Hertogenbosch
jaargetijde
door: schepenen, gezworenen enz. handelend in naam van de stad 's-Hertogenbosch
aan: de beneficiaten van het Groot Begijnhof ten behoeve van het jaargetijde van wijlen
Joost z.v.w. Jan de Kort Janz.
van: een losrente van 21 stuiver
De te volgen procedure in geval van wanbetaling is als volgt: de crediteur mag veertien
dagen na de vervaldag en nadat de burgemeesters zijn gesommeerd om te betalen in
gijzeling gaan en dan per dag 5 schelling en een penning verteren. Het stadsbestuur stelt zijn
goederen en die van hun nageslacht tot onderpand.
Het jaargetijde zal plaatshebben op de dag na Maria Boodschap [= 26 maart] en bestaan uit
een vigilie van negen gezongen lessen en de dag daarop een gezongen mis. De beneficiaten
betalen jaarlijks £ ½ aan het kapittel van de St. Jan in diens kwaliteit van pastoor van de kerk
op het Begijnhof; £ ½ is bestemd voor de fabriek van deze kerk voor wassen kaarsen.
De rente is losbaar met Fl. 21.

487.
1538, 26 november
Testament Heilwych van Aalst (uittreksel)
erfcijns Korte Waterstraat; jaargetijde
voor: Hendrik Loekeman van Den Bosch, clericus bisdom Luik
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van:
Heilwych natuurlijke d.v.w. Jan van Aalst, begijn in het Groot Begijnhof;
gezond van lichaam en geest;
zij handelt krachtens een vergunning haar gegeven door keizer Karel als hertog van Brabant;
zij wil begraven worden in de kerk van het begijnhof
legaten:
1.
aan St. Lambertus in Luik en aan de St. Janskerk ieder 2 stuiver
en verder onder andere:
2.
Voor haar jaargetijde bestaande uit een vigilie en een gezongen mis een losbare erfcijns van
£ 3 (zie nr. 485). De meesteressen van het begijnhof moeten dit als volgt verdelen: £ 2 naar
de kapelaan en de beneficiaten die de dienst doen, 3½ stuiver voor de kaarsen die op haar
graf staan, ½ stuiver voor de huiszusters om te offeren en de rest naar de meesteressen
voor hun werk.
plaats:
het huis van de notaris in de Peperstraat
getuigen:
Jan de Gruiter, priester en beneficiaat van de St. Janskerk en
Aart Wouters zoon van Helmond, burger van Den Bosch
Merkteken van de notaris: dit bevat de spreuk ‘sola fides sufficit’ [= alleen het geloof
voldoet. Een spoor van lutherse invloed?]
Taal: Nederlands.

488.
1539, 13 februari
Overdracht erfcijns goederen Drunen
door: Laurens z.v.w. Gijsbrecht Hendriksz.
aan: Jan z.v. Wouter Neve en zeismaker
van: erfcijns Fl. 2
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 11 lopenzaad in Drunen tussen Dirk
Beys en Adriaan Schut
bijz.: door Laurens verworven van Hendrik Potten Goyarts
De erfcijns blijft losbaar.
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489.
1539, 30 april
Vestiging erfcijns goederen Schijndel-Hermalen
door: Aart z.v.w. Dirk Gilliszoon als echtgenoot van Aleid d.v.w. Jan Verhagen
t.b.v.: Katrijn Verstappen d.v. Jan ten behoeve van de Baar der Gelovige Zielen
van: erfcijns £ 5
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 4 lopenzaad in Schijndel in Hermalen
tussen de gemene straat en Wouter z.v. Thys Reinierz. en grenzend aan Jan
Hermanz.
2.
een stuk akkerland van 5 lopenzaad aldaar tussen Wouter z.v. Thys Reiniersz. en Aart
z.v. Peter Heilings en strekkend van Jan Hermansz. voornd. tot aan Maria d.v. Jan
Verhagen
lasten: erfcijnzen ter waarde van Fl. 2½ aan diverse personen
Losbaar met Fl. 30 mits een half jaar van tevoren opgezegd.
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INDICES OP DE DELEN I – IV
INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN
Zie voor gebouwen als kerken, kloosters, kapellen de index op zaken onder de trefwoorden:
kerk, gasthuis, klooster, kapel enz.

