HET ARCHIEF VAN HET GROOT BEGIJNHOF VAN 'S-HERTOGENBOSCH

Regesten van oorkonden

deel III
nr's 491 - 720
(1540 - 1782)
door
dr. A.C.M. Kappelhof
Den Haag
herzien 30 april 2020
met
twee indices op geografische namen en zaken

Inleiding
Dit deel bevat de regesten van de oorkonden uit het archief van het Groot Begijnhof te Den
Bosch over de periode 1540-1782. Dit fonds bestaat uit de volgende archieven:
=
=
=
=
=
=

Grote Infirmerie
Kleine Infirmerie
Fabriek kerk Begijnhof
Beneficie pastoor kerk Begijnhof
Beneficiën altaren kerk Begijnhof
Diverse kleine stichtingen voornamelijk jaargetijden en missen, maar ook fondsen
bestemd voor de zangeressen, de versiering van het sacramentsaltaar enz.

De fondsen werden beheerd door de meesteressen van het Groot Begijnhof, terwijl ook af
en toe sprake is van een rentmeester.
In dit deel is niet meer aangegeven, of een document in het Nederlands is geschreven. Het
aandeel Nederlandse teksten neemt in deze periode gestaag toe.
Tenzij anders vermeld luiden alle geldbedragen in guldens van 20 stuivers. Het betreft hier
een rekenmunt die in de stukken wordt aangeduid als de 'Karolusgulden van 20 stuivers' of
'het pond van 40 groten Vlaams'. De stuivers en kleinere denominaties zijn omgerekend in
decimalen.
Tenzij anders vermeld is, zoals in alle door mij vervaardigde regestenlijsten, de Bossche
graanmaat gebruikt.
Vanaf 1640 zijn de belendingen niet meer in de regesten opgenomen, omdat deze gegevens
beter en gemakkelijker in andere bronnen zijn terug te vinden.
Voor literatuur wordt verwezen naar de website De Bossche Encyclopedie.

491.
1540, 22 mei
Verkoop losrente door stad Den Bosch
door: schepenen enz. (als nr. 486)
aan: Aart z.v.w. Hendrik Snoek
van: een losrente van Fl. 15,voorwaarden:
Bij wanbetaling geldt dezelfde regeling als vermeld in nr. 486
Losbaar met fl. 300,-Met het grootzegel van de stad.
zie ook nr. 535.

492.
1540, 13 juli
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Vestiging erfcijns goederen Rosmalen
door: Gerard z.v.w. Hendrik Willemsz.
t.b.v: Aleid d.v.w. Klaas Librechtsz. ten behoeve van de Kleine Infirmerie (1) en ten
behoeve van het huis gend. de Nood Gods (2)
van:
1.
een erfcijns van £ 1
2.
idem van een braspenning
uit:
huis, erf en aangelegen erfgoederen groot 5 roeden in Rosmalen tussen het erfgoed
gend. De Kaar van Jan Raaymakers en dat van Aart Willemsz.en verder grenzend aan
de gemene straat
Losbaar met fl. 8 en 5 stuiver

493.
1540, 4 augustus
Testament Yda van Ammerzoden (uittreksel)
erfcijns St. Oedenrode Olland
voor:
(grosse) notaris Adriaan Preyser
(auth. uittr.) notaris Frans Willemsz. te Den Bosch
van: Yda w.v. Jan van Ammerzoden uit St. Oedenrode en begijn op het Groot Begijnhof
Zij vermaakt een erfcijns van £ 2 uit goederen naast haar hoeve in Olland verschuldigd door
Jacob Gerlachsz. aan haar huiszusters. Zij moeten dit innen en besteden aan haar jaargetijde
te houden in de kerk van het begijnhof. Voor hun moeite mogen zij zelf 3½ stuiver houden.
Indien de huismeesteres dit wil, mag zij het geld beuren en besteden.
De datum waarop dit uittreksel is gemaakt wordt niet vermeld; het stuk bevat geen
merkteken maar alleen een handtekening van notaris F. Willemsz.

494.
1540, 31 december
Verkoop losrente op de stad Den Bosch
door: schepenen enz. (als nr. 486)
aan: de beneficiaten van het Groot Begijnhof ten behoeve van het jaargetijde van w.
Zweenke d.v. Jan Schoofs en begijn op gend. hof
van: een losrente van 23½ stuiver
voorwaarden:bij wanbetaling geldt dezelfde regeling als vermeld in nr. 486
Losbaar met fl. 23,50
De rente zal worden besteed aan een jaargetijde te houden op 24 maart, als dat uitkomt, of
op de dag daarna. Het jaargetijde zal moeten bestaan uit een vigilie van negen gezongen
lessen en de dag daarna een gezongen requiemmis. Het kapittel van de St. Jan, zijnde de
pastoor van de kerk van het Begijnhof, ontvangt £½, de kerk van het begijnhof voor was en
licht eveneens £½.
Met het grootzegel van de stad Den Bosch.
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494a.
1541, 22 april
Overdracht eigendomsbewijs Waalwijk
voor: Hendrik Adriaansz. en Joost de Wit (?), schepenen in de vrijheid van Waalwyk
door: Wouter Woutersz.
aan: Willem Daniëlsz.
van: de akte beschreven in nr. 473a.

495.
1541, 1 oktober
Uitgifte erfcijns heiland Oirschot-Spoordonk
door: Gijsbrecht Pels z.v.w. Jan Pels
aan: Peter z.v.w. Aart Willemsz.
van: een kamp heiland van 6 lopenzaad in Oirschot in de herdgang van Spoordonk tussen
de uitgever en Liesbeth w.v. Aart Schepens en strekkend van de uitgever tot aan Jan
Franken
voor:
1.
een erfcijns van 3 stuiver te betalen in Oirschot die gewonnen moet worden zoals
dat gebeurt met de grondcijnzen van de hertog
2.
een erfcijns van fl. 1½
Mocht Peter deze grond in de toekomst via een gerechtelijke procedure kwijt raken of zou
blijken, dat er meer lasten op rustten, dan moet Gijsbrecht de schade vergoeden en wel
volgens het volgende tarief: de grond per lopenzaad fl. 40, erfcijnzen, losbaar of onlosbaar,
per fl. 1 voor fl. 20 en erfpachten, losbaar of onlosbaar, per mud fl. 50 en grondcijnzen in
een verhouding van 1 op 30
op de rug:
o.a. dat deze erfcijns van fl. 1½ in 1755 is afgelost.

496.
1541, 1 oktober
Uitgifte erfcijns akker Oirschot-Boterwijk
door: Gijsbrecht Pels z.v.w. Jan Pels
aan: Hendrik Philipsz. van den Schoot
van: een akker lands gend. De Roversbocht in Oirschot in de herdgang van Boterwyk
tussen Griet w.v. Jacob Lonis en haar zoon, de kinderen van Willem van Cuyk en Jan
van Cuyk aan de ene kant en Jan Lipkens en Hendrik van den Schoot Philipsz. aan de
andere kant en strekkend van Hendrik voornd. en Dirk z.v. Simon Cortensz. tot aan
Jan Lipkens
voor:
1.
een gewincijns (als nr. 495) van 4½ stuiver
2.
een erfcijns van fl. 9
voorwaarden: dezelfde als in nr. 495
op de rug:
joffrouw Anna Volquier.
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497.
1542, 22 juni
Vestiging erfcijns St. Oedenrode-Neynsel
door: Laurens z.v. Reinier Delissen van Vaarlaar als e.v. Katrijn d.v.w. Jan van Borse
t.b.v.: Katrijn d.v.w. Aart Keriszoon van Someren en begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns fl. 1½
uit:
1.
een derde deel van een huis, erf, hof, schuur en aangelegen land ten dele wei- en
ten dele akkerland groot 7 lopenzaad in St. Oedenrode onder Neynsel bij de brug aldaar
tussen de gemeynte en Jan Woutersz. en strekkend van de kinderen v.w. Wynand
2.
een derde deel van een kampje van [onleesbaar] lopenzaad land
lasten:
1.
erfcijns van fl. 2½
2.
erfpachten ter waarde van 5 m. uit het gehele onderpand
Deze lasten gaan nog uit andere onderpanden.

498.
1542, 3 oktober
Testament Liesbeth Librechtsz. (uittreksel)
erfcijns Schijndel; stichting mis
voor: notaris Hendrik Loekeman, clericus bisdom Luik, pauselijk en keizerlijk notaris,
toegelaten door de Raad van Brabant
van: Liesbeth d.v.w. Klaas Librechtsz. van Schijndel, begijn op het Groot Begijnhof
gezond van lichaam en geest
betreft:
1.aan de kathedraal van Luik en aan de St. Janskerk ieder 2 stuiver
en verder onder andere:
2.ten behoeve van de mis die iedere vrijdag gezongen moet worden in de kerk van het
begijnhof ter ere van het Sacrament een losbare erfcijns van £ 2 verschuldigd door Aart van
der Heyden te Schijndel. Mocht dit niet doorgaan, dan gaat deze erfcijns naar Lyntke d.v. Jan
Librechtsz., haar nicht.
executeurs:

deze worden in dit uittreksel niet genoemd; zij moeten voor een betamelijke
uitvaart zorgen

plaats:
het huis St. Katrijn op het Groot Begijnhof
getuigen:
Jan Heynselmans, kapelaan van het begijnhof en
Goyaart Petersz. van Erp.
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Taal: ten dele in het Nederlands, voor het overige Latijn.

499.
1543, 14 maart
Overdracht erfcijns Kessel
door: Dirkje d.v.w. Peter Jansz. en begijn op het Groot Begijnhof
aan: Jan Heynselmans, vicecureit op dit begijnhof ten behoeve van het eerbiedwaardig
Sacrament in deze kerk
van: een losbare erfcijns van fl. 1,uit:
1.
huis, erf en hof in Kessel bij de kerk tussen de erfgenamen van Peter Herbrechtsz.
aan de benedenkant en verder geheel omgeven door de gemene straat
2.
½ morgen land aldaar in Creyenheuvel tussen de Tafel van de H. Geest van Kessel
aan de benedenkant en Jan Aartsz. van Lith aan de bovenkant
Door Dirkje gekocht van Hendrik z.v.w. Aart Willemsz. en e.v. Adriaantje; Adriaantje is
d.v.w. Adriaan Jacobsz.
De erfcijns is losbaar [maar de koers wordt niet opgegeven].

500.
1544, 16 juli
Erkenning losbaarheid erfpacht Boxtel-Hal
door: Anna d.v.w. Gijsbrecht van Schaluinen en begijn op het Groot Begijnhof (de
koopster)
t.b.v.: Albrecht z.v.w. Albrecht Petersz.
betreft:
een erfpacht van 1 mud rogge; de koopster erkent, dat de verkoper deze mag
lossen met fl. 50 mits een half jaar van tevoren wordt opgezegd
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 4 lopenzaad in Boxtel in Hal tussen
Hendrik z.v. Wouter Erverts en de gemeynte
2.
een stuk akkerland van 3 lopenzaad aldaar tussen Hendrik (als 1.) en de erfgenamen
van Hendrik Goossensz.
3.
een stuk akkerland aldaar van 1½ lopenzaad tussen Dirk Aartsz. van der Hoeven en
Jan Goossens
N.B.: gecancelleerd.

501.
1544, 27 juli
Verkoop losrente door stad Den Bosch
door: schepenen enz. (als nr. 486)
aan: het Groot Begijnhof
van: een losrente van fl. 10,voorwaarden:
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Bij wanbetaling geldt dezelfde regeling als vermeld in nr. 486
Losbaar met fl. 200,Met het grootzegel van de stad.

502.
1544, 6 augustus
Testament Aleid van Aarle (volledig)
devoties
voor:
(oorspr.) notaris Adriaan Zegersz. de Ruiter
(auth. afschr.) notaris Godfried Adriaan de Ruiter, pauselijk en keizerlijk notaris en
toegelaten door de Raad van Brabant
van:
Aleid w.v. Hendrik van Aarle en begijn in het Groot Begijnhof;
gezond van geest, maar liggend in haar ziekbed;
zij wil begraven worden bij haar ouders in het predikherenklooster;
zij herroept alle eerder gemaakte testamenten behalve dat wat gemaakt is op 14 februari
1544.
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik 2 stuivers
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk en Onze Lieve Vrouw beneden voor het herstel
van het gebouw fl. 1,3.
aan het klooster op de Eikendonk onder Den Dungen fl. 50,- bestemd voor drie
pitantiën zoals beschreven in een handschrift en door de executeurs uit te reiken op
de feestdagen van St. Franciscus, St. Barbara en Kerstmis
4.
aan haar zusters die in het huis wonen een losbare erfcijns van £ 2 uit het huis in de
Volderstraat waar Jan Geris woont bij de watertrap aldaar
5.
aan zuster Geertrui, moeder van het zwesterenklooster, haar beste tabbaard
gevoerd met saay
6.
aan zuster Marieke van Gulpen in voornd. klooster fl. 4,7.
aan de gezamenlijke zusters van dit klooster fl. 2,- als een pitantie
8.
aan joffrouw Geertrui, meesteres van het Groot Gasthuis, fl. 3,9.
aan Liesbeth, dienstbode aldaar, "hair gevaeder", fl. 2,10.
aan de drie gilden in de St. Janskerk namelijk die van St. Barbara, St. Catharina en St.
Agatha, ieder fl. 1,11.
aan de zusters van Orthen fl. 6,- voor een pitantie
12.
aan Marieke w.v. meester Hendrik Bul een getijdeboekje dat 'binnen geschilderd is'
en 'een brief van het H. Kruis'
13.
aan Marieke w.v. Frans Goyartsz. van Meersel een bordeke van O.L.Vrouw met twee
deuren
14.
aan het altaar van St. Agatha in het Groot Begijnhof om dit te herstellen fl. 1,15.
aan de Lieve Vrouwebroederschap voor haar doodschuld fl. 3,16
aan het altaar van het eerbiedwaardig Sacrament in de St. Janskerk voor haar
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17.
18
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

doodschuld fl. 3,aan de arme huisarmen aan de baarmeesters 4 sester rogge om uit te delen na het
feest van Maria Hemelvaart door de molenaar buiten de Orthenpoort uit te reiken
aan broeder Anthonius, procurator van het predikherenklooster en aan broeder Jan
van Leende aldaar, ieder fl. 1,aan de arme begijnen op het Groot Begijnhof 2 mud en 4 sester rogge die Peter de
Kuiper en zijn kinderen haar nog schuldig is om uit te delen
aan het sacrament in het klooster van de predikheren voor haar doodschuld 25
stuivers [waarschijnlijk wordt bedoeld dat Aleid lid is van de broederschap van het
heilig Sacrament in het predikherenklooster]
aan Weitke van Elmpt St. Franciscus en aan Metke van Veghel de eenhoorn
[cryptische passage]
aan Otto in het clarissenklooster een bordeke met een afbeelding van de Kerstnacht
aan Liesbeth haar dienstbode haar zwarte tabbaard, verder al haar schorteldoeken,
al haar hemden, zes rode sitten kussens en al het garen en vlas dat zij heeft
zij wil dat de vijf beneficiaten van de kerk van het begijnhof die daar dagelijks de
getijden zingen en Jan haar kapelaan ieder na haar dood een dertigste houden; de
kapelaan krijgt daarvoor fl. 2,- en de beneficiaten ieder 30 stuivers
aan de koster van het begijnhof 14 stuivers
de executeurs en haar erfgenamen moeten binnen een jaar na haar dood een rente
van fl. 3,- op haar huis bij de clarissen aan een zekere Barbara of haar kinderen
aflossen
aan Willem en Hendrik, gebroeders en haar neven, en aan Heilke, e.v. Willem
Hagens, in de Visstraat een jaarlijkse rente van 29 stuiver en 3 oort die gaan uit een
huis Achter de Minderbroeders; dit huis behoort aan Gijsbrecht van Broekhoven
aan Jan van Elmpt een zilveren schaal van ½ pond hem binnen een jaar te
overhandigen
aan Jan van Elmpt in Boxtel een hoog kantoor met een overkapping ("overwolffsell")
die in haar kamer staat
eertijds is aan haar afgelost een erfpacht van 4 mud rogge uit 8 mud rogge; elk mud
met fl. 47,-; wijlen haar echtgenoot Hendrik van Aarle heeft dat aan haar vermaakt
als een tocht; zij heeft dit laten aflossen terwijl zij niet wist dat dit alleen in
vruchtgebruik gegeven was; zij vermaakt nu drievierde gedeelte van de aflossing aan
Metke w.v. Dirk van Veghel; het overige vierde gedeelte heeft zij al terugbetaald aan
de kluft ("cloften daer toe gerecht")
zij heeft wegens de huwelijkse voorwaarden van haar neef Peter fl. 600 gegeven
[aan wie ? Peter?] en hem nog een cijns van fl. 20 te lossen met fl. 400 beloofd; om
aan deze verplichting te voldoen vermaakt zij Gillis haar neef een windmolen
staande buiten de Orthenpoort, die belast is en jaarlijks 16 mud rogge oplevert;
verder haar huis en erf in de Orthenstraat bij de Vismarkt tussen Gerrit Hagens en
Rutger Bolant met daarop een rente; aan Peter voornd. vermaakt zij een erfcijns van
fl. 12,- uit het huis in de Verwerstraat van Peter z.v.w. Jan Aart Muykens, losbaar met
fl. 200,- , een rente van fl. 7,20 op de stad Den Bosch losbaar tegen de penning 16,
een erfcijns van fl. 4,- uit goederen onder Teeffelen verschuldigd door Jan Gerritsz.
de Brouwer, losbaar met fl. 64,-, en een erfcijns van fl. 24½ stuiver uit het huis van
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32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Peter Bekker bij de Predikheren, losbaar met fl. 24,-; de waarde van de vier
voorgaande renten is fl. 403,20.
Aleid is Katrijn, haar dienstbode, schuldig fl. 100,- vastgelegd in een
schepenschuldbekentenis en nog eens fl. 50,- volgens een door haar geschreven
schuldbekentenis
aan haar zes 'huiszusters' ieder een nachtdoek met een ‘kuydebandt’
aan Willemke en Emke Ludings, Erke Boetselaar, Besike Kremers, begijn, aan Lyntke
van Den Dungen, Geertrui van Rienen, Lyntke in het Graafhuis, de kosters en
portiers, ieder een nachtdoek, in totaal dus vijftien nachtdoeken
aan Lyntke, haar dienstbode, al haar schorteldoeken met al haar oordoeken [?]
aan het gasthuis te Esch fl. 4,aan alle vrouwengasthuizen tussen de St. Janskerk en de Hinthamerpoort met het
Heer Daamsvrouwengasthuis en het Meelmansgasthuis, ieder fl. 2,aan Nel Strik en Agnes Hendriksz. ieder een Philippusgulden oftewel 25 stuiver
aan enige personen wier namen Lyntke de dienstbode noemen zal resp. 12½ stuiver,
10 stuiver, 13 stuiver en 10 stuiver ter nagedachtenis
aan Lyntke van Werden, begijn, haar beste falie
aan Marieke van Nuland, begijn, die in haar huis woont, haar grauwe tabbaard
aan Marieke, begijn die in het kleine kamertje woont, haar dagelijkse onderrok

Bijzonderheden:
De testatrix laat weten, dat men bij haar in huis niet veel lijnwaad zal aantreffen, want zij
heeft al lange tijd niets meer gemaakt. Gereed geld zal er ook niet veel zijn, want zij heeft
Peter uitbetaald.
Het overschot van de erfenis gaat naar Peter en Gillis voornd., k.v. Gillis van Broekhoven
verwekt bij diens echtgenote Hendrikje d.v. Aleid; Peter en Gillis zullen deze goederen van
elkaar erven. Zij mogen ze niet vervreemden totdat zij veertig jaar oud zijn. In geval van
overtreding vervallen deze goederen aan de St. Janskerk, het Groot Gasthuis en het
Geefhuis, ieder voor een derde deel; na de dood van Peter en Gillis vererft dit goed op 1. Jan
van Elmpt of diens kinderen, 2. Jan van Elmpt te Boxtel of diens kinderen, en 3. de kinderen
van Gerrit Weygergank en Heilwych d.v. Christiaan Weygergank. Deze drie partijen moeten
wel binnen een jaar na de aanvaarding van de erfenis aan Mette w.v. Dirk van Veghel of,
indien deze overleden is, aan de kinderen van Mette fl. 400,- uitbetalen. Niemand mag zijn
deel van de erfenis aanvaarden voordat alle schulden zijn betaald en alle legaten
uitgekeerd.
Legaten (vervolg)
43.
Gillis voornd. zal na de dood van Lyntke, de dienstbode, een rente van fl. 13,- op de
stad Den Bosch ontvangen
44.
aan Gillis een stuk land van 2 mud rogge onder Orthen gend. De Wallen die gehuurd
worden door Gooswijn van den Achter
45.
aan Peter, haar neef, een erfpacht van 4 mud rogge rogge uit goederen te St.
Oedenrode welke toebehoren aan Peter van Eyk, mesmaker
46.
aan Gillis, haar neef, een erfpacht van 2 mud rogge uit goederen in Berlicum
toebehorend aan Lambrecht Coppens Gerritsz.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

aan Gillis voornd. een erfpacht van 1 mud rogge uit goederen in Haaren
toebehorend Jan Willemsz. in den Emer
aan Gillis voornd. een erfpacht van 4 sester rogge uit goederen in Olland onder St.
Oedenrode
aan Gillis voornd. een erfpacht van 4 sester rogge uit goederen in Den Dungen
toebehorend aan Hendrik Andriesz.
aan Lyntke de dienstbode haar twee beste oorkussens en haar slechte saaien huik
(‘heyck’) en alle brandstof liggend op de zolder
aan haar huiszusters alle turf liggend in het voorhuis
aan de vijf kinderen van Jan van Elmpt ieder een Philippusgulden
[de volgende passage is door beschadiging ten dele onleesbaar]
aan ....natuurlijke z.v. Peter ......een stuk land van 1½ .....gend. Dat Gerstland gelegen
......Rosmalen; volgt een bepaling over de vererving, mocht hij kinderloos
overlijden...sprake van een brief gend. Onze Lieve Heer
aan Hendrik Pottey Goyartsz. .....een tresoor staande in het voorhuis .....van Onze
Lieve Heer .....een bordje met glazen [ruiten] ervoor
aan ...Ludings een zilveren lepel
aan k.v. Marieke in De Zwaan ...fl.
aan Liesbeth Hendriksz. ......Zwesteren een falie die zij dagelijks ......
aan Lyntke van den .....haar dagelijkse

Indien een van de erfgenamen zich tegen dit testament verzet, ontvangt deze 1 oude groot
en verliest hij zijn deel; dit deel vervalt dan aan de drie eerder genoemde Godshuizen
Executeurs:
Lambrecht van den Broek en
........Eindhouts, raadsheren van de stad Den Bosch;
Adriaan de Ruiter;
De drie executeurs ontvangen voor hun werk ieder een zilveren schaal ter waarde van fl.
12,-. Indien een van hen sterft, voordat de erfenis is afgehandeld, dan mag de langstlevende
een opvolger benoemen.
Plaats:
het woonhuis van Aleid
Getuigen:
heer Jan z.v. Jacob Heyselmans;
Hendrik z.v.w. Willem Hels en
Maarten z.v. Jan van Elmpt
Ondertekend door Godfried Adriaansz. de Ruiter en geschreven op papier; geen merkteken.

503.
1544, 25 september
Vestiging erfcijns Boxtel
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door:
t.b.v.:
van:
uit:

Jan z.v.w. Jan Hubrechtsz. van Eindhoven
Gommert z.v.w. Wouter Gerritsz.
erfcijns van fl. 1 en 3 stuiver
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 6 lopenzaad in Boxtel in De Korte
Hage tussen Peter Puyngens en de THG van Boxtel en strekkend van de k.v.w. Gerard
Avendonks tot aan de Koevoortsedijk

lasten:
1.
grondcijns van 1½ oude groot aan de heer van Boxtel
2.
erfcijns van 25 stuiver aan Aleid w.v. Aart de Molder
3.
erfcijns van 17 stuiver aan Adriaan de Hoolt.

504.
1544, 20 november
Vestiging erfcijns Oss
door: Hendrik z.v. Gerard Snavel
t.b.v.: Goedele d.v.w. Bernard Aartsz., begijn in het Groot Begijnhof ten behoeve van de
arme begijnen die daar wonen
van: erfcijns van fl. 2,uit:
1.
een stuk broekland van ½ morgen in Oss in de Huismansbeemd tussen Willem
Hendriksz. en Yda Bouwens en strekkend van mr. Anthonius z.v. Jan Gielens tot aan
de gemene dijk
2.
huis, erf, hof en aangelegen erfgoed groot 1 sesterzaad aldaar aan de Korenstraat
tussen Heymerik de Heusch en Lambrecht van Yseren en strekkend van Aart Rover
tot aan de gemene straat
lasten:
1.
erfcijns van 5½ stuiver aan het klooster Porta Coeli
2.
erfpacht van 6 lopen rogge aan Katrijn w.v. Peter van Asperen
3.
erfcijnzen van 3½ stuiver en £ 2 aan N.N.
Losbaar met fl. 32 mits een half jaar van tevoren opgezegd.

505.
1545, 13 januari
Vestiging erfcijns akker Cromvoirt
door: Gerard z.v.w. Rudolf Aartsz.
t.b.v.: Hendrikje d.v. Gijsbrecht Hendriksz., begijn in het Groot Begijnhof ten behoeve van
de Kleine Infirmerie
van: een losbare erfcijns van fl. 1,uit:
een akker van 4 lopenzaad in Cromvoirt tussen Peter Koomans en Jan Hessels en
strekkend van Peter voornd. tot aan de gemene steeg
lasten: erfpacht van 1 malder rogge aan N.N.
Losbaar met fl. 16 mits een half jaar van tevoren opgezegd.
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506.
1545, 26 januari
Overdracht land Oss
voor:
schepenen in Oss:
Jacob Gerrits
Peter Jan Lambrechtsz.
Gerrit Gerrit Jacobsz.
Michiel Hendriksz. van Orsy
door: Aart Gyselen
aan: Peter z.v.w. ...[onleesbaar] Lambrechtsz.
van: ½ morgen land in Oss op de Kruisbeemd tussen de erfgenamen van Adriaan Bogaard
en Yda Jan Pauwels en strekkend van de gemene dijk tot Robyns ...[onleesbaar]
lasten: de bovenlandse schouw
Met het schependomszegel.

507.
1545, 21 februari
Overdracht erfcijns huis Ortheneinde
door: Marcelis z.v.w. Godfried Piek
aan: Geertrui d.v.w. Alard van den Berge en begijn
van: erfcijns van £ 3½ uit £ 7
uit:
huis, erf en hof op het Ortheneinde tussen de stadsmuur en Maria w.v. Laurens Vos
Door Jan Spyker verworven van Dirk z.v.w. Alard van Berlicum en bontwerker en voordien
door Hendrik Klaassen z.v. Dirk Klaassen beloofd te betalen aan Alard van Berlicum,
bontwerker.

508.
1545, 22 mei
Overdracht erfcijns St. Oedenrode-Olland
voor: Jan Rutten en Willem Kraan, schepenen in St. Oedenrode
door: Goyaart Janszoon van den Boors en Jan zijn oudste zoon
aan: Dirk de Bever
van: erfcijns van £ 2
uit:
het erfgoed van Aleid van Oirschot in Olland
Door Peter Janszoon van den Born in zijn testament vermaakt aan Jan z.v. Goyaart van den
Born
De zegels van de schepenen zijn verdwenen.

509.
1545, 7 juli
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Vestiging erfcijns Lith
door: Hendrik Beek z.v.w. Hendrik z.v.w. Jan Damen als echtgenote van Hadewych d.v.w.
Aart Lambrechtszoon
t.b.v.: Lambrecht z.v.w. Jan Simonszoon
van: erfcijns van fl. 6,uit:
1.
huis, erf,, graanschuur gend. korenberg, met hun grond, twee hoven en een
boomgaard daaraan gelegen in Groot Lith op d'Engewyk tussen w. Keris gend. Keris
Gyben en Peter Rieniersz. en strekkend van de Eng tot aan de gemene straat
2.
een kamp lands van 8 hont aldaar in de Houtricht tussen het erf van de kerk van Lith
en Gooswijn z.v. Peter Koomans en strekkend van de gemene steeg tot aan de
erfgenamen van Jan Willemsz.
lasten:
uit 1.
erfpacht van 1 mud rogge aan de Tafel van de H. Geest van Lith en een erfcijns van 1½
braspenning aan de heren van St. Lambertus in Luik
uit 2.
een erfcijns van 10 stuiver aan de genoemde heren in Luik.

510.
1545, 22 augustus
Afstand recht van vruchtgebruik Vught-St. Lambertus, Hinthamereinde, Heusden
door: Peter Janszoon van Ypelaar de oude als e.v. Maria; Maria is ook w.v. Gerard Jansz.
van Berlicum
aan: de kinderen van Maria uit haar huwelijk met w. Gerard voornd. namelijk Jan,
Albrechtje die gehuwd is met Aart z.v.w. Jan van Horssen en Beatrix die gehuwd is
met Meus Jacobsz.
Betreft het recht van vruchtgebruik op:
1.
een stuk land met een beemdje daaraan grenzend groot 1 morgen in Vught-St.
Lambertus gend. Het Tornierveld tussen het Groot Gasthuis en het klooster op de
Windmolenberg en verder grenzend aan Jan Raymakers
2.
een stuk land gend. De Molenakker groot 2 morgen met een huis erop tussen Jan
Raymakers en de gemene straat en verder grenzend aan Evert Simonsz.
deze twee stukken land zijn leen van de hertog van Brabant
3.
een erfcijns van fl. 9,- uit huis, erf en achterhuis op het Hinthamereinde tegenover
de Gulden Balk tussen Gijsbrecht Schalken en Walram van Gemert
4.
een rente van F. 8,- op de stad Den Bosch
5.
een losbare erfcijns van fl. 7,- uit onderpanden in Oss toebehorend aan Aart van Oss
6.
een erfcijns van fl. 6,- uit vier kameren gelegen in Vught-St. Lambertus tegenover de
kartuizers, nu door de vijanden afgebrand; hier staat nu een huis toebehorend aan
Gijsbrecht z.v. Hendrik Petersz.
7.
verscheidene renten en cijnzen ter waarde van 42 stuiver uit onderpanden in het
gerecht van Heusden.
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511.
1546, 4 juli
Overdracht eigendomsbewijs Waalwijk
voor: Peter Adriaansz. en Willem Woutersz. , schepen in de vrijheid van Waalwijk
door: Willem Daniëlsz. van Dinteren
aan: Hubrecht Petersz. gemachtigd door Adriana w.v. Adriaan Hendriksz.
van: de akten beschreven in de nr.s 473a en 494a.
Wanneer Johanna van Oort en haar kinderen aan Adriana een akte van schadeloosstelling
overhandigen betreffende de rente van fl. 9,- toekomend aan de hoefsmid in Den Bosch,
geeft Adriana deze akten terug aan Johanna.

