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Inleiding
Zie voor de algemene inleiding het afzonderlijke bestand.
De in kapitalen gezette eigennamen en toponiemen zijn precies zo weergegeven als zij in de
oorkonde of het afschirift in het zestiende-eeuwse cartularium staan. De oorkonden zijn te
raadplegen in de studiezaal van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch. Zij zijn gerestaureerd en
op de voorgeschreven wijze geborgen.
Voor de term 'oudgeld' (dus niet oudgeld) verwijs ik naar de inleiding en het daar genoemde
boek van Ron Fierst van Wijnandsbergen.

1374, 12 januari
Testament Jan van Gerwen (volledig)
erfcijns Breugel
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus Luik, oorkondt
Jan van Gerwen z.v.w. Hessel van den Broek van Gerwen
hij is gezond van geest, maar ziek
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 5 schellingen in vlieguten eens
2.
aan het Geefhuis een erfcijns van 40 schellingen uit de akker gend. ‘Heren Emonds
Loeck’ in Breugel
3.
aan het Geefhuis een erfcijns van 40 schellingen en een erfpacht van ½ mud rogge uit
de Selstakker in Gerwen tussen een weg die loopt van Rullen naar de kerk van Gerwen
4.
aan Gielis z.v.w. Gielis Bruinink, zijn bloedverwant, een erfcijns van £ 6 uit zijn huis in
de Hinthamerstraat naast het erfgoed van Aart Noude, glaasmaker (‘vitrificis’) en uit
het erfgoed van Gielis naast de brug waarover men gaat naar Porta Coeli
5.
aan Gielis voornd. zijn beste bed en een paar van zijn breedste en een paar van zijn
nieuwe, beste en breedste lakens
6.
aan Gielis voornd. een erfpacht van 13 lopen rogge uit een erfgoed in Nuenen
7.
aan Thomas en Aart k.v.w. Griet zijn zuster ieder £ 10 eens
8.
aan Bertold en Gysbert k.v.w. Reinken Berthoutsz., zijn bloedverwanten, ieder £ 10
eens
plaats van de handeling:
het Geefhuis
getuigen van de handeling:
Boudewyn de Gruter, clericus, en
Jan z.v.w. Dirk Plage, bakker

737.
1374, 19 januari
Overdracht goederen Gerwen
Johannes z.v.w. Hesselo van Gherwen (zie nr. 736) draagt over
aan: Theodericus meester van de Tafel van de H. Geest
van: 1
erfcijns 20 schellingen
2.
erfcijns 15 schellingen
3.
erfcijns 20 schellingen
4.
erfcijns 40 schellingen
5.
erfpacht 6 lopen rogge Nuenense maat
uit:
1.
alle goederen van Theodericus z.v.w. Goessuinus van Gherwen
2.
erfgoederen van Wilhelmus Roef soen in Gerwen
3.
de goederen van w. Goessuinus van Welle

4.
de goederen van Henricus Heilwigen soen in Gerwen
5.
een akker in ORLE in Gerwen
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f145r.

738.
1374, 19 januari
Overdracht goederen Nuenen, Gerwen, Stiphout, Beek & Donk, Tongelre, ‘sHertogenbosch, Vrijdom van ‘s-Hertogenbosch, Breugel
Johannes z.v.w. Hesselo van Gerwen draagt over
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: 1.
de helft van een erfpacht 5 mud rogge Nuenense maat in Gerwen te leveren
2.
erfcijns 40 schellingen payment
3.
erfcijns 40 schellingen payment
4.
erfcijns £ 8 payment
5.
erfcijns 25 schellingen payment
6.
erfcijns £ 6 payment
7.
erfcijns 40 schellingen payment
8.
erfcijns £ 6 payment
9.
erfcijns 40 schellingen payment
uit:
1.
huis en hof in Gerwen aan het DORPAT en een stuk land aldaar
2.
een akker gend. DIE ZIGGHELERSSCHE HOF in AERLEBEKE en uit een EUSEL
daaraan gelegen
3.
een beemd in Nuenen in DIE VONDERRIJT en alle erfgoederen van Philippus
z.v.w. Gerardus van Gherwen in TONGELRE
4.
huis, hof en kameren in ‘s-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat
5.
1 morgen en 5 hont land in DAT HYNSCHE DIEPE en 3 morgen land
aldaar(=Vrijdom)
6.
2½ morgen land in het Vrijdom gelegen vóór het klooster van Porta Coeli en 2
morgen land in DIE SLAGEN
7.
erfgoederen in Stiphout, aldaar te betalen
8.
uit het goed gend. REEFTELINGEN in Nuenen
9.
uit een akker gend. HEREN EMONDS LOECT in Breugel

739.
vervallen

740.
1374, 16 februari
Betalingsbelofte erfcijns huis ‘s-Hertogenbosch
Cristianus van Zonne belooft te betalen
aan: Theodericus zoon van Iwanus [van den Grave] meester van de Tafel van de H. Geest
wegens: huis c.a. achter het woonhuis van Gerardus metten Koyen

voor: erfcijns 20 schellingen payment
lasten: 8 schellingen payment aan de priesters van de St. Janskerk; 8 schellingen payment
aan Adam van Mierde en zijn zusters; 8 schellingen payment aan Herman Ketelere en
Mathias Scriver en 8 schellingen payment aan de Tafel voornd.

741.
1374, 21 februari
het uur van de vespers
Schenking goederen Nuenen, Gerwen, Mierlo en Schijndel
Notaris Adam van Mierd van Den Bosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Johannes van Gerwen z.v.w. Hessel van den Broek schenkt
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: 1.
erfcijns £ 6 payment
2.
erfpacht 1 mud rogge
3.
erfcijns 20 schellingen [valuta niet nader aangeduid]
4.
erfcijns 40 schellingen [valuta niet nader aangeduid]
5.
erfcijns 20 schellingen [valuta niet nader aangeduid]
6.
erfpacht 1 mud rogge Nuenense maat
7.
erfpacht 1 mud rogge Mierlose maat
uit:
1.
een kwart van een kamp in Schijndel in EILDE in DOETLAER en uit de helft van
huis in deze kamp
2.
uit een zesde deel van de erfgoederen v.w. Heylwigis van Ourle in Gerwen
3.
uit twee strepen land en 1 voeder hooi in Gerwen
4.
een akker van 5 lopen gerstezaad en een daaraan liggende kamp gend. een
EUSEL met uitzondering van ¼ gedeelte ervan en uit een beemd van 6
voeder hooi in Nuenen in BAKELAER
5.
uit de ZOEECKER in Nuenen onder BAECLAER richting van de MATHEUS ACKER
groot ½ mud gerstezaad Eindhovense maat en uit een beemd van 1 voeder
hooi onder BAECLAER
6.
uit een stuk land in Gerwen in OORLE
7.
uit een stuk land in MIERLE in DYEPERBROEC
plaats van de handeling:
het huis van de Tafel van de H. Geest in de Hinthamerstraat
getuigen van de handeling
<onleesbaar> Gruyter clericus
Egidius ‘Bruyninc’ kleermaker
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 96r-97v.

742.
1374, 5 april
Betalingsbelofte erfpacht Geffen

voor: notaris Adam van Mierd
Johannes Rijckmoeden soen van Gheffen belooft te betalen
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge uit een huis en hof in Geffen en 3 morgen land waarvan 2
morgen op de gemeijnte in VINCKEL en 1 morgen in VREDE, een stuk land van 5
lopenzaad aldaar vóór de poort van heer Rycoldus Koc, ridder en uit 1 sesterzaad
land gend. DIE GRUMMEL grenzend aan het erfgoed van de pastoor van Geffen.
voorw.: pas na de dood van Johannes wordt dit van kracht.