's-HERTOGENBOSCH (binnen de muren)

naam

nummer

Aart Koytsstraat
Achter de Korenbrug
Achter de Mandemakers
Achter de Minderbroeders
Achter de Tolbrug
Achter de Visbrug
Baseldonksestraat
Beurdsestraat
Dravelgas
Elias Lozenstraatje
(= Schildersstraat?)
Gevangenpoort, bij de
Gorterstraat
Hinthamereinde
Hinthamerstraat
Hoge Steenweg
St. Jacobsstraat
St. Janskerkhof
St. Joristraat
Jodenpoort
Kerkstraat
Keizerstraat
Kofferstraat
Kolperstraat

76
121,
75, 361,
27,
245,
75, 77, 125, 140, 314,
76,
5, 12, 69, 88, 117, 167, 217, 368,
34,
333, 336, 337

Koningsbrug
Korenbrug
Korte Waterstraat
Krullartstraat
Lange Putstraat
Loeffbrug
Lombardsbrug
Markt
Molenbrug (in Vughterstr.)

240,
44,
23, 24, 25, 74, 171, 192, 252, 280, 409, 439,
21, 30, 74, 76, 160, 194, 197, 241, 278, 279, 315, 358, 437bis,
130,
81 (?),
22, 56, 76, 112,
189 (?), 463, 478,
93,
44, 51, 206, 212, 254, 267, 268, 270, 319, 469, 474,
221 (?),
201,
7, 13, 31, 165, 195, 243, 251, 285, 305, 306, 308, 318, 320,
329, 331, 338,
74,
1, 58,
212, 485, 487,
38, 92, 206,
78, 195, 251, 285, 305, 329, 331, 338, 341, 458,
31,
221,
47, 86, 198, 212, 415, 443,
39,

Mortel (erfgoed gend. de)
Mortelgrave (sloot)
Orthenstraat
Oude Dieze
Oude Hulst
Papenhulst
Peperstraat
Postelstraat
Putstraat
Schildersstraat
Torenstraat
Triniteitstraat
Uilenburg
Verwersstraat
Vismarkt
Visstraat
Vleeshuis
Volderstraatje
Voorbij de ...
Vughterdijk
Vughterstraat
Waterstraat
Weverhulst
Weversplaats
Windmolenberg
Windmolenbergstraat
Zadelmakersstraat

439
207,
30, 46, 74, 103, 126, 130, 203, 227, 262,
3, 71, 79, 136, 137, 155, 158,
10, 60, 126, 196, 207, 237, 317, 344,
0a, 30, 76, 188, 415,
3, 17, 18, 33, 51, 52, 64, 78, 85, 97, 204, 265, 487,
47, 143, 144, 201, 208, 229, 304, 384, 385, 386, 387, 408, 436,
319ter, 334,
zie: Elias Lozenstraatje
20, 28,
26, 181, 240, 241,
319ter
3, 11, 332, 382, 475, 477,
46, 47, 86, 135, 202, 213,
86,
32,
3, 11, 342,
zie : Achter de ....
37, 42, 56, 63, 99, 166, 242, 313, 346, 396, 398, 399,
6, 34, 37, 39, 42, 47, 51, 141, 153, 201, 238,
31,
zie onder: Papenhulst
11,
74,
162,
93, 95, 271, 321,
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INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN
NAMEN VAN PLAATSEN BUITEN DE STAD 's-HERTOGENBOSCH
(incl. het z.g. Vrijdom)
De plaatsnamen zijn gegroepeerd per gemeente, waarbij de huidige gemeentegrenzen zijn
aangehouden. Uitzonderingen zijn Gemonde en Hintham die onder hun eigen naam staan.
Woensel is dus te vinden onder Eindhoven en Oerle onder Veldhoven.
naam plaats

nummer regest

Antwerpen
Arnhem
Asten
-goed Te Bussel

474,
82

Beek & Donk
Berkel-Enschot
-Berkel
-Enschot
Berlicum
-Middelrode
Best
Boxtel
-Ten Elsbroek
-Luissel
-Mulsel
-Onrooi
-Tongeren
Breda
Brugge (West-Vlaanderen)
Den Dungen