BHIC inv. nr. 15, geen regest
1546, 3 augustus
Vestiging erfcijns Vughterdijk en Frankenhofstad
Jan z.v.w. Anthonis Jansz. vestigt ten behoeve van Peter Kuyst z.v.w. mr. Klaas Kuyst
handelend ten behoeve van de beneficiaten in de kerk van het Groot Begijnhof een erfcijns
van 4 pond losbaar met 24 Karolusgulden. Onderpand is een huis, erf en hof met een kamer
op de Vughterdijk tussen de beide poorten gelegen tussen het erfgoed van Peter
Loekemans en dat van Jordaan Potten en strekkend van de dijk tot aan het erfgoed van
Adriaan Potten. Tweede onderpand is een hofstad met hof in het Vrijdom buiten de
Vughterpoort in Frankenhofstad tussen het erfgoed van Liesbeth weduwe van Nicolaas
Crabbe molenaar en dat van Rutger z.v.w. Dirk Roelofsz. en strekkend van de gemene straat
tot aan de vestgracht (‘vestgraeff’).
Het huis is belasten met de volgende renten: 2 blanken aan de hertog, 4 ½ gulden aan Maria
Herincx, 4 ½ gulden aan Jan Matthysz. de verwer, 2 gulden en 15 stuivers aan de
predikheren en 2 Wilhelmustuin aan het kapittel van de St. Janskerk. De hofstad is belast
met: 14 stuivers of daaromtrent aan de stad ’s-Hertogenbosch.
Op de rug: bij de St. Corneliskapel.

512.
1546, 19 november
Vestiging erfcijns Son
door: Hendrik z.v.w. Jan z.v. Jacob Sparre
t.b.v.: Liesbeth d.v.w. Jan z.v. Wouter Neve, zeismaker
van: erfcijns van fl. 3,uit:
1.
een stuk akkerland van 7 lopenzaad in Son In de Vloeit tussen Anthonius Jacobsz. en
Jan van Diepenbroek en strekkend van de Velderstraat tot aan de gemene kerkweg
2.
huis, erf, schuur en hof en aangelegen erfgoed groot 3 lopenzaadop de
Veldersheuvel tussen de gemene straat en Luitgaard w.v. Jan Jacobsz. en verder
grenzend aan Jan z.v. Willem Stevartsz.
lasten: uit de akker een erfpacht van 1 mud rogge aan twee personen en een erfcijns van 15
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stuiver aan Klaas van der Stegen.

513.
1547, 23 maart
Overdracht erfcijns land Oss
door: Peter z.v.w. Willem van Gaal
aan: Griet d.v.w. Maarten Bitters, begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns van £3 losbaar met een niet genoemd bedrag
uit:
1 morgen broekland van Franco z.v. Gijsbrecht Petersz. in Oss op de Langedonk tussen
Reinier van Heumen (‘Hoemen’) en Gerys Gerys Didden
bijzonderheden:
1.
door Hendrik z.v.w. Gerard van Oss gekocht van Franco z.v. Gijsbrecht Petersz. e.v.
Maria; Maria is d.v.w. Jan Brand
2.
Aleid d.v.w. Hendrik z.v.w. Gerard van Oss heeft afstand gedaan van haar rechten op
deze rente.
Zie nr. 517.

BHIC inv. nr. 29, geen regest
1547, 28 mei
Verkoop land Empel
Wouter z.v.w. Klaas Goyartsz. van den Wyer draagt na verkoop over aan Anthonis z.v.w.
Daniel Stierken 1 morgen land in een kamp van 5 morgen in Empel in het Polsbroek
grenzend aan de Tafel van de H. Geest van ’s-Hertogenbosch. Het land is belast met het
onderhoud van een halve roede Maasdijk genaamd de Diependijk onder Orthen.
Op de rug: dit is de brief van den Wielsem in het Empelse Veld.

514.
1547, 20 juni
Uitgifte in erfcijns heiland Oirschot-Spoordonk
door: Gijsbrecht Pels z.v.w. Jan Pels
aan: Hendrik z.v.w. Godfried Verhoeven
van: een stuk heiland van 8 lopenzaad in Oirschot in de herdgang van Spoordonk tussen
Gooswijn Schepens en Bartholomeus Colen en verder grenzend aan jonker Ricoud
van Petershem
voor: een erfcijns van fl. 2,Losbaar met fl. 32,-.

515.
1548, 18 januari
Vestiging erfcijns huizen Windmolenbergstraat en Diepstraat
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door: Adriaan z.v.w. Willem van Dormalen als e.v. Bele d.v. Egidia; Egidia is w.v. Dirk
Sanderszoon, de metselaar
t.b.v.: Willem z.v.w. Jan Goyartsz.
van: erfcijns van fl. 2,uit:
1.
huis, erf en kamer met zijn grond aan het einde daarvan gelegen, onder één dak en
een hof aan de Windmolenbergstraat tussen Jan z.v.w. Hendrik van Wraatselaar en
Willem Jansz.
2.
huis, erf en aangelegen kamer, gelegen achter het voorgaande huis aan de
Diepstraat tussen Jan z.v.w. Hendrik van Wraatselaar en Lambrecht van Kleef
lasten:
1.
hertogscijns van 2 blanken en een negenmenneke
2.
erfcijns van fl. 2,45 aan het kapittel van de St. Janskerk
3.
erfcijns van fl. 5,50 aan iemand die in Herpen verblijft
op de rug:
gelezen op 25 oktober 1619.

516.
1548, 28 juni
Vestiging erfcijns Son
door: Dirk z.v.w. Happo de Hoedemaker
t.b.v.: Hendrik jr. z.v.w. Lucas z.v. Hendrik Dirksz.
van: erfcijns fl. 3,uit:
1.
huis, erf, schuur en hof en aangelegen erfgoederen groot 3 lopenzaad in Son op de
Rooiakker tussen de gemeynte en Jacob z.v.w. Happo Hoedemaker en verder
grenzend aan de gemene straat
2.
een akker lands van 4 lopenzaad tussen Jan Looksz. en Amor (?) gend. Moors z.v.w.
Happo voornd. en strekkend van de THG van Son tot aan de gemene kerkweg
lasten:
1.
de grondcijns
2.
erfpacht van 3 malder roggeaan Katrijn van den Gasthuis
3.
erfpacht van 15 vat rogge aan Jan van Heeze
4.
erfpacht van 1 mud rogge aan de rector van het Onze Lieve Vrouwenaltaar in de kerk
van Son
5.
erfpacht van 1 sester rogge aan de Tafel van de H. Geest van Woensel
6.
erfcijns van fl. 4,- aan Mechteld w.v. Lucas z.v. Hendrik Dirksz.
op de rug:
16 juli 1625 overgedragen aan het Begijnhof en Lucas Lambrechtsz. van Roy, soldaat op het
kasteel van Boxtel
Van deze akte is in 1599 door notaris Erbert Lambrechts van der Stappen een Nederlandse
vertaling gemaakt; zie ook nr. 464a in het supplement.

517.
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1548, 31 juli
Overdracht erfcijns land Oss
stichting twee missen
door: Griet d.v.w. Maarten Bitters en begijn in het Groot Begijnhof
aan: Christina d.v.w. Ywan van Heeze en Katrijn d.v.w. Jan Hak, meesteressen van het
Groot Begijnhof ten behoeve van een mis te zingen op het feest van Catharina van
Siena en een mis te zingen op het feest van Dominicus de belijder, beiden te zingen
in de kerk van het Begijnhof
van: erfcijns van £ 3
uit:
zie nr. 513.

518.
1550, 11 maart
Vestiging erfcijns Vught-St. Lambertus
door: Gijsbrecht z.v.w. Hendrik Petersz. van Orthen
t.b.v.: Johanna d.v.w. Peter Hoefnagel en w.v. Jan Jansz. van Gulik (?) mede ten behoeve
van haar kinderen
van: erfcijns van fl. 3,uit:
huis, erf, hof en aangelegen land groot 3½ lopenzaad in Vught-St. Lambertus in de
Taterstraat tussen de Molenstraat en Jan van Zytaart (Sittard) en verder grenzend
aan Andries Dirksz. de kleermaker (of: Snyders)
lasten: een erfpacht van 3 vat rogge aan de Tafel van de H. Geest van Vught, een erfcijns
van 1½ stuiver aan de leproserie in Hintham, een erfcijns van fl. 6,- aan Gerard van
Berlicum, een erfcijns van £ 3 aan Walram de Brouwer en een erfcijns van fl. 3,- aan
Gooswijn Dirksz.
Losbaar met fl. 50,-; hierbij gelden de volgende koersen: de gulden met de apostel Philippus
erop voor 25 stuiver en het dubbele vuurijzer voor 2¼ stuiver

BHIC inv. nr. 30, geen regest
1549, 12 januari
Uitgifte erfpacht land Ertveld
Heer en mr. Cornelis en andere nakomeling van wijlen Jan die Potter geven een kamp land
van 4 morgen genaamd Den Spijk in Orthen in het Ertveld in erfpacht. De kamp grenst aan
de kamp genaamd De Gemene Spijk en aan de Dieze. Hij is belast met het onderhoud van
een kwart roede Maasdijk in Empel genaamd De Valkenaar.
Het land wordt in pacht gegeven aan Willem z.v.w. Klaas van Engelen voor een erfcijns van
Fl. 9 aan mr. Cornelis, Fl. 9 aan Marcelis z.v.w. Gerard z.v.w. Jan die Potter en Fl. 11 aan
Geertruid natuurlijke d.v.w. heer Jan z.v.w. Gerard z.v.w. Jan die Potter. De erfcijnzen zijn
losbaar met respectievelijk Fl. 150, Fl. 150 en Fl. 200.

519.
1550, 30 december
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Overdracht erfcijns Son
door: mr. Wouter van der Meeldeheze, priester en pastoor van de kerk op het Begijnhof
en Adriaan Preyser, priester en beneficiaat in de St. Janskerk als uitvoerders van het
testament van Liesbeth d.v.w. Jan Wouter Neve (‘Neefven’) alias Jan Koetaarts
aan: Hendrik van den Kloot, priester en z.v.w. Quinten van den Kloot
van: een erfcijns van fl. 3,- (zie nr. 512)
uit:
de onderpanden vermeld in nr. 512
De verkoper Hendrik behoudt het recht de cijns af te lossen.

520.
1551, 7 juli
Vestiging erfcijns Vught-St. Lambertus
door: Willem z.v.w. Gilis van Leende
t.b.v.: Laurens z.v.w. Willem Vreyns ten behoeve van Katrijn, Griet, Cunera, Johanna en
Maria, minderjarige dochters v.w. Gerard z.v.w. Jan Gerardsz.
van: erfcijns £ 4
uit:
huis, erf en hof in Vught-St. Lambertus op het Water tussen Jan z.v.w. Hendrik van
den Berge en de gemene straat en verder grenzend aan Aleid Jonkheren
lasten: de grondcijns aan Klaas Spiering
Aflosbaar met fl. 28,-; de wisselkoersen als vermeld in nr. 518.

521.
1551, 31 juli
Testament Geertrui van den Berge (uittreksel)
erfcijns Ortheneinde; stichting jaargetijde
voor:
(oorspr.) onbekend
(uittr.) Gerard Berk, priester en notaris
van: Geertrui d.v.w. Alard van den Berge en w.v. Daniël Jansz. van der Rieuwen en begijn
in het Groot Begijnhof
betreft de volgende legaten:
1.
aan de hoofdkerk van het bisdom Luik 2 stuiver
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 5 stuiver
en verder onder andere:
3.
zij sticht voor haar zelf een jaargetijde in de kerk van het Begijnhof bestaande uit een
gezongen vigilie en een requiemmis waarvoor zij een erfcijns van £ 3½ gaande uit een huis
en erf op het Ortheneinde bij de poort vermaakt.
Uittreksel zonder handtekening of merkteken van de notaris; in het nederlands.

522.
1551, 22 december
Vonnis erfpacht St. Oedenrode
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Schepenen van Den Bosch wijzen op verzoek van de stadhouder vonnis in het geschil tussen:
Johanna, Maria en Mechteld, d.v.w. Gerard van Gerwen, eiseressen en Willem Jordens,
ingebodene en verweerder, inzake een achterstallige erfpacht van 1 malder rogge uit een
stuk land gend. de Hooidonk met een stuk daaraan grenzende beemd gend. Kreemselaar in
St. Oedenrode, die is gevestigd voor schepenen van Den Bosch en later bij een erfdeling is
toegevallen aan Hille d.v. Gerard van Cuyk, moeder van de eiseressen. Het proces is na
wisseling van stukken en aflegging van getuigenverklaringen voldongen. In het vonnis wordt
de verweerder veroordeeld tot betaling van de achterstallige erfpacht en betaling van de
proceskosten.

523.
1552, 3 maart
Testament Laurens de Kuiper (uittreksel)
rente Brabantse beden
Het betreft een eigenhandig geschreven testament van heer Laurens de Kuiper, waarvan op
een onbekend tijdstip door notaris Adriaan Preyser een authentiek uittreksel is gemaakt.
Laurens vermaakt aan de meesteressen van het Groot Begijnhof een losrente van fl. 3,verschuldigd door de rentmeester van de Staten van Brabant.
Dit bedrag moeten de meesteressen als volgt verdelen:
1.
aan de maagden die dagelijks 's avonds op het Begijnhof het Onze Lieve Vrouwelof
zingen 2 gulden
2.
aan de Grote Infirmerie 6 stuiver
3.
aan de kerk 6 stuiver voor zijn graf
4.
aan de meesteressen 4 stuiver en
5.
aan de rentmeester 4 stuiver
Getuigen:
Rutger van Ophoven, beneficiaat in de St. Janskerk en
Hendrik van Sichem, priesters van het bisdom Luik.

524.
1552, 23 juli
Testament Yda van Sprang (uittreksel)
rente Den Dungen
jaargetijde
voor: (oorspr. en uittr.) Hendrik Loekeman van Den Bosch, clericus bisdom Luik, pauselijk
en keizerlijk notaris en toegelaten door de Raad van Brabant
van: Yda d.v.w. Jan Hendriksz. Denis van Sprang en begijn op het Groot Begijnhof;
gezond van lichaam en geest;
Zij wil op het Begijnhof begraven worden;
zij wenst een ‘tamelycke’ uitvaart te regelen door de executeurs;
Op haar uitvaart moeten 40 wassen kaarsen van anderhalf pond het stuk gemaakt en
uitgedeeld worden op de gebruikelijke wijze
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legaten:
1. aan de hoofdkerk van het bisdom en aan de St. Janskerk ieder 2 stuiver
en verder onder andere
2. zij sticht voor haar zieleheil in de kerk van het Begijnhof een jaargetijde te vieren op
het feest van St. Maarten in de winter. Dit moet bestaan uit een gezongen mis over
het lijden van Christus beginnende met ‘humiliavit’. Zij vermaakt daarvoor een
losrente van fl. 3,- verschuldigd door Jan Hendriksz. van den Hazeput in Den Dungen
De meesteressen moeten dit als volgt verdelen:
a.
2 stuiver voor de kapelaan van het Begijnhof
b.
9 stuiver voor de andere heren en de koster die de mis moeten zingen en dit geld
onder elkaar moeten verdelen
c.
de voorlezers van het evangelie en het epistel samen 1 stuiver
d.
aan de kapelaan opdat hij de zondag voor het jaargetijde op de stoel en op het altaar
dit jaargetijde aan het volk bekend zal maken 1 stuiver
e.
aan de kapelaan 2 stuiver opdat hij na de preek op de stoel zal laten bidden voor
haar ziel
f.
aan de heren van het kapittel 3½ stuiver opdat zij toestemming geven voor dit
jaargetijde
g.
aan de vrouwen die het lof op het Begijnhof zingen 3 stuiver
h.
aan de begijnen die op de Infirmerie van een prove leven 18 stuiver
i.
aan haar huiszusters 1 stuiver
j.
aan de meesteressen voor hun moeite 2 stuiver en
k.
aan de rentmeester voor het manen en beuren 3 stuiver
Het restant moeten de meesteressen in drie delen verdelen en uitreiken aan:
l.
het Sacrament
m.
de kerk van dit hooft (?: Luik?)
n.
de Baar van de Gelovige Zielen in de kerk van het Begijnhof
Mocht deze rente ooit afgelost worden en het onmogelijk zijn het geld tegen eenzelfde
rente weer te beleggen, dan wordt dit in mindering gebracht op de legaten onder l, m en n
plaats:
het woonhuis van de notaris in de Peperstraat
getuigen:
Gerard Schellens en
Rutger z.v.w. Dirk Roelofs, poorters van Den Bosch.

525.
1552, 23 juli
Vestiging erfcijns Lithoijen
door: Jan natuurlijke z.v.w. Jan Sanders en e.v. Aleid d.v.w. Lambrecht van den Hezeakker
t.b.v.: Peter Kuyst z.v.w. mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de beneficiaten in de kerk van
het Begijnhof
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van:
uit:
1.

erfcijns van fl. 4 en 10 stuiver

een stuk akkerland van 8 hont in Lithoijen opten Eng tussen Bernard Dirksz. en
meerdere anderen en de gemene weg en strekkend van Hendrik Gielisz. en
meerdere anderen tot aan de gemene weg
2.
¼ van een stuk land gend. een uiterwaard gend. De Hezeakkerswaard groot 10
scharen aldaar tussen de Weerdgraaf en de Maas die erlangs stroomt en strekkend
van Daniel Goyaartsz. tot aan Hezeakkers Erf
lasten: een erfcijns van 28 stuiver en een erfpacht van 1 sester evene (‘havene’) aan
verscheidene personen
Losbaar met fl. 75,-; koersen als vermeld in nr. 518; mits een half jaar van tevoren opgezegd.

526.
1553, 7 november 1553
Erfdeling Boxtel en Esch
visrecht
voor: Hendrik Jan Schellekens, Jan Loyen, Hendrik Wouters, Engbert Pauwels, Gerard
Eliasz., Daniel Pauwels en Jan Gerards, schepenen in Boxtel
Erfdelers: Lynke, Koenke, Jenneke en Marieke met Laurens Willemsz. en Willem van Leende
als gekozen voogden en kinderen v.w. Gerard Janssen en w. Metke diens echtgenote; Metke
is d.v.w. Willem Laurensz. Jan Jan Jan Meusz. e.v. Griet, zuster van voornoemde vier
vrouwen.
Deze personen hebben de erfenis van hun ouders aangekomen via Eymke hun 'moei'
gedeeld.
Aan Marieke is toegevallen:
1.
fl. 33,- verschuldigd (?) door Adriaan Willemsz. haar oom
2.
fl. 9,- in verband met een erfpacht van 1 sester rogge
3.
fl. 36,- uit te betalen door Jenneke haar zuster
4
fl. 8,- in verband met een erfpacht van £ 4 uit te keren door Willem van Leende
5
fl. 4,- of 4 stuiver per jaar wegens het huis in Esch dat toegedeeld is aan Jenneke
6.
fl. 3,75 uit te keren door Peter Aartsz.
7.
fl. 2,80 uit te keren door Laurens Willemsz.
8.
wegens het visrecht in Esch fl. 0,50.
Het schependomszegel is grotendeels verdwenen.

527.
1554, 13 januari
Vestiging erfcijns Schijndel
door: Hendrik z.v.w. Dirk Gieliszoon
t.b.v.: Maria d.v.w. Willem z.v.w. Jan Willem
van: erfcijns £ 4
uit:
een akker van 5 lopenzaad in Schijndel op Delschot tussen de THG van Schijndel en
de gemene straat
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lasten: erfcijns van £ 2 aan de Predikheren in Den Bosch.

528.
1554, 12 juli
Overdracht erfcijns kameren Hinthamereinde
door: Jan z.v.w. Rudolf van Doorn en e.v. Liesbeth d.v.w. Lenaard z.v.w. Peter van den
Bloemendaal
aan: Aart z.v.w. Jan z.v.w. Aart Haarmans
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
de onderpanden omschreven in nr. 439 (belendingen precies gelijk)
De cijns blijft losbaar zoals in de betreffende akte is bepaald.

529.
1554, 30 juni
Vestiging erfcijns Rosmalen
door: Aart z.v.w. Willem Aartszoon
t.b.v.: Peter z.v.w. Hendrik van den Heuvel als voogd over Liesbeth, Maria, Magdalena en
Martina, zusters en minderjarige k.v.w. Peter van Uitwyk
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
1.
stuk weiland met de houtwas groot 1 morgen in Rosmalen op het einde van de
Sporkt tussen het klooster Porta Coeli en Willem Dirksz. enerzijds en Peter
Hendriksz. van den Heuvel en meerdere anderen anderzijds en verder grenzend aan
Jan Lenaardsz.
2.
een stuk akkerland van 1 sesterzaad tussen Peter Hendriksz. van den Heuvel en
Willem Dirksz. en strekkend van Hillegond w.v. Aart Jansz., de bakker (of: Bekkers)
Losbaar met fl. 50,-, mits een half jaar van tevoren opgezegd en met de koersen als vermeld
in nr. 518.

530.
1554, 10 november
Vestiging erfcijns Nistelrode
door: Hendrik z.v. Andries Dirksz.
t.b.v.: Aleid Colen, begijn en meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van de Grote
Infirmerie
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoed groot 12 lopenzaad in Nistelrode tussen Simon
Willemsz. en Anna w.v. Peter van der Put en verder grenzend aan de gemene straat
lasten:
1.
hertogscijns van 4 stuiver minus 5 moorkens
2.
erfcijns van fl. 5,- aan Jan Melis die in Vught woont
3.
lijfrente van fl. 5,- aan Griet d.v.w. Gerard Kuyst en w. v. Aart de Wys sr.
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4.
erfpacht van 1 sester rogge aan de vier bedelorden
5.
erfcijns van fl. 2,75 aan Bele van Duur
6.
erfcijns van fl. 3,- aan de kinderen van Jan de Molder
7.
erfcijns van fl. 1,50 die vroeger aan Wouter Jansz. werd betaald
Losbaar met fl. 50,- mits een half jaar van tevoren opgezegd en met de koersen als vermeld
in nr. 518.

531.
1555, 26 januari
Vestiging erfcijns Erp
door: Aart z.v.w. Heymerik Janszoon
t.b.v.: Peter Kuyst, priester en z.v.w. mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de beneficiaten in de
kerk van het Begijnhof
van: losbare erfcijns van £ 5
uit:
1.
een hofstad met een stuk aangelegen akkerland van 5 lopenzaad in Erp in Klaas
Truyenhofstad tussen Jan Weltkens en de gemene straat en strekkend van Servaas
Aartsz. tot aan de gemene straat
2.
een hooibeemd van 4 voeder aldaar in Luytsent tussen Jacob Gijsbrechtsz. en Jan
van Beek, priester en strekkend van Gielis Jordensz. tot aan de gemeynte
3.
een derde deel van een hooibeemd gend. de Heesbeemd groot 9 voeder tussen
Andries Vermeulen en Jacob Aartsz. en strekkend van de kinderen v.w. Jan Jacobsz. tot aan
Peter Buurten
lasten:
1. (uit 1.) een erfcijns van £ 6 aan Jacob van Arkel, gewantsnyder
2.(uit de beemd) een erfcijns van 3 oortjes aan de kerk van Erp uit de gehele beemd
voorwaarden:losbaar met fl. 29, koersen als vermeld in nr. 518 en mits een half jaar van
tevoren opgezegd
op de rug:
£ 5 Aart van Taartwyk
betaalt Peter Adriaansse van Hanswyk.

532.
1555, 8 juli
Benoeming rector altaar kerk Begijnhof
Georgius van Oostenrijk, bisschop van Luik en administrator van het vacante aartsdiakonaat
Kempenland wendt zich tot de priester in de kerk van het Begijnhof en alle andere priesters,
clerici en notarissen die aan hem ondergeschikt zijn. Deken en kapittel van de St. Janskerk
hebben hem verzocht Herbert z.v. Anthonius Hooze en clericus van het bisdom Luik te
benoemen tot rector van het altaar gewijd aan St. Jan Baptist (tweede fundatie) in de kerk
van het Begijnhof. Deken en kapittel hebben het recht van presentatie, omdat de kerk met
alle eraan verbonden beneficiën is geïncorporeerd in het kapittel. Het altaar is vacant,
omdat Jan Zonmans (?), die daartoe Peter Kuyst heeft gemachtigd, er afstand van heeft
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gedaan. Hij verzoekt de priester van het Begijnhof op een zon- of feestdag in de kerk van
Tilburg [sic] ten tijde van de hoogmis, wanneer er veel volk bijeen is om deze te aanhoren,
om te roepen, dat Herbert de Hooze is voorgedragen. Gebruik is, dat dit nog twee keer
wordt herhaald, maar hij ontheft Herbert van deze verplichting. Zij die hiertegen bezwaren
willen uiten, moeten zich op dinsdag na het feest van St. Laurens vervoegen bij de officiaal
van Luik in de stad Leuven. Indien geen bezwaren worden ingebracht, moet Herbert tegen
betaling van een jaaropbrengst van dit altaar, af te dragen aan de bisschop, tot dit beneficie
worden toegelaten.
op de rug:
aantekening waaruit blijkt, dat Wouter van den Meel, "deservitor" van de kerk van de
begijnen, op 1 augustus 1555 Herbert met het beneficie heeft bekleed en dat een bedrag
van 13 Beierse gulden is betaald.
Het zegel van de bisschop is verdwenen
Ondertekend door Bloemaart in plaats van de vicaris zegelbewaarder Hendrik Vogelzang.

533.
1555, 13 oktober
Verkoop rente op de domeinen
Keizer Karel maakt in zijn kwaliteit van hertog van Brabant bekend dat hij teneinde de
Franse inval in de Nederlanden af te weren fl. 402.407, 50 heeft moeten lenen met de
Brabantse domeinen als onderpand.
Hij heeft nu met goedvinden van de landvoogdes, de Raad van State, de Geheime Raad en
de Raad van Financiën, aan Willem Willemsz. van Geldrop, die fl. 200,- betaald heeft, een
rente van fl. 12,50 verkocht. De rente heeft de Brabantse domeinen en in het bijzonder die
in het kwartier van Den Bosch tot onderpand.
Onder de vouw staat aangetekend, dat deze akte op 5 november 1556 bij de Rekenkamer te
Brussel is geregistreerd in het register betreffende de verkoop en bezwaring van de
Brabantse domeinen, getekend met de letter L, f. 533.
Op de andere zijde van de vouw is aangetekend, dat de Raad van Financiën, bestaande uit
de keizer, de landvoogdes, de heer van Berlaymont, hoofd, Pieter Boisot, tresorier-generaal,
en Joost de Damhoudere en Albrecht van Loo, gecommitteerden, hiervan kennis hebben
genomen.
Op de andere zijde een aantekening van 14 juli 1556, dat het hoofd, de tresorier-generaal
en de gecommitteerden van de domeinen en de financiën van de keizer toestemming geven
aan deze transactie.
Hieronder een aantekening door Gijsbrecht Pieck, raad en rentmeester-generaal der
domeinen vanwege de Staten-Generaal van 20 september 1656, dat de rente verlaagd is
naar de penning 25 dat wil zeggen een rente van 4%.

534
1555, 24 oktober
Kwitantie
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Robert van Boulogne, raad en ontvanger-generaal van de keizer, bekent van Willem
Willemsz. van Geldrop fl. 200,- ontvangen te hebben wegens de koop van een rente van fl.
12,50 (zie verder nr. 533).
Vastgemaakt aan nr. 533.

535.
1556, 11 januari
Overdracht rente op de stad
door: Hendrik z.v.w. Jan z.v.w. Adriaan van Stryp en Liesbeth; Liesbeth is d.v.w. Hendrik
Snoek
aan: mr. Goyaard van Empel ten behoeve van Heilwych, zuster van Hendrik van Stryp
voornd.
van: een kwart van een rente van fl. 15,- op de stad (zie nr. 491)

536.
1556, 5 december
Overdracht erfcijns Beek & Donk
jaargetijde
door: Mattheus en Wouter z.v.w. Jan Hakken mede namens Hillegond, d.v.w. Jan Hakken
aan: Goedele van Berghem en Jut d.v.w. Daniel Loyen, meesteressen van het Groot
Begijnhof, ten behoeve van het jaargetijde van Katrijn d.v.w. Jan Hakken, begijn in
dit hof, zoals in haar testament bepaald
van: losbare erfcijns van fl. 2,uit:
huis, erf, schuur met zijn grond, hof en aangelegen erfgoed groot 1 mudzaad in Beek
bij Aarle langs de Legerstraat tussen Dirk de Smid en Jan de Bever
Door Katrijn voornd. gekocht van Jacob z.v.w. Aart van der Egelmeer.
De erfcijns blijft losbaar, zoals in de betreffende akte staat vermeld.

537.
1558, 25 februari
Vestiging erfcijns Boxtel-Tongeren
voor: Gijsbrecht Philipsz. Pottey, Hendrik Hesselsz., Lambrecht Aartsz., Maarten Woutersz.,
Paul Hendriksz. van Someren, Gerrit Jan Goossensz. en Anselm Willemsz., schepenen
in Boxtel
door: Jan z.v. Jan Bartholomeus
t.b.v.: Cunera d.v.w. Gerrit Jansz.
van: erfcijns van fl. 3 en 1 ½ stuiver
uit:
een hooibeemd van 1½ dagmaat gend. Doeyleggen in Boxtel onder Tongeren in
Nergentna tussen het water gend. de ‘Ade’ en de erfgenamen van Jan Adriaansz. en
verscheidene anderen en verder grenzend aan Lambrecht Aartsz.
lasten: een cijnshoen aan de heer van Boxtel.
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538.
1558, 17 maart
Vestiging erfcijns Maalstroom en Orthen
windmolen
door: Willem z.v.w. Hendrik Selen en Anthonius z.v. Jan Hubrechtsz.
t.b.v.: mr. Jacob z.v.w. Hubrecht Jansz., priester en beneficiaat in de kerk van het Groot
Begijnhof, ten behoeve van de priesters die in de kerk een beneficie hebben en daar
zingen
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
1.
twee aaneengelegen huizen met erf, grond en hof groot 2 lopenzaad , toebehorend
aan Willem voornd. en gelegen in de parochie van Orthen in Maalstroom tussen
Laurens Colen en Dirk de Haan Petersz. en strekkend van Andries de Potter tot aan
de gemene straat
2.
de molen met het maalrecht aldaar toebehorend aan Willem en Anthonius voornd.
op de Langdonk
lasten:
uit 1
de hertogscijns groot 1 braspenning uit ieder huis, een erfcijns van fl. 3½ aan Dirk Gerongsz.,
een erfcijns van fl. 2,- aan Heilwych Gerongs, een erfcijns van £ 4 aan Adriana Tijnnagel en
een erfpacht van ½ mud rogge aan Andries Vos
uit 2
erfcijns van fl. 6,- die vroeger werd betaald aan Godfried Strik en de hertogscijns groot £ 2
Losbaar met fl. 49,-, mits een half jaar van tevoren opgezegd.