742a.
1374, 24 april
Testament Griet van Tuil (uittreksel)
erfcijns huis bij Groot Begijnhof
Notaris Gerard Groy van Den Bosch clericus van het bisdom Luik oorkondt.
Jonkvrouwe Griet van Tuil, begijn in het Groot Begijnhof maakt haar testament.
Zij vermaakt onder andere aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 20 schellingen uit
een huis tegenover de poort van dit begijnhof uit te delen onder de armen
plaats van de handeling:
de kamer van Griet op hetg begijnhof
getuigen van de handeling:
Jan Gyskensz. poorter van 's-Hertogenbosch
Jan Muysken haar clericus
Rutger van Zolen
allen uit het bisdom Luik.
+
In het archief van he Groot begijnhof bevindt zich het volledige testament. Dit luidt als volgt:

1374, 24 april
Testament Griet van Tuil
Begijnhof, regest nr. 51
voor: Gerard Groy van ‘s-Hertogenbosch, clericus Luik
jonkvrouwe Griet van Tuil, begijn in het Groot Begijnhof, maakt haar testament
zij ligt ziek op bed
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 10 vlieguten eens
2.

aan de fabriek van de St. Janskerk 10 vlieguten eens
3.
aan het huis waar zij woont een tapijt (‘tapetum’) voor het bed van de dienstmaagd van dit
huis
4.
aan gend. huis een ketel
5.
aan ieder van de jonkvrouwen van dit huis een linnen laken gend. ‘doke’
6.
aan jonkvrouwe Johanna van Raningen (?), haar nicht, een falie en haar beste hemd
7.
aan dezelfde al haar houten gebruiksvoorwerpen die bij haar kamer behoren en waar zij over
beschikt
8.
aan Liesbeth Jordaansz., begijn, een tinnen kruik van een kwart maat, (‘laghenam stanneam
quarte mensuram continentem’), een .... en een lang laken gend. ‘een dokelinnen’
9.
aan Geertrui d.v. Rutger Bone haar hemd gevoerd met ... (‘de wammis tuniculariis foratam’)
10.
aan Rutger van Zoelen een houten tafel verbonden met ijzer (‘unum scrineum ligneum cum
ferro ligatum’)
11.
aan de dienstbode van het huis een ‘toga’, een wit hemd van mindere waarde en een hemd
(‘togam et albam tunicam minusvalentem ac cimisiam unam’)
12.
aan Rutger van Zoelen een gordel bewerkt met zilver (‘ corrigiam unam cum argento
fabricatam’)
13.
aan Odilia e.v. Rutger voornd. haar beste linnen laken
14.
aan Hubrecht van Zoelen haar grootste houten tafel met zijn sarge (‘zargiam suam’)
15.
aan Anna die voor de poort woont een grijs met wit gevoerd hemd (‘griseam tunicam cum
alboforatam’)
16.
aan Hadewych van Driel 10 schellingen oftewel vlieguten eens
17.
aan Agnes de kluizenares 10 vlieguten eens
18.
aan Agnes van Erp 10 vlieguten eens
19.
aan Gerard Groy, priester, een lange, goede ‘mappa’
20.
aan de pastoor van de kerk van de begijnen een paar linnen lakens (‘par linteaminum’)
21.
aan br. Jan Daggaardmaker een laken gend. ‘ricleet’
22.

aan Mechteld van Hellu een nieuw, wit hemd
23.
aan het klooster van Zennewijnen een lang tafellaken
24.
aan Liesbeth Greven haar ‘tralya’ (= ?) die bij haar bed staat en haar beste tinnen schotel
25.
aan Liesbeth van Beers een kruisbeeld (?) met zilver vastgemaakt (‘unum crusibilem cum
argento ligatum’)
26.
aan ieder van de zusters van de Infirmerie een plak eens
27.
aan Gobergis e.v. Rudolf Koks haar bed en een groene serge en haar drie beste kledingstukken
(‘suum lectum et zargiam viridem et tria sua meliora vestimenta’)
28
aan Agnes van Andel drie zilveren lepels (‘coclearia’)
29.
aan heer Jan, de broer van Agnes voornd., een zilveren kistje (‘cyphum’) zonder voet
30.
aan br. Wouter van Waspik een zilveren lepel
31.
aan br. Gillis van Breda een beker (‘caucus’)
32.
aan de kerk van de begijnen zoveel ellen linnen laken als nodig is voor een witte albe (=
priestergwaad)
33.
aan de kloosters van de minderbroeders, de predikheren en de clarissen hetzelfde als onder
32
34.
aan een zekere .... 4 ellen linnen laken
35.
aan Godfried van Kleef.... 2 ellen linnen laken
36.
aan broeder Willem Meester, bogarde, haar falie en wel de middelste in waarde
Hier beginnen de erfcijnzen
37.
aan de deken en het kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 5 schellingen voor haar
jaargetijde
38.
aan de pastoor en de capellani van de kerk van het Begijnhof een erfcijns van 16 schellingen
door de meesteressen van de Infirmerie van dit hof op de dag van haar jaargetijde onder deze
heren te verdelen
39.
om in de kerk van het Begijnhof voor eeuwig een lamp te laten branden een erfcijns van 4
schellingen
40.
aan het Geefhuis een erfcijns van 20 schellingen

41.
aan het klooster Porta Coeli een erfcijns van 20 schellingen voor haar jaargetijde
42.
aan het klooster van de Minderbroeders een erfcijns van 50 schellingen voor haar jaargetijde
43.
aan het huis waar zij woont een erfcijns van 6 schellingen bestemd voor ....
44.
aan de Predikheren een erfcijns van 5 schellingen
De erfcijnzen moeten gehaald worden uit erfcijnzen die gaan uit het erfgoederen van w. Jan
Hakken in de Vughterstraat, de erfgoederen van Meus de kleermaker in de Kerkstraat en het
erfgoed van Jan van Casteren naast de put in de straat van de ‘grumellatores’ (= ?)
executeurs:
Agnes van Andel;
Jan van R ......;
Liesbeth Jordens
aan hen draagt zij al haar goederen behalve die in het hertogdom Gelderland over
plaats:
de kamer van de testatrix in het Begijnhof
getuigen:
Jan Gyskensz.;
Rutger van Zoelen voornd.;
Jan Mysken, clericus
van de bisdommen Luik en Utrecht

743.
1374, 27 april
Uitgifte erfcijns huis Hinthamereind
Johannes Writer echtgenoot van Metta w.v.w. Woltherus Mey geeft uit
aan: Woltherus z.v. Nicholaus van Hyntham
van: huis c.a. op het Hinthamereind
voor: erfcijns 50 schellingen payment.

744.
1374, 27 april
Betalingsbelofte erfpacht Oerle-ter Berkt
Willelmus z.v.w. Nicholaus van Rode belooft te betalen
aan: Arnoldus Stamelaert van (den) Spanct t.b.v. zijn natuurlijke dr. Luyta
wegens: het goed TER BERECT in Oerle
voor: erfpacht 4 mud rogge Oerlese maat

744a
1374, 27 april
Betalingsbelofte erfpacht Oerle-ter Berkt
Willelmus z.v.w. Nicholaus van Rode belooft te betalen
aan: Gertrudis d.v.w. Goessuinus Passinant
wegens: het goed Ter BERCT in Oerle
voor: erfpacht 4 mud rogge Oerlese maat

745.
1374, 12 mei
Testament Mechteld Reigers (volledig)
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus Luik, oorkondt
Mechteld Reigers
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 36 Vlaamse groten eens
2.
aan Jan Vlemink wonend in Heukelum de 12 groten die hij haar schuldig is
3.
aan Steffenye van Bommel een huis c.a. in de Orthenstraat buiten de poort gend. Peter
Scuts Poort zolang zij leeft; na haar dood gaat dit naar de Tafel van de H. Geest
4.
aan Griet d.v. Mattheus Turel haar gewone bed (‘simplex lectum’)
5.
aan Katryn, nicht van Mattheus voornd., haar grote ketel gend. ‘brouketel’, haar zetel
gend. ‘sedel’, haar ijzeren kandelaar, haar groot ijzer (‘verum ferreum magnum’) en
haar kleine ijzer (‘verum ferreum parvum’)
6.
aan Griet en Katryn voornd. 6 kussens
7.
aan Mattheus voornd. haar 2 ‘legenas’ (?)
8.
aan Steffenye haar falie (‘penulam’) en haar gevoerde hemd met verschillende kleuren
9.
aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 10 schellingen voor haar
jaargetijde
10.
aan de predikheren een erfcijns van 10 schellingen voor haar jaargetijde
11.
aan de minderbroeders een erfcijns van 10 schellingen voor haar jaargetijde
12.
aan Hille Writers, haar nicht, een erfcijns van 30 schellingen
de erfcijnzen vermeld onder 9 tot en met 12 gaan uit een huis in de Orthenstraat
13.
aan de Tafel voornd. al haar andere goederen
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatrix in de Vughterstraat
getuigen van de handeling:
Klaas Pynleeks;
Pelgrim de timmerman en
Antonie zoon van de voornde Mattheus Turel

Zie ook 1373, 26 mei.