459,

212, 327,

-Eikendonk
-Poeldonk
Drunen

110,
113, 114, 412,
0, 55, 99, 148, 152, 169, 181, 397, 400, 415, 443,
127,
480,
57, 82, 90, 186, 474,
358,
82, 405, 406,
476,
286, 292, 476,
476,
39,
204
29, 30, 120, 185, 187, 192, 203bis, 225, 226, 253, 255, 347,
479,
224,
401,
464, 489,

Eindhoven
-Woensel
Erp
Esch

9, 76, 180, 41a, 256, 353,
9, 180, 353, 41a
290, 437,
15, 16, 82 (Biggenhoeve), 309, 342,

Geertruidenberg
Geffen

39, 319ter,
122, 214, 247, 248, 326, 356, 362, 374, 403, 04, 444, 448a,
483,
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Gemonde

233, 301, 302, 355, 429, 449,

Haaren
-op de akkeren
-Belveren
Heerewaarden
Heesch

82, 123, 478,
14, 70, 163, 164,
250, 405, 406,
150, 258, 275, 277,
111, 122, 138, 139, 216, 232, 263, 264, 283, 284, 295, 349,
403, 404, 407, 471, 481,

Heeswijk-Dinther
-Heeswijk
-Dinther
-Dinther-Reytsel
-Vorstenbosch
Helmond
-Kloostereind
Helvoirt
-Giersbergen
-Leendonk
-Noordbroek
's-Hertogenbosch
-Duizend Morgen
-Empel
-Gewande
-Hinthamerdyk
-De Maai
-Maalstroom
-Orthen
-Vrijdom
Heusden
Hilvarenbeek
Hintham
Kamp-Lintfort (Duitsl.)

311, 312, 364, 474,
100, 117, 222, 281, 282, 284bis, 402, 424, 451, 452, 468, 474,
168,
437,
339, 351, 365,
4, 8, 110, 131, 257, 373,
117,
117
109,
42,
185, 187, 212, 447,
59, 66, 67, 68, 84, 101, 104, 218, 219,
431,
37,
77
42, 74, 77, 140,
372, 419,
282, 284,
42,
2, 45, 209, 227, 253, 316, 323, 343, 363, 428,
427,

Liempde
90, 170, 186, 230,
Lith
220, 256,
-Kessel
150, 220, 256, 258, 275, 277, 422, 470, 475,
-Maren
59, 66, 67, 68, 84, 101, 104,
-Lithoyen
106, 128,
Loon op Zand
110, 132, 438,
Luikfabriek St. Lambertuskerk: zie onder index zaken onder Kerk
204,
St. Michielsgestel
-Haanwyk

145, 175, 199, 205, 212, 215, 253, 389, 390, 455, 467,
395, 445,
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-Hornik/Hornok
-Ruimel
-Thede
Nistelrode
-Vorstenbosch
Nuenen
-Nederwetten
Nuland
-Klein Nuland
-Groot Nuland

35, 36, 43, 172, 223, 293, 201a, 83, 383
239, 299,
448,

238,
244, 324,
111, 122, 232,
122
122

St. Oedenrode
-Eerde
-Houthem
-Koevering
-Neynsel
-Olland
-Verritsel
Oirschot
-Spoordonk
Oisterwijk
-Vrijheid
-Amstel
Oss

157, 191 (goed Ten Eyntsel), 281, 287, 288, 380, 400, 474,
117 (hoeve Grootdonk), 418,
91, 88a
418, 446,
124, 294, 328, 460,
161, 235, 236, 354,
115,