539.
1558, 8 oktober
Vestiging erfcijns Geffen
door: Godfried z.v.w. Jan Aartsz. Bartholomeusz.
t.b.v.: Lambrechtke z.v.w. Jan Paulusz. ten behoeve van de fabriek van de kerk van het
Groot Begijnhof
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 6 lopenzaad in Geffen Int Elst tussen
de gemene straat en Iwan Gerardsz. en strekkend van Jan Petersz. van der Aalsvoort
tot aan Frederik van den Goor
lasten: een erfcijns van fl. 6,75 aan de erfgenamen van Aart van Liebergen, een erfpacht van
4½ lopen rogge aan de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch, een erfcijns van
10 stuiver in de kerk van Geffen en een erfcijns van 5 stuiver aan de bode van St.
Antonius
Losbaar met fl. 50 mits een half jaar van tevoren opgezegd.
540.
1559, 20 januari
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Overdracht erfcijns Son
door: Hendrik jr. z.v.w. Lucas z.v. Hendrik Dirksz.
aan: Hendrik sr. zijn broer en z.v. Lucas voornd.
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
de goederen beschreven in nr. 516

541.
1559, 2 januari
Vestiging erfcijns Gerwen
door: Peter z.v.w. Jan Evertsz. als echtgenoot van Oede d.v.w. Denys z.v.w. Jan Denysz.
t.b.v.: Aleid d.v.w. Jan Woutersz. en Hendrikje d.v.w. Hendrik Woutersz. van Gerwen,
meesteressen van het Groot Begijnhof, ten behoeve van een gezongen mis voor het
eerbiedwaardig Sacrament in de kerk van dit begijnhof
van: losbare erfcijns van fl. 4,50
uit:
1.
een akker van 4 lopenzaad minus 4 of 5 roeden in Gerwen tussen Liesbeth w.v.
Hubrecht Petersz. en Thomas Goyens en verscheidene andere personen en
strekkend van het Huisven dat aan Liesbeth voornd. en verscheidenen anderen
toebehoort tot aan Lucas Jansz. van Swinkel
2.
een kamp akkerlands gend. het Dwarsstuk van 4 lopenzaad aldaar tussen de
gemene straat en Aart Dirksz., priester, en strekkend van de verkoper tot aan Dirk
Willemsz.
3.
huis, erf, hof en aangelegen erfgoed groot 1 malderzaad tussen de gemeynt en de
verkoper en strekkend van de gemene straat tot aan Aart Dirksz. voornd.
lasten: de grondcijns van ½ stuiver aan de heer van Helmond, een erfcijns van fl. 14,- aan
Rutger van Berkel, een erfpacht van 3 malder rogge aan Godfried Kuiper en een
erfcijns van fl. 3,- aan Willem die in Nuenen woont
Losbaar met fl. 75,-, mits een half jaar van tevoren opgezegd.

542.
1559, 10 mei
Vestiging erfcijns Boxtel
voor: Maarten Woutersz., Gijsbrecht Philipsz. Pottey, Lambrecht Aartsz., Hendrik
Woutersz., Gerrit Jansz., Jan Klerks Dirksz. en Peter Gerritsz., schepenen in Boxtel
door: Jan z.v.w. Jan z.v.w.Jan Bartholomeusz.
t.b.v.: Anthonius z.v.w. Wouter Hendriksz. als echtgenoot van Cunera d.v.w. Gerrit Jansz.
van: erfcijns van 36 stuiver
uit:
1.
huis, hof en 3½ lopenzaad land in Boxtel onder Tongeren tussen Dirk Willemsz. en
Evert Jansz. de Momber en verder grenzend aan de gemeynte van Zelisel
2.
een hooibeemd aldaar in Nergentna in de Dooleggen tussen Luitgaard w.v. Laurens
Petersz. en Lambrecht Aartsz. en verder grenzend aan de Ade gewoonlijk gend. het
Smalwater
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lasten:
een oude groot en een smalhoen aan de heer van Boxtel, de helft van een erfcijns van 7
kromstaarten aan de erfgenamen van heer Jacob Sanders en een erfcijns van fl. 2,- aan
Lucas Jacobsz. te Liempde
op de rug: losbaar met 36 gulden.

543.
1560, 27 juni
Overdracht losrente domeinen
door: Adriaan z.v.w. Hendrik Raaymakers
aan: Gijsbrecht z.v.w. Jan Gijsbrechtsz. van den Hautert ten behoeve van Goedele w.v. Jan
Gijsbrechtsz. voornd
van: de helft van een losrente van fl. 12,50 verkocht op 13 oktober 1555 op de domeinen
van Den Bosch (zie nr. 533)
Adriaan aangekomen bij een erfdeling.

544.
1560, 28 juni
Overdracht erfcijns Rosmalen
door: Jeroen z.v.w. Jan ? en e.v. Liesbeth; Hendrik Willemsz. e.v.Maria; Liesbeth en Maria
zijn d.v.w. Peter van Uitwyk en Oede diens eerste echtgenote
aan: Dirk z.v. Jan Roelofsz.
van: een derde deel van een erfcijns van fl. 3,uit:
de in nr. 529 beschreven goederen in Rosmalen.
onder de vouw: Dirk is hiermee tevreden.

545.
1560, 20 juli
Overdracht erfcijns huis Beurdsestraat
door: Aart z.v.w. Reimboud en e.v. Wilhelmina; Klaas van Erp z.v.w. Robrecht van Erp en
e.v. Barbara; Wilhelmina en Barbara zijn d.v.w. Mathias Lonysz. van Mierlo, mede
optredend namens Maria, zuster van Wilhelmina en Barbara
aan: Aanna d.v.w. Herman Zebrechtsz. van Bree ("Brede"), begijn in het Groot Begijnhof
van: de helft van een losbare erfcijns van fl. 2,50
uit:
huis, erf en hof in de Beurdsestraat tussen Wouter Bouwensz. en de stadswal;
tussen het huis en de stadswal ligt een straatje; strekkend van de gemene straat tot
aan Heilwych w.v. Jan Lenaardsz.
Jan z.v.w. Peter Goyaarts heeft deze erfcijns verkocht aan Judocus Karparts z.v.w. Jan
Karparts Jansz. ten behoeve van Gerard z.v. Mathias Lonysz. van Mierlo.

546.
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1560, 26 augustus
Overdracht rente stad Den Bosch
door: Jan z.v.w. Jan Adriaansz. van Stryp en Liesbeth d.v.w. Hendrik Snoek
aan: mr. Gijsbrecht Peyman, doctor in de medicijnen
van: twee vierde deel van een losrente van fl. 15 op de stad Den Bosch (zie nr. 491)

BHIC, inv. nr. 31 geen regest en inv. nr.
1560, 20 september
Verplichting dijkonderhoud Empel
De heemraden van Empel en Meerwijk maken het volgende bekend. Anthonis Danielsz.
Colen en de erfgenamen van Jan van Haren hebben destijds aangenomen het onderhoud
van een deel van de verloren Maasdijk ter lengte van 1 ¼ voet naar schatting van de
heemraden. Laurens Hoorkens mede namens zijn broer Jan en zijn andere broer wijlen
Goort en Oda de echtgenote van Art Hoorkens garanderen dat zij de verplichting na zullen
komen. De verplichting rust op een stuk land zijnde helft van 5 morgen in ‘den Wielsem’.

547.
1561, 23 januari
Testament Liesbeth van Heesch (volledig)
Lange Putstraat, Orthenstraat
devoties, wapen
voor: notaris Hendrik Kloots van Sichem, priester van het bisdom Luik, keizerlijk en
pauselijk notaris en toegelaten door de Raad van Brabant
van:
Liesbeth d.v.w. Adam van Heesch en w.v. Jan Andriesz. de Kuiperszoon, begijn in het Groot
Begijnhof
ziek en door God gevisiteerd, liggend in haar bed op haar kamer in het huis van St.
Catharina, gezond van geest
Zij wil begraven worden op het kerkhof van de begijnen naast haar huiszusters. De uitvaart
dient met wassen kaarsen te geschieden zoals dat op dit begijnhof gebruikelijk is, maar er
mag geen maaltijd gehouden worden. Dit wordt geregeld door Marieke Wouters, haar nicht
en begijn, die thans bij haar woont en dag en nacht op haar past.
legaten:
1.
aan de hoofdkerk van St. Lambertus en de kerk van St. Jan ieder 1 stuiver
2.
aan haar huiszusters ieder 4 stuiver voor een maaltijd te houden op de dag van de uitvaart
3.
aan de kapelaan en de koster 5 stuiver ieder ook voor een maaltijd
4.
aan de kapelaan en Jan van den Steweg, de koster ieder 30 stuiver, waarvoor zij ieder een
dertigsten moeten houden voor het heil van haar ziel
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5.
aan mr. Anthonius Klerks (‘Clerici’), priester en kapelaan van het Groot Begijnhof, een
kuipstoel en twee bankkussens met een wapen erop; beschrijving van dit wapen: ‘een halff
wit perck dair in twee gherden ende een halff root perck met drie molenysers’; aan deze
nog twee van deze kussens
6.
aan Hendrik van den Kloot, priester, twee kussens als onder 5, op voorwaarde dat beide
geestelijken voor haar zielenrust bidden
7.
een losbare erfcijns van fl. 3,- uit een huis en erf op de hoek van de Lange Putstraat aan de
begijnen die bij haar in huis wonen, omdat zij haar geholpen hebben ‘in heffen, leggen,
waeken ende braeken’; het zijn de volgende personen: Anthonia d.v. Jan Simons van
Berlicum, Luitgaard (‘Luytken’) d.v. Willem Andriesz. van Lith, haar nicht Marieke Wouters,
en Heeske d.v. Willem Teeuwens van Berlicum; zij moeten dit gelijkelijk delen en ieder mag
zijn aandeel vervreemden of bezwaren
8.
aan de voornoemde huiszusters ieder een doek, volgens oud gebruik, met de kindoek, een
vierkante tafel met een voet, die altijd in het huis moet blijven, al haar loden gewichten ook
bestemd voor gezamenlijk gebruik, verder een ijzeren hamer om stokvis mee te kloppen en
een schop om mee te graven; al deze voorwerpen zijn bestemd voor gezamenlijk gebruik
9.
aan al haar erfgenamen van vaders- en moederszijde fl. 3,- , waarmee zij deze geheel uitsluit
van de erfenis
10.
aan Marieke Wouters, haar nicht voornd., die haar trouw heeft gediend, een losbare erfcijns
van fl. 5,- uit een huis, erf, hof en zeven kameren aan de Orthenstraat naast de
Zevensteensebrug; de betreffende Bossche schepenakte spreekt over fl. 8,- jaarlijks, maar fl.
3,- zijn reeds afgelost krachtens een uitwinningsakte verleden voor notaris Jan Brok
11.
wat er overblijft na betaling van de uitvaart, alle schulden en uitkering van de legaten gaat
naar haar nicht Marieke voornd. omdat zij haar zo goed geholpen heeft; Marieke mag
hierover vrijelijk beschikken.
executele:
zij benoemt Marieke Wouters voornd. tot executeur of ‘trouhender’; wie zich verzet tegen
de bepalingen van dit testament, krijgt 1 oude groot of 2 stuiver en is verder uitgesloten van
de erfenis of het legaat
plaats:
de kamer van de testatrix
getuigen:
mr. Anthonius Klerks van Geldrop, priester en kapelaan van het begijnhof en
Jan van den Steeweg, priester en beneficiaat in de St. Janskerk zittend voor het bed van de
testatrix.
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548.
1561, 2 augustus
Overdracht rente stad Den Bosch
jaargetijden, processie en missen
door: mr. Gijsbrecht Peyman, doctor in de medicynen, en e.v. Heilwych d.v.w. Jan z.v.w.
Adriaan van Stryp
aan: mr. Jacob Donk ten behoeve van de arme begijnen op het Groot Begijnhof voor de
ene helft en voor de andere helft ten behoeve van:
a.
de jaargetijden van w. Katrijn van Boxtel en w. Agnes Hakken, beide begijnen op dit
hof,
b.
zes gezongen missen namelijk op St. Hubertus, St. Ursula, St. Paulus Bekering,
Pinksteravond, Drievuldigheidsavond en Sacramentsavond,
c.
een processie te houden in de kerk van het Begijnhof op het octaaf van
Sacramentsdag
van: een rente van fl. 15,- op de stad Den Bosch

549.
1562, 16 april
Overdracht losrente domeinen Den Bosch
door: Goyaart z.v.w. Jan van Welhuizen en e.v. Adriana d.v.w. Jan Gijsbrechtsz.; de moeder
van Adriana is Goedele
aan: Geertrui d.v.w. Hendrik van Welhuizen en Liesbeth d.v.w. Lucas Steynsz. als
meesteressen van de Grote Infirmerie van het Groot Begijnhof ten behoeve van deze
infirmerie
van: een losrente van fl. 12,50 op de domeinen van het kwartier van 's-Hertogenbosch
(zie nr. 533).

550.
1562, 29 augustus
Machtiging tot verkoop rente Tilburg-Broekhoven
voor: Cornelis Klaasz. van Gierle en Jan Jan Lambrechtsz. van Beurden, schepenen in
Tilburg en Goirle
door: Adriaan Bak, priester en z.v.w. Dirk Bak en jonkvrouwe Jacomyne Bak, zijn zuster
aan: Willem z.v.w. Willem Laurensz.
Zij machtigen om voor schepenen van Den Bosch een losrente te verkopen van fl. 100,- met
als onderpand tweevijfde deel van een hofstad bestaande uit een huis, hof, duifhuis,
brouwhuis met andere gebouwen en met de hoeve die daarnaast buiten de gracht ligt en
die bestaat uit een huis, hof, schuur, schop, stal, houtwas en andere toebehoren die thans
wordt bebouwd door de pachter Jan Hendrik Wouters; het goed ligt tussen Ysbrand van
Merode en de hoeve van de Tafel van de H. Geest van ’s-Hertogenbosch.
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551.
1564, 18 februari
Vestiging losbare erfcijns Schijndel-Delschot
door: Hendrik z.v.w. Dirk Gielisz.
t.b.v.: Henrica d.v.w. Hendrik Woutersz. van Gerwen, begijn in het Groot Begijnhof, mede
ten behoeve van Heilwych d.v.w. Hendrik Woutersz.
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
huis, erf en een akker hopland daaraan gelegen groot 6 lopenzaad in Schijndel onder
Delschot tussen Willem Hendriksz. Geringsz. en de gemeynte van Schijndel en
strekkend van Jan Gerardsz. tot aan Anthonius Corstiaansz.
lasten: een rente van 1 vat wijn uit de akker aan de kerk van Schijndel
Losbaar met fl. 50,-, mits een half jaar van tevoren opgezegd.
op de rug: door Henrica van Gerwen gelegateerd.

552.
1564, 28 april
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Aart z.v.w. mr. Jan van Breugel ten behoeve van de
kerk op het Groot Begijnhof een losrente van fl. 18,75 te hebben verkocht. De hoofdsom ter
waarde van fl. 300 is betaald.

553.
1564, 28 april
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Aart z.v.w. mr. Jan van Breugel ten behoeve van de
armen op het Groot Begijnhof een losrente van fl. 6,- te hebben verkocht. De hoofdsom ter
waarde van fl. 100 is betaald.

554.
1564, 28 april
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Aart z.v.w. mr. Jan van Breugel ten behoeve van de
Grote Infirmerie van het Groot Begijnhof een losrente van fl. 10,- te hebben verkocht. De
hoofdsom van fl. 160,- is betaald.

555.
1564, 28 oktober
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Jan z.v. Jeroen van Steenweg, priester, een losrente
van fl. 6,25 te hebben verkocht. De hoofdsom van fl. 100,- is betaald.
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556.
1565, 15 maart
Overdracht erfpacht Helvoirt
door: Aart z.v.w. Wouter Cornelisz. Vermeer en Yda, de eerste dochter v.w. Aart Brokken
aan: Peter z.v.w. Hendrik Bouwens
van: erfpacht 12 lopen uit 2 mud rogge
uit:
1.
een stuk akkerland in Helvoirt tussen de THG van Den Bosch en Klaas Berkelman
2.
een stuk akker- en weiland aldaar tussen de THG van Den Bosch en Gerlach van Erp
3.
een ½ bu beemd aldaar tussen Jan Spierink en Willem Glaviman en strekkend van
Luitgaard w.v. Klaas en haar kinderen.
Door Herman, Marcelis, Hendrik en Willem k.v.w. Hendrik Willemsz. en Gerard z.v. Jan
Willemsz. als e.v. Huberta d.v.w. Hendrik Willemsz. overgedragen aan Jan z.v. Jan Zweymer
mede ten behoeve van Klaas en Peter k.v.w. Jan Zweymer.

557.
1566, 19 januari
Vestiging erfcijns Den Dungen-Eikendonk
door: Jan z.v.w. Andries Andriesz. als e.v. van Geertrui d.v.w. Jan van de Merendonk; de
moeder van Geertrui was Geertrui d.v.w. Lodewyk Hubrechtsz.
t.b.v.: Aleid d.v.w. Jan Woutersz. en Geertrui d.v.w. Gerard van Goch, meesteressen van
het Groot Begijnhof ten behoeve van de arme begijntjes die daar wonen
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
een kamp hooiland van 3 m. in het Vrijdom op Den Dungen bij het klooster
Eikendonk tussen dit klooster en Lenaard Roelofsz. en strekkend van de gemene weg
tot aan het erf van de Clarissen in Den Bosch
lasten: een losbare erfcijns van fl. 5,50 aan Willem Andriesz. Ruttensz.

558.
1566, 19 maart
Afstand rente stad, goederen Heesch en Kerkstraat
door: Jan z.v.w. Albrecht Pelgrom als e.v. Heilwych d.v. Hendrik Mallant en w. Marieke
d.v.w. Hendrik Snoek
t.b.v.: Gerard Mallant z.v. mr. Ewout Mallant en Richmoed d.v. Gielis van Broekhoven
Zij staan af al hun rechten op een rente op de stad van fl. 10,- gereduceerd tot fl. 8, 65 en ½
braspenning, een erfcijns van fl. 3,- uit goederen in Heesch aan het Kruis en een erfcijns van
28 stuiver uit twee naast elkaar gelegen huizen aan de Kerkstraat tussen Jan z.v. Hendrik van
Breugel en Joost z.v.w. Jan Teyt, kleermaker.

559.
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1567, 19 juni
Betalingsbelofte land Schijndel
Aart z.v.w. Jan van den Bogaard Jansz. heeft aan Hendrik z.v. Aart Petersz. beloofd op St. Jan
Baptist a.s. fl. 82 te betalen. Als onderpand dient een akker lands van 5 lopenzaad in
Schijndel int Braaksken tussen de kinderen v.w. Adriaan Nastelmaker en Ricard Gyben.

560.
1567, 6 september
Overdracht erfcijns Vught-Taalstraat; huis Ortheneinde
door: Adriaan z.v. Marcelis Jansz. van den Eckart en e.v. Agaat d.v.w. Jan Jansz. van Gulik;
de moeder van Agaat was w. Johanna d.v. Peter Hoefnagel
aan: Aart van Breugel z.v. mr. Jan van Breugel
van: losbare erfcijns van fl. 3,uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoed groot 3½ lopenzaad in Vught-St. Lambertus in
de Taalstraat (‘Taterstraet’) tussen de Molenstraat en Jan van Sittard
Door Gijsbrecht z.v.w. Hendrik Petersz. van Orthen verkocht aan Johanna d.v. Peter
Hoefnagel voornd. om in tocht te bezitten en mede ten behoeve van haar kinderen ten
erfrechte op 11 maart 1550 en op 19 juni 1565 bij een erfdeling door Adriaan voornd.
verworven (beide akten voor schepenen van Den Bosch.
Adriaan stelt als extra onderpand een derde deel van een huis, erf, hof, een leeg erfgoed en
een achterhuis op het Ortheneinde gend. De Zon tussen Wynand de Brouwer en de
erfgenamen van Willem van Schijndel en strekkend van de straat tot aan de Dieze
De erfcijns blijft losbaar [hoofdsom niet genoemd].

561.
1567, 27 september
Vestiging lijfrente Reinier van Arkel
door: Jan jr. z.v.w. Jan Olieslager en Aart Mars, meesters van het zinnelooshuis te Den
Bosch
t.b.v.: Aleid d.v.w. Klaas Colen Jansz., begijn in het Groot Begijnhof
van: een losbare lijfrente van fl. 1,50
uit:
alle goederen van het huis
Losbaar met fl. 24,De oorkonde is ongeldig gemaakt door insneden.

562.
1568, 27 april
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Anna d.v. Adam van Duren en begijn in het Groot
Begijnhof een losrente van fl. 12,50 te hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl.
200 is betaald.
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563.
1568, 1 mei
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Cornelia d.v. Frans van Woensel een losrente van fl.
5,125 te hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl. 82 in courant geld is betaald

564.
1568, 16 (?) augustus
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Maria d.v. Adriaan Cornelis een losrente van fl. 4,- te
hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl. 48,- in courant geld is betaald.

565.
1569, 7 april
Vestiging losbare erfpacht Eindhoven
door: Jan z.v.w. Judocus Gevartsz.
t.b.v.: Aart z.v.w. mr. Jan van Breugel ten behoeve van de Grote Infirmerie
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
huis, erf en hof in de stad Eindhoven in de Kerkstraat gend. De Keizer tussen de
kinderen v.w. Willem Koster ("'s Costers") en Anna Snaphaan, strekkend van de
straat tot aan Beatrix Lambrechts en haar kinderen
2.
een hofstad tegenover het vorige huis tussen Willem van Halen en meerdere
anderen en Anthonius Borssen, strekkend van de straat tot aan Frans Loyen
lasten: erfcijnzen ter waarde van ongeveer fl. 12,25 aan verscheidene personen
Losbaar met fl. 60,-

566.
1569, 5 juli
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan heer Jan van der Stegen (niet goed leesbaar) een
losrente van fl. 8,25 te hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl. 99,- is betaald.

567.
1569, 4 augustus
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Aart Hermans van Asperen een losrente van fl. 20,- te
hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl. 320,- is betaald.
op de rug: aan het Begijnhof vermaakt door zr. Johanna Sur .... na de dood van haar zuster
Heilwych.
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568,
1569, 19 september
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan heer Jan Evertsz. van Wintelre, zangmeester in 'sHertogenbosch, een losrente van fl. 15,- te hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van
fl. 180,- is betaald.

569.
1570, 26 juni
Vestiging losbare erfcijns Erp
door: Klaas z.v.w. Jan Klaasz. van Lieshout, wonend in Erp
t.b.v.: Henrica van Gerwen en Liesbeth d.v. Jan Broeszoon ten behoeve van de Grote
Infirmerie van het Begijnhof
van: losbare erfcijns van fl. 1,50
uit:
huis, erf,, schuur, varkenskot, schop, hof een aangelegen erfgoed groot 11 lopenzaad
in Erp op de Diepenbeekse Horrik tussen Paul Petersz. en Anthonius Anthoniusz. van
Dommelen en strekkend van Peter Laurensz. en meer anderen
lasten: de grondcijns van ½ braspenning aan de heer van Helmond, een erfcijns van fl. 3,50
aan Maarten Wynen en een erfpacht van 2 m. aan verscheidene personen
Losbaar met fl. 25,-.

570.
1570, 5 augustus
Overdracht erfcijns Schijndel
voor: Jan Rutger Jansz., Gijsbrecht van den Bogaard, Laurens Michielsz., Hugo van Berkel,
Zebrecht Jansz. en Wouter Hendriksz. van der Aa, schepenen in Schijndel
door: Gerrit Jan Walram als e.v. Anna
Jan Gerritsz. van den Ven als e.v. Yda
Katrijn w.v. Eymert Lambrechtsz.
gezusters en d.v. Peter Reiniersz. van den Dyk
Aart Jan Aartsz. als e.v. Mechteld d.v. Joris Aartsz.
aan: Adriana d.v. Joris Aarts
van: een rente van 37½ stuiver
uit:
niet nader aangeduide goederen
bijzonderheden:
Op 4 juni 1533 door Welt Jansz. beloofd te betalen aan Roelof Tielmans.
Het gemeen schependomszegel ontbreekt.

571.
1571, 1 februari
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Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Liesbeth d.v. Jeroen van Steenwege een losrente van fl.
8,25 te hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl. 99,- al betaald.

572.
1571, 30 mei
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Willem Dirksz. van Budel, priester te Woudrichem, een
losrente van fl. 50 te hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl. 600 is betaald.
op de rug: een aantekening dat op 29 maart 1578 Geertrui Gevarts haar recht van
vruchtgebruik op fl. 100 van de hoofdsom heeft overgedragen aan Hendrik Lenaardsz., haar
‘behouden’ zoon; Hendrik heeft dit vervolgens overgedragen aan Yda Henskens alias
Greven.

BHIC inv. nr. 17, geen regest
Vestiging erfcijns Nieuwkuik
De oorkonde is niet goed gescand waardoor er geen regest gemaakt kon worden.
Het betreft de vestiging door Gerard Colen ten behoeve van mr. Walram van Hanenberg van
erfpachten van 6 sester rogge uit 6 bunder land genaamd De Korenberg en 1 sester rogge
uit een stuk land van 7 lopenzaad beide in de parochie van Drunen in Nieuwkuik.
De erfpacht van 6 sester is losbaar met 37 ½ Karolusgulden van 20 stuivers het stuk.
Op de rug: deze rente is gekocht van de opbrengst van de verkoop van voor de eredienst
onbruikbare spullen.

BHIC inv. nr. 32 geen regest
1572, 3 maart
Verkoop land Hintham
De voogden van de weeskinderen van Hendrik Petersz. van den Heuvel en Aleid d.v.w.
Gijsbrecht Tolinc dragen na verkoop over aan Godfried z.v.w. Godfried van Engeland een
kampje hooiland in het Vrijdom in Hintham. Zij zijn daartoe gemachtigd door schepenen van
’s-Hertogenbosch. De koper heeft het recht van weg voor zijn vee en karren over het land
van de weeskinderen.
Op de rug: aantekening van Goyaart van Engeland dat hij dit land in 1571 gekocht heeft.

BHIC inv. nr. 32, geen regest
Verkoop huis Hintham
De voogden van de weeskinderen van Hendrik Petersz. van den Heuvel en Aleid d.v.w.
Gijsbrecht Tolinc dragen na verkoop over aan Adriaan z.v.w. Dirk van Oirschot een huis, erf
en hof in het Vrijdom in Hintham grenzend aan het kampje vermeld in de bovenstaande
oorkonde.
Belast met een grondcijns aan de hertog van 7 obolen [= 3 ½ penning] en een erfcijns van 8
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pond aan een onbekende. De koper heeft het recht van weg voor zijn vee en karren over het
land van de weeskinderen.

573.
1572, 31 maart
Overdracht erfcijns hoeve Tilburg-Broekhoven
stichting mis
door: Gerard z.v. Dirk Hendriksz. van Tulden
aan: Gerard Colen t.b.v. de woensdagse gezongen mis in de kerk van het Begijnhof, gend.
schortelwoensdag [= woensdag in de Stille Week] , waarvoor 21 stuiver bestemd is,
terwijl de rest van het geld naar de arme begijnen op dit hof gaat
van: erfcijns van fl. 7,uit:
een hoeve [gebruikelijke omschrijving] in Tilburg op Broekhoven thans gepacht door
Jan z.v. Hendrik Woutersz.
bijzonderheden:
Door jonkvrouwe Jacoba gend. Jacquemyn Baks d.v.w. jonker Dirk Bak Gerritsz. verkocht
aan Jan z.v.w. Gerard Willemsz. ten behoeve van de minderjarige kinderen van v.w. Dirk
Hendriksz. van Tulden; de akte is verleden op 8 augustus 1560 voor schepenen van Den
Bosch.

574.
1573, 14 juni
Testament (wederkerig) echtpaar Van Berkel-Jacobsz.
voor: notaris Gijsbrecht Loekeman van Den Bosch, pauselijk notaris en toegelaten door de
Raad van Brabant
van:
Peter z.v. Judocus van Berkel, lakenkoper, en Adriana d.v.w. Paul Jacobsz. echtelieden
hij is gezond van geest en lichaam, zij ligt ziek te bed, maar is gezond van geest.
Inhoud:
Zij vermaken 2 stuiver aan hun "patroon" de St. Janskerk te Den Bosch en verder benoemen
zij elkaar tot enig erfgenaam, met de bevoegdheid om over de erfenis naar believen en in
vrijheid te beschikken en hun beider kinderen daarmee ‘eerlyck op te helpen’.
plaats:
achter in de kamer van hun woonhuis in de Colperstraat
getuigen:
Otto van Asperen, tingieter, en
Peter Jansz. van Doorn.
[geen verdere aanduiding].
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575.
1573, 20 oktober
Vidimus nr. 574
Schepenen van Den Bosch geven vidimus van het testament van Peter z.v.Judocus van
Berkel en Adriana d.v.w. Paul Jacobsz. zijn echtgenote (zie nr. 574).

576.
1573, 20 oktober
Overdracht losbare erfpacht hoeve Zeelst
door: Peter z.v. Judocus van Berkel en w.v. Adriana d.v.w. Paul Jacobsz. van Bladel, daartoe
gemachtigd door het in nr. 574 beschreven testament
aan: Jan Matthysz. de Oude
van: erfpacht 3 mud rogge
uit:
de helft van de hoeve van w. Hendrik Bloys in Zeelst
Door Jan z.v.w. Hendrik Bloys van Zeelst verkocht aan Gooswijn z.v.w. Andries van Bernheze
voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 9 november 1390.

577.
1574, 17 februari
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Goyaartke d.v.w. Philips de Scheper en begijn een
losrente van fl. 4,25 te hebben verkocht. De hoofdsom ter waarde van fl. 51,- is betaald.