746.
1374, 25 mei
Inbewaringgeving
erfgoed ‘Weverhuls’
door: Arnoldus van Brede, de inbewaringnemer
van: Hilla w.v. Gossuinus Proefst en Sophya d.v. Henricus Gosswins soen t.b.v.: zichzelf en
Hilla en Sophya
van: de oorkonde vermeld in nr. 379a d.d. 31 december 1354.

747.
1374, 30 mei
Verkoop erfcijns Orthenstraat
Johannes van Beke, Henricus zijn broer en Johannes Boyen verkopen
aan: Ricoldus Borchgreve
van: erfcijns £ 5 oudgeld
uit: huis c.a. in de Orthenstraat.

748.
1374, 3 juni
Overdracht erfcijns kamp Berlicum
Godefridus Bitter draagt over
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns van £ 3 en 18 schellingen payment
uit: een kamp van 8 morgen minus 25roeden in Berlicum strekkend van BRUGLAER tot aan
de straat die loopt vóór DIE LOEFFOERTSCHE HUZE
Op de rug: (later schrift) deze panden zijn uitgewonnen en wederom uitgegeven tegen een
erfcijns van 24 schellingen.
Bewaard gebleven is een perkamenten omslagje met daarop 'littera de xxiiii s. payment in
Berlikem'.

749.
1374, 5 juli
Testament Liesbeth Leyten (volledig)
erfcijns Kerkstraat
Aart van den Houte, kanunnik en vice-plebaan van de St. Janskerk, maakt bekend dat
Liesbeth Leyten op 4 juli 1374 voor hem haar testament heeft gemaakt

Liesbeth d.v.w. Jan Leyten en poorteres van ’s-Hertogenbosch maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ziek
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 1 mottoen eens
2.
aan de maagd Maria in de St. Janskerk 1 mottoen eens
3.
aan deken en kapittel van de St. Janskerk 4 mottoenen bestemd voor haar jaargetijde
4.
aan Tafel van de H. Geest een erfcijns van 40 schellingen uit een huis c.a. in de
Kerkstraat
5.
aan de Tafel voornd. 10 mottoenen eens
6.
aan de St. Janskerk al haar zilver om daarvan een kelk te maken, verder 12 ellen linnen
laken bestemd voor een albe en al haar servetten (‘mappae’) om daarvan kazuifels
(‘casulas’) te maken en al haar tafelkleden (‘mensalia’) om op de altaren van deze kerk
te gebruiken uitgezonderd 3 doeken die bestemd zijn resp. voor de deken en het
kapittel, voor de predikheren en voor de minderbroeders om daarmee hun handen af
te vegen
7.
aan Reinier Eelken, kanunnik in de St. Janskerk 1 mottoen eens
8.
aan Pieter Potgieter, priester, 7 plakken eens
9.
aan Dirk [onleesbaar] ? x plakken
10.
aan Griet haar zuster een erfpacht van 2 mud rogge en haar huis c.a. in de Kerkstraat
11.
aan Trude, haar zuster, haar falie (‘penula’), haar kleed gend. ‘clock’ en 12 pond van
de beste wol om daarvan kleren te maken
12.
aan de kinderen van Griet voornd. haar bed met toebehoren zoals het placht te staan,
haar kist (‘scrinium’), haar lege koffers (‘capsula dicta cofferen vacuas’), acht van haar
beste kussens, een half laken met de kleur gend. ‘verloren gruen’ en een sieraad gend.
‘vyftich’
13.
aan Hille d.v. Pieter van Beers 4 mottoenen, drie el wollen laken en twee van haar
beste hemden
14.
aan Mette gend. Willems haar voering (‘furraturam dictam necken voeder’) op
voorwaarde dat zij 16 plakken zal besteden aan zielmissen ten behoeve van de
testatrix
15.
aan Belie de dienstbode van de Tafel van de H. Geest haar beste capuchon (‘simplex
caputum’) en een lang gewaad (‘peplum longum dictum self sponnen doecke’)
Zij draagt al haar goederen over aan haar zuster Griet voornd. en aan haar zwager
Bartholomeus, kleermaker, om ze aan te wenden tot haar zieleheil
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatrix
getuigen van de handeling:
Liesbeth weduwe v. Hendrik Neuden;
Hille weduwe v. Wouter Pennink en
Sebert, onderkoster van de St. Janskerk
Het zegel van de vice-plebaan is verdwenen
Het testament is gemaakt op 4 juli, de oorkonde is uitgevaardigd op 5 juli.

750.
1374, 5 juli
Vestiging erfcijns Oisterwijk - Groot Laar
opvoeding minderjarige
Ghiselbertus en Henricus z.v.w. Maechelinus van Utrecht vestigt
t.b.v.: Elizabeth w.v. meester Hubertus van Horwinen t.b.v. hun zoon Hubertus jr.
van: erfcijns van £ 20 payment
uit: het goed van w. jonkvrouwe Elisabeth Comans in Oisterwijk in GROET LAER
lasten: hertogscijns
voorwaarden:
1.
de overdragers mogen andere onderpanden aanwijzen, mits deze gelegen zijn IN
TERRITORIO DOMINI NOSTRI […] DUCIS BRABANTIE INFRA DUAS LEUCAS AB OPPIDO DE
BUSCHODUCIS SITUATAS
2.
mocht Hubertus overlijden vóórdat hij volwassen is, dan krijgt de moeder de tocht
van de erfcijns en vererft deze op de naaste erfgenamen van meester Hubertus sr.
3.
Elisabeth zal deze erfcijns besteden aan levensmiddelen en kleding van Hubertus
totdat hij volwassen is
4.
mocht Elisabeth hertrouwen, dan zal de erfcijns geïnd worden door Henricus van der
Lek, Adam van Mierde, Woltherus Delien soen en jonkvrouwe Hadewigis w.v. Theodericus
van Hoculem, totdat Hubertus jr. volwassen is
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 176 r/v.

751.
1374, 8 juli
Overdracht beemd Beers
Johannes Stierken draagt over
aan: Weyndelmodis d.v.w. Gerardus Stierken mede t.b.v. Elisabeth haar zuster
van: de helft van een derde deel van een beemd in de parochie van BERZE in LUTTELAER

752.
1374, 8 juli
Overdracht erfpacht Enschot
Franco van Ghestel draagt over
aan: Cristina d.v.w. Gerardus Meelman
van: een erfpacht (PENSIO) van 1 mud rogge
uit: onderpanden niet vermeld
Op de rug: Enschot.

753.
1374, 6 september
Overdracht goederen ligging onbekend
Johannes van Sonne z.v.w. Johannes van den Werve en Mechtildis zuster van Marcelius,
broeder van Johannes voornd. dragen over
aan: Marcelius voornd.
van: een kwart van alle goederen geërfd van w. Heilwigis zijn oud-tante, echtgenote van
Adam van Neynsel en nog te erven van Adam voornd.

754.
1374, 14 september
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Peperstraat
Johannes Woest belooft te betalen
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
wegens: huis c.a. in de Peperstraat
voor: erfcijns £ 5 payment
bijzonderheden: door de meester met toestemming van de provisoren uitgegeven tegen de
hertogscijns en een erfcijns van £ 5.

754a
1374, 28 september
Huwelijkscontract heer Jan van Megen en vrouwe Ermgard van Haps
Partijen
A. Johannes, heer van Zevenborne, Cranendonk en Haps
B. Johannes, heer van Megen die gaat trouwen met Ermgardis d.v.w. Ghiselbertus, heer van
Hoeps en Ermgardis, zuster van Johannes onder A. gend.
B. zal ontvangen als bruidsschat;
1.
een erfcijns van 50 dubbele mottoenen uit drie hoeven in Woensel OP ACHT
2.
indien Johannes (A) kinderloos sterft, dan ontvangt B een erfcijns van 100 oude
schilden uit de heerlijkheid Craendonc
3.
wanneer Ermgardis sr. overlijdt, dan ontvangt B een erfcijns van 400 kleine gulden
uit de tol van Cuijk en een erfcijns van 100 oude schilden uit de heerlijkheid
‘Craendonc’
4.
wanneer Jutta de echtgenote van Johannes (A) zonder wettig nageslacht overlijdt,
dan krijgt Johannes de heerlijkheid ‘Hoeps’ in tocht en erft Johannes (B) na zijn dood
de heerlijkheid. Partij B erkent echter geen enkel recht te hebben op deze
heerlijkheid.