Rosmalen
-Coudewater
-Heeseind

204, 235, 236, 291, 323, 324, 343,
284,
260, 297, 325,

Schotland (?)
Schijndel

61.
53, 65, 83, 87, 89, 95, 98, 102, 116, 147, 154, 188, 210, 212,
274, 300, 330, 345, 352, 391, 392, 400, 430, 437, 437bis, 475,
378, 379, 440,
179, 234, 259, 266, 269, 359, 360, 441, 450, 453,
352, 433,
425, 426, 490,
210, 298, 303, 375, 442, 457, 465, 472,
261, 298, 410, 411, 417, 484,
456,

-Den Borne
-Delschot
-Elde
-Hermalen
-Luttel Einde
-Weebosch
Someren
Son en Breugel
-Breugel
-Breugel=Oerle
-Son

212,
77, 289, 482,
376, 377,
142,
72, 73, 74, 249, 335, 350, 357, 366, 434, 435, 437, 437bis, 462,

454, 460,
115,
461,
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Tilburg
Tongeren (Belg. Limburg)

80, 110, 177, 178, 231, 322, 381,
204,

Uden
-Hengstheuvel
Udenhout
-Winkel

282, 296, 356,
246,
42, 48, 49, 133, 134, 156, 159,
193, 420,

Veghel
-Zondveld
Veldhoven
-Oerle
-Zeelst
Vessem c.a.
-Wintelre
Vught
-Cromvoirt
-parochie St. Petrus

174, 265, 273, 372, 418,
394,

Waalwijk
Wamel
Weert, land van

107, 108, 182, 54a, 413, 416, 438,
282,
415,

Zaltbomme

l256,

42 (goed Ter Graft),
473,
74,
77, 198,
19, 77, 117, 257,
119, 190, 272, 276, 306,
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INDEX OP ZAKEN

naamnummer regest
aanwijzing onderpanden
aartsbisdom Keulen
aflosbaarheid rente

47, 72, 335.
356, 427.
167, 221, 246, 381, 413, 415, 418, 429, 440, 444, 447,
449, 452, 454, 460, 469, 474, 475, 480, 481, 482, 483,
484, 490.
323.

aflossing rente
altaar van
-onbekend in St. Janskerk
-St. Elooi in St. Janskerk
-St. Jan Baptist (1e) St. Janskerk
-St. Jan de Evangelist Begijnhof
-St. Laurentius St. Janskerk
-St. Andreas Begijnhof
-St. Petrus kerk Heerewaarden
-St. Anthonius en de Vier Doctoren Begijnhof
-St. Jan Baptist Begijnhof
-hoogaltaar kerk Begijnhof
-St. Barbara kerk Begijnhof
-St. Quirinus kapel St. Jacob Den Bosch
-O.L.Vrouw in de St. Janskerk (beneden)
apotheker
474.

204
38.
160.
210, 375.
177.
160.
277.
319ter(stichting) 335.
322.
372.
437bis.
474.
478.

Baar der Gelovige Zielen
483, 490.
(in de kerk van het Begijnhof)
bastaardij
421, 487.
bedelbrief
151.
beeld H. Geest
238.
beeld Zoete Moeder St. Jan
467, 474.
beeldhouwwerk
212.
begrafenis
400.
Begijnhof, Groot
passim
-bestuur over
62.
-costumen van
475.
-huiszusters
475, 487.
-refter van het
221.
-huis van Esch
401, 482.
Begijnhof, Klein
201.
beneficiaten St. Janskerk
N.B.: Dit waren de geestelijken die een beneficie hadden verbonden aan altaar in deze kerk
22, 32, 39, 40, 181, 203, 217, 222, 273, 334, 342, 358,
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487.
204.
passim
121.
121, 222.
418.
474.
273.
380.
75, 212.
69, 151.
152, 153, 154, 241, 324.

bisdom Kamerijk
bisdom Luik
bisdom Paderborn
bisdom Utrecht
bleekveld
blok Kerkstraat
bode v/d schepenen
Bonnefanten 's-Hertogenbosch
bouwplicht
brand (in Begijnhof)
brand (stads-)
broederschap
-Onze Lieve Vrouw 's-Hertogenbosch
39, 77, 117, 442.
-St. Barbara in de St. Janskerk
296.
-St. Catharina in de St. Janskerk
296.
-St. Agatha in de St. Janskerk
296.
-H. Sacrament in de St. Janskerk
432.
bruidsschat
127, 165, 166, 329.
chirurgijn
cijnshoenderen