578.
1575, 16 januari
Testament Hendrikje van Gerwen (uittreksel)
erfcijns Schijndel
jaargetijde en mis
voor: Peter Hendrik Philips, kapelaan van het Groot Begijnhof
van: Henrica van Gerwen d.v. Hendrik Wouters en begijn op het Groot Begijnhof;
maakte haar testament in aanwezigheid van het H. Sacrament van het altaar
betreft:
1.
Zij sticht een gezongen mis op het feest van de H. Genoveva, een ‘van den feestdach’ met
diaken en subdiaken; de kapelaan krijgt daarvoor dubbel (?), de diaken en subdiaken ieder 1
stuiver
2.
Zij sticht voor haarzelf een jaargetijde de dag vóór of na het feest van de H. Genoveva, een
mis ‘Humiliavit’ met diaken en subdiaken en het gebruikelijke licht. De kapelaan krijgt
dubbel, de diaken en subdiaken ieder 1 stuiver. De beneficiaten die zingen zullen de rest
met de koster delen; de ontvanger van de beneficiaten krijgt voor zijn administratie behalve
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zijn zangloon 1 blank. Voor deze diensten vermaakt zij een erfcijns van fl. 3,- uit goederen in
Schijndel. De beneficiaten moeten op eigen kosten toestemming zien te verkrijgen van het
kapittel.
getuigen:
heer Jan van den Steenweg en Thomas Jansz. van Turnhout.
Ondertekend door kapelaan Philips.

579.
1575, 5 februari
Verkoop losrente Brabantse beden
De Staten van Brabant verklaren aan Peter van Den Bosch, priester, ten behoeve van de
zangers op het Groot Begijnhof een losrente van fl. 4,90 te hebben verkocht. De hoofdsom
ter waarde van fl. 78,40.

580.
1576, 21 februari
Vestiging erfcijns Lith
door: Geertrui d.v.w. Aart Goyartsz. opten Gansheuvel, handelend krachtens de voor
notaris en getuigen gesloten overeenkomst met de meesteressen van de Infirmerie
van het Groot Begijnhof
t.b.v.: Liesbeth d.v. Lucas Stansz. en Isabella van Hedel ten behoeve van gende Infirmerie
van: een losbare erfcijns van fl. 28,uit de volgende goederen in Lith:
1.
hofstad en hof gend. de Gansheuvel groot 4 hont tussen Rudolf z.v. Reinier
Rykenzoon aan de bovenzijde en de erfgenamen van w. Gillis Celen aan de
benedenzijde en strekkend van de straat tot aan de Hamershof
2.
2 hont akkerland in de Hamershof tussen de erfgenamen v.w. Hendrik Vos aan de
bovenzijde en de erfgenamen van Gillis Celen aan de benedenzijde, strekkend van de
Geren tot aan Jan Krol Aartsz.
3.
de helft van 1 morgen akkerland in de Lange Weide tussen het land van de pastorie
van Lith aan de bovenzijde en Jan Gerardsz. de Vries en Daniel van Maren aan de
benedenzijde en verder grenzend aan de gemene straat
4.
de helft van 1 morgen akkerland op de Ganzenweide tussen de erfgenamen van
Klaas Gyben aan de bovenzijde en Gillis Hendriksz. aan de benedenzijde, strekkend
van de gemene steeg tot aan de erfgenamen van Aart Petersz.
5.
3½ hont land aldaar in Goykens Hoeve tussen Jan Reiniersz. aan de bovenzijde en de
armen van Lith en strekkend van de Voorste Goykens Hoeve tot aan de Tiendweg
en al haar andere goederen, ook die welke zij van haar ouders zal erven
lasten: een pond was aan de kerk van Lith, een erfcijns van 1 oud schild aan de erfgenamen
van Godfried Grootaart uit hofstad en hof, een erfcijns van 23½ stuiver uit de andere
percelen
Losbaar op de gebruikelijke voorwaarden met fl. 500,-
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BHIC inv. nr. 18, geen regest
1576, 9 mei
Conflict over het onderwijs op het begijnhof
Ermke d.v. Hendrik de messteker verzoekt het stadsbestuur in zijn kwaliteit van
toezichthouder op het begijnhof in te grijpen. De meesteressen hebben haar verboden
meisjes langer in de kost te nemen aan wie zij onderwijs geeft. Zij worden onderricht in
lezen, schrijven en handwerken. Dit is al meer dan 50 jaar zo. Zij is erin geslaagd een vrouw
in dienst te nemen die de meisjes les geeft in de Franse taal en in handwerken. Dit is geheel
in overeenstemming met de wens van de koning dat zijn onderdanen niet in andere landen
gaan studeren en conform het Concilie van Trente en de synode van Mechelen waarin
wordt aanbevolen meer werk te maken van het onderwijs. De meesteressen hebben
gisteren [= 8 mei] verboden meer dan vier meisjes in de kost te nemen. Zij heeft de kamer
voor 300 gulden gekocht.
Ondertekend door Gualterus Soemers.
In de kantlijn beschikking van het stadsbestuur dat de meesteressen op dit rekest dienen te
reageren.
Verweer van de meesteressen: dit is in strijd met de statuten. Een bewoner mag niemand
opnemen zonder toestemming van de meesteressen en de huiszuster. De statuten worden
aan nieuwe bewoners voorgelezen zodat iedereen weet waar hij zich aan te houden heeft.
Het is niet toegestaan aan meer dan vier meisjes onderwijs te geven. Met Ermke is
uitdrukkelijk afgesproken dat zich aan deze bepaling zou houden. Toelating van leraren die
van buiten de stad komen is in de gehele stad niet toegestaan. Het kapittel als scholaster
houdt daar toezicht op. Het Concilie heeft ook voorgeschreven dat vreemde leraren alleen
mogen worden toegelaten als onderzocht is hoe zij vroeger geleefd hebben en waarom zij
uit hun oude woonplaats vertrokken zijn. De meesteressen vragen het stadsbestuur dit niet
te dulden. Hun gezag wordt anders ondermijnd.
Ondertekend door de vier meesteressen.
Niet vermeld wordt hoe dit conflict afliep.

BHIC inv. nr. 32, geen regest
1576, 17 augustus
Verkoop huis Hintham
Adriaan z.v.w. Dirk van Oirschot draagt over aan Hillegond d.v.w. Albert ‘Faex’ een huis, erf
en hof in het Vrijdom in Hintham.

581.
1576, 7 december
Statuten [Grote]? Infirmerie uit 1509 (afschrift)
Mechteld van Berlicum, Liesbeth Liberts, Petra Nyen en Appollonia, meesteressen van het
Groot Begijnhof, hebben samen met een gedeelte van de oude joffrouwen die vroeger
meesteres zijn geweest en met instemming van Gerrit van Beesd, pastoor van het begijnhof,
en van Jan Kennepaart, de provisor, de volgende statuten voor de Infirmerie gemaakt. Zij
deden dit op verzoek van de arme begijnen en de proveniersters die op de Infirmerie
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wonen.
1.
De bewoners van de Infirmerie zullen de aalmoezen en prebenden die zij krijgen van het
Geefhuis gelijkelijk onder elkaar delen
2.
De bewoners mogen spinnen en handwerken binnen de Infirmerie en met de opbrengst
daarvan zichzelf kleden en onderhouden
3.
De bewoners zorgen ieder voor hun eigen levensonderhoud
4.
De meesteressen innen de renten die de Infirmerie toekomen of laten dat doen door een
rentmeester. De bewoners ontvangen ieder maandelijks 7 stuiver. Zij ontvangen
gezamenlijk jaarlijks 200 bossen eikenrijs, 200 bossen elzenrijs, anderhalve pleit Loonse turf,
behoorlijke soep (‘tamelicke pottage’) en scherbier, een halve zak zout, 8 kannen olie ‘om
den pot daermede te sieden’ en 8 kwarten boter.
5.
De bezittingen van de bewoners vallen voortaan na hun dood in hun geheel toe aan de
Infirmerie. De bewoners mogen in hun testament geen goederen met een waarde van meer
dan 1 stuiver vermaken.
6.
De meesteressen mogen de statuten wijzigen, zonder dat de bewoners van de Infirmerie
daar iets over te zeggen hebben.
7.
Wanneer een van de bewoners wil vertrekken mag zij meenemen, wat de meesteressen
haar toestaan.
Deze statuten zijn opgesteld in het huis van de Infirmerie in aanwezigheid van de zusters die
dit hebben bekrachtigd.
Getuigen waren heer Jan van Eindhoven en Paul Zegers, priesters van het bisdom Luik.
Het oorspronkelijke stuk van 16 juli 1509 is opgesteld door notaris Laurens Kuiper. Het
authentiek afschrift d.d. 7 december 1576 is van Jan van Beerdonk.

582.
1577, 29 januari
Overdracht erfcijns kameren Hinthamereinde
door: Jacob z.v.w. Jan z.v.w. Aart z.v.w. Jan z.v.w. Aart Haarmans schaalmaker
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aan:
van:
uit:

Peter Penning e.v. Maria d.v.w. Jan z.v.w. Aart Jansz. Haarmans vornd
losbare erfcijns van fl. 3,de onderpanden omschreven in nr. 439 [zelfde belendingen].

583.
1577, 15 maart
Overdracht erfcijns Gevangenpoort
door: Jan z.v. Peter Faasz. als e.v. Johanna d.v.w. Willem Raasz.; de moeder van Johanna
was Geertrui d.v.w. Willem Donk
aan: Maarten van Poppel Adriaansz., molenmaker
van: erfcijns 40 schellingen uit £ 6
uit:
een woning gend. het steen onder de Gevangenpoort aan de achterzijde grenzend
aan de kerker
Door Hendrik van Kynder e.v. Liesbeth d.v.w. Gerard Mol voor schepenen van 'sHertogenbosch overgedragen aan mr. Maarten van Someren ten behoeve van de kinderen
v.w. Klaas van Stakenburg op 5 februari 1423.

584.
1578, 30 januari
Testament Jut Sanders de Bie (uittreksel)
erfcijns St. Jorisstraat
voor: Adriaan Bak, priester en notaris
van: Jut Sanders de Bie, begijn op het Groot Begijnhof
Zij vermaakt aan de Infirmerie een erfcijns van 17½ stuiver uit een huis in de St. Jorisstraat
gend. De Roeland. De begijntjes in de Infirmerie moeten bidden voor haar ziel
op de rug:
‘...sy [Jut Sanders] heft ghewoent int ghekhuys.’

585.
1579, 15 februari
Verkoop rente stad
Het stadsbestuur van Den Bosch maakt bekend, dat het een losrente van fl. 7,15 heeft
verkocht aan die van het Groot Begijnhof. De rente is losbaar met fl. 100,-.

586.
1583, 29 september
Testament (aanvulling) Heilwych Klaassens
Mierlo
jaargetijde; devoties
voor: Hendrik van der Weiden kapelaan van het Begijnhof en notaris
van: Heilwych d.v. Gerard Klaassens van Mierlo, begijn in het Groot Begijnhof wonend in
het huis St. Barbara
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Zij heeft op 16 november 1569 een testament gemaakt voor notaris Christiaan van Schijndel
dat zij bekrachtigt. Op 26 juli 1579 maakte zij voor dezelfde notaris een codicil gevolgd door
een tweede codicil op 8 september 1583 voor Hendrik van der Weiden. In dit laatste codicil
brengt zij nu de volgende wijzigingen aan.
1.
Aan de diaken en de subdiaken die helpen de mis te dienen had zij een reaal van 3½ stuiver
vermaakt. Dat wordt nu 1½ stuiver en 1 oort.
2.
Zij herroept het legaat van twee zilveren kruisen aan Heilwych van Mierlo wonend in het
klooster op de Windmolenberg.
3.
Herroepen wordt ook het legaat van fl. 25 dat Jan Danielsz., timmerman, moest uitkeren uit
zijn legaat aan Gerard Hendriks haar broer.
4.
De fl. 3,- jaarlijks voor Geertrui, haar nicht, en haar kinderen moeten nu gelijkelijk gedeeld
worden door Geertrui, Michiel haar broer en Griet haar zuster.
5.
De fl. 25,- die Jan Daniels haar neef moest geven aan Gerard haar neef worden nu gebruikt
om een rente van fl. x door Gerard verschuldigd aan het klooster op de Windmolenberg af
te lossen. Heilwych van Mierlo op de Windmolenberg mag dit geld in overleg met haar
overste gebruiken voor haar levensonderhoud.
6.
Aan haar erfgenamen vermaakt zij een rente van fl. 3 en 1 ort op het dorp Nuland.
7.
Aan het kloostertje In Maria's Schoot te Asten vermaakt zij fl. 3,- .
8.
De executeurs moeten ervoor zorgen, dat de pastoor van het Begijnhof een heel jaar lang
voor haar bidt tijdens de mis, zoals dat gebruikelijk is.
9.
Aan al haar huiszusters ieder een halve gulden om haar te gedenken.
10.
Aan Geertrui haar nicht, dochter van Gerard en wonend in Mierlo vermaakt zij al de kleren
die zij dagelijks draagt te weten de huik, tabbaard, hemdje, rokje en alles wat zij gebruikt
voor haar hoofd behalve de doeken. Aan Geertrui vermaakt zij ook haar halsbanden.
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11.
Mocht Heilwych van Balen haar huiszuster de kamer kopen, waar zij de testatrix nu in
woont, dan krijgt zij het ‘sitteke’ dat voor haar bed staat en een ‘bloixken’ in de keuken waar
zij haar eten in zet.
12.
Aan Liesbeth van Helmond en Liesbeth in den Doorn, die ‘daer leesen dat gebodt in den
kercken’ ieder een doek.
13.
Zij herroept de bepalingen in haar testament over de maandstonden en de twaalf missen.
Zij wil nu, dat de kapelaan van de kerk van het Begijnhof, de beneficiaten die daar verblijven
en zingen en de koster tijdens de eerste drie maandstonden de drie eerste missen van de
heilige Drievuldigheid en de andere negen maandstonden en de mis van de passie van ons
heer beginnend met de woorden ’Humiliavit’ zingen. Na de mis moeten de celebranten haar
graf bezoeken en daar ‘Miserere’ (?) en ‘De profundis’ zingen. Voor deze maandstonden
vermaakt zij fl. 9,- door de executeurs uit te reiken aan kapelaan, beneficiaten en koster. De
rentmeester deelt het geld uit na afloop van de maandstonden.
14.
Zij sticht verder een jaargetijde bestaande uit de mis van de passie ons heren (zie boven)
met diaken en subdiaken, waarbij aanwezig moeten zijn de kapelaan, de beneficiaten en de
koster. Daartoe vermaakt zij fl. 16,- om deze te beleggen in een rente van fl. 1,- jaarlijks. De
rentmeester van voornoemde geestelijken geeft op de dag van haar jaargetijde de zusters
van het huis St. Barbara 2½ stuiver
15.
Aan het huis St. Barbara vermaakt zij het ‘sitteke’ staande in de refter en een ‘bordeken van
die Heilige Drie Conijngen daer boven hangende’ [= een paneel of schilderijtje].
16.
Aan Michiel haar neef en wonend in Mierlo geld voor een paar hozen [= een broek], een
broek en een wambuis
getuigen:
in aanwezig van het Sacrament
Peter van Den Bosch, priester en
Anthonius van Heeswyk, priester en beneficiaat van de St. Janskerk.

BHIC inv. nr. 19, geen regest
1584, 14 maart
Vestiging erfcijns Dinther
Gerard z.v. Hendrik Gerardsz. als echtgenoot van Marie d.v.w. Dirk Michielsz. vestigt ten
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behoeve van Daniel Verryt priester en beneficiaat in de St. Janskerk handelend ten gunste
van de alle beneficiaten die in de kerk van het Groot Begijnhof de getijden zingen een
erfcijns van 2 gulden. Onderpand zijn een akker van 2 ½ lopenzaad in Dinther op Hazelberg
en de helft van 1 ½ dagwand beemd in Dinther aan de brug. De rente is losbaar met 28 1.2
gulden. Het onderpand is belast met een vierde deel van een cijns van kapoen en de helft
van een cijnshoen aan de hertog.

587.
1586, 3 december
Overdracht erfcijns Rosmalen
door: Jan z.v.w. Peter van Uitwyk en mr. Hendrik Willemsz. als e.v. Marieke d.v.w. Peter
voornd.
aan: Dirk z.v.w. Jan Roelofsz.
van: erfcijns van fl. 3,uit:
de goederen gelegen in Rosmalen en beschreven in nr. 529 [exact dezelfde
belendingen].

587a.
1586, 18 december
Vestiging erfcijns Vught-St. Petrus
door: Jonker Goyart van Eyk, heer van Zeelst en z.v.w. jonker Roelof van Eyk, heer van
Blaarthem en jonkvrouwe Liesbeth d.v. Jacob van Deventer
t.b.v.: Gillis Jansz. Wapens en zijn echtgenote Clara d.v. Anthonius van Deventer en w.v.
Klaas van der Stappen, mede t.b.v. de kinderen van Clara en Klaas
van: een losbare erfcijns van Fl. 18,uit:
een hoeve in Vught-St. Petrus op de Hoeven
lasten: de grondcijns aan de hertog en een erfcijns van Fl. 18,- aan Zebrecht Wagemans,
priester
Losbaar met Fl. 200,op de rug:
Aantekeningen over gedeeltelijke aflossingen gedaan door Jan Petersz. Zwaardveger,
lakenkoper, in 1598 (Fl. 75,-) en nog Fl. 50,- op een onbekend tijdstip.

588.
1587, 29 april
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
door: Cornelis z.v.w. Jan Lonisz. Witten van Rode als e.v. Johanna d.v.w. Mattheus z.v. Aart
Paweter
aan: mr. Gijsbrecht van der Koevering, priester, deken van de St. Janskerk en aartsdiaken
van deze kerk
van: tweederde deel van een erfcijns van £ 6 en 10 schellingen oude groten met de
achterstallen
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uit:

huis en erf in de Hinthamerstraat waar Hendrik van Oss, schoenlapper placht te
wonen
Door Hendrik Paweter verworven van Gerard z.v.w. Gillis van der Heyden en Aart Struren
z.v.w. Aart als e.v. Hadewych d.v.w. Gillis.

BHIC inv. nr. 32, geen regest
1591, 10 januari
Verlof tot verkoop huizen Hintham
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven aan de voogden van de weeskinderen van Hendrik
Petersz. van den Heuvel en Aleid d.v. Gijsbrecht Tolinc verlof om twee huisjes met wat land
in Hintham te verkopen om met de opbrengst de schulden van de weeskinderen af te lossen
en zodoende te voorkomen dat hun huis in de Hinthamerstraat na uitwinning bij executie
verkocht wordt. Het gaat om het huis, erf en achter huis naast het huis De Ster aan de
Hinthamerstraat. Dit wordt nu voor slechts fl. 38 per jaar verhuurd, terwijl de erop rustende
lasten jaarlijks fl. 45 en 11 ½ stuiver bedragen. De huisjes in Hintham zijn belast met renten
van 1 mud rogge en fl. 5 en 8 stuivers jaarlijks.
Op de rug: Goyaart van Engeland.

589.
1593, 25 mei
Vestiging erfcijns Gemonde
door: Jan z.v.w. Broos Goyartsz. als e.v. Dirkske d.v.w. Klaas Dirksz. van den Heuvel; de
ouders van Dirkske zijn Eymbert Jacobsz. en Agnes Brand
t.b.v.: Jan van den Steenweg, priester, en Hendrik Cornelisz. als executeurs van het
testament van Liesbeth d.v.w. Dirk Brand en begijn in het Groot Begijnhof ten
behoeve van haar jaargetijde te vieren in de kerk van dit begijnhof
van: losbare erfcijns van 36 stuiver
uit:
een akker groot 5 lopenzaad gend. de Scheurakker in Gemonde (gerecht van Gestel)
tussen Jan, de verkoper, en de straat en verder grenzend aan het Raats Heike
lasten: een grondcijns van 32 stuiver aan de heer van Herlaar en een grondcijns van 9
stuiver aan de hertog
Losbaar met fl. 29,- op de gebruikelijke voorwaarden.

590.
1593, 2 oktober
Vestiging erfcijns Son
door: Judocus z.v. Godfried van Alphen
t.b.v.: Gijsbrecht van den Velde ten behoeve van de fabriek van de kerk van het Groot
Begijnhof
van: losbare erfcijns van fl. 6,uit:
1.
een beemd gend. de Philips Beemd in Son naast de watermolen, tussen Gevard van
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Doorn en het klooster van Binderen
2.
een akker van 5 lopenzaad gend de Biesakker aldaar op de Hocht tussen de
Leproserie in Hintham en Godfried van Alphen en strekkend van de straat tot aan
het Kerkpad
lasten: de grondcijns van 18 stuiver aan jonker Jan Coenen uit de beemd
Losbaar met fl. 100,- op de gebruikelijke voorwaarden.

591.
1593, 31 december
Overdracht erfpacht land Udenhout-Winkel
voor: Dirk Gerritsz. van den Wiel en Wouter Hendrik Bathen, schepenen in Oisterwijk
door: Klaas z.v.w. Klaas Ferdinandus en Dirk z.v.w. Gerard Dirksz. van den Wiel als voogden
van Adriana d.v.w. Willem Jan Huismans
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
een stuk erf gend. Wryters Hof in Oisterwijk op de Winkel op de hoek van de
Gommelaarsestraat
Door Jan Vendik uitgegeven voor deze erfpacht aan Zeger z.v.w. Jan Zegersz.
592.
1595, 29 maart
Overdracht erfpacht land Udenhout - Winkel
voor: Jacob Goyartsz. de Bunger en Dirk Gerritsz. van den Wiel, schepenen in Oisterwijk
door: mr. Frans van der Borcht, priester en z.v.w. Gooswijn Embertsz. van der Borcht
aan: Lambrecht van den Heuvel ten behoeve van Barbara d.v.w. Hendrik de Beer
van: erfpacht 1 mud rogge met een jaar achterstand
uit:
zie nr. 591.
De twee schepenzegels ontbreken.

593.
1596, 19 december
Overdracht beemd Schijndel
door: Eymbert z.v.w. Jacob Aben als e.v. Katrijn d.v.w. Leo Gysen
aan: Gijsbrecht Gijsbrechtsz. van den Bogaard
van: 1/4 deel van een beemd van 2 bunder in Schijndel in het Eerderwoud tussen De
Buiken toebehorend aan de k.v.w. Jan Verkuilen en de Weihove en strekkend van
van Dirk Thysz. en Johanna w.v. Jan Gerardsz. tot aan de k.v. Dirk Schoenmaker
De verkopers mogen het land vanaf Kerstmis 1598 terugkopen met fl. 60,-

594.
1597, 17 februari
Overeenkomst erfenis Goirle
Klaas Peter Aart Starts handelend namens de voogden over de onmondige kinderen v.w.
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Joost Gerrit Denis Meynarts en Katrijn d.v.w. Michiel Wouter Soffaarts heeft in 1586 een
overeenkomst gesloten met de meesteressen van het Groot Begijnhof in verband met de
goederen die de Grote Infirmerie toekomen wegens het inkleden van Katrijn d.v. Joost
voornd. Beloofd was toen een erfcijns van fl. 10,50. Over andere goederen die Katrijn zou
kunnen verwerven is niet gesproken.
Katrijn heeft nu geërfd van mr. Wouter Soffaarts, priester en rector van het altaar van St.
Catharina en Barbara in de kerk van Goirle en overleden op 15 augustus 1587. Als een van
de vier kinderen van Joost voornd. krijgt zij een kwart van een derde deel van de erfenis.
Teneinde geschillen te voorkomen wordt nu onderhands overeengekomen, dat Michiel z.v.
Joost Gerrit Denis Meynarts de meesteressen met Kerstmis a.s. fl. 50 zal uitbetalen, waarmee alle aanspraken op deze en toekomstige erfenissen zijn afgekocht.
De meesteressen zijn Engelke Hendriksz., Johanna Loef, Heilwych Embrechts van der Borcht
en Emerentiana van der Schoot.
De getuigen zijn:
heer Peter Vincent van Dun en Roelant van Schijndel

595.
1597, 17 juni
Overdracht erfpacht Berkel en Loon op Zand
door: Philips z.v.w. Christofoor z.v.w. heer Jacob z.v. Hendrik Sandersz. van Oss
aan: Antonetta Moniks d.v.w. Jaspar Moniks
van: erfpacht 10 sester uit 6½ mud rogge door Peter Haarman op 14 november 1399 voor
schepenen van 's-Hertogenbosch in verband met een uitgifte beloofd te leveren aan
Staas van Brakel z.v.w. Dirk van Brakel
uit:
1.
huis, schuur, schaapskooi met de grond, hof gelegen in Berkel tussen het leengoed
van Staas voornd. en Herman Wilen en Hendrik van Beurden
2.
1 lopenzaad rogland aldaar in de Schijf tussen de heer van Perwys en Hessel Goebels
3
.3 lopenzaad land gend. dat Duivenstuk aldaar
4.
3 lopenzaad land gend. dat Duivenstuk aldaar
5.
een stuk land gend. Heddekens Braak aldaar
6.
de Streepakker aldaar
7.
een stuk land van 6 lopenzaad aldaar naast de heide
8.
de Stokakker aldaar
9.
een stuk land gend. De Streep aldaar
10.
2 bunder in Tilburg in het Lievegoor
11.
een hoeve heide groot 14 bunder in Loon op Zand
Door heer Jacob voornd. op 25 januari 1554 voor schepenen van Den Bosch overgedragen
na zijn dood aan Christofoor en Anthonius, Lucia en Apollonia, zijn natuurlijke kinderen
verwekt bij Maria van Haren.

596.
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1597, 15 juli
Overdracht erfcijns St. Oedenrode-Eerde
door: Mechteld d.v.w. Gerard van Gerwen
aan: Jan Willemsz. Bloemaart ten behoeve van de fabriek van de kerk van het Groot
Begijnhof
van: erfcijns £ 2
uit:
1.
een stuk land gend. de Keerselaar in St. Oedenrode onder Eerde tussen Albrecht
Gillisz. en Ricoud Willemsz.
2.
een huis en erf aldaar tussen Evert Lodewyksz. en Aart Haubraken
Door Aart z.v. Hendrik Kaarsmaker voor schepenen van Den Bosch op 3 augustus 1469
gekocht van Albrecht z.v. Albrecht Rutgersz. Deze erfcijns zou staan te schoot, te loot en te
landrecht.

597.
1597, 15 juli
Overdracht erfcijns St. Oedenrode-Eerde
door: als nr. 596
aan: als nr. 596
van: erfcijns £ 2
uit:
1.
een akker lands gend. de Stykenberg groot 4 lopenzaad in St. Oedenrode onder
Eerde tussen Hendrik z.v.w. Rover, molenaar en Hendrik Bertkens enerzijds en de
Leenakker en Bele w.v. Willem Ricoudsz. en haar kinderen anderzijds
2.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 1 sesterzaad aldaar tussen ... v.w. Aart
Haubraken en Dirk z.v. ... Aart Haubraken
Door Aart (zie nr. 596) gekocht van Albrecht (zie nr. 596) voor schepenen van Den Bosch op
15 november 1452.
voorwaarden: als nr. 596.

598.
1597, 15 juli
Overdracht erfpacht land St. Oedenrode
door: als nr. 596
aan: als nr. 596
van: erfpacht 6 l.
uit:
zie nr. 287.
voorwaarden: zie nr. 596.

599.
1597, 27 september
Vestiging erfcijns Haaren
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door: Peter z.v.w. Aart Hendriksz. Santegoeds als e.v. Christina d.v.w. Jan Kemp
t.b.v.: Heilwych d.v.w. Eymbert van der Borcht ten behoeve van de arme begijnen op het
Groot Begijnhof
van: losbare erfcijns van fl. 3,50
uit tweederde deel van:
1.
een huis, erf en een stuk aangelegen akkerland groot 10 lopenzaad in Haaren op de
Heesakker bij de St. Maartenskapel tussen Liesbeth de Bie en de gemeynte van
Haaren en strekkend van de gemene straat tot de k.v.w. Peter Goyartsz.
2.
een stuk akkerland van 4 lopenzaad aldaar tussen jonker Karel van Vladeracken en
de erfgenamen van Adriaan Ter Meer en strekkend van de gemene straat tot aan
Hendrik Bogaard
3.
een stuk weiland van 4 lopenzaad aldaar aan twee zijden grenzend aan Liesbeth de
Bie en strekkend van de gemeynte tot aan Griet w.v. Gijsbrecht Reiniersz. Heester
lasten: een erfcijns van fl. 6,25 en een erfpacht van 12 l. aan N.N. uit het gehele onderpand
Losbaar met fl. 50,-

600.
1599, 23 februari
Schuldsanering
Schepenen van Den Bosch wijzen op een daartoe strekkend verzoek commissarissen aan om
een geschil over een achterstallige reductiepacht in der minne te schikken.
Partijen zijn:
Gerrit van Grevenbroek, schout van Waalwijk (de verzoeker) en de arme begijnen op het
Groot Begijnhof.

601.
1599, 23 februari
Vestiging erfcijns Moergestel
door: Paul z.v.w. Thys Philipszoon, wonend te Moergestel
t.b.v.: Liesbeth d.v. Klaas van Goirle, begijn, ten behoeve van de Grote Infirmerie
van: een losbare erfcijns van fl. 3,50
uit:
huis en schuur met hun grond, hof groot 15 lopenzaad in Moergestel Over het Water
aan de Heikant tussen Happo Woutersz. de Kort en de gemene straat en strekkend
van de gemene straat tot aan Goyart Gysen
lasten: de grondcijns van ongeveer 3 stuiver en 3 oort aan de heer van Moergestel en een
erfcijns van fl. 1,- aan de erfgenamen van Gerrit Lambrechtsz.
Losbaar met fl. 50,-

602.
1599, 27 augustus
Overdracht erfcijns Son
door:
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Hendrik z.v.w. Thomas z.v.w. Hendrik z.v.w. Lucas Hendriksz. Dirkssen;
Hendrik Geerlingsz. van Liempde als e.v. Katrijn;
Thys z.v. Adriaan Kleyszoon als e.v. Aalke;
Gijsbrecht z.v. Peter Gijsbrechts als e.v. Mette;
Katrijn, Mette en Aalke zijn d.v.w. Thomas voornd.;
mede namens Marieke d.v.w. Thomas voornd.
aan: Lucas z.v.w. Lambrecht Hendriksz. van Roy
van: erfcijns van fl. 3,- zeven jaar achterstallig
uit:
1.
huis, erf, schuur, hof en aangelegen land groot 3 lopenzaad in Son op de Rooyakker
tussen de gemeynte en Jacob z.v.w. Happo Hoedemaker
2.
een akker van 4 lopenzaad aldaar tussen Jan Loyen en Ameris Moors z.v.w. Happo
Hoedemaker
Door Hendrik jr., z.v.w. Lucas voornd. opgedragen aan Hendrik sr., zijn broer, voor
schepenen van Den Bosch op 20 januari 1559
Zie ook nr. 461.