Uitgewonnen op 27 november 1495 en toen verworven door de Tafel van de H. Geest. Zie
nr. 3168. Weer uitgewonnen op 11 oktober 1513. Zie nr. 3387. De Tafel wordt dan eigenaar
van de drie hoeven op Acht onder Woensel.

755.
1374, 4 october
Testament Hadewigis Bacs (uittreksel)
erfcijns huis WEVERHULS
Notaris Adam van Mierde, clericus bisdom Luik, oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
jonkvrouwe Hadewigis d.v.w. Thomas Bacs maakt haar testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 10 schellingen uit een huis c.a.
op de WEVERHULS
bijzonderheden:
dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Johannes Cuper, poorter van ‘s-Hertogenbosch
t.b.v. de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
in de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Thomas van Bakel kanunnik van de St. Janskerk
Mathijas Scilder priester
Op de rug: OPT PAPEHULS.

756.
1374, 27 october
Testament Aart Dicbier (volledig)
stichting spynde
erfpacht Vught
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Aart Dicbier, ridder, maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik £ 4 in vlieguten (ad 12 penningen het stuk)
2.
aan deken en kapittel een erfcijns van £ 4 uit een huis op de Markt tussen de

Lakenhal/Vleeshal en Wellen Schilder bestemd voor zijn jaargetijde en een
maandstond voor hem en zijn ouders onder de last dat de celebranten op de
gebruikelijke tijdstippen hun gouden kleed dragen en dat zij waskaarsen uit hun eigen
voorraad gebruiken
3.
aan de fabriek van de St. Janskerk een erfcijns van 20 schellingen uit het onderpand
vermeld onder 2.
4.
aan de Lieve Vrouwebroederschap een erfcijns van 20 schellingen uit het onderpand
vermeld onder 2.
5.
aan de predikheren een erfcijns van £ 16 uit het onderpand vermeld onder 2.; hiervoor
moeten zij een jaargetijde houden, een maandstond en een dagelijkse mis in de kapel
van St. Theobaldus die staat aan het einde van hun kerk; deze diensten zijn bestemd
voor het zieleheil van hem, zijn ouders en voorouders; bij verzuim gaat het geld naar
de Tafel van de H. Geest [opvallend lange formulering van deze stok achter de deur]
6.
aan de minderbroeders een erfcijns van 40 schellingen uit het onderpand vermeld
onder 2., bestemd voor een jaargetijde
7.
aan het clarissenklooster een erfcijns van 20 schellingen uit het onderpand vermeld
onder 2. bestemd voor een jaargetijde
8.
aan het klooster Binderen bij Helmond een erfcijns van £ 4 uit het onderpand vermeld
onder 2., bestemd voor een jaargetijde
9.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 4 mud rogge ten behoeve van een
spynde op de jaardag van de testator; om deze erfpacht te kunnen kopen draagt hij
aan de executeurs over alle graan dat de pachter Wellen wonend op het goed in de
Mierlo aan de testator schuldig is en verder 6 mud rogge die Iwan van Vauderik aan
de testator moet leveren; wat er dan nog tekort komt kan betaald worden uit de
goederen van het sterfhuis
10.
aan Hendrik z.v.w. Godfried Dicbier zijn beste paard en 100 dubbele mottoenen,
Brabantse munt, waarmee al zijn schulden aan de testator gedelgd worden
11.
aan zijn bloedverwant Hendrik z.v.w. Jan Dicbier, zijn broer, zijn goederen in Mierde
met alle toebehoren en alle vee
12.
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 2 dubbele mottoenen
13.
aan het Neynselsgasthuis 1 mud rogge
14.
aan het Anthoniusgasthuis 1 dubbele mottoen
15.
aan Liesbeth weduwe v. Jacob van Uden en haar kinderen zijn huis gend. de kapel (‘die
capella’) in 's-Hertogenbosch gelegen nabij het woonhuis van de testator; dit was van
Engbert Ludink van den Dyke (of: Van Dijk); bij dit huis zijn inbegrepen de wegen [=
recht van overpad e.d.] en aangelegen erfgoederen; tevens aan haar zijn beste gouden
ceintuur, zijn mantel met diverse stoffen gevoerd (‘togam cum vario furratam’), zijn
wollen mantel en zijn mantel (‘hoppelandiam dictam kerke’)
Wat er overblijft gaat naar de kinderen v.w. zijn broer Jan
executele:
Franco van Gestel
plaats van de handeling:
het huis van w. Engbert Ludink van Dijk
getuigen van de handeling:

Pieter van den Steenweg en
Jan van den Venne alias Venneken
op de rug: 4 mud rogge uit goederen in Vught

757.
1374, 2 november
Betalingsbelofte erfcijns ligging onbekend
Henricus z.v.w. Rodolphus Becker belooft te betalen
aan: Godescalcus van Bladel
wegens: een kamp van 3 morgen tegenover de MAET
voor: erfcijns 50 schellingen payment
bijzonderheden: staat in verband met de uitgifte.

758.
1374, 30 november
Overdracht erfpacht Middelrode
Henricus z.v. Henricus Lanensoen draagt over
van: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest t.b.v. de Tafel en de
infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfpacht van 7 lopen rogge
uit: onderpand niet vermeld; voorheen geleverd door Arnoldus Cluekinc
Op de rug: de Tafel ontvangt hiervan 3 l.; Middelrode

758a.
1375, 15 februari
Betalingsbelofte na uitgifte kamer Kerkstraat
Henricus Bloemart belooft te betalen
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
wegens: een kamer met de grond van w. Bruyno van Ursoyen in de Kerkstraat
voor: erfcijns £ 3 payment
lasten: hertogscijns.

758b
1375, 22 februari
Vestiging erfpacht hoeve Oerle-ter Berkt
Willelmus van Rode vestigt
t.b.v. Gertrudis d.v.w. Gossuinus Passinant
van: erfpacht van 3 mud rogge Oerlese maat

uit: hoeve te BERCT in Oerle.

758c
1375, 15 april
Verkoop erfcijns huis Peperstraat
Ghiselbertus van Huculem, gardiaan van het minderbroedersklooster handelend namens dit
klooster, oorkondt
hij draagt na verkoop over
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 40 schellingen payment uit £ 3 payment
uit: huis c.a. in de Peperstraat
bijzonderheden:
1.
deze erfcijns is door jonkvrouwe Margareta DE TULA in haar testament voor notaris
Gerardus Croy vermaakt aan dit klooster en wordt nu verkocht aan de debiteur, de
Tafel van de H. Geest, waardoor ze te niet gaat. Als motief wordt aangevoerd
bouwwerkzaamheden aan het klooster en andere onkosten.
2.
de oorkonde is uitgevaardigd door de gardiaan.
De zegels van de gardiaan en van het klooster zijn verdwenen.

759.
1375, 19 april
Verkoop land, windmolen en erfcijns Hintham
Theodericus z.v. Bruystinus van Andel draagt na verkoop over
aan: Johannes z.v. Arnoldus Enneken
van: de helft van 1 morgen land in het Vrijdom in EYNDEHOUTS, de helft van de windmolen
daarop staande en ¼ van een erfcijns van £ 3 uit dit land.
lasten: erfcijns van 15 schellingen

760.
1375, 27 april
Overdracht erfpacht Gestel bij Eindhoven
Matheus Turellus draagt over
aan: Johannes DE GLOBO (=van den Cloot?) t.b.v. Margareta, natuurlijke dr. van Matheus
voornd.
van: erfpacht van 1 mud rogge Eindhovense maat
bijzonderheden:
1.
in Gestel bij Eindhoven te leveren.
2.
deze erfpacht maakt deel uit van de goederen van Gerardinus BULLA, lang geleden
(DUDUM) knecht van de Lombarden in ‘s-Hertogenbosch, die door Alenirius, priester, waren
overgedragen aan Matheus voornd.