47, 245.
223.

daken
dakdrup
debiteuren
deken van:
-St. Janskerk
-St. Oedenrode
-Woensel
dienstbode v/e begijn
doopvont
dries (soort land)

324(brandwerend).
195.
62.

eeuwsel
eiland (in een rivier)
erwten, witte
executeurs testament

88a
104, 149, 275, 277.
204.
6, 22, 32, 39, 51, 56, 61, 76, 117, 149, 276, 366, 443,
469, 474.

garantie

392 (m.b.t. grondrente), 403(idem), 404(idem),
407(idem).

Gasthuizen
-Anthonius
-Eloois

117, 204, 217, 443.
66, 67.
30, 47.
192.
149.
15.

71, 74, 76, 77, 103.
126, 129.
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-Heer Daams
-Groot
-Heyms Vughterdijk
-St. Jacob
-Neynsels
-Schildersgasthuis
-op de Windmolenberg
-Zinnelooshuis
gebuurcijns
Geefhuis
gemeynte van
-Boxtel
-Dinther
-Esch
-Haaren
-Heesch
-Heeswijk
-Helvoirt
-St. Michielsgestel
-St. Oedenrode
-Oirschot
-Oss
-Rosmalen
-Uden
-Veghel
gouden voorwerpen
goudsmid
graf, plaats van
graf, recht op
gruitrecht
gijzeling

0a, 117 (stichting), 188, 419.
32, 74, 76, 167, 256, 410, 440, 465, 474.
99.
212 (dotatie).
32, 39, 71, 74, 76, 77, 103, 135, 213.
455.
132.
439.
110, 295, 429, 468, 481.
32, 51, 58, 74, 77.

hamervoet (lengtemaat)
heer van:
-Boxtel
-Geffen en Nuland
-Heeswijk
-Helmond
-Meerwyk
herbezegeling v/e akte
hopkuilen
huisarmen
huisgeestelijke v/e begijn
huisraad
huiszusters

125.

15, 476.
281, 282, 402, 468.
309.
250(Laar), 405.
111, 481.
311.
109, 257.
35.
157, 281, 288, 294, 380.
480.
249.
260.
246.
418.
149, 478.
469, 474.
414, 467, 487.
478.
9, 180, 41a, 353.
486.

57, 286, 422, 470.
415.
452.
89, 452, 468.
113, 114.
291.
454.
475.
52.
51, 76, 210, 265, 366, 400.
zie onder: Begijnhof.
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Infirmerie Groot Begijnhof
Infirmerie, Kleine

passim.
176 (stichting); 211(rentmeester van); verder passim.

jaargetijde

39, 51, 56, 74, 76, 77, 86, 117, 131, 204, 210, 217, 221, 240,
282, 284bis (3x), 314, 319, 319ter, 319quater, 321, 356, 358,
368, 400, 401, 416, 437, 459, 467, 475, 486, 487.

kanunnik St. Janskerk

52, 56, 61, 73, 83, 99, 117, 167, 227, 265, 358, 375, 418, 432,
443, 475, 478.
204.
204 (2x).

kanunnik St. Dionisius Luik
kanunnik Tongeren
Kapellen
-St. Joris Den Bosch
-St. Petrus Maalstroom
-O.L. Vrouw St. Janskerk
-Weebosch te Schijndel
-St. Anna Den Bosch
-St. Jacob Den Bosch
Kapittels van:
-Arnhem
-Brugge (Vlaanderen)
-Den Bosch St. Janskerk
-Oirschot
-Tongeren
Kerken
-St. Jan 's-Hertogenbosch

40, 189, 221, 319ter.
77.
149.
410.
474.
474.
82.
204.
51, 74, 76, 117, 126, 129, 143, 204, 323, 358, 443, 448.
82.
204.
32, 39, 47 (kapittelzaal), 51, 61, 71, 77, 86, 117, 149
(doopvont), 167, 174 (St. Nicolaaskoor), 177 (altaar St.
Laurentius), 188, 192, 201, 203, 212, 217 (kapittelzaal), 221,
227 (hoogkoor), 238 (bij de toren), 238, 240, 265, 282, 284,
296, 317, 319, 334, 358 (koor), 366, 414, 434, 437, 437bis,
448a, 467, 474, 478, 487.