603.
1599, 24 november
Vestiging erfcijns Udenhout
door: Aart z.v.w. Hendrik van Oort
t.b.v.: Liesbeth d.v. Klaas van Goirle als meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van
de arme, zieke begijnen die in de ziekenkamer van de Infirmerie liggen
van: losbare erfcijns van fl. 5,25
uit:
1.
huis, erf, schuur, hof en aangelegen akkerland groot 10 lopenzaad in Udenhout aan
de Groenstraat tussen Cornelis Hendriksz. Lathouwer en Adriaan Jan Emmen en
strekkend van de Groenstraat tot aan Aart Dirksz. Nouwen
2.
een beemd gend. de Hoekbeemd aan den Brand groot 10 lopenzaad aldaar tussen
een hoeve toebehorend aan een zekere heer in Brussel en gepacht door Klaas
Adriaansz. en Peter Aart Gyben en strekkend van Meus Michielsz. tot den Brand
toebehorend aan Jan Teeuwen
lasten:
(uit 1.)
een erfpacht van 1 malder rogge aan de bisschop van 's-Hertogenbosch en een erfcijns van
fl. 3,- aan de k.v. Liesbeth Deken
(uit 2)
een erfcijns van 15 stuiver aan de gezellen van de kerk van Oisterwijk
Losbaar met fl. 75,-.

604.
1600, 5 juli
Overdracht erfcijns huizen Windmolenbergstraat en Diepstraat
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door: Willem Wels z.v.w. Willem Wels als e.v. Josina d.v.w. Willem z.v.w. Jan Goyartsz.
alias Gobels
aan: Liesbeth d.v. Klaas Aartsz. Starts, meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve
van de Grote Infirmerie
van: erfcijns van £ 2
uit:
zie nr. 515 [exact dezelfde belendingen]
Gevestigd op 18 januari 1548 en aan Willem Wels aangekomen als e.v. Josina door een
erfdeling.

605.
1600, 30 december
Vestiging erfcijns huis Verwerstraat
door: Aart van Vladeracken z.v. mr. Christofoor van Vladeracken als e.v. Geertrui d.v. mr.
Jan Splinter van Voorn
t.b.v.: Barbara d.v.w. Hendrik de Bever, begijn in het Groot Begijnhof, als meesteres van de
Grote Infirmerie
van: losbare erfcijns van Fl. 7,uit:
huis, erf en een lege plaats gend. In den Samson in de Verwersstraat tussen Dirk
Jansz. de Maalder, thans [niet ingevuld] aan de kant van de Markt en de erfgenamen
v.w. Jan Schalken, zadelmaker, aan de kant van de Oude Dieze en strekkend van de
straat tot aan Jan Pynappel
lasten:
1.
hertogscijns van 1 stuiver en 11 obolen
2.
erfcijns van £ 3½ aan Balthasar de Bont, priester en kanunnik in de St. Janskerk
3.
erfcijns van £ 3 aan het Heerengasthuis
4.
erfcijns van Fl. 6,- aan de erfgenamen van vrouwe Aanna Moniks
Losbaar met Fl. 100,-.

BHIC inv. nr. 33, geen regest
1602, 29 april
Machtiging tot Mierlo
De aartshertogen Albrecht en Isabella hebben kennis genomen van een rekest van de
inwoners van Mierlo. Het dorp heeft wegens de oorlog veel geld moeten lenen. De totale
schuld bedraagt nu meer dan fl. 12.000. Men heeft moeten lenen tegen hoge rente, tot
meer dan 20% [sic] toe. De jaarlijkse lasten zijn nu meer dan fl. 2000. Zij verzoeken om te
mogen lenen tegen een rente van 7% zoals ook elders in de Meierij gedaan wordt. Hun
jaarlijkse rentelasten zullen dan dalen van ongeveer fl. 2000 tot fl. 1000.
De aartshertogen staan toe leningen te sluiten tot een bedrag van fl. 19.000 of 20.000 tegen
een rente van 7% zoals gebruikelijk is in de Meierij. Zij geven order aan de Raad van
Brabant, de Brabantse Rekenkamer, de schout van 's-Hertogenbosch en alle andere
ambtenaren hieraan gehoor te geven.
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Gevidimeerd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 11 mei 1610.

606.
1603, 13 februari
Overdracht erfcijns Gevangenpoort
door: Dymfna d.v.w. Jacob z.v. Jan Sebastiaans van Poppel;
Anna en Maria d.v.w. Andries z.v.w. Jan Sebastiaans van Poppel
mede namens Sebastiaan, broer van Aanna en Maria
mede namens Gerard, broer van Anna en Maria
mede namens Jan de innocente broer van Anna en Maria
aan: Jan Willemsz. Bloemarts ten behoeve van de Grote Infirmerie
van: erfcijns van 40 schellingen
uit:
de onderpanden omschreven in nr. 583.

607.
1603, 12 mei
Overdracht erfpacht Helvoirt-Distelberg
door: Cornelis z.v.w. Herman Hagens en Christina d.v.w. Jacob z.v.w. Adriaan z.v.w. Gerard
Baliart; Christina is d.v.w. Evert z.v.w. Klaas Evertsz. Colenzoon van Berlicum
aan: Geertrui d.v.w. Jan Pynappel meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van de
arme begijnen
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
een stuk akkerland van 5½ lopenzaad in Helvoirt op de Distelberg tussen Gerard
z.v.w. Jan de Bie en Wouter Koman
Door Jan en Gijsbrecht k.v.w. Dirk Gybens overgedragen aan Evert z.v.w. Klaas van Berlicum
voor schepenen van Den Bosch op 29 juli 1584. Geschiedt ter uitvoering van het testament
van w. Agnes w.v. Klaas Aartsz. De pacht is Fl. 75,- waard [onduidelijk passage].

608.
1604, 11 juni
Overdracht rente Brabantse beden
door: Anna d.v.w. Dirk Jacobsz.
aan: Geertrui Pynappel d.v.w. Jan Pynappel, meesteres van het Groot Begijnhof ten
behoeve van de arme begijnen
van: een losrente van Fl. 10,50 door de Staten van Brabant verkocht op 1 februari 1571
met de beden als onderpand
Door Petronella haar zuster gelegateerd aan Anna.

609.
1605, 31 oktober
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Beslaglegging en schatting van huis Leerdam
Schepenen van Leerdam maken bekend, dat aan Quiryn van Sonst, gemachtigd door zijn
broer Philips van Sonst, gewezen rentmeester, (de?) goederen van Anthonius Cornelis
Tukker zijn toegewezen (‘aengeschatt’) wegens een vordering van Fl. 50,10 voortspruitend
uit landpacht en tienden. Jan Stevens, timmerman, en Willem Peters, metselaar, hebben het
huis en erf in de stad Leerdam aan de Vliet toebehorende aan Tukker voornd. geschat met
inbegrip van alles wat aarde- en nagelvast is op een bedrag van Fl. 650. De kosten van deze
'prisering' bedragen Fl. 9,- (?).

610.
1606, 6 april
Vestiging erfcijns Steensel
door: Ansem z.v.w. Aart Ansemsz. en Jan z.v.w. Aart Jacobsz. als e.v. Griet d.v.w. Aart
Ansems voornd.
t.b.v.: Maria d.v.w. Paul Hollen
van: een erfcijns van Fl. 14,uit:
1.
een stuk hooiland van 7 lopenzaad gend. De Wolfdonk op het Bussereinde in de
parochie van Steensel onder de dingbank van Eersel tussen de kinderen v.w. Lenaard
Aartsz. en het Dommels Eeuwsel, strekkend van de gemeynte van Steensel tot aan
de kinderen v. Jan Lenaardsz.
2.
een stuk akkerland gend. de Grote Bocht met andere stukken akkerland aaneen
gelegen en tesamen 17 lopenzaad groot aldaar tussen de gemeynte en Jan Gillis en
Aart Petersz. , strekkend van de weduwe v. Peter Koops en Rut Jansz.
3.
een stuk akkerland gend. De Dorenboom aldaar groot 4 lopenzaad tussen Willem
Michiels en Rut Jans en verder grenzend aan de w.v. Peter Koops
4.
een stuk beemd gend. de Hooidonk groot 2 lopenzaad aldaar tussen het kapittel van
de St. Janskerk in Den Bosch en de kinderen v.w. Albrecht Meusz. en strekkend van
de Lystraat tot een stroom gend. de (onleesbaar)
5.
een stuk hooibeemd van 2 lopenzaad gend. De Horst tussen de Lystraat en Willem
Klaasz. en Jan Ansems en verder grenzend aan het erf van het kapittel voornd. gend.
de Dorenman
lasten: de grondcijns zo die er is en een erfcijns van Fl. 7 aan Hans Aartsz. Kemp.

611.
1606, 10 juli
Vestiging erfcijns Haaren
door: Wouter Jan Brok als w.v. Wilhelmina d.v.w. Adriaan Willemsz., als langstlevende
daartoe gemachtigd door het testament uitgesproken ten overstaan van Lenaard
Anthonissen, vice-pastoor van Haaren in aanwezigheid van het sacrament op 20
februari 1588
t.b.v.: Goos Embrechtsz. van der Borcht ten behoeve van Anthonia d.v. Christiaan van
Gorcum, begijn op het Groot Begijnhof
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van:
uit:

een losbare erfcijns van Fl. 3,50
een akker van 4 lopenzaad in Haaren onder Belveren bij de St. Maartenskapel
tussen Hendrik Meusz. en Gerard Verhoeven en verder aan twee kanten grenzend
aan de gemene weg
Losbaar met Fl. 50,-

612.
1606, 11 juli
Overdracht erfcijns Oirschot-Spoordonk
door: jonkvrouwe. Aartje van Eyk d.v.w. jonker Peter van Eyk en jonkvrouwe Anna Pels;
jonkvrouwe Anna is d.v.w. jonker Gijsbrecht Pels z.v.w. Jan Pels
aan: Liesbeth van Goirle, meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van de Grote
Infirmerie
van: erfcijns van Fl. 2,uit:
8 lopenzaad heiland in Oirschot onder Spoordonk (zie nr. 514; zelfde belendingen)
Door jonker Jan Pels bij een erfdeling voor schepenen van Den Bosch op 21 augustus 1568
verworven en door jonker Jan in zijn testament verleden voor notaris Klaas Gerardsz. van
Someren op 18 januari 1576 aan jonkvrouwe Aartje gelegateerd.

613.
1606, 11 juli
Overdracht erfcijns Oirschot-Spoordonk
door: jonkvrouwe Aartje van Eyk (als nr. 612)
aan: Liesbeth van Goirle (als nr. 612)
van: een erfcijns van Fl. 1,50
uit:
een kamp heiland van 6 lopenzaad in Oirschot onder Spoordonk (zie nr. 495).
Als nr. 612.

614.
1606, 11 juli
Overdracht erfcijns Oirschot-Spoordonk
door: jonkvrouwe Aartje van Eyk (als nr. 612)
aan: Liesbeth van Goirle (als nr. 612)
van: erfcijns van Fl. 9,uit:
een akker gend. De Roversbocht (als nr. 496).

615.
1607, 10 mei
Overdracht erfcijns Waalwijk
door: Hendrik en Gijsbrecht z.v.w. Agnes en Gijsbrecht z.v. Jan Ysbrands en Herbert van
den Weyer als e.v. Dorske d.v. Agnes voornd.
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aan:

Jenneke d.v. Herbert en Dorske voornd. voor haar pitantie zolang zij leeft voor de
ene helft en aan zuster Soetken Moons ten behoeve van het klooster van O.L.Vrouw
in Nazareth in Waalwijk voor de andere helft
van: een erfcijns van Fl. 12,uit:
2 kampen hooiland, aaneengelegen en groot 5 m., in Waalwijk tussen Anthonius z.v.
Peter Anthonissen, Frans Corstiaansz. en Wouter Jansz. aan de ene zijde en Goyart
Woutersz. en Gerrit Andriessen aan de andere zijde
Deze transactie geschiedt ter uitvoering van het testament van Agnes voornd. gepasseerd
voor Gijsbrecht van der Velde , secretaris en griffier van Den Bosch, op 28 december 1604;
Agnes legateerde hierin aan Jenneke een hoofdsom van Fl. 200 uit te betalen in een rente.

616.
1607, 9 juli
Vestiging erfcijns Nuenen-Opwetten
door: Marcelis z.v.w. Goyart Marcelis Wynen
t.b.v.: Gerard van den Wiel ten behoeve van de arme begijnen
van: losbare erfcijns van Fl. 10,50
uit:
1.
huis, erf, hof en 10 lopenzaad aangelegen groesland in Nuenen onder Opwetten
tussen Evert Thonis Jansz. en Willem Peter Nysz. , strekkend van de gemene straat
tot Hendrik Delis Leynen
2.
een stuk akkerland van 15 lopenzaad aldaar gend. De Molenakker tussen Aart Jan
Leyten en Jan Emonds, strekkend van de gemene straat tot aan Hendrik Gillis
Leynen, Willem Peter Mysz. en Willem Jan Mysz.
lasten: erfpacht van 15 vat rogge en 10 vat gerst aan het klooster Bazeldonk in Den Bosch, 1
s. aan de Tafel van de H. Geest van Nuenen en de gebuurcijns van 1½ stuiver
Losbaar met Fl. 150,-

617.
1607, 23 juli
Overdracht erfcijns hoeve Vught-St. Lambertus
door: Gillis Jansz. Wapens als e.v. Clara d.v. Anthonius van Deventer en weduwe van Klaas
van der Stappen
aan: Joostke Albrechtsz. als meesteres van de arme begijnen op het Groot Begijnhof
van: een erfcijns van Fl. 5,25 gespleten uit Fl. 14,uit:
een hoeve in Vught-St. Lambertus in de Hoeven
Door jonker Goyart van Eyk, heer van Zeelst en z.v. jonker Roelof van Eyk, heer van
Blaarthem beloofd te betalen aan Gillis Jansz. Wapens en Clara voornd. voor schepenen van
Den Bosch op 18 december 1586; jonker Goyart is z.v. jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Jacob van
Deventer.

618.
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1607, 2 oktober
Vestiging erfcijns Oisterwijk-Heukelum
door: Jan z.v.w. Denys Pauwelsz. wonend te Heukelum
t.b.v.: Griet van Aalst, meesteres van het Groot Begijnhof, ten behoeve van de Arme
Infirmerie
van: losbare erfcijns van Fl. 6,50
uit:
1.
een stuk akkerland van 6 lopenzaad in Oisterwijk op Heukelum aan de Ganzenpoel
tussen Hendrik Lomans oost, Jenneke w.v. Lenard Hendriksz. west, de gemene straat
zuid en Goos van der Stegen Janszoon noord
2.
huis, erf, schuur, hof, akkerland, groesland, alles aaneengelegen aldaar tegenover 1.,
met de gemene straat ertussen, de kinderen v.w. Lenard Petersz. Hoenen oost en
zuid, Heeske w.v. Willem van der Hoven, drapenier west en de al genoemde gemene
straat noord
lasten
uit 1.
een reductiepacht van 10 l. aan Jenneke w.v. Willem Lonis
uit 2.
een erfcijns van Fl. 2,05 aan de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, een erfpacht van 1
malder aan het vrouwenklooster in Oisterwijk en de grondcijns van 1¼ stuiver aan de hertog
Losbaar met Fl. 100,-

619.
1608, 7 december
Testament Willem Dirksen en Geertrui Jansdr. Noordeloos
voor: schout en twee schepenen van de heerlijkheid Noordeloos
van: Willem Dirksen wonende te Noordeloos en zijn echtgenote Geertrui Jansdochter
hij is gezond, zij ligt ziek te bed
betreft:
Zij benoemen elkaar tot enig erfgenaam, op voorwaarde dat de langstlevende eventuele
kinderen uit hun huwelijk zal onderhouden dat wil zeggen eten en drinken, kleding,
onderwijs, opleiding in een ambacht, totdat zij meerderjarig zijn (jongens 20 jaar en meisjes
18 jaar). Mocht Willem als eerste overlijden zonder kinderen na te laten, dan moet Geertrui
Fl. 3,- geven aan Jan en Geertrui Dirksz., broer en zus van de testator. Mocht Geertrui als
eerste overlijden zonder kinderen na te laten dan moet Willem aan de erfgenamen van haar
vader en van haar moeder Fl. 3,- geven .
620.
1608, 30 december
Vestiging erfcijns Beek & Donk
door: Willem z.v.w. Goos z.v. Klaas Daniels en Michiel z.v.w. Peter Jansz. van Lieshout
wonend te Beek bij Aarle
t.b.v.: mr. Hendrik van der Weyden, pastoor van het Groot Begijnhof, en Roelof van Erp,
priester en beneficiaat van de kerk op het begijnhof
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van:
uit:
1.

losbare erfcijns van Fl. 7,-

een stuk groesland van Willem voornd. in Beek bij Aarle aan de Karstraat tussen
Goos Hendriksz. en Klaas Hendriksz. en strekkend van KLaas z.v. Goos Klaasz. tot aan
de gemene straat
2.
een stuk akkerland van Michiel groot 2 lopenzaad op 't Andaart tussen Jacob
Thomasz. en Peter Joachims en strekkend van de erfgenamen van Roelof de Bever
tot aan de gemene straat
lasten:
de gewone dorpslasten en de gewone kommer
voorw.:
losbaar met Fl. 100,-.

621.
1609, 9 september
Vestiging erfcijns Son
door: Cornelis z.v.w. Frans Kind wonend te Son
t.b.v.: Gerard z.v.w. Jacob Spykers en Liesbeth; Liesbeth is d.v.w. Peter z.v.w. Mathys
Stoters; ten behoeve van de moeder van Liesbeth (tocht) en Gerard, Jacob, Liesbeth
en Reryna, kinderen van Liesbeth en wijlen Jacob (erfrecht)
van: een losbare erfcijns van Fl. 7,uit:
1.
een akker in Son gend. Valkenborg aan de gemene plaats, groot tussen de 6 en 7
lopenzaad en gelegen tussen Marieke Lepers en Jenneke, w.v. Peter van Lieshout en
strekkend van de gemene straat tot aan de gemene heide
2.
huis, schuur, hof, hopveld aldaar, gelegen tegenover 1., groot 1 lopenzaad tussen
Peter Thonisz. en de pastorie en verder grenzend aan de gemene straat
lasten:
uit 1.
een erfcijns van Fl. 6,- aan Peter Smyters en 4 stuiver aan de pastorie van Son
Losbaar met Fl. 100,-.

622.
1609, 7 december
Vestiging erfcijns St. Oedenrode
door: Peter z.v.w. Joost Horks, wonend in St. Oedenrode
t.b.v.: mr. Anthonius Bruynings, aartsdiaken en kanunnik van de St. Janskerk
van: erfcijns van Fl. 12,50
uit:
een akker gend. De Koppelakker in St. Oedenrode op Ostayen groot 6 lopenzaad
tussen de kinderen v.w. Wouter Thyssen en de verkoper, strekkend van de gemene
straat tot Dirk Joosten.

623.
1609, 29 december
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Schuldbekentenis Lieshout
Jan z.v.w. Hendrik Dirksz., wonend te Lieshout, heeft verklaard aan Geertrui en Marieke
Pynappel, meesteressen van het Groot Begijnhof en handelend namens de fabriek van dit
hof, Fl. 80,25 schuldig te zijn terug te betalen over één jaar. Hij heeft dit bedrag van de
meesteressen geleend op verband van zijn persoon en al zijn goederen.

BHIC inv. nr. 33, geen regest
Vidimus oorkonde 29 april 1602 (zie daar)

624.
1610, 20 augustus
Overdracht erfpacht Berlicum-Middelrode
huisarmen
door: Jan z.v.w. Jan van der Sluis en Maria d.v.w. Gielis van Hedel; de moeder van Maria is
Geertrui, zuster van Koenraad van den Water; Jan is tot deze handeling gemachtigd
door bisschop Masius van 's-Hertogenbosch (akte van 26 juni 1610)
aan: Griet d.v.w. Willem van Buren, begijn en meesteres van de arme begijnen op het
Groot Begijnhof
van: erfpacht van 1 mud rogge
uit:
een stuk land in Berlicum onder Middelrode met de bebouwing erop tussen Geerling
Watermaal en het erf gend. Aart Arykens erf
De erfpacht is gevestigd voor schepenen van Den Bosch op 16 maart 1396 en door Aart
Vogelaar als bruidsschat gegeven volgens het Bossche recht aan Hendrik natuurlijke z.v.w.
Willem van den Kelder gehuwd met Katrijn d.v. Aart voornd.
Aart Stamelart, raadsheer van 's-Hertogenbosch, had in zijn testament verleden voor notaris
Franco van Langel op 6 december 1468 zijn huis op de Zyle (later gend. Achter het Wild
Varken) vermaakt aan zijn zuster Aleid w.v. Gijsbrecht Kemp in tocht en aan Koenraad haar
zoon in erfrecht. Voorwaarde was, dat de bezitter van dit huis altijd op Aswoensdag een
spynde zou houden aan de godvruchtige huisarmen van 1 aam raapolie. Op 3 juli 1522 had
Aleid d.v.w. Koenraad Kemp in haar testament dit huis met een achterhuis en alle huisraad
gelegateerd aan Bele e.v. Evert van den Water. Voorwaarde was dat de bezitters van het
huis voortaan altijd een spynde zouden houden van 5 mud rogge in de vorm van brood
onder de armen die aan de deur stonden of andere huisarmen. Ter bestrijding van de
kosten van het malen en bakken vermaakte zij een erfcijns van £ 4 te betalen door Roelof de
Molder in Hintham Op 13 juli 1556 had Koenraad van den Water z.v.w. Evert van den Water
en burger van 's-Hertogenbosch in zijn testament verleden in aanwezigheid van het
Sacrament voor mr. Peter Vicfoort, priester en vicecureit van de St. Janskerk dit huis
vermaakt aan Gielis van Hedel. Aangezien het huis nog steeds belast was met de spynde van
5 mud rogge had Koenraad ter ontlasting daarvan een erfpacht van 4 mud uit goederen in
Asten en de boven vermelde erfpacht van 1 mud rogge aan Gielis vermaakt. De bezitters
van het huis in kwestie worden voortaan vrijgesteld van de spynde van 1 mud rogge wegens
de bovengenoemde akte van de bisschop.
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625.
1610, 17 november
Vestiging erfcijns Erp-Boerdonk
door: Jan z.v.w. Gijsbrecht Janszoon wonende op Boerdonk onder Erp
t.b.v.: Gerard van der Wiel ten behoeve van de arme begijnen op het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 7,uit:
1.
huis, schuur, hof, boomgaard, landerijen groot 3 lopenzaad in Erp op Boerdonk
tussen Gerard Gijsbrechtsz. en de gemene straat en strekkend van Jan Michielsz. tot
aan de gemene straat
2.
een hooibeemd van 1 bunder onder Beek bij Aarle in de Leek gend. de Polbeemd
tussen Hubrecht Maaszoon en Jan Peter Hendriksz. en strekkend van de gemeynte
van Beek tot aan de gemeynte van Erp
Losbaar met Fl. 100.

626.
1611, 14 maart
Vestiging erfcijns Nistelrode
door: Jan z.v.w. Jan Janszoon de Snyder wonend te Nistelrode
t.b.v.: Liesbeth Klaasz. van Goirle, begijn op het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 9,uit:
huis, erf, hof en aangelegen land groot 1 malderzaad in Nistelrode opte Vellit tussen
de gemene straat en de erfgenamen van Adriaan Lambrechtsz.
lasten: een grondcijns van 2 blanken aan de hertog.

627.
1611, 9 september
Overdracht erfcijns Rosmalen
door: Roelof van Doorn z.v.w. Dirk van Doorn z.v.w. Jan Roelofsz. van Doorn; de moeder
van Roelof jr. is Liesbeth d.v.w. Leonard z.v.w. Peter van Bloemendaal
aan: Heilwych d.v. Eymbert van der Borcht, begijn op het Groot Begijnhof, ten behoeve
van de arme begijntjes die daar leven
van: erfcijns van Fl. 3,uit:
de goederen in Rosmalen omschreven in nr. 529 [zelfde belendingen].

628.
1611, 15 september
Vestiging erfcijns Oirschot-Hedel
door: Gijsbrecht z.v.w. Cornelis Jan Gijsbrechtsz. Elenhals (?) mede namens zijn echtgenote
Jenneke d.v.w. Wouter Denis van Dyk
t.b.v.: Heilwych d.v.w. Eymbert van der Borcht, begijn, ten behoeve van de Kleine
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van:
uit:
1.

Infirmerie
een losbare erfcijns van Fl. 3,25

een stuk akkerland van 3 lopenzaad gend. Leenkensakker in Oirschot in de herdgang
van Hedel tussen Aart z.v. Joost Leeuwen en Hendrik Denis van Dyk en strekkend
van Jan Jansz. Molenpas tot mr. Willem van den Ven
2.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 6 lopenzaad aldaar tussen Jordanus Jansz.
van Horsen (?) en de gemene straat en verder grenzend aan Hendrik Denis van Dyk
lasten: een cijns van 1 oude groot aan het kapittel van Oirschot uit 1. en cijnzen ter waarde
van Fl. 6,50 uit 2.
Losbaar met Fl. 50,-

629.
1611, 19 december
Vestiging erfcijns Oerle
door: Hille w.v. Anthonius Simonsz. gemachtigd door het testament van w. haar
echtgenoot verleden voor schepenen van Oerle d.d. 4 november 1602 en met
toestemming van Aart Joppen, mede optredend namens Aart Ansems, beide
bloedverwanten van Hille
t.b.v.: Dirk Jansz., priester en beneficiaat in de kerk van het Groot Begijnhof ten behoeve
van de beneficiaten die resideren
van: een losbare erfcijns van Fl. 12,50
uit:
1.
huis, schuur, schop en aangelegen land, groot 6 lopenzaad , in Oerle aan de gemene
markt tussen Jan Staasz. en Ansem Dirksz., strekkend van het gemene water gend.
De Meer tot aan de gemene straat
2.
een stuk akkerland groot 3½ lopenzaad gend. Het Kruisgelukt tussen Willem Joppen
en de gemene kerkstraat en verder grenzend aan Willem Willemsz.
3.
een stuk akkerland van 4 lopenzaad aldaar tussen Hendrik Jansz. van Creyel en Aart
Willemsz. en strekkend van Aart Jansz. tot aan de Sitterse Kerkweg
4.
een stuk akkerland groot 11 lopenzaad gend. Doorlebos tussen Jan Staassen +
Willem Wouters en Hille w.v. Adriaan Adriaans, strekkend van Jan Staasz. tot aan de
gemene straat
5.
een stuk akker- en weiland groot 5 lopenzaad aldaar tussen de abdij van Postel en
het personaatschap van Oerle, strekkend van Anthonius Peters tot aan Jan Hendrik
Hubrechts
lasten:
uit 1.
een erfcijns van Fl. 4,50 aan het klooster Baseldonk
uit 2.
een erfcijns van Fl. 3,25
uit 4.
een erfcijns van Fl. 8,- aan Aart Ansems en een erfcijns van 2 stuiver en 1½ ort aan de heer
van Oerle
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Losbaar met Fl. 200,-.

630.
1612, 6 februari
Overdracht erfpacht St. Oedenrode
door: Dirk en Katrijn k.v.w. Lambrecht z.v. Dirk Lambrechtsz. en Liesbeth; Liesbeth is d.v.
Dirk z.v.w. Peter van den Gasthuis
aan: Willem z.v.w. Jan Dirksz.
van: erfpacht 9 lopen rogge Rooise maat
uit:
huis, erf, hof en aangelegen land groot 4 lopenzaad en twee koeiweiden in St.
Oedenrode Ter Spank tussen de gemene straat en Hendrik Rovers en uit 4 lopenzaad
land aldaar in de Vloeiekker tussen het klooster van St. Geertrui in Den Bosch en het
erfgoed gend. Den Helmond
door Jan z.v.w. Peter van den Born verkocht aan Hendrik z.v.w. Peter van den Gasthuis voor
schepenen van 's-Hertogenbosch op 4 juni 1492.

631.
1612, 18 juni
Overdracht erfcijns Someren
door: Hendrik z.v.w. Hendrik z.v. Hendrik Janssen van den Heuvel; Hendrik Janssen was
gehuwd met Liesbeth d.v.w. Hendrik z.v.w. Peter Stappaarts;
Hendrik is gemachtigd door een akte verleden voor schepenen van Lith op 16 maart
1610 door Willem en Rudolf, broers van Hendrik ;
Eymbert en Willem van den Heuvel z.v.w. Jan z.v.w. Hendrik van den Heuvel
allen als erfgenamen van Eymbert z.v.w. Hendrik Janssen van den Heuvel voornd.
aan: Hendrik z.v. Michiel Dirksz. van Empel
van: erfcijns van Fl. 3,uit:
de onderpanden beschreven in nr. 456 (d.d. 16 juli 1525) [exact dezelfde
belendingen].

632.
1613, 29 april
Overdracht erfcijns Boxtel
voor: schepenen van Boxtel
door: Goos Eymbertsz. van der Borcht
aan: Jan z.v.w. Jan Roefen ten behoeve van Anthonia Corstiaans van Gorcum, begijn in
het Groot Begijnhof
van: erfcijns Fl. 1,15
uit:
de onderpanden beschreven in nr. 503 [dezelfde belending]
op de rug: Kleine Infirmerie.
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633.
1613, 20 juli
Vestiging erfcijns Lieshout
door: Jan z.v.w. Hendrik Dirksz. wonende te Lieshout
t.b.v.: Dirk van Kessel ten behoeve van de fabriek van de kerk op het Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 7,uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 6 lopenzaad in Lieshout op de Kerkdijk tussen
de abdij van Floreffe en Peter Dielisz. en strekkend van de gemene straat tot aan Jan
Maassen
2.
een stuk akkerland van 1 lopenzaad aldaar aan het Roye Ven tussen Willem Jan
Jacobsz. en de weduwe van Dirk Loyen en strekkend van de heikamp toebehorend
aan het Onze Lieve Vrouwenaltaar in de kerk van Lieshout en de verkoper
3.
een stuk akkerland van 1½ lopenzaad aldaar tussen de weduwe van Joost Jansz. en
Willem Jan Jacobsz. voornd., Jan Jansz. van Royakker en de verkoper
laste:
uit 1.
de grondcijns van ongeveer 2¼ stuiver aan het boek van Lieshout, een reductiepacht van 2
mud rogge aan de pastorij van Breugel en een erfcijns van Fl. 3,25 aan Hendrik Jansz. de
Greef
Losbaar met Fl. 100,-.