761.
1375, 10 juli
Verkoop land Empel
Bodo en Willelmus z.v.w. Bodo van Tiel dragen na verkoop over
aan: Johannes Gherijts soen van Scynle, CORRIGIATOR (=ceintuurmaker)
van: 9 morgen en 26 vierkante roeden land op ASMYT
lasten: erfcijns van 6 schellingen per morgen aan de stad ‘s-Hertogenbosch
bijzonderheden: de verkopers hadden dit verkregen van Johannes van Eyndhoven, ridder,
vrouwe Mechtildis zijn echtgenote en hun kinderen Arnoldus en Willelmus.
voorw.: alleen vervreemden aan mede-poorters van ‘s-Hertogenbosch

762.
1375, 15 juli
Verkoop enige erfcijnzen
Ghiselbertus van Huculem, gardiaan handelend mede namens het klooster van de
minderbroeders oorkondt
hij draagt na verkoop over
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: enige erfcijnzen die de Tafel van de H. Geest verschuldigd was aan het klooster:
1.
een erfcijns van 1 pond was door vrouwe Beatrix w.v. Gheerlacus van den Bossche,
ridder, vermaakt aan het klooster
2.
een erfcijns van 5 schellingen vermaakt door Walterus van Ourle
3.
een erfcijns van 3 schellingen vermaakt door Theodericus van den Doerne
bijzonderheden: de erfcijnzen worden verkocht aan de debiteur en daardoor afgelost om de
onkosten te dekken van de bouw van een refter en een slaapzaal en om andere schulden te
delgen. De transactie vindt plaats met toestemming van het kapittel van het klooster.
plaats van de handeling:
in de kapittelzaal van het klooster
De zegels van de gardiaan en het klooster zijn verdwenen.

763.
1375, 23 juli
Openbare verkoop hofstad Vismarkt
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Matheus Posteel draagt na verkoop over
aan: Johannes Ruschelken
van: een hofstad van 21 voet breed toekomend aan Arnoldus Mynne voorbij de Visbrug bij
de nieuwe muur met de erop staande gebouwen.

bijzonderheden: uitgewonnen wegens een achterstallige erfcijns.

763a
1375, 26 juli
Verkoop erfcijns goed Ten Alvensoen Gerwen
voor: schepenen van Eindhoven WILLEM ROEFS ZOEN en PETER BARTHOLOMEUS ZOEN
Didderick z.v.w. Didderyc Stockelman draagt na verkoop over
aan: Henrick z.v.w. Jan van den Stadecker van Oirschot
van: erfcijns van een derde deel van £ 8 oudgeld
uit: het goed TEN ALVENSOEN in Gerwen
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 138v.

764.
1375, 20 augustus
Vestiging erfcijns windmolen Oisterwijk
Arnoldus Rover, ridder vestigt
t.b.v. Willelmus Coptiten t.b.v. Jutta zijn zuster
van: erfcijns £ 10 payment
uit: een windmolen gend. TER VONDEREN in Oisterwijk.

765.
1375, 1 september
Wijziging testament Mechtildis Reyghers (nr. 745)
Notaris Adam van Mierd clericus bisdom Luik, oorkondt
Mechtildis Reyghers
betreft: de legaten aan het kapittel, de predikheren, de minderbroeders en Hille Writers
worden geschrapt
plaats van de handeling:
in het woonhuis v.w. Gerardinus BULLA in de Vughterstraat.
getuigen van de handeling:
Nycholaus Pynlecs
Pelgrinus FABRO (= smid)
Antonius z.v. Matheus Turels
STEFFENYA van Bommel
en meerdere anderen.

766.
1375, 18 october
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Mechtildis d.v.w. Matheus van den Einden draagt over
aan: Theodericus haar broeder
van: haar rechten op een erfcijns van 50 schellingen oudgeld
uit: onderpanden niet vermeld: Matheus betaalde deze erfcijns aan Otto natuurlijke z.v.w.
heer Bernardus z.v. Otto.

767.
1375, 5 november
Vestiging erfcijns huis Hinthamerstraat
Gerardus van Boekel vestigt
t.b.v. Johannes van Zonne
van: erfcijns £ 3 payment
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat
lasten: hertogscijns van 1 groot.

768.
1376, 8 januari
Overdracht land De Vliert
Johannes z.v.w. Rodolphus Koyt draagt over
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: 4 morgen land in de Duizend Morgen, gemeijnte van ‘s-Hertogenbosch, in de VLIEDERT
grenzend aan de beemd van de Leproserie en de beemden van Maelstrem.

769.
1376, 13 februari
Uitgifte erfcijns huis Papenhulst
Notaris Adam van Mierd, clericus bisdom Luik, oorkondt
Mathyas Scilder, priester, en Boudewinus Gruyter, clericus, proosten van de Onze Lieve
Vrouwebroederschap geven uit
aan: Johannes Jonghe, linnenwever
van: huis c.a. op de WEVERHULS grenzend aan het huis van meester Gerardus van Hedel,
CYRURGICUS (=chirurgijn)
voor: de hertogscijns, een bestaande erfcijns van 10 schellingen payment aan de Tafel van
de H. Geest en een nieuwe erfcijns van £ 3 payment aan de broederschap.
bijzonderheden: DEDERUNT AD ..... CENSUM AC IN EMPHITHEOSIM PERPETUAM...

Op de rug: komt toe aan het Vondelingenhuis
plaats van de handeling: het Onze Lieve Vrouwekoor in de St. Janskerk.

769a
1376, 28 maart
Betalingsbelofte ná uitgifte erfcijns kamp Vrijdom
Petrus Vette z.v. Willelmus Vette van Belver geeft uit
aan: Jacobus van den Wiel
wegens: een kamp buiten de stadsmuur grenzend aan het goed van meester Arnoldus van
Oesterwyc
voor: erfcijns £ 4 payment
voorw: Jacobus behoudt de visserij (PISCARIA) op deze kamp voor zich.
Zie verder nr. 3956 (8 maart 1564).

770.
1376, 31 maart
Testament Johannes van Steensel (uittreksel)
erfcijns ligging onbekend
Notaris Mathias Scilder van ‘s-Hertogenbosch bisdom Luik (oorspronkelijk en uittreksel)
Johannes van Steensel, wapenkoning (REX ARMORUM) en zijn echtgenote Volcwigis, maken
hun testament
betreft: een erfcijns van 4 schellingen aan de Tafel van de H. Geest
bijzonderheid.: dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave t.b.v. de
Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
de St. Janskerk.
getuigen van de handeling:
Dirk van Os clericus
Berwinus gend. Berwijn z.v.w. meester Goeswinus

771.
1376, 25 mei
Verkoop erfcijnzen/-pachten Vrijdom, Nuland, Middelrode en Vleeshal, ‘s-Hertogenbosch
Henricus z.v.w. Johannes Boef van Oesterwijc draagt na verkoop over
aan: Johannes Scrage de kangieter
van:

1.
2.
3.
4.

erfcijns 20 schellingen oudgeld
erfpacht ½ mud rogge
erfcijns 8 oude groten
erfcijns 30 schellingen payment

uit:
1.
erfgoederen in Nuland grenzend aan het kerkhof aldaar
2.
erfgoederen in HYNEN (=vermoedelijk Vrijdom, anders Rosmalen)
3.
een erfgoed in MIDDELRODE
4.
een bank in de Vleeshal.
Bewaard gebleven is een perkamenten omslagje met daarop een aanduiding van de
erfcijnzen van 20 schellingen oudgeld en 8 oude groten. Met een verwijzing naar de
negentiende-eeuwse leggers van renten, te weten boek 2 f 150v (20 schellingen oudgeld) en
1-227 (8 oude groten). Alleen deze renten werden dus later door de Tafel verworven.
De oorkonde was destijds fout gedateerd namelijk op 26 mei 1376, vandaar het a-nummer.

772.
1376, 13 juni
Overdracht land Empel
Ghibo Herinc draagt over
aan: Johannes van Hyntham, bakker en zijn echtgenote Katherina
van: een stuk land gend. DIE CORTSALMSTREKEN in Empel
voorw.: na hun dood valt dit land toe aan hun erfgenamen; na de dood van een van hen
behoudt de langstlevende de helft.