-Gr. Begijnhof

51, 69, 74 (sacristie), 76 (atrium), 76 (sacristie), 93, 145, 151,
164, 167, 181 (hoogkoor), 192, 203bis, 207, 221, 265, 282, 282
(sacristie), 295, 296 (koor), 298, 299, 316, 319, 321, 324
(sacristie), 366, 342 (hoogaltaar), 356, 366, 372, 389 (H.
Sacrament), 390 (idem), 400, 414 (Kruisaltaar), 442, 443,
465(Kruisaltaar), 474, 475, 475 (gerfkamer), 483 (Baar
Gelovige Zielen), 483, 484, 486, 487.

-Bogarden Den Bosch

167.

-Dinther
-St. Catharina Eindhoven

468.
76.
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-Esch
-Heesch
-Kessel
-Luik

82.
283, 481.
470.
32, 39, 51, 61, 74, 76, 77, 86, 121, 128, 132, 149, 167, 174,
188, 192, 201, 203, 210, 212, 217, 238, 240, 265, 282, 284,
296, 317, 319, 334, 342, 356, 358, 366, 400, 414, 434, 437,
437bis, 467, 474, 478, 487.
429.
174.
169.
32, 39, 51, 61, 76, 210, 366, 400, 474.

-St. Michielsgestel
-Nuland
kerkmeesters St. Janskerk
kledingstukken
kloosters 's-Hertogenbosch
-Bogarden
-Cellebroeders
-Clarissen
-Mariënburg
-Minderbroeders
-Porta Coeli
-Predikheren
-Zusters op de Papenhulst
-Zusters in de Peperstraat
-Zusters Achter de Tolbrug
-Zusters op de Uilenburg
-Zusters van Orthen
-Zusters op de Windmolenberg
-Kruisbroeders
-Broeders van St. Joris
Kloosters buiten Den Bosch
-Berne (bij Heusden)
-Karthuizers Geertruidenberg
-Karthuizers Vught
-Mariënhage bij Eindhoven
-St. Pieter bij Zaltbommel
-Zennewijnen (bij Tiel)
-Mariëndonk bij Heusden
-Clarissen Wamel
-Coudewater bij Rosmalen
-Tongerlo (België)
-Waalwijk, Regulieren
-Kamp Lintfort (Duitsl.)
-Hooidonk (nederwetten)
-Oisterwijk
kluizenares
koster
-algemeen

32, 39, 51, 167.
201, 238, 319ter.
39, 51, 74, 483.
295, 319ter, 475.
39, 51, 71, 74, 76, 77, 212, 282, 400.
29, 32, 39, 51, 76, 117, 260, 433, 439.
39, 51, 71, 74, 76, 77, 131, 167, 212, 282, 400.
76, 433.
238.
319ter.
zie: Mariënburg.
352, 395, 481.
378, 389, 390, 397, 433.
366, 400, 474 (beeld H. Kruis).
443.
0, 39.
39, 161, 319ter.
478.
192, 256, 328.
256.
51.
282, 284bis.
282.
284bis, 400.
381.
413, 438.
427.
461.
482.
51, 76, 192, 201, 210, 389, 390, 396, 399, 478.
475.
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-kerk Groot Begijnhof
-St. Janskerk
kosteres kerk Begijnhof
kruis in de St. Janskerk
kruisbeeld

76, 128, 210, 221, 265, 282, 284, 296, 319, 366, 474.
149, 188.
319, 475.
296.
51, 400.