634.
1614, 20 februari
Vestiging erfcijns Schijndel-Eerde; sacrament
door: Adriaan z.v. Jan Adriaansz., wonende te Schijndel
t.b.v.: Jenneke d.v.w. Hendrik de Hond de jonge en begijn in het Groot Begijnhof ten
behoeve van versiering en het onderhoud van het sacrament in de kerk van dit
begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl, 3,125
uit:
1.
de schuur met de woning en de grond, hof, boomgaard, akkerland en het houtveld,
tezamen groot 6 lopenzaad, in Schijndel op Eerde naast de gemene straat en de
gemeynte gend. Den Duin en verder grenzend aan Liesbeth w.v. Jan Denissen en
haar kinderen
2.
een stuk akkerland met aangelegen houtveld groot 2 lopenzaad aldaar naast de
gemeynte Den Duin en de gemene straat en verder grenzend aan Jan Hendriksz. en de
weduwe voornd.
lasten: de grondcijns van 2½ stuiver aan de heer van Heeswijk, de gebuurcijns van ongeveer
1 ort een erfcijns van Fl. 3,-aan Heilwych Aart Roeffen
Losbaar met Fl. 50,-.

BHIC inv. nr. 21, geen regest
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1614, 12 juni
Vestiging erfcijns hoeve Son
Anthonius z.v.w. Aart Fransz. wonend in Son als echtgenoot van Marieke d.v.w. Hendrik
Vogels vestigt ten behoeve van Jan Adriaans Marcelisz. van den Eckart beneficiaat in de St.
Janskerk en de kerk van het Groot Begijnhof een erfcijns van Fl. 8 en 10 stuivers. Jan handelt
ten gunste van de beneficiaten die in de kerk van het begijnhof de getijden zingen.
Onderpand is een huis, schuur, brouwhuis, grond, brouwgetouw, hof, boomgaard,
akkerland, weiland en heiland, alles aan een plak gelegen in Son bij de brug grenzend aan de
Dommel en de gemene straat. De rente is losbaar met Fl. 120
Op de rug: aantekening dat de rente verlaagd is (verder onleesbaar).

635.
1614, 22 augustus
Vestiging erfcijns Lieshout
door: Jan z.v.w. Hendrik Dirksz. wonende te Lieshout
t.b.v.: Dirk van Kessel ten behoeve van de fabriek van de kerk op het Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 7,uit:
precies dezelfde onderpanden als omschreven in nr. 633.
lasten: dezelfde als in nr. 633 en de toen gevestigde losbare erfcijns van Fl., 7,Losbaar met Fl. 100,-.

636.
1614, 20 september
Verdeling erfenis Marieke Van Boxtel
De meesteressen hebben een regeling getroffen met betrekking tot de nalatenschap van
Marieke Gerritsz. van Boxtel, begijn in het Groot Begijnhof, die eerst in de Kleine en later,
tot aan haar dood, in de Grote Infirmerie heeft gewoond.
Zij liet twee erfcijnzen na ter waarde van Fl. 3,0875 en Fl. 1,80 uit onderpanden in Boxtel.
Afgesproken is ooit, dat in zo'n geval de beide infirmerieën ieder de helft van de erfenis
zouden hebben. Overeengekomen is, dat de Grote Infirmerie de cijnzen zal behouden en
dat Yda Schalken, meesteres van de Grote Infirmerie aan Christina van Dieten ten behoeve
van de Kleine Infirmerie Fl. 38,- eens zal uitbetalen.
Op papier en ondertekend door Schalken en Van Dieten.

637.
1615, 20 januari
Overdracht erfcijns dorp Lieshout
door: Jonker Hercules Zacharias van Brecht, ruiter in de compagnie kurassiers van de baron
van Grobbendonk, gouverneur van de stad als e.v. jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Jacob
Servaas van Weert, zijdelakenkoper en Maria
aan: Peter van Leeuwen ten behoeve van Gerard z.v.w. Jacob voornd.
van: erfcijns van Fl. 28,-
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uit:
het dorp van Lieshout
Gevestigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 17 oktober 1608 ten behoeve van
Maria w.v. Jacob Servaasz. van Weert. Het dorp Lieshout had daartoe een octrooi
ontvangen van de aartshertogen en bij een erfdeling voor schepenen van Den Bosch op 21
oktober 1610 aan Hercules en Liesbeth toegevallen.

638.
1618, 20 maart
Vestiging erfcijns Schijndel
door: Gerard z.v.w. Gijsbrecht Gerardsz., wonende te Schijndel
t.b.v.: Aart Petersz. van Heesch ten behoeve van de fabriek van de kerk van het Groot
Begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
1.
huis, hof, boomgaard met aangelegen land groot 10 lopenzaad in Schijndel In den
Bors tussen Aart Janszoon van Helmond, schout, en de gemene straat gend. De Steeg
strekkend van de kamp van Jan Philipssen tot Laurens Hendrik Petersz. Stoelkens
2.
een stuk akkerland van 4 lopenzaad aldaar grenzend aan Aart Janszoon van
Helmond, verder grenzend aan de kamp van Jan Philipssen en Jan Dielis Gerardsz.
lasten: de grondcijns van 5 stuiver in het boek van Boxtel en een erfcijns van Fl. 14,- aan Dirk
z.v. Frans Loef uit 1.

639.
1620, 22 mei
Overdracht losrenten Brabantse beden
door: Jenneke d.v. Jan Zierveels in den Eenhoorn, begijn in het Groot Begijnhof
aan: Yda Godschalksz., Heilwych van der Borcht en Anthonia Corstiaansz., meesteressen
van het Groot Begijnhof ten behoeve van de Grote Infirmerie
van:
1.
een losrente van Fl. 37,50 door de Staten van Brabant op 15 april 1564 verkocht aan
Aart Hermansz. van Asperen
2.
een losrente van Fl. 12,50 door gende Staten op 1 februari 1562 verkocht aan Aart
voornd.
Door Jenneke geërfd van haar ouders. Jenneke en na haar dood Heilwych Zierveels, haar
zuster en eveneens begijn in dit hof, hebben het vruchtgebruik van deze renten.

640.
1620, 22 mei
Overdracht losrente Brabantse beden, erfcijns abdij van Berne en erfcijns Verwerstraat
door: Jenneke d.v. Jan Zierveels in den Eenhoorn (als nr. 639)
aan: Yda Godschalksz. enz. (als nr. 639) ten behoeve van de kerk van het Groot Begijnhof
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van:
1.

een losrente van Fl. 20,- door de Staten van Brabant op 4 augustus 1569 verkocht
aan Aart Hermansz. van Asperen
2.
een erfcijns van Fl. 7,50 op 15 juni 1528 verkocht door abt en conventualen van
Berne aan Aart Hermansz. van Asperen; de akte is uitgevaardigd door Koenraad van
Malsen, abt, Wichman van Harderwijk, prior, Gerard van Heusden, onderprior,
Gerard van Balen, proost, Adriaan van Gorcum, kelderbewaarder, Bartholomeus van
Rety, Goos Prekers, Hendrik van Doren en alle andere kloosterlingen van de abdij
van Berne; als onderpand gelden alle goederen van de abdij, maar in het bijzonder
hun hoeven gelegen in Brabant in de Meierij van Den Bosch en dan nog vooral de
hoeve gend. het Lankhuis c.a. in Heeswijk en Berlicum
3.
twee erfcijnzen van £ 1 en £ 2 uit een huis, erf, hof en achterhuis in de Verwersstraat
tussen Daniel Gerardsz. en Gooswijn Keelbreker door Joost z.v.w. Marcelis de Bruin
als executeur van het testament van Hillegond w.v. Goyaart Pottey en d.v.w. Jan
Klaasz. Prats op 7 mei 1576 voor schepenen van Den Bosch overgedragen aan Jan
Zierveels Jansz.
Joor Jenneke geërfd van haar ouders. Uit deze rente moet het jaargetijde van Jenneke
worden betaald, zoals dat in haar testament nader zal worden aangegeven. Jenneke en
Heilwych, haar zuster (zie nr. 639) hebben van deze goederen tot aan hun dood het
vruchtgebruik. Mocht Jenneke eerder overlijden dan Heilwych, dan moet Heilwych voor het
jaargetijde zorgen.

641.
1620, 27 november
Vestiging erfcijns Berkel
door: Jan z.v.w. Simon Janssen, wonende te Berkel
t.b.v.: Heilwych d.v. Eymbert van der Borcht, meesteres van het Groot Begijnhof, ten
behoeve van het altaar van St. Catharina in de kerk van dit begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 6,25
uit:
huis, erf, hof, schuur en aangelegen land groot 12 lopenzaad in Berkel, oost de
erfgenamen van Joost Thomas, west de gemene straat, zuid Jan van der Ven en
noord Jan Ennen te Berkel
lasten: een erfpacht van 12 lopen rogge aan Marieke Colyn te Oisterwijk, een erfcijns van 35
stuiver aan het kapittel van de St. Janskerk te Den Bosch, een erfcijns van 26 stuiver
aan Barbara d.v. Hendrik de Beer, een erfcijns van 30 stuiver aan de kinderen van
mr. Jan Typot en de hertogscijns van ongeveer 2 stuiver
Losbaar met Fl. 100,-.

642.
1621, 20 maart
Vestiging erfcijns Haaren
door: Katrijn d.v.w. Wouter Gerritsz. Verhoeven en w.v. Jan z.v. Willem Adriaan Pynenburg
handelend krachtens het testament door haar en wijlen haar echtgenoot gemaakt
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op 18 maart 1619 ten overstaan van Jan Cooymans, pastoor van Haren en in
aanwezigheid van het Sacrament
t.b.v.: Goyart Hendriksz., priester en kapelaan van Oisterwijk
van: losbare erfcijns van Fl. 12,uit:
huis, erf, hof, schuur, schop, schaapskooi enz. groot 3 mudzaad aan een plak gelegen
in Haaren in de Gevel tussen de gemene heerbaan en de gemene straat en verder
grenzend aan het Groot Gasthuis te Den Bosch
lasten:
een reductiepacht van 3 malder rogge aan degene die de vroegmis in de kerk
van Haaren opdraagt
Losbaar met Fl. 200,- permissiegeld.

643.
1622, 8 oktober
Vestiging erfcijns Schijndel-Hermalen
door: Peter z.v.w. Hendrik Aartsz., wonende te Schijndel
t.b.v.: Adriana Mutsaarts, begijn op het Groot Begijnhof, ten behoeve van de arme
begijnen
van: losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
1.
huis, erf, hof, schuur, boomgaard en aangelegen akkerland, groot 1 malderzaad , in
Schijndel aan het Hermalen tussen Klaas z.v. Willem Dielis en de kinderen van Melis
Lambrechtsz., strekkend van Hendrik Janssen tot aan de gemene straat
2.
een stuk akkerland gend. Het Nieuwland, groot 4 lopenzaad , tussen Anthonius z.v.
Jan Eymberts en Griet Schoenmakers en verder grenzend aan de gemene straat
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.

644.
1623, 8 mei
Vestiging erfcijns Berkel
door: Cornelis z.v.w. Thomas Adriaan Gerardszoon en w.v. Marieke d.v. Bartholomeus
Petersz., handelend krachtens het testament door hem en wijlen zijn echtgenote
gemaakt op 25 november 1621 ten overstaan van Goyaart Hendriksz., kapelaan te
Oisterwijk
t.b.v.: Heilwych d.v. Eymbert van der Borch, begijn in het Groot Begijnhof, ten behoeve van
de fabriek van de kerk van dit begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 6,25
uit:
1.
huis, erf, hof, boomgaard en aangelegen akkerland, groot 10½ lopenzaad , in Berkel
aan de Heikant, west Jan Janssen van der Ven, oost Jan Cornelis Pennings, strekkend
van Jan z.v. Simon Peter Faasz. tot aan de gemeynte
2.
de helft van een hooibeemd groot in zijn geheel 6 lopenzaad en 39 roeden in
Udenhout in de Schoorstraat tussen Peterke w.v. Adriaan Peter Willemsz. en Jan
Cornelis Pennings voornd., strekkend van de erfgenamen van Hendrik de Hoed tot
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aan Peterke voornd.
lasten:
uit 1:
1.
een erfpacht van ½ mud rogge aan de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk
2.
een reductiepacht van ½ mud rogge aan het St. Geertruiklooster in Den Bosch
3.
de hertogscijns van 1½ stuiver
4.
een erfcijns van 24 stuiver uit Fl. 3,50 aan Peter Adriaansz. van der Pas
5.
2/3 deel in een erfcijns van Fl. 15,75 aan de weduwe van Goyaart Gerardsz. van den
Grauw
uit 2:
6.
de helft van een erfcijns van 32 stuiver zowel in geld als in kapoenen aan de bisschop
van 's-Hertogenbosch
Dit is een herbelegging van een afgeloste erfcijns van Fl. 6,- op het huis De Pauw in de
Verwersstraat
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld, zoals aangegeven in de plakkaten van de Raad van
Brabant.

645.
1623, 16 oktober
Overdracht erfcijns Someren
door: Hendrik z.v. Michiel Dirksz. van Empel
aan: Gerard van der Wiel ten behoeve van de arme begijnen op het Groot Begijnhof
van: een erfcijns van Fl. 3,uit:
de onderpanden omschreven in nr. 456.

646.
1623, 16 november
Vestiging erfcijns huis Postelstraat
door: Simon z.v.w. Albrecht Simonsz. van Ravenstein, busmaker
t.b.v.: Heilwych d.v. Eymbert van der Borch, meesteres van het Groot Begijnhof, ten
behoeve van de kerk op dit begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 6,25
uit:
huis, erf, lege plaats en achterhuis Achter de Minderbroeders uitkomend op de
Postelstraat tussen Maarten Aarts, slotemaker, aan de kant van de Vismarkt, en Jut
w.v. Anthonius de busmaker en strekkend van de gemene straat tot aan de
Postelstraat aan de achterzijde
lasten:
1.
een erfcijns van Fl. 6,- aan de w.v. Roelof Noppen
2.
een erfcijns van Fl. 3,- aan het klooster Mariënwater
3.
een erfcijns van ongeveer 41 stuiver aan het klooster Annenborg
4.
een erfcijns van Fl. 12,- aan een de verkoper onbekende minderjarige
5.
de hertogscijns
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.

- 1 -

647.
1624, 7 januari
Vestiging erfcijns Helmond-Binderseind
door: Jacob z.v.w. Willem Dirksz. Ceelkens, wonende te Helmond
t.b.v.: Jenneke d.v. Jacob Cornelisz. begijn in het Groot Begijnhof
van: erfcijns van Fl. 11,uit:
twee huizen naast elkaar gelegen met een 'invaart' ertussen met aangelegen
akkerland, groesland en boomgaard in Helmond buiten de stad op het Binderseind,
groot ongeveer 100 roeden, tussen Peter en Dirk Welten enerzijds en Peter Welten
voornd. en Aart Jan Petersz., strekkend van het Binderseind tot aan Jan en Joost
Petersz., gebroeders
lasten: de grondcijns van 2 stuiver-2 ort en 2 penningen in het boek van Helmond en een
lijfrente van Fl. 15,- aan Peterke Willemsz., zuster van de verkoper.

648.
1624, 22 januari
Vestiging losbare erfcijns Schijndel-Weebosch
door: Jan z.v.w. Aart Reynders als e.v.Henrica d.v.w. Rykaart Hendriksz.
t.b.v.: Geerling Ruys ten behoeve van de arme begijnen wonend op het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
huis, erf, hof een aangelegen akker- en hopland, groot 10 lopenzaad , in Schijndel in
Weebosch tussen Pauwel Rutten en de gemene straat of het broek
lasten: losbare erfcijnzen van Fl. 6,- aan Peter Hendriksz. van den Duinen en Corstiaan z.v.
Klaas Lenardsz.
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.

649.
1624, 27 april
Afstand rechten op land Nuland
door: Adriaan, Jan en Maarten, gebroeders, en Katrijn, kinderen en erfgenamen van w.
Gerrit z.v. Gerard Bouwens; hun moeder was Mette (elders in het stuk staat:
Mechteld) d.v.w. Adriaan Janszoon
handelend mede namens
Jan Willemsz. Welten e.v. Marieke, zuster van bovengenoemde kinderen
t.b.v.: Leonora Jansz. van den Kerkhof en jonkvrouwe Maria van Gerwen, meesteressen
van het Groot Begijnhof, ten behoeve van de arme begijnen
Zij doen afstand van al hun rechten op een stuk hooiland van 4 hont in Nuland gend. midden
op Nuland tussen de erfgenamen van Bastiaan Hermansz., vorster van Nuland, en Jan
Klaasz. Goyarts te Oss en verder grenzend aan Boudewyn Anthonissen te Rosmalen, de
wetering en de Achterste Graaf. Zij zouden dit land erven van hun tante van moederszijde
Beatrix, begijn op het Groot Begijnhof, die 'innocent' is en al meer dan 16 jaar aalmoezen
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geniet van het begijnhof en door de meesteressen onderhouden wordt.
voorw.:
Adriaan c.s. en hun erfgenamen zullen dit land altijd terug mogen kopen
('lossen') voor de som van Fl. 250,- permissiegeld.

650.
1625, 1 februari
Vestiging erfcijns Geldrop-Hoog Geldrop
door: Thomas z.v.w. Anthonius z.v. Jan Woutersz., wonende te Geldrop
t.b.v.: Eerke d.v.w. Jan Hendriksz., meesteres van de Grote Infirmerie van het Groot
Begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
1.
een stuk akkerland van 2 vatzaad en 1 kopzaad in Geldrop onder Hoog Geldrop
tussen Metta w.v. Frans Daamsz. en de kinderen van Hendrik z.v. Jan Evertsz.
strekkend van de pastorie van Geldrop tot aan de Zoygraaf
2.
een stuk groesland gend. Den Omswank groot 2½ vatzaad aldaar tussen Metta
voornd. en de Tafel van de H. Geest in 's-Hertogenbosch en verder grenzend aan
Willem z.v. Jan Boones
Losbaar met Fl. 100 permissiegeld zoals dat in een algemeen plakkaat uitgevaardigd door
het Hof van Brabant op dat moment zal zijn bepaald.

651.
1625, 6 maart
Overdracht erfcijns en erfpacht St. Oedenrode-Eerde
zang kerk Begijnhof
door:
1.voor de ene helft:
Godfried Pynappel, kapitein van een compagnie voetsoldaten in dienst van de koning van
Spanje en gelegerd in 's-Hertogenbosch optredend namens Hendrik Oliviers, zijn
schoonzoon en z.v.w. Willem Oliviers, raadsheer van 's-Hertogenbosch; Willem Oliviers is
z.v.w. mr. Hendrik Oliviers en w. Liesbeth Kemp die een volle zuster was v.w. Johanna Kemp
e.v. Lambrecht Stoters Mathysz. ;
mr. Gerard van Someren. licenciaat in de rechten, raadsheer en e.v. Liesbeth d.v.w. Willem
Oliviers voornd.; mr. Gerard treedt ook op namens Jacob Darbant, koopman te Antwerpen
en e.v. Liesbeth Oliviers d.v. Willem Oliviers;
mr. Gerard en Godfried voornd. treden ook op namens Anna Oliviers en de minderjarige
kinderen v.w. Artus Oliviers (Anna is een zuster van Artus; beide zijn kinderen van Hendrik
en Liesbeth Oliviers voornd.);
mr. Gerard treedt ook op namens Jacob, Jan, Willem en X, kinderen v.w. Wouter van Kessel
en Katrijn Oliviers; Katrijn is d.v.w. mr. Hendrik en Liesbeth voornd. ;
Hendrik Kemp Klaassen en Maarten Maartens, huidevetter en e.v. Anna Kemp, zuster van
Hendrik Kemp voornd. mede optredend namens Godevaart Kemp, hun broer, en namens
Jan van Kessel als e.v. jonkvrouwe Liesbeth de Vries w.v. Joost Kemp z.v. Klaas Kemp
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voornd.; Liesbeth treedt ook op namens haar twee minderjarige kinderen verwekt door
wijlen Joost voornd. ;
Melchior van Kessel ... Wouter van Kessel en Katrijn Oliviers voornd., mede optredend
namens zijn afwezige broeder Hendrik woonachtig te Wesel;
mr. Gerard, Godfried Pynappel en ... van Kessel treden ook op namens de kinderen v.w.
Willem de Raad en Liesbeth d.v. Liesbeth Stoters ......;
Al deze personen zijn testamentaire erfgenamen v.w. Johanna Kemp eerste echtgenote van
Lambrecht Stoters.
2. voor de andere helft:
de meester van het Groot Gasthuis, de regeerders van het armenweeshuis in de stad en de
blokmeesters van de negen blokken, handelend met machtiging verleend door de
schepenen op 10 januari ....
Zij zijn mede testamentaire erfgenamen van Johanna Kemp; Johanna maakte haar
testament met toestemming van wijlen Lambrecht voor de pastoor van Esch op 27
november 15....
aan: Geerling Ruys ten behoeve van de zangeressen in de kerk van het Begijnhof en,
mochten de zangeressen ophouden te bestaan, ten behoeve van de arme
geestelijken in de stad Den Bosch
van: een erfcijns van Fl. 7,50 uit Fl. 12,- en een erfpacht van 1 mud rogge uit 3 mud rogge
(de rest is afgelost)
uit:
huis, erf, hof, schuur en aangelegen land groot 2 mudzaad in St. Oedenrode aan het
Erd tussen Peter z.v. Gijsbrecht Lonissen en Aart Thyssen; dit goed is in erfcijns
uitgegeven voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 30 april 1562.

652.
1625, 16 juli
Overdracht erfcijns Son
door: Pauwel Aartsz. van Berkt, wonend te Son
aan: Aart van Heesch ten behoeve van de fabriek van het Groot Begijnhof
van: erfcijns van Fl. 2,625 uit Fl. 3,uit:
1.
huis, erf, hof, schuur en aangelegen land groot 3 lopenzaad in Son op de Royakker
tussen de gemeynte en Jacob z.v.w. Happo Hoedemaker
4.
een akker van 4 lopenzaad aldaar tussen Jan Loyen en Amoris gend. Moors z.v.w.
Happo Hoedemaker
Door Lucas z.v.w. Lambrecht Hendriksz. van Roy overgedragen aan Pauwel voornd. voor
schepenen van Den Bosch op 29 april 1604. De resterende 7½ stuiver houdt Aart van Berkt
voor zich zelf.

653.
1625, 13 december
Vestiging erfcijns Den Dungen
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door:
t.b.v.:
van:
uit:

Aart z.v.w. Dirk z.v. Aart Oppers, wonende in Den Dungen
Geerling Ruys ten behoeve van de Kleine Infirmerie
een losbare erfcijns van Fl. 5,75
een stuk akkerland van 6 lopenzaad in Berlicum in het Nueveld tussen Jan Hermans
en de erfgenamen van Hendrik Rutten Kuiper en verder grenzend aan de kinderen
van Jan Hendriksz. Spiering
lasten: een erfcijns van Fl. 3,- aan Aalke w.v. Seger de Ruiter, tingieter
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.

654.
1626, 14 mei
Vestiging erfcijns Gemonde
door: Roelof Goyartsz. als e.v. Anna d.v. Mathys Gerardsz. en w. Christina ("Styntken")
Raymakers
t.b.v.: Geerling Ruys ten behoeve van de Kleine Infirmerie
van: losbare erfcijns van Fl. 3,uit:
eenvijfde deel van een huis, erf, hof, brouwerij en aangelegen land groot 6
lopenzaad in Gemonde (Gestels gedeelte) tussen Jan Fransz. van Nuenen en Peter
Fransz. van Gemonde en verder grenzend aan de gemene straat
lasten:
1.
4 cijnshoenderen aan de heer van Herlaar
2.
een reductiepacht van 1 m. aan de Kleine Infirmerie
3.
een erfcijns van Fl. 4,- aan Jenneke Thomasz.
4.
een losbare erfcijns van Fl. 15,- en een erfcijns van Fl. 5,- aan Anthonius Rutgers van
Boxmeer
5.
een erfcijns van Fl. 7,50 aan Mathys Gerardsz.
Losbaar met Fl. 50,- permissiegeld.
De transactie vindt plaats nadat de vader, Mathys, van de tocht is afgegaan.

655.
1627, 8 januari
Vestiging erfcijns Oirschot
door: Jan z.v.w. Wouter van Elmpt, ingezetene van de vrijheid Oirschot
t.b.v.: Engele d.v. Jan Pynappel, een van de meesteressen van het Groot Begijnhof ten
behoeve van de pastoor van de kerk voor de ene helft en de zangeressen in deze
kerk voor de andere helft
van: losbare erfcijns van Fl. 19,uit:
1.
een stuk weiland gend. een dries in Oirschot in de Koestraat groot 4 lopenzaad
tussen de straat en Christiaan Sanders en strekkend van Lenaard Moses tot aan Dirk
Brouwers, pastoor van Oirschot
2.
huis, erf en hof c.a. aldaar groot 1 lopenzaad in de herdgang Kerkhof, tussen
Gijsbrecht z.v. Melchior van den Heuvel en mr. Lambrecht van Boxtel en strekkend
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van de Schuttershof van het gilde van St. Sebastiaan te Oirschot tot aan de gemene
Koestraat
lasten:
een erfpacht van 1 lopen rogge aan de dekeny van Oirschot
Losbaar met Fl. 400,- permissiegeld.
op de rug:
door joffr. Pieck (?) gelegateerd.

656.
1627, 15 februari
Vestiging erfcijns Oirschot-Straten
door: Dirk Rutger Janszoon, wonend te Oirschot
t.b.v.: Gerard Janszoon van der Wiel ten behoeve van de arme begijnen
van: losbare erfcijns van Fl. 5,50
uit:
huis, erf, hof, schuur, boomgaard, akkerland en weiland, aaneengelegen groot 17
lopenzaad in Oirschot in de herdgang Straten in de Loyenhoek tussen Dielis Dielen
Dirkszoon en Jaspar Jansz. van Esch, strekkend van Dielis voornd. tot aan de gemene
straat
lasten:
1.
de grondcijns van 2½ stuiver
2.
een erfcijns van 30 stuiver aan de O.L. Vrouwekapel in Oirschot
3.
een losbare erfcijns van Fl. 18,- aan de weduwe van Aart Peters
4.
een erfcijns van Fl. 6,- aan Gerard Alen
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.
op de rug:
blijkt, dat deze belegging is gedaan op aanbeveling van dhr. H/Kelst ‘die
seeghde den man ende de onderpanden wel te kennen ende de arme
begynen daer wel mede bewaert soude syn’.

657.
1627, 20 april
Vestiging erfcijns Schijndel-Hermalen
door: Klaas z.v.w. Hendrik Klaasz. als e.v. Henrica d.v.w. Goyart Wouters en
Lambrecht z.v.w. Melis Lambrechtsz., beide wonend te Schijndel in het Hermalen
t.b.v.: Heilwych Eymbrechtsz. van der Borcht ten behoeve van Heilwych Janssen Sierveels,
begijn in het Groot Begijnhof, zolang zij leeft en haar dood ten behoeve van de
fabriek van de kerk aldaar
van: losbare erfcijns van Fl. 6,875
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen land in Schijndel in het Hermalen tussen Heilwych
Kampers en Delis Haulis en strekkend van de gemene straat tot aan Klaas voornd.
2.
een stuk akkerland van 3 lopenzaad aldaar tussen Jan Adriaansz. en Jan Zeben en
strekkend van Hendrik Hensen tot aan Aalke Melis
lasten: een erfcijns van Fl. 3,- aan de echtgenote van Librecht te Heusden en een erfcijns
van Fl. 3,50 aan Jan Zebrechtsz.
Losbaar met Fl. 125,- permissiegeld.
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658.
1627, 9 november
Vestiging erfcijns Mierlo
zang
door: Steven z.v.w. Aart Stevens, wonende te Mierlo
t.b.v.: mr. Hendrik van den Berkenbosch, priester, ten behoeve van de pastorij van de kerk
op het Begijnhof
van: losbare erfcijns Fl. 5,50
uit:
1.
een stuk akkerland van 1½ lopenzaad in Mierlo aan den Opstal in de Kerkakkeren
tussen Joost Janssen en de kinderen van Jacob Bullen, strekkend van de gemene
straat tot aan het kerkpad
2.
een stuk akkerland van 1 lopenzaad aldaar op Ellender tussen Jan Jacobsz. en Jan
Jansz., strekkend van de erfgenamen van Wynand Rutten tot aan de weduwe en de
kinderen van Aart Fransz.
lasten: de grondcijns van ½ stuiver in het boek van Mierlo
Het geld waarmee deze rente is gekocht is afkomstig van de aflossing van een erfcijns van Fl.
6,- verschuldigd door Peter Hendriksz. Dirksz. te Berlicum en ten goede komend aan de
pastoor en de beneficiaten van de kerk
Losbaar met Fl. 110,op de rug:
het geld was bestemd voor de zang.

659.
1628, 5 februari
Vestiging erfcijns St. Oedenrode-Houthem
door: Aart z.v.w. Pauwel Jansz. als e.v. Jenneke d.v.w. Jan Peters, wonend in St. Oedenrode
in de herdgang Houthem
t.b.v.: Splinter van Voorn, deurwaarder van de Raad van Brabant ten behoeve van de
erfgenamen van w. jonkvrouwe Yda van den Nieuwenhuis, weduwe van jonker
Godfried Absloon
van: een losbare erfcijns van Fl. 22,50
uit:
1.
huis, erf, hof, boomgaard en aangelegen akkerland groot 5 lopenzaad in St.
Oedenrode in de herdgang van Houthem tussen het klooster Binderen en Jan
Gijsbrechtsz. en strekkend van Jan Jansz. van Oss tot aan de gemene straat
2.
een akker van 4 lopenzaad aldaar aan de Aalstraat in de Akker tussen Jan Willems en
Denis Pauwels, strekkend van de Akkerweg tot aan de eropvolgende koeweide
3.
de onder 2 genoemde koeweide die zo groot is, dat men in de helft ervan jaarlijks 3
koeien kan weiden tussen Aart Pauwels en de Dommel en strekkend van het klooster
Binderen tot .....[onleesbaar]
lasten: een cijns van 1½ oort aan het klooster van Binderen en een erfpacht van 2 m. en 3 s.
aan Geerling Ruys, secretaris van Den Bosch, ten behoeve van het klooster van
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Oostenberg [sic; bedoeld is Oisterwijk?]
Losbaar met Fl. 450,- permissiegeld.