773.
1376, 13 juni
Verkoop erfpacht land Esch
Johannes Brenten draagt na verkoop over
aan: Arnoldus gend. Nolleken z.v.w. Gerongus, handschoenmaker
van: erfpacht van 1 mud rogge
uit: twee stukken land in Esch gend. DIE ESSCHERBRAKE en DIE VREDEBEEMT

774.
1376, 17 juni
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Theodericus z.v.w. Bartholomeus z.v. Theodericus draagt over
aan: Henricus en Heilwigis k.v.w. Rodolphus van Zulikem en Arnoldus Berwout jr.
van: erfcijns £ 7 payment uit £ 12 payment vroeger betaald door w. Johannes Dicbier
NB: zie nr. 775.

775.
1376, 17 juni
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Theodericus z.v.w. Bartholomeus z.v. Theodericus draagt over
aan: Eeffa en Elisabeth d.v.w. Henricus van Uden
van: erfcijns van £ 5 payment uit £ 12 payment
uit: zie nr. 774.

776.
1376, 19 juni
Vestiging erfcijns huis Vughterdijk
Luytgaerdis w.v. Henricus z.v. Willelmus Loyer en Elisabeth en Willelmus haar kinderen
vestigen
t.b.v. Henricus Scilder
van: een erfcijns van 20 schellingen payment
uit: huis c.a. op de Vughterdijk.

777.
1376, 27 juni
Afstand erfcijns huis ZIJLE (‘s-Hertogenbosch)
Rodolphus van der Haghen c.s. doen afstand
t.b.v.: Theodericus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 10 payment
uit: stenen huis en erf van Johannes van der Dyesen bij/in SILE grenzend aan de straat.

778.
1376, 30 juni
Testament Arnoldus Annecoye (uittreksel)
erfcijns
Notaris Paulus van Dynther, clericus bisdom Luik, oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Arnoldus Annecoye, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
betreft:
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk in Luik 12 plakken eens
2. aan Onze Lieve Vrouw in ‘s-Hertogenbosch 10 schellingen eens
3. aan de fabriek van de St. Janskerk een erfcijns van 10 schellingen payment uit al zijn
goederen mits de kerkmeesters voor hem een jaargetijde houden met brandende
waskaarsen

4. aan de Tafel van de H. Geest om onder de armen te verdelen een erfcijns van 1 pond
payment uit al zijn goederen
executele:
Ghiselbertus, Gerard en Koenraad broers en k.v. Herman Bac, zowel geestelijken als leken
plaats van de handeling:
(oorspronkelijk): in het dorp van Drunen in het woonhuis van Hermannus z. v. Lambertus,
rechter in Drunen
(uittreksel): gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave PROVISOR ET RECEPTOR
van de Tafel van de H. Geest in het atrium nabij de toren van de St. Janskerk.
getuigen van de handeling (oorspronkelijk):
Hermanus z.v. Lambertus schout in Drunen
Gerardus z.v. Arnoldus
geestelijken en leken
getuigen van de handeling (uittreksel)
Johannes Proper kanunnik in de St. Janskerk en
Baldewinus Gruter
Het testament is gemaakt op 10 juni 1376, de oorkonde is uitgevaardigd op 30 juni.

779.
1376, 1 juli
Verkoop erfpacht hoeve Udenhout
Willelmus z.v.w. Willelmus van Langhelaer draagt na verkoop over
aan: Deliana d.v.w. Walterus van Bladel
van: erfpacht 2 mud rogge uit 9 mud rogge
uit: de hoeve die was van Willelmus sr. in Udenhout

780.
1376, 1 juli
Overdracht recht van naasting nr. 779
door: de koper van nr. 779
t.b.v.: Lambertus Drinchellinc (?) vleeshouwer echtgenoot van Hilla d.v.w. Godefridus Cuper

781.
1376, 1 juli
Overdracht recht van naasting nr. 779

door: Lambertus etc. nr. 780
aan: de koper nr. 779

782.
1376, 16 juli
Vestiging erfcijns huis Korenmarkt
Theodericus z.v.w. Bruystinus van Andel vestigt
t.b.v. Godescalcus z.v.w. Rodolphus Roesmont
van: erfcijns £ 8 payment
uit: huis c.a. op de Korenmarkt
lasten: hertogscijns, erfcijnzen ter waarde van £ 5 aan N.N.

783.
1376, 7 augustus
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht hoeve Hilvarenbeek
Godefridus gend. Haen van Beke belooft te betalen
aan: Franco z.v.w. Johannes van Gorpe
wegens: erfpacht 2 mud rogge te leveren in Hilvarenbeek
uit: twee derde deel van:
1.
twee stukken erfgoed te weten 4 lopenzaad in DIE REWECH en 2½ lopenzaad
in DIE HOENACKER
2.
4 lopenzaad in DIE STREPE
3.
2 lopenzaad in de BOYMANSACKER
4.
5 lopenzaad land gend. DIE LEEN
5.
2 lopenzaad in de CROMMENACKER
6.
1 lopenzaad in KAKELBOSSCHE
7.
1½ lopenzaad in TELKEN
8.
1½ lopenzaad in de WIDEACKER
9.
1 lopenzaad in de HORZELVLECKE
10.
1 lopenzaad achter het erfgoed van Heylwigis van Malle
11.
1½ lopenzaad in de VELTBRAKE
12.
½ voeder hooi in de EECHOF (of: EETHOF)
13.
1½ voeder hooi in T GOET
14.
1 voeder hooi in de WEDEMANS BEEMDE
15.
4 voeder hooi in DIE MAET
16.
zeker broek gend. DAT LOENVENNE
alles in Hilvarenbeek
bijzonderheid: Godefridus heeft dit verworven tegen de erop rustende lasten en de
voornoemde erfpacht

784.
vervallen

785.
1376, 18 augustus
Uitgifte erfcijns huis Bazeldonksestraat
Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest handelend met
toestemming van de PROVISORES geeft uit
aan: Henricus van Scynle
van: huis c.a. in de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar Porta Coeli.
voor: erfcijns £ 3 payment en de hertogscijns
Op de rug: later bedroeg deze erfcijns slechts 20 schellingen.

786.
1376, 23 september
Overdracht erfcijns ligging onbekend
zie nr. 775
door: Eeffa en Elisabeth voornd.
aan: Henricus z.v.w. Rodolphus van Zulikem

787.
1376, 10 october
Vestiging erfcijns land Empel
Henricus Maechelinus vestigt
t.b.v. Willelmus Loyer
van: erfcijns £ 20 payment
uit: 8 morgen land in Empel grenzend aan DAT POLSBROEC
bijzonderheden: zijn schoonvader, Henricus van Nuwelant, ridder, had hem dit als
bruidschat gegeven.
lasten: erfcijns van 6 schellingen payment per morgen aan de stad ‘s-Hertogenbosch.

788.
1376, 2 november
Verkoop land Vrijdom
Het bestuur van de stad ‘s-Hertogenbosch (schepenen, gezworenen, raden etc.) draagt na
verkoop over
aan: Goedevaert Engel Goeden soen
van: 1430 vierkante roeden land grenzend aan DEN GHALGEBERCH gend. DES HEREN
KEMPKEN
voorw.: niet vervreemden aan niet-poorters van de stad

Het zegel van de stad is verdwenen.
Taal: Middelnederlands gesteld.
Er is geen sprake van een erfcijns verschuldigd aan de stad.

789.
1376, 27 november
Verkoop beemd Udenhout
Jacobus Hoerenstekel draagt na verkoop over
aan: Johannes Sceyvel
van: de helft van 1½ bunder land in Udenhout
lasten: 4½ oude groot en een derde kapoen aan N.N.

790.
1376, 27 november
Erkenning recht van naasting nr. 789
door: de koper van nr. 789
t.b.v. Theodericus z.v. Johannes Hoyc

791.
1376, 7 december
Betalingsbelofte erfcijns huis Vughterstraat
Notaris Petrus Polslauwer van Den Bosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Johannes Jacobszoen, poorter van ‘s-Hertogenbosch belooft te betalen
aan: Theodericus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Vughterstraat
plaats van de handeling: in de St. Janskerk.

792.
1376, 11 december
Overdracht erfcijns huis Vughterdijk
Theodericus z.v.w. Johannes van Ghunterslaer draagt over
aan: Franco van Ghestel en Theodericus z.v. Ywanus, kerkmeesters van de St. Janskerk
van: erfcijns 50 schellingen payment
uit: huis c.a. op de Vughterdijk.
Theodericus was dus zowel kerkmeester als meester van de Tafel van de H. Geest.