laken
lamp in kerk Begijnhof
Leproserie Hintham
lijfrente

39, 51.
51, 181, 296, 335, 389, 390, 396, 397, 437, 442.
111, 343.
19, 32, 76, 132, 192, 212, 284bis, 342, 457, 475.

maandstonde
39, 117, 210, 319.
mansio
N.B.: aanduiding van een groot, veelal stenen huis, in de stad of op het platteland
-'s-Hertogenbosch
32.
-Vughterstraat
39.
-Jodenpoort, bij de
93.
-Kofferstraat
201.
Eindhoven
9.
medicinae doctor
221, 238.
meesteressen Groot Begijnhof
1, 17, 19, 37, 62, 69, 128, 130, 151, 153, 154, 165, 166,
169, 175, 192, 200, 220, 235, 237, 273, 284, 284bis,
301, 316, 319ter, 321, 324, 326, 327, 328, 342, 346,
348, 356, 358, 362, 366, 394, 396, 401(Kleine
Infirmerie?), 405, 415, 421, 426, 437, 442, 443, 449,
459, 465, 466a, 467, 472, 474, 475, 483, 484, 487.
mis

molen
-windmolen
muntsoorten
-blank
-boddreger
-braspenning
-braspenning, oude
-groot
-groot, oude Tournooise
-groot, oude
-groot, Vlaamse
-gulden, Arnhemse
-gulden, Arnoldus-

210 (stichting), 261, 335, 375, 401, 400 (stichting), 437
(stichting), 437bis (stichting), 448a (stichting), 465
(stichting), 472, 474 (stichting), 475 (stichting), 478
(stichting), 484.
83.
2, 45, 431.
429, 468, 481.
167, 192.
265.
240.
117.
6, 21, 77, 91, 194.
89, 100, 110, 124, 147, 170, 193, 201, 204, 210, 223,
334, 342, 412, 440, 456, 474.
402, 421.
203, 210, 221.
204, 238, 317, 358.

- 1 -

-gulden, Beierse
-gulden, Gelderse
-gulden, goud-gulden, Hollandse
-gulden, Karolus464 en volgende
-gulden, lichte
-gulden, Philips
-gulden, Postulaats-gulden, Rijns-

-kromstaart
-kroon, Franse
-moorke
-mottoen
-mottoen, dubbele
-mottoen, dubbele Vilvoordse
-oud geld
-negenmanneke
-nobel, Engelse
-peter
-plak
-plak, Bossche
-plak, Dordtse
-plak, Hollandse
-plak, lichte
-plak, Vlaamse
-plakmeeuw
-pond, Bosch payment
-schild, oud
-sterling, oude Engelse
-stoter
-stuiver
-vlieguut
-vuurijzer
-wilhelmustuin
notaris

212.
117.
452.
117, 192.
passim.
149, 212.
413, 452, 460.
319.
192, 218, 296, 319ter, 381, 400, 413, 418, 422, 423,
433, 437, 439, 440, 443, 446, 447, 449, 452, 454, 456,
459, 460, 461, 465, 468, 469, 475, 481.
204, 210, 238, 265.
201, 204, 212, 367.
475.
61, 76.
71, 76.
431.
46, 60, 74, 86, 110, 158, 160, 88a, 235.
448, 481.
167.
210, 284bis, 296.
76.
452.
468.
86.
128.
201.
76.
passim.
71, 114, 117, 125, 212, 314.
5.
448a, 459.
passim.
51, 61.
381.
246, 319, 472.
6, 22, 32, 39, 47, 51, 52, 56, 58, 61, 71, 73, 74, 76, 77,
83, 86, 94, 99, 117, 118, 121, 128, 131, 132, 152a,
152b, 161, 167, 169, 174, 177, 181, 191, 192, 198, 200,
201, 203, 204, 211, 212, 217, 222, 227, 238, 240, 241,
265, 282, 284, 284bis, 307, 317, 319, 324, 334, 342,
356, 358, 366, 396, 400, 414, 415, 434, 437, 437bis,
443, 448a, 465, 466, 466a, 467, 474, 475, 478, 487.
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onderhoudsplicht
-brug
-hek
organist/orgelspel
paneel
pastoor van:
-Asten
-Gr. Begijnhof

16.
170.
437, 437bis, 465.
zie onder: schilderij.