660.
1628, 29 februari
Vestiging erfcijns Asten
door: Willem z.v.w. Frans Willemsz. als e.v. Peterke d.v.w. Willem Goyartsz. van Bussel,
wonende te Asten
t.b.v.: Mathys van den Anker ten behoeve van de fabriek van de kerk op het Groot
Begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 12,uit de volgende goederen in Asten:
1.
huis, erf, hof, schuur en aangelegen land groot 1 sesterzaad in Asten op Bussel
tussen Simon Joosten van Bussel en Willem Slaats en Lucas van Haubraken,
strekkend van de Busselse Dyk tot aan Hendrik Ysbouts van Bussel
2.
een stuk akkerland groot 5 lopenzaad tussen hendrik Ysbouts en Jan Schepers en
verder grenzend aan Marcelis Jacobs
3.
een stuk akkerland van 6 lopenzaad tussen Hendrik Ysbouts en Jan Schepers en
strekkend van de verkoper tot aan Anthonius Janssen
4.
een stuk groesland met de houtwas groot 20 lopenzaad tussen Willem Slaats en
Hendrik Ysbouts en verder grenzend aan de verkoper
lasten: een erfpacht van 3 mud rogge Astense maat aan rentmeester Loef, een
reductiepacht van 2 mud rogge aan het predikherenklooster [in ’s-Hertogenbosch],
een erfcijns van Fl. 6,- aan Herman Anthonissen van der Molen en een reductiepacht
van 1 malder aan Gerard van der Wiel, rentmeester van de begijnen
Losbaar met Fl. 200,- permissiegeld.

661.
1628, 12 april
Vestiging erfcijns Schijndel-Elschot
door: Sander z.v.w. Dirk Sandersz., wonende te Schijndel
t.b.v.: Engele Pynappel d.v. Jan Pynappel en meesteres van het Groot Begijnhof ten
behoeve van het sacrament in de kerk aldaar
van: losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
huis, erf, hof een aangelegen land groot 9 lopenzaad in Schijndel in het Elschot
tussen Jan Dirksz. Sanders en het Groot Gasthuis, strekkend van Jan Dirksz. Sanders
tot aan Mette, w.v. Willen van den Oudenhuis
lasten:
1.
erfcijns van £ 6 aan het klooster Mariënhage bij Eindhoven
2.
een erfcijns van 11 stuiver aan Hendrik Dankaarts
3.
een erfcijns van £ 4 was aan het O.L. Vrouwealtaar in de kerk van Schijndel
4.
drie erfcijnzen van 30 stuiver, 14 stuiver en 1 vat rogge aan de Tafel van de H. Geest
in Schijndel
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5.
erfcijns van 7 stuiver aan de pastoor van Schijndel
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld
op de rug:
afgelost in 1763.

662.
1628, 20 mei
Vestiging erfcijns Schijndel-Lutteleinde
door: Dirk Jan Gerrits en zijn zuster Katrijn w.v. Peter Gerrit Spieringsz., k.v.w. Jan Gerard
Walraven en Goortke d.v.w. Jan van Uden, mede optredend namens Katrijn,
minderjarige dochter van w. Jan Gerritsz. en Emke Jansz. (machtiging verleend door
schepenen van Schijndel op 18 mei 1628)
t.b.v.: zr. Liesbeth van den Abelen, meesteres van de Grote Infirmerie
van: losbare erfcijns van Fl. 6,875
uit:
huis, erf en hof groot 5 lopenzaad in Schijndel op het Lutteleinde in het Hermalen
tussen Jan Hendrik Eymberts en Eymbert Hendrik Eymberts en verder grenzend aan
de gemeynte van Schijndel
lasten:
1.
de grondcijns van 2½ oort gend. de Vrouw Van Deventercijns
2.
een reductiepacht van 1 mud rogge aan de Tafel van de H. Geest in 's-Hertogenbosch
3.
een erfpacht van 4 vaten rogge aan voornde Tafel
bijzonderheden:
nadat Goortke van de tocht is afgegaan
voorw.:
losbaar met Fl. 125,- permissiegeld.

663.
1628, 27 juni
Vestiging losbare erfcijns Schijndel-Lutteleinde
jaargetijden
door: Dirk Jan Gerrits en zijn zuster Katrijn w.v. Peter Gerrit Spieringsz., k.v.w. Jan Gerard
Walraven en Goortke d.v.w. Jan van Uden, mede optredend namens Katrijn,
minderjarige dochter van w. Jan Gerritsz. en Emke Jansz. (machtiging verleend door
schepenen van Schijndel op 18 mei 1628)
t.b.v.: Heilwych Eymbrechts van der Borcht, afgegaan meesteres van het Groot Begijnhof
ten behoeve van de jaargetijden van wijlen heer Roelof van Erp en zuster Bele
Olieslager in de kerk van het begijnhof
van: losbare erfcijns Fl. 4,50
uit:
de onderpanden beschreven in nr. 662
Losbaar met Fl. 75,- permissiegeld.

664.
1628, 27 juni
Vestiging erfcijns huis Achter de Minderbroeders
door: Aart, Jan en Aalke k.v Maarten z.v.w. Aart Maartensz. en slotemaker en van w.
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Katrijn d.v.w. Gerard Wyten uit Oisterwijk
t.b.v.: Geerling Ruys ten behoeve van mr. Willem van Achelen, priester en kanunnik van de
St. Janskerk
van: losbare erfcijns van Fl. 4,50
uit:
huis, erf en een leeg plaatsje c.a. achter de kerk van de minderbroeders tussen
Simon Albrechtsz., busmaker, en Dirk Anthonisz. de Ruiter, schrijnwerker
De transactie vindt plaats nadat de vader, Aart voornd., van de tocht is afgegaan
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.
665.
1631, 21 november
Overdracht erfcijns St. Oedenrode-Houthem
door: Anselm van den Kerkhof, inwonende burger van Den Bosch, daartoe gemachtigd
door Domien van de Leemputte, schepen van Breda, (akte van procuratie verleden
voor burgemeesters, schepenen en raad op 7 mei 1631)
aan: mr. Roelof Bloemaart z.v.w. Jan Willemsz. Bloemaart
van: een losbare erfcijns van Fl. 22,50
uit:
de onderpanden omschreven in nr. 659.

666.
1633, 13 april
Vestiging erfcijns Enschot; Tilburg
door: Vreyns en Hendrik, k.v. Marieke d.v.w. Willem Jansz. en w. Klaas Peter Vranken en
Jacob Eysen als e.v. Anna d.v. Marieke en w. Klaas voornd.
t.b.v.: Anthonia d.v. Peter Dirksz. ten behoeve van de Kleine Infirmerie
van: een losbare erfcijns van Fl. 11,uit:
huis, schuur, hof, boomgaard en aangelegen land groot 11 lopenzaad in Enschot
tussen Adriaan Gerard Goyartsz. en Hendrik Cornelis Colen en strekkend van de
gemene straat tot Mathys Peter Wyten
Nadat Marieke van de tocht is afgegaan. Dit is een herbelegging van een afgeloste rente
verschuldigd door de heer van Grobbendonk
Losbaar met Fl. 200,- .

667.
1633, 27 april
Vestiging erfcijns Waalwijk
door: Jan Woutersz., oudmolenaar te Waalwijk
t.b.v.: Jan Moniks ten behoeve van Jenneke d.v. Herbrecht van den Wier en zijn echtgenote
Dorske d.v. Gijsbrecht Jansz. Ysbrants zolang zij leeft en na haar dood aan het
klooster van Nazareth in Waalwijk
van: een losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
een stuk zaailand van 10 hont in Waalwijk in het Veen tussen Lambrecht Jansz.,
president te Waalwijk, en het voornde klooster en strekkend van de tweede Zeynde
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tot de Meerdijk
Herbelegging van een op deze datum afgeloste rente van Fl. 6,- uit 8 hont land aldaar over
de Dwarsloot die door de verkoper zijn verkocht aan Daam Bernards.

668.
1634, 26 mei
Vestiging erfcijns Beek & Donk; Tilburg
door: Willem en Anthonius z.v. Frans Janssen van Doorn, wonend in Beek bij Aarle
t.b.v.: Gerard Jansz. van der Wiel ten behoeve van de Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 18,uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 3½ lopenzaad in Beek bij Aarle op de Donk bij
de kapel tussen Heilwych w.v. Jan Cornelissen en land dat toebehoort aan de kapel
op de Beekse Donk, strekkend van een vaarweg gend. de Heesche Weg tot aan de
gemene straat
2.
een stuk akker- en groesland van 7 lopenzaad aldaar in de Karrestraat tussen Gerard
Rentmeesters wonend in Gemert en Goyart Marcelis, strekkend van Jozef van
Geffen, schout van Helmond, tot aan de gemene straat
3.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 2 lopenzaad aldaar op het Herent tussen
Heilwych w.v. Jacob Thomasz. en de gemene straat
Herbelegging van een kapitaal van Fl. 300,- dat belegd was op de heerlijkheid Tilburg
Losbaar met Fl. 300,Dit is een later uitgevaardigde grosse.

669.
1635, 17 februari
Vestiging erfcijns Hilvarenbeek
door: Hendrik z.v. Hendrik Janssen de Jonge als e.v. Peterke d.v.w. Jan Wouterssen van den
Berg
t.b.v.: Adriana Mutsaarts, meesteres, ten behoeve van de arme begijnen op het Groot
Begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 12,uit de volgende goederen in Hilvarenbeek:
1.
huis, schuur, erf, hof en aangelegen akker- en groesland groot 3 lopenzaad op de
Voort tussen Cornelis Willem Naykens (zuid), Aart Pauwelsz. Aartsz. en Hendrik
Jansz. de Jonge, vader van de verkoper (noord), de verkoper (west) en de kinderen
van Cornelis Peter Dirksz. (oost)
2.
een stuk land, een dries, van 2½ lopenzaad tussen Jan Pauwels Aartsz. (noord), de
kinderen van Hendrik Peters de Wit (zuid), de verkoper (oost) en de kinderen van
Cornelis Peter Dirksz. (west)
3.
een stuk akkerland gend. de Voorakker tussen de kinderen van Cornelis Peter Dirksz.
en Jan Goelen + Wouter van Einde en strekkend van de gemeynte tot aan de
kinderen van Cornelis voornd.
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lasten: 1 vat gerst aan het kapittel van Hilvarenbeek en een rente van Fl. 5,- aan heer
Andries Michielsz.
Losbaar met Fl. 200,Herbelegging van een rente van Fl. 18,- verschuldigd door Jan Maarten Woutersz.

670.
1638, 15 juni
Vestiging erfcijns Haaren
door: Wouter z.v.w. Hubrecht Maas, wonende in Oisterwijk
t.b.v.: Adriaan z.v. Cornelis Hubrechts Hendriksz. ten behoeve van zijn zuster Marieke
van: een losbare erfcijns van Fl. 4,uit:
een stuk akkerland van 7 lopenzaad onder Haaren aan de Heerbaan tussen het St.
Catharinaltaar in de kerk van Oisterwijk en Jan z.v.w. Adriaan Hermans, strekkend
van Adriaan Willems te Beek, gend. het Harensbusselken, tot aan de heerbaan
voornd.
lasten: een erfcijns van Fl. 6,- aan het Groot Gasthuis en een erfcijns van Fl. 3,- aan Hans
Corsten.

671.
1638, 11 december
Overdracht erfcijns Haaren
door: Herman z.v.w. Cornelis Hubrecht Hendriksz.;
Jan z.v.w. Jan Petersz. van Beyeren als e.v. Magdalena d.v.w. Cornelis z.v. Cornelis
Hubrechtsz. voornd.;
Marieke Dionysz. als e.v. Jacob z.v.w. Goyart z.v. Cornelis Hubrechtsz. voornd.;
Adriaan de Weer als executeur van het testament v.w. Marieke d.v.w. Cornelis
Hubrechtsz., handelend namens Apollonia, enige dochter v.w. Jan Spekken en w.
Marieke voornd.
aan: Goos z.v.w. Eymbert Goossensz. van der Borcht
van: losbare erfcijns van Fl. 4,uit:
de in nr. 670 omschreven onderpanden.

672.
1638, 22 december
Vestiging erfcijns Udenhout
door: Joost z.v.w. Lambrecht Joosten en e.v. Adriana d.v. Jan de Ridder
t.b.v.: Peter Janssen Mutsaarts ten behoeve van de Grote Infirmerie
van: een losbare erfcijns van Fl. 8,uit:
een akker groot 4 lopenzaad in Udenhout tussen Jan de Smid en Arent Arentsse en
strekkend van Cornelis Adriaan Nelen tot aan Jan Ansem de Ryke en uit een huis, erf,
hof en aangelegen land groot 3 lopenzaad aldaar tussen Liesbeth Arent Daniels en
Peter Lambrechts en strekkend van de verkoper tot aan de gemene straat
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Losbaar met Fl. 185,Herbelegging van afgeloste renten toekomend aan de Grote Infirmerie.

673.
1639, 10 maart
Vestiging erfcijns Tilburg - De Rijt
door: Anthonius z.v.w. Frans Andries Spykers als e.v. Liesbeth d.v.w. Gerard Willem
Gerardsz., wonende in Tilburg
t.b.v.: Anthonia Corsten, meesteres van het Groot Begijnhof ten behoeve van de gemene
plaats van dit hof
van: een losbare erfcijns van Fl. 11,50
uit:
1.
huis, schuur, hof, boomgaard en aangelegen land groot 4 lopenzaad in Tilburg aan de
Ryt tussen Engele w.v. Lenaard Raymakers (oost), Peter Jan Hermans (west), Adriaan
Klaas Adriaan Lenaardsz. (zuid) en de gemene straat (noord)
2.
een stuk akkerland van 3½ lopenzaad aldaar tussen Peter Jan Hermans en Jan
Huyben en verder grenzend aan de gemene akkerweg
lasten: een erfcijns van Fl. 15,- aan het Baks Koorke in de St. Janskerk
Losbaar met Fl. 200,Herbelegging van twee renten van Fl. 125,- en Fl. 50,- verschuldigd door resp. Wouter
Anthonissen uit Son en Jan Klaassen uit Geldrop.

674.
1640, 31 januari
Vestiging losbare erfcijns Tilburg - De Rijt
door: Adriaan z.v.w. Maarten Adriaansz. wonende in Tilburg
t.b.v.: Peter Mutsaartsz. ten behoeve van de Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 18,uit:
een akker van 5 lopenzaad in Tilburg op de Ryt
Losbaar met Fl. 300,Herbelegging van afgeloste renten van Fl. 100,- en Fl. 200,-

675.
1640, ... maart
Vestiging erfcijns Tilburg
door: Cornelis z.v.w. Jan Michiel Damen, wonend in Tilburg aan de Postelstraat als e.v.
Mechteld d.v. Goyart Jan Nelis
t.b.v.: Adriana Mutsaarts, begijn op het Groot Begijnhof ten behoeve van de Infirmerie
van: een losbare erfcijns van Fl. 6,75
uit:
huis, schuur, hof, boomgaard en aangelegen land groot 7 lopenzaad in Tilburg in de
Postelstraat
Losbaar met Fl. 115,-
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Herbelegging van afgeloste renten.

676.
1640, 8 juni
Vestiging erfcijns Tilburg
door: Laurens z.v.w. Klaas Beris als e.v. Lyntke d.v.w. Jan Jansz. van Riel en wonende in
Enschot
t.b.v.: Jan van Dryschor ten behoeve van de fabriek van de kerk op het Groot Begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
1.een stuk akkerland van 1½ lopenzaad in Tilburg op de Goor
2.een stuk weiland van 2 lopenzaad aldaar
Losbaar met Fl. 100,Herbelegging van een afgeloste rente van Fl. 6,- vroeger verschuldigd door Jan Roeffen in
Moergestel.

677.
1641, 19 januari
Vestiging erfcijns Moergestel
door: Goyart z.v.w. Gijsbrecht Goyartsz. van Elderen, wonende in Moergestel
t.b.v.: Laurens van Kessel ten behoeve van de Kleine Infirmerie
van: losbare erfcijns van Fl. 5,50
uit:
1.
een stuk akkerland van 4 lopenzaad in Moergestel
2.
huis, hof en aangelegen land groot 1 sesterzaad aldaar
Losbaar met Fl. 100,Herbelegging van een afgeloste rente van Fl. 100,- verschuldigd door Jan Klaas Hendriksz. op
Den Dungen.

678.
1641, 6 augustus
Overdracht erfcijns Someren; klooster Waalwijk
door: mr. Frans Havens, licenciaat in de beide rechten, handelend namens zijn broer
mr. Frederik Havens, licenciaat in de beide rechten, protonotaris, kanunnik en cantor
in de collegiale kerk van St. Pieter te Leuven (procuratie voor notaris Paul van
Meerbeek te Leuven van 20 juli 1641)
aan: Laurens van Kessel, secretaris van de stad 's-Hertogenbosch ten behoeve van het
klooster Nazareth in Waalwijk
van: erfcijns van Fl. 6,- , tien jaar achterstallig
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen land groot 5 lopenzaad in Someren bij de Gommerstraat
bij de kapel
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2.
2 lopenzaad land aldaar in de Veltmersakkeren
Gevestigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 27 januari 1529 door Jan z.v.w. Jan
Lybens en Willem z.v.w. Jan Kortsmid ten behoeve van Broos van Hanenberg z.v. Willem
Aartsz.. Door de overdragers geërfd van mr. Jan Havens, licenciaat in de beide rechten en
diens broer jonker Dirk Havens.

679.
1642, 31 maart
Vestiging erfcijns Tilburg-Postelstraat
door: Cornelis z.v.w. Jan Gielens
t.b.v.: Peter Mutsaarts ten behoeve van de Grote Infirmerie
van: een losbare erfcijns van Fl. 2,75
uit:
huis, hof, boomgaard en aangelegen landerijen groot 6 lopenzaad in Tilburg aan de
Postelstraat
lasten:
een erfcijns van Fl. 6,75 aan de Grote Infirmerie
Losbaar met Fl. 43,50
Herbelegging van afgeloste renten toekomend aan de Grote Infirmerie.

680.
1642, 9 oktober
Vestiging erfcijns Tilburg
door: Herman z.v.w. Aart Janssen, wonende in Tilburg
t.b.v.: Jan van der Meulen ten behoeve van de fabriek van de kerk op het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 16,uit:
een hoeve in Tilburg groot 50 lopenzaad
lasten: een reductiepacht van 1 malder aan het kapittel van de St. Janskerk in Den Bosch
Losbaar met Fl. 300,Herbelegging van een afgeloste rente van Fl. 21,- verschuldigd door Paul Aartssen van Berk
wonend in Son.

681.
1643, 10 november
Vestiging erfcijns Alem
door: Adriaan z.v.w. Gijsbrecht de Werd als e.v. Marieke d.v.w. Boudewyn Janssen
t.b.v.: Jan van der Meulen ten behoeve van Marieke Pauwels van Oisterwijk
van: een losbare erfcijns van Fl. 15,uit:
8 hont land in Alem
Losbaar met Fl. 300,-, de ene helft te betalen in patacons van Fl. 2,50 het stuk en de andere
helft in goed gangbaar geld.

682.
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1644, 6 juli
Vestiging erfcijns Deurne
door: Jan z.v.w. Goos van Berkel wonend in Deurne
t.b.v.: Heilwych van der Borcht
van: een losbare erfcijns van Fl. 10,50
uit:
huis, erf, hof en aangelegen akker- en weiland groot 8 lopenzaad in Deurne bij de
Schutsboom
lasten: een erfcijns van Fl. 6,- aan Katrijn Zebrechts
Losbaar met Fl. 200,- te betalen in goed geld dat wil zeggen in rijksdaalders van Fl. 2,50 het
stuk.

683.
1644, 24 september
Vestiging erfcijns St. Oedenrode
door: Gerard z.v.w. Aart Aartsz. Vervoort, wonend in St. Oedenrode
t.b.v.: Cornelia Hendriksz., begijn op het Groot Begijnhof, ten behoeve van de Grote
Infirmerie
van: een losbare erfcijns van Fl. 7,50
uit:
een stuk akkerland van 8 lopenzaad in St. Oedenrode in den Bosch opt Espendonk
lasten: een erfpacht van 3 lopen rogge aan heer Jan van Schijndel
Losbaar met Fl. 150,Herbelegging van een erfcijns van Fl. 7,50 verschuldigd door Lambrecht Everts, zeeldraaier,
uit St. Oedenrode.

684.
1645, 31 december
Vestiging erfcijns Deurne
door: Jan z.v.w. Goos van Berkel (als nr. 682)
t.b.v.: Marieke van Berkel ten behoeve van de armen van het Groot Begijnhof
van: losbare erfcijns Fl. 2,50
uit:
huis c.a. (als nr. 682).
lasten: de twee erfcijnzen vermeld in nr. 682
Losbaar met Fl. 50,- te betalen in patacons van Fl. 2,50 het stuk
herbelegging van een afgeloste rente van Fl. 3,- verschuldigd door Steven Willems en Peter
Janssen uit Waalwijk.

685.
1646, 20 januari
Overdracht erfcijns huis St. Jorisstraat
door: Willem z.v.w. mr. Jan van Meyelsvoort z.v. Willem Aartsz. van Meyelsvoort
aan: Thomas van Hijnsberg, notaris
van: erfcijns van Fl. 42,-
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uit:
een poort, huis, erf, hof en achterhuis c.a. in de St. Jorisstraat
door jonker Willem de Borggreve, heer van Oerle, verkocht aan mr. Anthonius van
Meyelsvoort z.v.w. Aart van Meyelsvoort, licenciaat in de beide rechten en de echtgenote
van Anthonius, Agnes d.v.w. Jan de Bosschere (akte voor schepenen van Den Bosch, 4
januari 1566).
op de rug:
later gereduceerd tot Fl. 35,- en toen verschuldigd door de weduwe van jonker Elbert le
Lyon.
Zie Van Sasse van Ysselt, Voorname huizen, deel I, p. 427 e.v.
686.
1647, 9 juli
Overdracht erfcijns Deurne
door: Goos Eymbrechts van der Borcht e.v. Griet Volmans
aan: Gijsbrechtke d.v.w. Dirk Lenaards Lokaarts
van: losbare erfcijns van Fl. 10,50
uit:
de onder nr. 682 omschreven onderpanden in Deurne
Heilwych Eymbrechts van der Borcht, voorheen meesteres van het Groot Begijnhof, had in
haar testament verleden voor notaris Klaas van Niehof op 4 mei 1646, een bedrag van Fl.
1000,- vermaakt aan haar broer Goos om daarmee zijn schulden aan anderen te betalen.
Deze transactie vindt in dat kader plaats.

687.
1647, 2 augustus
Vestiging erfcijns Veghel
door: Jan z.v.w. Dirk Hansen, wonende in Veghel
t.b.v.: Gijsbrechtke Roekaarts ten behoeve van de Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 5,50
uit:
huis, erf, hof, boomgaard en aangelegen hooi- en groesland in Veghel aan de heide
lasten:
1.
de grondcijns
2.
een reductiepacht van 1 mud rogge aan de w.v. Dirk van de Velde
3.
een losbare erfcijns van Fl. 4,50 aan Hendrik Colen
4.
een erfcijns van Fl. 3,-aan Engele Lambrechts
5.
een losbare erfcijns van Fl. 10,- aan Petronella Heesters w.v. Dirk van de Velde.
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.

688.
1647, 14 september
Vestiging erfcijns Goirle
door: Aart z.v.w. Lenaard Jansz. van Nerven, wonende in Goirle
t.b.v.: Katrijn d.v.w. mr. Laurens van Beukenberg en meesteres van het Groot Begijnhof ten
behoeve van de arme begijnen
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van: een losbare erfcijns van Fl. 5,uit:
een stuk akkerland van 2 lopenzaad in Goirle aan de Dorenweg
Losbaar met Fl. 100,- permissiegeld.
Herbelegging van een afgeloste rente van Fl. 5,50 uit Oirschot.

689.
1647, 19 oktober
Overdracht erfcijns Goirle
door: Leonora d.v.w. Jan Jacobsen van den Kerkhof, begijn in het Groot Begijnhof
aan: Jan van der Meulen ten behoeve van het Groot Begijnhof
van: een erfcijns van Fl. 3,125
uit:
een stuk akkerland van 8 lopenzaad gend. de Spaatakker met een koeweike daaraan
grenzend van 3 lopenzaad in Goirle achter het Beukerkant
Door Joost z.v.w. Jan Adriaanssen Taat en diens zoon Anthonius verkocht aan Leonora voor
schepenen van Den Bosch op 30 januari 1619.

690.
1648, 4 februari
Vestiging erfcijns Erp
door: Cornelis Hendriksz. Kusters, inwoner van Erp en e.v. Wilhelmina d.v. Anthonius Jan
Dirksz.
t.b.v.: Cornelis van Boxmeer, notaris en klerk op de secretarie van de stad Den Bosch
van: losbare erfcijns van Fl. 7,50
uit:
huis, hof, akker- en weiland en aangelag groot 4 lopenzaad in Erp aan het Royend
lasten: erfpacht van 1 malder rogge aan de Tafel van de H. Geest van Erp
Losbaar met Fl. 150,- te betalen in rijksdaalders van Fl. 2,50 het stuk.
Met een afschrift op papier.

691.
1648, 3 oktober
Vestiging erfcijns Achter de Minderbroeders
door: Roelof Dirksz. de Groot, oude klerenkoper
t.b.v.: Laurens van Kessel, secretaris van de stad ten behoeve van Cornelia Hendriksz.,
begijn op het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 5,uit:
huis, erf en een plaatsje daarachter Achter de Minderbroeders tegenover de
Provoost Geweldiger, gend. De Rode Haan
lasten:
1.
de grondcijns
2.
een erfcijns van Fl. 5,- aan de weduwe van Hubrecht Aartsz.
3.
een erfcijns van Fl. 4,50 aan de weduwe van Mathys van den Anker, in leven
secretaris en griffier van de stad
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4.
een erfcijns van Fl. 8,- aan de nonnen van het Groot Gasthuis
Losbaar met Fl. 100,- te betalen in rijksdaalders van Fl. 2,50 het stuk.

692.
1649, 26 mei
Vestiging erfcijns Hilvarenbeek
door: Marcus en Jan, gebroeders en z.v.w. Reinier Hendriksz. Reynen van Rovaart wonend
in Hilvarenbeek
t.b.v.: Cornelis van Boxmeer, notaris en klerk op de secretarie van Den Bosch
van: losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
1.
een dries met de schuur erop, eigendom van de eerstgenoemde verkoper, groot 3½
lopenzaad in Hilvarenbeek gend. de Nycool aan de Vaart
4.
een akker van 4½ lopenzaad gend. de Breden Aakker aldaar, eigendom van de
laatstgenoemde verkoper, aan de Velthoeve nabij de Esbeekse Molen
lasten: een ‘realchyns’ (?) die betaald wordt met 3 stuiver en 6 penningen aan het kapittel
van Hilvarenbeek uit 2.
Losbaar met Fl. 100,- goed Hollands permissiegeld.

693.
1649, 26 mei
Vestiging erfcijns Veghel-Zondveld
door: Dirk Aartsz.
t.b.v.: Cornelis van Boxmeer, notaris en klerk op de secretarie
van: losbare erfcijns van Fl. 8,uit:
de helft van een huis, schuur, hof, boomgaard met 10 lopenzaad land in Veghel op
het Laag Zondveld
lasten: een reductiepacht van 1 mud rogge die betaald wordt met Fl. 5,-, toekomend aan de
erfgenamen van Simon van Beth..eer
Losbaar met Fl. 150,- Hollands permissiegeld
De transactie vindt plaats nadat Aart Dirksz., de vader, van de tocht is afgegaan.

694.
1649, 5 juni
Vestiging erfcijns Erp
door: Aart z.v.w. Dirk Willem Bekkers, wonend te Erp
t.b.v.: Cornelis van Boxmeer, notaris en klerk op de secretarie van 's-Hertogenbosch
van: losbare erfcijns van Fl. 10,50
uit:
1.
huis, erf, boomgaard een ander land, groot 4½ lopenzaad in Erp tussen de Hoek en
de Heuvelberg
2.
een weiveld groot 1½ lopenzaad aldaar in de Hazenmortel gend. het Eusel

- 1 -

3.
een weiveld groot 3 lopenzaad aldaar gend. de Heuvelberg
lasten: een erfcijns van Fl. 10,- aan de Tafel van de H. Geest in Den Bosch en een erfcijns van
Fl. 5,- aan Gerrit Lemmens
Losbaar met Fl. 200,- te betalen in rijksdaalders van Fl. 2,50 het stuk.

695.
1649, 8 juni
Vestiging erfcijns Rosmalen-Kruisstraat
voor: schepenen van Rosmalen
door: Peter Janssen, inwoner van Rosmalen
t.b.v.: Peryntje Melyns of haar kinderen gend. Caspar, Maria en Jan Schotelmans e.v.
Jacomyntje
van: een losbare erfcijns van Fl. 10,uit:
een akker met een stuk broekland in Rosmalen in Heze op de Kruisstraat naast
Bruggen
lasten: de dorpslasten, binnenlandse lasten, gebuurlijke rechten en schouwen
Losbaar met Fl. 200,- Hollands permissiegeld
De transactie maakt deel uit van de verkoop van dit land.

696.
1649, 13 september
Overdracht erfcijns Helmond
door: Jenneke d.v. Jacob Cornelisz., begijn op het Groot Begijnhof
aan: Gijsbrechtke Loekaarts ten behoeve van Cornelia Hendriksz., begijn op het Groot
Begijnhof
van: een erfcijns van Fl. 11,uit:
de in nr. 647 omschreven onderpanden in Helmond [zelfde belendingen].