792a

1376, rest datum onleesbaar
Boxtel-Klein Liempde
Door vocht zeer beschadigd charter, dat handelt over een erfcijns van £ 4
uit onderpanden in Klein Liempde onder Boxtel.

793.
1377, 10 januari
Testament van Wolterus Knoeke van Hedel (uittreksel)
erfcijns Korenbrug
Oorkonders:
(oorspronkelijk) notaris Johannes Baldewini van Binderen
(uittreksel) notaris Mathias Scilder van ‘s-Hertogenbosch [geen verdere kwalificatie]
Wolterus Knoeke van Hedel maakt zijn testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 10 schellingen payment uit een
erfgoed bij de Korenbrug
bijzonderheid:
gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave t.b.v. de Tafel
plaats van de handeling:
in de St. Janskerk.
getuigen van de handeling:
Petrus Potgieter priester en
Baldewinus Gruter clericus.

794.
1377, 21 januari
Overdracht erfcijns kamp Vrijdom
Godescalcus van Bladel draagt over
aan: Franco van Ghestel t.b.v. de Tafel van de H. Geest voor de ene helft en de kerkfabriek
van de St. Jan voor de andere helft
van: erfcijns 50 schellingen payment
uit: een kamp van 3 morgen tegenover de MAET en grenzend aan het water dat daar
stroomt.

795.
1377, 31 januari
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns Markt

Theodericus z.v. Arnoldus Goetman van Os belooft te betalen
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus DE GRAVIA t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens erfcijns van £ 6 payment
uit: een kamer met de grond onder de Lakenhal
bijzonderheden: door Theodericus z.v.w. Ywanus DE GRAVIA met toestemming van de
provisoren in erfcijns uitgegeven tegen £ 6 payment en een erfcijns van 20 schellingen
payment aan de hertog.
Niet duidelijk of het bij Theodericus om één en dezelfde persoon gaat of om twee
verschillende personen.

796.
vervallen

797.
1377, 9 februari
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Ghibo Herinc z.v.w. Gerardus Cnode, vleeshouwer draagt over
aan: meester Johannes van Roesmalen
van: erfcijns 20 schellingen penningen leuvens
uit: huis c.a. in de Orthenstraat.
De monetaire frasering luidt: 'viginti solidos lovanienses'.

798.
1377, 7 maart
Overdracht erfpacht erfgoederen Helvoirt
Johannes z.v.w. Danyel van Vladeracken draagt over
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: zekere erfgoederen in Helvoirt

799.
1377, 12 maart
Betalingsbelofte erfpacht/-cijns land Rosmalen
Elizabeth z.v.w. Johannes Dravarts belooft te betalen
aan: Johannes Pylyseren
wegens: erfcijns van 3 kleine zwarte penningen tournoois en een erfpacht van 11 sester
rogge
uit: een stuk land gend. DIE BEUCKE naast het CATTENBOSSCHE in BRUGGEN in Rosmalen
bijzonderheden: met de verplichtingen om de heiningen te onderhouden.

De monetaire frasering luidt: 'trium parvorum turonensium nigrorum'
Met een zestiende-eeuws afschrift op papier (nr. 799bis).
N.B.: Het betreft hier een nieuwe rente.

800.
1377, 12 maart
Betalingsbelofte erfpacht/-cijns land Rosmalen
Nycolaus van den Wuwer belooft te betalen
aan: Johannes Pylyseren
wegens: erfcijns van 3 kleine zwarte penningen en een erfpacht van 5 sester rogge
uit: een stuk land gend. DIE BEUCKE naast het CATTENBOSSCHE in BRUGGEN in Rosmalen
Met een zestiende-eeuws afschrift op papier (nr. 800bis).

801.
1377, 20 maart
Overdracht erfpacht goederen Hilvarenbeek
Franco z.v.w. Johannes van Gorpe draagt over
aan: Willelmus zijn broeder
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: de goederen vermeld in nr. 783

802.
1377, 18 april
Erfdeling kamp Vrijdom
Partijen:
A. Elisabeth w.v. Reynerus Willems
B. Johannes DE GLOBO (=van den Cloot) clericus
C. Adam van Mierde
aan C. valt toe: 4 morgen en 2½ hont uit een kamp van 10 morgen in het VUCHTBROEC
grenzend aan de gemeijnte en gelegen aan de kant van Cromvoirt.
De andere delen worden niet vermeld.

803.
1377, 30 april
Vestiging erfpacht goederen Vught
Hubertus Jordens soen vestigt
t.b.v. Johannes z.v.w. Henricus Becker
van: erfpacht ½ mud rogge
uit. 3 lopenzaad land, huis en hof in Vught-St. Lambertus

804.
1377, 18 mei
Belofte om te vesten goed Eindhoven onder Haaren
Walterus van Erpe zal Martinus Monics binnen nu en St. Jan Baptist vesten in het goed TOT
EYNDHOVEN in Haren bij Oisterwijk.

804a
1377, 24 mei
Verkoop erfcijnzen/-pachten Rosmalen, Nuland, Middelrode en ‘s-HertogenboschVleeshal
Henricus z.v.w. Johannes Boef van Oisterwyck draagt na verkoop over
aan: Johannes Scrage de kangieter
van: 1.
erfpacht ½ mud rogge
2.
erfcijns 20 schellingen
3.
erfcijns 8 oude groten
4.
erfcijns 30 schellingen
uit:
1.
erfgoederen in HYNEN
2.
erfgoed in Nuland naast het kerkhof
3.
erfgoed in Middelrode
4.
een bank in de Vleeshal
bijzonderheden: destijds aan Johannes Boef toegewezen bij zijn huwelijk met Bertha d.v.
Johannes van Haren als bruidsschat
Alleen aanwezig in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 54v

805.
1377, 15 juni
Verkoop erfcijns goederen Gerwen
voor: schepenen van Eindhoven Peter BERTHELMEUS SOEN en GHISEBRECHT JHANS SOEN
Didderic z.v.w. Wellen Ysebouts soen draagt na verkoop over
aan: Heinrike z.v.w. Jhan van den Stadeacker
van: een derde deel van een bestaande rente van 8 pond oudgeld
uit: onderpanden in Gerwen
De monetaire frasering luidt: 'enen erfliken recht […] een derde dele van acht ponden
syaers erfrenten aude ghelde als hoem te dele ghevallen is aen aelsoelken acht ponden
syaers auds ghelts als men Didderic Stoeckelman van Endoven te ghelden plach bynnen
Gherwen'
Met de zegels van de twee schepenen.

806.

1377, 17 juni
Afstand rechten op land Vrijdom
Ghiselbertus van (den?) Hasenbossche doet afstand
aan: Gheerbrugis w.v. Willelmus Luppen soen van Lommel
van: alle rechten op de helft van 1 morgen land op de VOGELDONC genomen uit de Duizend
Morgen

806a.
1377, 2 juli
Overdracht erfpachten hoeve Oerle-ter Berkt
Gertrudis d.v.w. Goessuinus Passinant draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpachten 3 mud rogge en 4 mud rogge
uit: zie nr's 758b en 744a.

806b.
1377, 2 juli
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns land Oss
Adam z.v.w. Adam van Kerkhove belooft te betalen
aan: de Tafel van de H. Geest
wegens: erfcijns 12 schellingen
uit: ½ morgen land in Oss OP DIE HEYE
voorw.: bij overdracht van de erfcijns moet een dubbele cijns betaald worden aan de
uitgever
bijzonderheden: door de meester met toestemming van de provisoren uitgegeven.
Alleen aanwezig in het 16de eeuwse cartularium, nr. 737, f37v- 38r.

807.
1377, 23 juli
Verkoop land Meerwijk (Empel)
Goessuinus z.v.w. Theodericus van Vlimen draagt na verkoop over
aan: Jacobus z.v.w. Stephanus, broekriemmaker
van: een halve schaar land in het POLSBROEC in de jurisdictie van MERWYC

808.
1377, 24 juli
Verkoop hoeve Vught

Henricus z.v.w. Johannes Dicbier draagt na verkoop over
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een hoeve in Vught met alle toebehoren en de helft van 8 dagwand beemd in DIE
MAET en 1 dagwand beemd aldaar die jaarlijks gedeeld worden met de bezitters van de
belendende beemden
lasten:
1.
erfcijns van 2 penningen aan de verkoper
2.
erfcijns £ 12 aan N.N.
3.
erfpacht 4 mud rogge aan N.N.
4.
erfpacht 4 mud rogge aan de Tafel voornoemd destijds door Arnoldus Dicbier,
ridder, aan de Tafel gelegateerd.