-Erp
-Heesch
-St. Janskerk
-Orthen/Den Bosch
-Rosmalen
-Schijndel
-Uden
-Waalre-Valkenswaard
pater noster
pest
phisicus
plebaan
prior Kruisbroeders
provisor over het Gr. Begijnhof

212.
37, 39, 51, 56, 61, 74, 76, 86, 93, 151, 169, 181, 192,
195, 210, 227, 240, 241, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 261, 263, 265, 266, 272, 276, 282, 284, 284bis,
296, 304, 314, 315, 318, 319, 336, 347, 361, 366, 368,
375, 409, 426, 437, 475, 486.
21, 290, 437.
76.
39, 149, 188, 238, 317.
104.
204.
188, 210.
282.
47.
478.
210, 221, 400.
zie onder: chirurgijn.
zie onder: pastoor St. Janskerk.
366.
62, 301.

raadsheer van 's-Hertogenbosch
Raad van Brabant
raapzaad
recht van weg
Rekenkamer te Brussel
rente op de stad 's-Hertogenbosch
rente op het dorp Kessel
rentmeester der domeinen
roededrager (functionaris)

273, 415, 448a, 474, 478.
421.
161, 204, 235, 474.
182.
421.
367.
475.
421.
273.

schaapskooi
schepenen van:
-Den Bosch
-Boxtel
-Heerewaarden
-Helmond
-Liempde

110.
passim.
476.
150, 275, 277.
339, 351, 365.
90.
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-St. Michielsgestel
395.
-St. Oedenrode
157, 281, 359.
-Oirschot
480.
-Oisterwijk
193.
-Waalwijk
105, 107, 108, 182, 54a, 438.
schilderij
342(?).
schildknaap
273.
schoenen
39.
scholaster Tongeren
204.
schouw
419.
schrijfkamer
77, 273.
(Dit was de plaats waar de gezworen klerken van de stad Den Bosch hun werk (vesten e.d.)
deden)
schrijver stad 's-Hertogenbosch
117.
secretaris van 's-Hertogenbosch
474, 483.
spyker (graanopslagplaats)
396, 481.
spynde
zie onder: uitdeling.
stadsbrand
zie onder: brand.
stadsmuur
75, 117, 361.
stenen huis
121, 204.
subdiaken
128.
Tafel H. Geest Heesch
Tafel H. Geest Kessel
Tafel H. Geest St. Oedenrode
Tafel H. Geest Schijndel
Tafel H. Geest Son
tiendhooi
tiendweg
tinnen voorwerpen

295.
422, 470.
418.
261.
461.
82.
250.
51, 76, 474, 478.

uitdeling (spynde)

319quater, 322, 327, 342, 353, 358, 366, 401, 416, 437,
449, 459, 475.

vererving, bepalingen over
vicaris van Dinther
vicarie van Heesch
vicaris van Schijndel
vicecureit St. Oedenrode
vicedeken St. Jan
vicepastoor kerk Begijnhof
viceplebaan St. Janskerk
vlas
vondelingen (fonds voor)
vorster van Loon op Zand

115, 120, 186, 206, 210, 212, 400, 474, 480.
468.
295.
437, 437bis.
400.
478.
324.
39, 238, 317.
474.
32.
438.
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vroedvrouw
vrijstelling, fiscale

86.
251, 252, 253, 255, 256, 257, 266, 267, 268, 272, 276,
288, 294, 304, 313, 315, 318, 322, 336, 347, 353, 362,
368, 378, 401, 402.
Dit betreft de z.g. schoot en loot bepaling
wapen (heraldisch)

474.

ziekte, besmettelijke
zang
zanger
zilveren voorwerpen
zinnelooshuis

342.
437, 449 (lauden Maria), 465, 467, 486.
319ter.
32, 51, 61, 76, 77, 319ter, 478.
319ter, 363.
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