697.
1650, 15 januari
Vestiging erfcijns Verwersstraat
door: Anthonius Willems als e.v. Agnes d.v.w. Jan Gerards van Bilsen en Marieke; Marieke
was d.v.w. Jan Sebastiaans Vervlaassen en Mechteld d.v.w. Jacob z.v.w. Simon van
Dinther
t.b.v.: Thomas van Hynsberg ten behoeve van de Grote Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 5,uit:
de helft van een huis, erf, hof en een achterhuis met een achteruitgang in de Korte
Putstraat, gelegen aan de Verwersstraat
lasten: een erfcijns van Fl. 15,- aan de erfgenamen van Mechteld voornd.
Losbaar met Fl. 100.
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698.
1651, 13 juli
Vestiging erfcijns Ammerzoden
voor: schepenen van Ammerzoden
door: Jan Ariensz. van Tiel
t.b.v.: Gijsbrechtke Dirks Roekers
van: losbare erfcijns van Fl. 12,50
uit:
11 hont weiland op de Boosteren in Ammerzoden
Losbaar met Fl. 200,-.
699.
1651, 7 november
Overdracht erfcijns Schijndel-Elschot
door:
Liesbeth d.v. Jan Denen en w.v. Peter Cornelissen van Boekel;
Jan Anthonissen Tybosch als e.v. Jenneke d.v. Peter Jan Denen, mede namens Lambrecht
Bartholomeussen wonend in Herpen;
Gijsbrecht Lambrechts;
Jan Joosten mede namens Jenneke Joost Ariens, zijn zuster;
Jan Denen, mede namens Dirk Denen zijn broer en namens Hendrik Janssen als e.v. Katrijn
d.v. Daniel Janssen;
Jan Willemsz. en Thomas Willemsz. van Boekel als e.v. Jenneke d.v. Willem Janssen;
Peter Janssen van Lierop als e.v. Marieke d.v. Willem Janssen;
Jan Jan Daniels, mede namens Hubrecht Janssen zijn broer
allen erfgenamen van Jacob Janssen van Lennich
aan: Hendrik van Nuenen ten behoeve van Andries Lambrechts van den Bogaard
van: erfcijns van Fl. 7,uit:
huis, erf, hof en aangelegen land, vormend een plak, groot 1 malderzaad in Schijndel
in de Elschot
De rente is gevestigd voor schepenen van Den Bosch op 12 februari 1607.

700.
1653, 20 maart
Overdracht erfcijns Veghel-Zondveld
door: Cornelis van Boxmeer, notaris en klerk op de secretarie van de stad
aan: Thomas van Hijnsberg, notaris en klerk op de secretarie van de stad
van: losbare erfcijns van Fl. 8,uit:
de in nr. 693 omschreven onderpanden.

701.
1653, 20 maart
Overdracht erfcijns Erp
door: Cornelis van Boxmeer, notaris en klerk op de secretarie van 's-Hertogenbosch
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aan:
van:
uit:

Thomas van Hijnsberg, notaris en klerk op de secretarie, ten behoeve van de arme
begijnen
losbare erfcijns van Fl. 7,50
de in nr. 690 omschreven onderpanden.

702.
1653, 20 maart
Overdracht erfcijns Hilvarenbeek
door: als nr. 701
aan: als nr. 701
van: losbare erfcijns van Fl. 6,uit:
de onderpanden omschreven in nr. 692.

703.
1653, 1 juli
Overdracht erfcijns Erp
door: als nr. 701
aan: als nr. 701, nu ten behoeve van de fabriek van de kerk van het begijnhof
van: losbare erfcijns van Fl. 10,50
uit:
de in nr. 694 omschreven onderpanden in Erp.

704.
1656, 27 april
Overdracht erfcijns Haaren-Gevel
voor: schepenen van Oisterwijk
door: Jan z.v. Jan Timmermans
aan: Abraham Verster ten behoeve van het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 9,- uit Fl. 12,- (Fl. 3,- is reeds afgelost)
uit:
de in nr. 642 omschreven onderpanden.

705.
1656, 7 oktober
Overdracht reductiepacht St. Michielsgestel
door: Willem ("Guilliam") van Kampen, notaris en procureur voor het gerecht van Den
Bosch
aan: Hendrik van der Heiden, koopman in Den Bosch
van: een reductiepacht van 6 sester uit 1 mud rogge betaald wordende met Fl. 4,50
uit:
huis, erf, hof een aangelegen land in St. Michielsgestel in Hezelaar, een akker gend.
de Weesakker, een akker gend. Beyntel aldaar in de gemene akkeren en een stuk
land van 2 bunder in Gemonde in Elde
Gevestigd voor schepenen van Den Bosch op 4 januari 1440 en door Willem voornd.
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Verworven van Jan Pelgrom en jonkvrouwe Clara Bartels, w.v. Jan Pelgrom.

706.
1657, 15 april
Vestiging erfcijns Lith
door: Jan Gijsbrechts van der Boven, wonende in Lith
t.b.v.: Gijsbrechtke d.v.w. Dirk Lenaardsz. Loekaarts
van: een losbare erfcijns van Fl. 7,50
uit:
2½ morgen zaai- en weiland in Lith in de Westerakkeren
lasten: een cijns van 7½ oort aan de heren van Luik
Losbaar met Fl. 150,- permissiegeld te betalen in geen lichtere stukken dan rijksdaalders.

707.
1657, 10 augustus
Overdracht erfcijns Beek & Donk
door: Jonkvrouwe Digna le Lyon, w.v. kapitein Marigroy
aan: Thomas van Hynsberg, notaris in 's-Hertogenbosch
van: een erfcijns van Fl. 35,- gereduceerd tot Fl. 25,uit:
een hoeve gend. de hoeve tot Lynden in Beek bij Aarle
Op 17 januari 1609 voor schepenen van 's-Hertogenbosch verkocht door jonker Eymbrecht
van Oetelaar, stadhouder van Peelland, handelend namens Lucia, Anna, Maria en Liesbeth,
zusters en k.v.w. jonker Jacob van den Bongaart en w. jonkvrouwe Geertrui van Beek, en
geassisteerd door jonker Albrecht van der Voort, schout in het Nederambt van het Land van
Cuyk, aan Anna Vlas d.v.w. mr. Thomas Vlas. Jonkvrouwe Digna heeft deze rente geërfd en
verkregen bij een erfdeling voor schepenen van Den Bosch op 30 september 1655.

708.
1658, 3 augustus
Vestiging erfcijns Macheren
door: Jan de Rover, wonend in Macheren, en e.v. Griet d.v.w. Jan Lucas Woutersz.
t.b.v.: Hendrik Ruys, secretaris van de stad Den Bosch, ten behoeve van de fabriek van de
kerk op het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 8,25
uit:
12½ h. zaai- en weiland in Macheren
Losbaar met Fl. 150,Herbelegging van een afgeloste rente van Fl. 9,- verschuldigd door Aart Everts van Orthen
uit onderpanden in Mierlo.

709.
1658, 3 september
Overdracht erfcijns Achter de Minderbroeders
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door: Anthonius Koremans z.v.w. Gijsbrecht Koremans, als e.v. Gijsbrechtke d.v.w. Mathys
van den Anker, in leven secretaris en griffier van de stad; de moeder van
Gijsbrechtke was w. Hester van Achelen d.v. Jan van Achelen
aan: Laurens van Kessel, secretaris van de stad, ten behoeve van Gijsbrechtke Lokaarts
d.v.w. Dirk Lenaardsz. Lokaarts
van: een erfcijns van Fl. 4,75
uit:
de onderpanden omschreven in nr. 664

710.
1660, 22 januari
Overdracht erfcijns Lith
door: Gerard Cornelisz. van Deursen
aan: Thomas van Hijnsberg ten behoeve van de Kleine Infirmerie
van: een erfcijns van Fl. 6,uit:
1.
huis, erf, schuur, korenberg, grond, twee hoven en een boomgaard, aaneen gelegen
in Groot Lith in de Engewyk
2.
een kamp land van 8 hont in Lith in de Houtricht
bijzonderheden:
Door Hendrik Beek z.v.w. Hendrik z.v.w. Jan Damen als e.v. Hadewych d.v.w. Aart
Lambrechtsz. voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 7 juli 1545 verkocht aan Lambrecht
z.v.w. Jan Simons Door Anna Gerards de Bruin, begijn op het Groot Begijnhof, in haar
testament verleden voor notaris Jan van Leemweg op 12 januari 1660, vermaakt aan Gerard
Cornelisz. voornd.

711.
1661, 13 mei
Overdracht erfcijns Rosmalen-Kruisstraat
door: Jan van Gangelt als e.v. Maria van Casteren d.v. mr. Jeroen van Casteren en Peryntje
Melyns
aan: mr. Laurens van Kessel, secretaris van de stad, ten behoeve van de fabriek van de
kerk op het Groot Begijnhof
van: een losbare erfcijns van Fl. 10,uit:
de in nr. 695 omschreven onderpanden in Rosmalen op de Kruisstraat.

712.
1662, 6 maart
Overdracht erfcijns St. Michielsgestel
door: Willem en Martijntje, k.v.w. Paul van de Keer (?);
Hendrik van Loon als e.v. Elske d.v. Jan Willemsz. van de Laar;
Jan Jansz. Rover en Jan van de Laar als voogden over de minderjarige kinderen v.w.
Willem Jansz. van de Laar, daartoe gemachtigd door schepenen van Den Bosch
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aan:
van:
uit:

Thomas van Hijnsberg ten behoeve van Gijsbrechtke Dirksz. Lokaarts
een erfcijns van Fl. 17,- nu gereduceerd tot Fl. 15,huis, esthuis, schuur, hof, boomgaard en aangelegen land groot 18 lopenzaad in St.
Michielsgestel aan het Hezelaar
Door Aart z.v. Jacob Adriaans wonend te St. Michielsgestel op 28 december 1655 voor
schepenen van 's-Hertogenbosch verkocht ten behoeve van Geerburg van de Laar ten
behoeve van Elske d.v. Willem Jan Schevers en sedertdien vererfd op de overdragers.

713.
1663, 13 november
Vestiging losbare erfcijns Verwersstraat
door: Michiel van Haubraken klerk op de secretarie, namens Hendrik van den Gevel,
burger van 's-Hertogenbosch; Hendrik is w.v. jonkvrouwe Anna van Ophoven en tot
deze handeling gemachtigd door hun beider besloten testament verleden voor
notaris Gillis Ketgen op 15 februari 1645 en op 22 september 1646 geopend
t.b.v.: mr. Thomas van Hijnsberg, notaris en klerk op de secretarie van deze stad, ten
behoeve van Gijsbrechtke Dirksz. Lokaarts
van: een losbare erfcijns van Fl. 10,uit:
huis, erf, hof en achterhuis, gend. het Wapen van Kleef, in de Verwersstraat
lasten: de grondcijns van 1½ stuiver en een erfcijns van £ 5 aan de erfgenamen van Simon
van Bethmer
Losbaar met Fl. 200,- permissiegeld.

714.
1664, 17 juli
Overdracht erfcijns Son
door: Goyart Peters de Haan als e.v. Henrica d.v. Gerrit Jacobs Spykers
aan: mr. Thomas van Hijnsberg ten behoeve van de armen op het Groot Begijnhof
van: erfcijns van Fl. 7,uit:
de in nr. 621 omschreven onderpanden in Son

715.
1667, 1 september
Schuldbekentenis Postelstraat
door: Adam Jansz. van Wijk
t.b.v.: Hendrik Ruys, secretaris van de stad, ten behoeve van het Groot Begijnhof
betreft:
een som van Fl. 78,75 hem geleend
onderpand: huis, erf, lege plaats en achterhuis, gend. De Oranjeboom, aan de
Postelstraat aan de achterzijde grenzend aan het erf gend. De Kroon
Dit is een schuldbekentenis op 'speciaal en reëel verband'.
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716.
1668, 19 januari
Vestiging erfcijns Haaren
door: Rut Albrecht Rutten, wonende in Haaren, en e.v. Liesbeth d.v. Hendrik Schellekens
t.b.v.: Jan van der Meulen, secretaris van deze stad, ten behoeve van Gijsbrechtke Dirksz.
Lokaarts
van: een losbare erfcijns van Fl. 15,uit:
een stuk weiveld van 7 lopenzaad in Haaren op Nieuwenhuis
Losbaar met Fl. 300,- permissiegeld.

BHIC inv. nr. 35, geen regest
1672
Schuldbekentenis
(De datumregel is onleesbaar omdat deze niet is gescand)
Schuldbekentenis van f 350 tegen 5% rente van Jan Huyberts aan Johan Bakkers met als
onderpand een huis c.a. op de Vughterdijk.

717.
1675, 8 augustus
Overdracht rente Brabantse beden
door: Jonker Willem Aart van Broekhoven, oudste z.v.w. jonker Rogier van Broekhoven,
heer tot Milheeze, en Jacqueline van der Kammen, gemachtigd door het testament
van zijn ouders, verleden voor notaris Cornelis van Boxmeer op 21 oktober 1664 en
op 23 mei 1675 geopend met daarin de bevoegdheid om zoveel goederen te
verkopen als er schulden zijn
aan: Maria van Beugen w.v. Jaspar van Emmerik
van: een rente op de Brabantse beden van Fl. 50,- nu gereduceerd op Fl. 30,- verkocht
door de Staten van Brabant op 30 mei 1571.

718.
1739, 13 maart
Overdracht renten Brabantse beden
door: Andries van der Lagen, koopman en burger van Den Bosch
aan: Maximiliaan Anthonius de Gistelles en Willem Steenmans, als voogden van Hendrik
Jozef Nagelmakers en Petronella Maximiliana Nagelmakers, minderjarige k.v.w.
Peter Nagelmakers en Johanna Maria van den Endepoel
van:
De volgende renten op de Brabantse beden:
1.
Fl. 24,- (nr. I-684) verkoopdatum niet vermeld
2.
Fl. 8,- (nr. I-267) verkocht x november 1564
3.
Fl. 24,- (nr. I-807) verkocht 30 mei 1571
4.
Fl. 4,- (nr. I-918) verkocht 30 juli 1574

- 1 -

De nominale waarde bedroeg Fl. 1500,-, de koopsom zonder overdrachtsbelasting Fl. 1599,-.

719.
1749, 19 december
Hypotheek grond Groot Begijnhof
door: Jan Schrouw, burger van Den Bosch
t.b.v.: Cornelis Maarten Pels, oud-schepen en raad van de stad als rentmeester van het
Groot Begijnhof
betreft:
een erfcijns van Fl. 5,- op 808 Rijnlandse vierkante voeten grond aan het
Begijnhof ('speciaal en reëel verband').

720.
1782, 27 mei
Overdracht renten Brabantse beden
door:
mr. Gerard Smits, wonend in Den Bosch, en gemachtigd door Maximiliaan
Anthonius van Spoelberg, heer van Lovenjoel en wonende te Diest c.s., allen
erfgenamen van Andries Emmanuel Jozef van Spoelberg tot Eindhout die
eerst afstand heeft gedaan van zijn tocht en w. Petronella Maximiliana
Nagelmakers
aan:
het Groot Begijnhof
van:
twee renten op de Brabantse beden van Fl. 600 (nr. I-807) en Fl. 100 (nr. I421).

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN
nrs. 491 – 604

DEN BOSCH (binnen de muren)

Indien het in de akte genoemde huis een naam heeft wordt deze tussen haakjes achter het
betreffende nummer vermeld.
naam

nummer regest

Achter de Minderbroeders
Beurdsestraat
Colperstraat
Diepstraat
Gevangenpoort
Hinthamereinde

502,
545,
574,
515
583,
510 (De Gulden Balk), 528, 582,
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Hinthamerstraat
St. Jorisstraat
Kerkstraat
Lange Putstraat
Ortheneinde
Orthenpoort
Orthenstraat
Peperstraat
Verwersstraat
Vismarkt
Visstraat
Volderstraat
Windmolenbergstraat
Zevensteensebrug

588,
584 (De Roeland),
558,
547,
507, 521, 560 (huis De Zon)
502 (2 maal),
502, 547,
524,
502,
502,
502,
502
515,
547.

BUITEN DEN BOSCH

naam

nummer regest

Aa (rivier)
Asten
Beek & Donk
Berkel
Berlicum
Boxtel
-Hal
-Nergentna
-Tongeren
Den Bosch
-Maalstroom
-Orthen
Brussel
Den Dungen
-Eikendonk
Eindhoven
-Eindhoven (stad)
-Woensel
Erp
Esch
Geffen
Gemonde

537 (bij Boxtel)
586,
536,
595,
502,
502, 503, 526,
500,
542,
537, 542,
538,
502, 538
533, 552-555, 562-564, 566-568, 571-572, 577, 579,
502, 524,
502, 557,
565 (Kerkstraat-De Keizer),
516,
531, 569,
502, 526,
539,
589,
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Goirle
Haaren
Heesch
-aan het kruis
Helvoirt
Heusden
Leuven
Lith
-Kessel
-Lithoyen
Loon op Zand
Mierlo
Moergestel
-Over het Water
Nistelrode
Nuland
Nuenen c.a.
-Gerwen
-Nuenen
St. Oedenrode
-Eerde
-Neynsel
-Olland
Oirschot
-Boterwyk
-Spoordonk
Oss
Ravenstein
-Herpen
Rosmalen
Schijndel
-Delschot
Smalwater (rivier)
Son & Breugel
-Son
Tilburg
-Broekhoven
Udenhout
-Groenstraat
-Gommelaarsestraat
-Winkel
Veldhoven
-Zeelst
Vught
-St. Lambertuspar.

594,
502, 599,
558,
556,
510,
532,
509, 580 (Tiendweg)
499,
525,
581, 594,
586,
601,
530,
586,
541,
541,
502, 522,
596, 597, 598,
497,
493, 502, 508,
496,
495, 514,
504, 506, 510, 513, 517,
515
492, 502, 529, 544, 587,
498, 527, 559, 570, 578, 593,
551,
542,
512, 516, 519, 540, 590, 602,
532, 595,
550, 573,
603,
591,
591, 592,
576,
530,
510, 518 (Taalstraat), 518 (Molenstraat), 520, 560
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-Cromvoirt
Waalwijk
Woudrichem

(Taalstraat),
505,
511, 600,
572,
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INDEX OP ZAKEN

onderwerp

nummer regest

aflosbaarheid renten
passim; 495, 502, 524,
Altaar van
-St. Agatha Begijnhof
502,
-Sacrament St. Janskerk
502,
-O.L. Vrouw kerk van Son
516,
-St. Jan Baptist (2e)
532,
-SS. Catharina en Barbara kerk Goirle594
Baar Gelovige zielen
begrafenis
Begijnhof, Groot
arme begijnen
huis De Nood Gods
huis van St. Catharina
huiszusters
Infirmerie, Grotepassim,
Infirmerie, Kleine
Infirmerie, ziekenkamer
meesteressen

502, 524,
498, 502, 524, 547,

502, 504, 548, 557, 599, 600, 603,
492,
498,
493, 502, 524, 547,
524, 581 (statuten),
492, 505, 524,
603,
523 (2 maal), 524, 530, 536, 541, 549, 557, 580, 581,
594, 603,
oud-meesteressen
581,
portier
502,
proveniersters
581,
rentmeester
523, 524,
zingende begijnen
523, 524,
begijnen die het gebod in de kerk lezen (?)586
inkleden van een begijn
594,
beneficiaten
-St. Janskerk
519, 523, 547, 586,
-kerk Begijnhof
494, 502, 525, 531, 532(benoeming van een rector),
538, 578,
bode van St. Anthonius
539(Geffen)
boomgaard
509,
brandstof
502,
Broederschap
-St. Barbara St. Jansk.
502
-St. Catharina idem
502
-St. Agatha idem
502
-O.L. Vrouw Den Bosch
502,
brouwhuis
550
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bruidschat

502,

deken van de St. Janskerk
dienstbode van een begijn
doctor in de medicijnen
duifhuis

588,
502 (meerdere malen)
546,
550,

executeurs

502, 547, 586, 589,

Gasthuis
-Groot, Den Bosch
-te Esch
-voor vrouwen, in Den Bosch
-Heer Daams
-Meelmans
Geefhuiszie:
Gemeynte van
-Erp
-Gerwen
-Neynsel
-Son
getijdeboekje
gewicht
gewincijns
graanopslag

502 (meerdere malen), 510,
502,
502,
502
502,
Tafel H. Geest Den Bosch
531,
541,
497,
516,
502,
547,
495, 496,
509 (korenberg)

Heer
-Boxtel
-Herlaar
-Moergestel
hopland
huisarmen
huisraad

503, 537, 542,
589,
601,
551,
502,
502 (meerdere malen), 547, 586,

Infirmerie

zie onder: Begijnhof

jaargetijde

493, 494, 521, 524, 536, 548, 578, 586, 589,

kapelaan van het Begijnhof
Kapittel
-St. Janskerk
-St. Lambertus Luik
kasteel
Kerken

498, 502, 524, 547, 578, 586,
494, 515, 524, 532,
509,
516 (Boxtel), 550,
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-St. Janskerk
-St. Lambertus Luik
-Gr. Begijnhof
-Erp
-Geffen
-Lith
-Oisterwijk
-Schijndel
-Tilburg
kledingstukken
Klooster
-Eikendonk Den Dungen
-Zwesteren Den Bosch
-Zusters van Orthen
-Predikheren Den Bosch
-Clarissen Den Bosch
-Porta Coeli
-Windmolenberg
-Karthuizers Vught
-Vier bedelorden
-Maria's Schoot Asten
Koster
-het Begijnhof

498, 502, 521, 524, 547, 574,
498, 502, 521, 524, 547,
493, 494, 523, 524, 532, 539, 590, 596, 597,
598,
531,
539,
509, 580,
603 (gezellen van)
551,
532,
502 (meerdere malen), 547, 586,
502, 557,
502,
502,
502 (2 maal), 527,
502, 557,
504, 529,
510, 586,
510,
530,
586,
502, 524, 547,

lakenkoper
leengoed
Leproserie Hintham
lof, O.L. Vrouwelijnwaad
lijfrente

574,
510, 595,
518, 590,
523,
502,
561,

maalrecht (van een molen)
maandstonde
meubels
mis

538,
502, 586,
502 (meerdere malen)
498 (stichting van), 517 (stichting van ), 524,
573 (stichting van), 578 (stichting van), 586
(stichting van),
550
502,
583,

moated site
molen, wind
molenmaker
Muntsoorten
-blank
-braspenning
-groot, oude

515, 578,
492, 509, 538, 558, 569,
502, 503, 542, 588,
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-gulden, Beierse
-gulden, philippus
-kromstaart
-moorke
-negenmenneke
-oortstuiver
-stuiver
-vuurijzer, dubbele
muziek

532,
502, 518,
542,
530,
515,
passim
passim
518,
zie onder: zang

notaris

493, 498, 502, 521, 523, 547, 574, 584, 586,

officiaal te Leuven
olie

532,
581

Pastoor
-kerk Begijnhof
pitantie
preek
processie

494, 519, 586,; zie ook: kapelaan van het
Begijnhof
502 (2 maal),
524,
548

raadsheren van Den Bosch
rente op de domeinen
rente op de beden
rente in wijn

502,
533, 544, 549,
523, 552-555, 562-564, 566-568, 571-572, 577,
551,

schaapskooi
schepenen van:
-Den Boschpassim;
-Boxtel
-St. Oedenrode
-Oisterwijk
-Oss
-Schijndel
-Tilburg en Goirle
-Waalwijk
schilderij
schuldsanering
soep
stadsmuur
stadswal

595,

Tafel H. Geest
-Den Bosch

522 (vonnis)
526, 537, 542,
508,
591, 592,
506,
570,
550,
511,
502 (meerdere malen), 586,
600,
581 (pottagie),
507,
545,

502, 550, 556, 581,
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-van Boxtel
-van Kessel
-Lith
-Schijndel
-Son
-Woensel
tingieter
turf, Loonse

503,
499,
509,
527,
516,
516,
574,
581

uitwinningsprocedure

495,

vererving, bepalingen over
vicecureit van het Begijnhof
visrecht

502 (meerdere malen), 547, 581, 586, 594,
499,
526,

was
watertrap in Den Bosch
werktuigen

580,
502,
547,

zang

494, 502, 517, 521, 523, 524, 541, 548, 573,
578, 586,
502 (meerdere malen),
581,

zilveren voorwerpen
zout

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN
nrs. 604-720
DEN BOSCH (binnen de muren)

Indien het in de akte genoemde huis een eigen naam had, wordt deze tussen haakjes achter
het betreffende nummer vermeld.

naam

nummer regest

Achter de Minderbroeders
Achter het Wild Varken
Diepstraat
Hinthamerstraat
-Gevangenpoort
Korte Putstraat
Postelstraat

664, 691 (De Rode Haan), 709.
624.
605.
606.
697.
646, 715 (De Oranjeboom).
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Verwersstraat
Windmolenbergstraat

605 (In den Samson), 640, 644 (De Pauw), 697, 713 (het
Wapen van Kleef).
604.

BUITEN DEN BOSCH

naam

nummer regest

Ammerzoden
Asten
Beek & Donk
Berkel-Enschot
-Berkel
-Enschot
-Heukelum
Berlicum
-Middelrode
Boxtel
Deurne
Den Dungen
Eersel
-Steensel
Erp
-Boerdonk
Geldrop
-Hoog Geldrop
Gemonde
Goirle
Haaren
-Gevel
-Belveren
Heeswijk
Helmond
-Binderseind
Helvoirt
-Distelberg
Hilvarenbeek
Leerdam
Lieshout
Lith
Megen
-Macheren
St. Michielsgestel

698.
624, 659.
620, 668, 707.
641, 644.
666.
618.
640 (hoeve het Lankhuis)
624.
632, 636.
682, 684, 686.
653.
610.
690, 694, 701, 703.
625.
650.
654.
688, 689.
670, 671, 716.
642, 704.
611.
640 (hoeve het Lankhuis)
647, 696.
607.
669, 692, 702.
609.
623, 633, 635, 637.
706, 710.
708.
705, 712.
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Mierlo
Moergestel
Nistelrode
Noordeloos
Nuenen
-Opwetten
Nuland
St. Oedenrode
-Houthem
-Eerde
Oirschot
-Hedel
-Spoordonk
-Straten
Rosmalen
-Kruisstraat
Rossum (Gld.)
-Alem
Schijndel
-Eerde
-Elschot
-Hermalen
-Lutteleinde
-Weebosch
Someren
Son
-Son
Tilburg
-Postelstraat
-De Ryt
Udenhout
Veghel
-Zondveld
Veldhoven
-Oerle
Vught
-St. Lambertus
-St. Petrus
Waalwijk

658.
677.
626.
619.
616.
649.
622, 630, 683.
659, 665.
651.
655.
628.
612, 613, 614.
656.
627.
695, 711.
681.
638.
634.
661, 698.
643, 657.
662, 663.
648.
631, 645.
621, 652, 714, 464a (suppl.).
666, 668, 676.
675, 679, 680.
673, 674.
644, 672.
687.
693, 700.
629.
617.
587a (suppl.)
615, 667, 678, 473a (suppl.), 494a (suppl.).
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INDEX OP ZAKEN

onderwerp

nummer regest

aartsdiaken
aflosbaarheid renten
Altaar van
-St. Catharina kerk Gr. Begijnhof
-St. Catharina Oisterwijk
-O.L. Vrouw Lieshout
-O.L. Vrouw Schijndel

622.
passim

Begijnhof, Groot
-arme begijnen
-Infirmerie, Grote
-Infirmerie, Kleine
-meesteressen

-erfrecht
-huis De Eenhoorn
-rentmeester
-zangeressen
beneficiaten
-Groot Begijnhof
blokmeesters Den Bosch
brouwerij

641.
670.
633.
661.

passim
passim
passim
604, 605, 607, 612, 617, 618, 623, 624, 636,
639, 641, 646, 649, 650, 655, 661, 662, 663,
669, 673, 686, 688.
636 (verdeling tussen Grote en Kleine
Infirmerie).
639.
660.
655.
620, 629, 658.
651.
654.

dode hand
dorpsfinanciën

651.
637.

erfenis, verdeling van
esthuis

636.
712.

gasthuis
-Groot
-Heeren
gebuurcijns
geestelijken, arme, Den Bosch
gemeynte
-Beek & Donk
-Erp
-Schijndel

642, 651, 670, 691.
605.
616, 634.
651.
625.
625.
634 (Den Duin).
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-Son
-Steensel
gilde
-St. Sebastiaan Oirschot

652.
610.
655.

heer
-Blaarthem
-Boxtel
-Heeswyk
-Herlaar
-Milheeze
-Oerle
-Tilburg
-Zeelst
hopteelt
huisarmen

587a (suppl.).
638.
634.
654.
717.
629, 685.
666, 668.
587a (suppl.).
621.
624.

'innocent'

606, 649.

jaargetijde

640, 663.

kapel
-Beek & Donk
-St. Maarten te Haaren
-O.L. Vrouw Oirschot
-Someren
kapelaan
-in Oisterwijk
kapittel
-St. Janskerk
-Hilvarenbeek
-St. Lambertus Luik
-Leuven
-Oirschot
kerk
-Groot Begijnhof

-Haaren
-Lieshout
-Schijndel
klooster
-Bazeldonk Den Bosch
-St. Geertrui Den Bosch
-Predikheren Den Bosch

668.
611.
656.
678.
642, 644.
610, 622, 641, 664, 680.
669, 692.
706.
678.
655.
623, 633, 634 (sacrament), 635, 638, 640, 644, 652,
657, 660, 661 (sacrament), 663, 676, 680, 703, 708,
711.
642.
633.
661.
616, 629.
630, 644.
660.
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-Berne
-Eindhoven, Mariënhage
-Floreffe
-Helmond, Binderen
-Oisterwijk
-Postel
-Rosmalen (Annenborg)
-Rosmalen (Mariënwater)
-Waalwijk
korenberg

640.
661.
633.
659.
618, 659.
629.
646.
646.
615, 667, 678.
710.

lijfrente

640, 657.

meerderjarigheid
muntsoorten
-blank
-groot, oude
-obool
-patacon
-permissiegeld
-rijksdaalder

619.

opvoeding kinderen

619.

pastoor
-Groot Begijnhof
-Breugel
-Oerle
-Oirschot
-Schijndel
-Son

620, 655, 658.
633.
629.
655.
661.
621.

rente op de beden

608, 639, 640, 717, 718, 720.

schepenen
-Den Bosch
-Breda
-Boxtel
-Lith
-Noordeloos
-Oerle
-Oisterwijk
-Rosmalen
-Waalwijk
spynde

passim
665.
632.
631.
619.
629.
704.
695.
494a (suppl.).
624.

626.
628.
605.
681, 684.
passim
682, 690, 691, 694, 706.
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Tafel van de H. Geest
-Den Bosch
-Nuenen
-Oisterwijk
-Son

662, 694.
616.
618, 644.
464a (suppl.).

vice-cureit
-de St. Jan
-Haaren

zie ook: kapelaan
624.
611.

weeshuis

651.

zang

651, 655, 658.
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