809.
1377, 24 augustus
Overdracht tiende van Zeelst
Arnoldus Rover, ridder draagt over
aan: zijn schoonzoon Willelmus van Langhelaer echtgenoot van Aleydis
van: zijn tiende in het dorp Zeelst
bijzonderheden: als bruidsschat; deze tiend zal staan volgens het recht van de stad ‘sHertogenbosch.

809a.
1377, 10 september
Vestiging erfcijns hoeve Heeswijk
Arnoldus Moddaert, bontwerker, vestigt
t.b.v. Jacobus van den Wiel
van: erfcijns £ 3 payment
uit: de helft van een hoeve in Heeswijk die was van Johannes Veerdonc sr. zijn schoonvader
lasten: enige niet gespecificeerde erfcijnzen
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 56r.

810.
1377, 30 september
Testament Jan van Hintham (volledig)
erfstelling Tafel
Notaris Dirk Maartensz. van Megen oorkondt
Jan van Hintham maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
[hij is gehuwd, zo blijkt verderop]

legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk 40 schellingen in vlieguten (‘fliguos’) eens
2.
aan de St. Janskerk 5 schellingen eens
3.
aan de kerk van het Groot Begijnhof 5 schellingen eens
4.
aan de predikheren 5 schellingen eens
5.
aan de minderbroeders 5 schellingen eens
6.
aan de kerk van het Groot Gasthuis 5 schellingen eens
7.
aan de kapel van de broeders van de derde orde van St. Franciscus 5 schellingen eens
8.
aan de kerk van het Clarissenklooster 5 schellingen eens
9.
aan Porta Coeli 5 schellingen eens
10.
aan de kapel van de melaatsen in het Nederlands genaamd ‘Ter Sieker’ 5 schellingen
eens
11.
aan Jan zijn natuurlijke zoon verwekt bij een zekere Mechteld van den Gore 16
dubbele mottoenen eens
12.
aan Jan voornd. een bed en een paar linnen lakens en een serge (‘sargsia’)
13.
aan Aart van der Molen van Hintham 13 mottoenen, wanneer hij daar om vraagt
14.
aan Jan zijn natuurlijke zoon voornd. al zijn kleren
voorwaarden:
Deze legaten worden pas van kracht na het overlijden van de testator en zijn echtgenote
Katryn. Wat er overblijft gaat voor de helft naar de erfgenamen van hem en zijn echtgenote
Katryn, waarbij deze weer ieder de helft krijgen, de andere helft gaat naar de Tafel van de H.
Geest om uit te delen onder de armen [aanname: deze verdeling vindt plaats na de dood
van Katryn]
executele:
Aart van der Molen en
Maarten z.v. Jan Leidekker
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Jan van den Schoonste;
Willem van Lith;
Hendrik Onderbroek en
Jan van Yper
op de rug: ‘van een stuck lants geheyten de Corte Salmsteeck’ te Empel.

811.
1377, 28 october
Verkoop beemd Udenhout

Theodericus z.v.w. Johannes Hoec draagt na verkoop over
aan: Johannes Soeyvel
van: 1 dagwand beemd uit 5 dagwand in Udenhout INDEN BRANT
lasten: 1½ oude groot erfcijns en een twaalfde kapoen aan N.N.

812.
1377, 29 october
Vestiging erfpacht land Boxtel
Jacobus de koster van Boxtel vestigt
t.b.v.: Sophya van Lyt begijn
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een stuk land in Boxtel in de LEEMPUTTEN
lasten: herencijns.

813.
1377, 8 november
Overdracht erfpacht Oerle-Ter Berkt
Hubertus van Camerberch echtgenoot van Luyta natuurlijke d.v.w. Willelmus z.v.w. icholaus
van Roede draagt over
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 4 mud rogge Oerlese maat, te leveren in Oerle
uit: het goed v.w. Willelmus voornd. gend. TER BEREECT in Oerle.

814.
1377, 19 december
Verkoop erfcijns hofstad Ortheneinde
Elizabeth d.v.w. Arnoldus Crulliart draagt na verkoop over
aan: broeder Henricus Sweertvegher, prior van Porta Coeli t.b.v. het St. Anthoniusgasthuis
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: hofstad op het Ortheneind naast de stadsmuur
lasten: een erfcijns van 4 oude sterlingen aan de hertog
Dit stuk behoort vermoedelijk tot het archief van het St. Anthoniusgasthuis.

815.
1377, 28 december
Testament Willelmus van Rode (volledig)
hoeve Oerle-Ter Berkt
Notaris Petrus Polslauwer, clericus Luik, oorkondt

Willelmus van Rode z.v.w. Nicolaus van Rode maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
legaten:
1.
aan de Tafel van de H. Geest zijn hoeve in Oerle gend. BERCT op voorwaarde, dat de
PROVISOR van de Tafel Gertrudis zijn zuster en dr. v.w. Gossuinus Passenans een
lijfrente van 3 mud rogge rogge zal uitkeren en dat hij zijn natuurlijke dr. Luta 40
dubbele gouden mottoenen gend. COMANS DOBBEL zal geven
2.
aan de kerkfabriek van de St. Jan een zesde deel van een huis in de Hinthamerstraat
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in ‘s-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Johannes Sceyvel z.v.w. Godefridus Sceyvel
Johannes van Rode schoonzoon van Arnoldus Kyele alias Wonder
datering:
De datering luidt als volgt: "...millesimo trecentesimo septuagesimo septimo indictione
quintodecimo mensis decembria die vicesimaoctava hora vesperarum vel quasi..."
Waarschijnlijk heeft de notaris de jaardagsstijl en niet zoals toen bij de notarissen van het
hof van Luik gebruikelijk de kerststijl gehanteerd, althans indien hij zich niet vergist heeft
met het pausjaar. Dit luidt: Gregorius XI in zijn 7e pontificaatsjaar. Gregorius XI werd
gekozen op 30 december 1370, gekroond op 5 januari 1371 en stierf op 26 maart 1378. Het
indicatiegetal XV stemt overeen met het kalenderjaar 1377.De oorkonde onder nr. 817
noemt als indictie nummer I (d.d. 2 februari 1378 n.st.).

816.
1378, 13 januari
Afstand tocht huis Windmolenbergstraat
door: Elizabeth w.v. Egidius Pelser doet afstand
t.b.v.: haar dochter Truda
van: haar tocht op het huis naast de WYNMOLENBERCH aan de straat die loopt van deze
berg naar de Hinthamerstraat.

817.
1378, 2 februari
Testament Walterus Ludinc en Griet (uittreksel)
uitdeling schoenen
Oorkonders:
Notaris Boudewyn van Hapert, clericus Luik (minuut d.d. 28 augustus 1367);
Notaris Gerard Croy, clericus en priester Luik (grosse d.d. 2 februari 1378)

Wouter Ludink en Griet zijn echtgenote maken hun testament
zij liggen beiden ziek te bed, maar zijn gezond van geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 30 vlieguten eens
2.
aan de St. Janskerk £ 1 eens
3.
aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk £ 1 eens
4.
aan de pastoor en de kanunniken een erfcijns van 10 schellingen uit erfgoederen in 'sHertogenbosch gelegen tegenover het huis van Postel; dit geld is bestemd voor een
jaargetijde
5.
aan de St. Lambertuskerk te Luik £ 3 in vlieguten (‘voer ghilt dat Wouter voers. eens
vant tot Antwerpen of den budel met den selve ghilde’) [het betreft dus gevonden
geld dat hij vermaakt aan de hoofdkerk van het bisdom]
6.
aan een kind dat Ludink zijn broer had ‘bi eenre Stinen sinen wive’ 22 mottoenen met
kruisjes erop (over dit kind: ‘uni proli quam Ludingus frater prescripti ... habuit iuxta
Stinam suam uxorem’)
7.
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 40 schellingen uit een erfgoed bij het St.
Janskerkhof
8.
aan Dirk van ‘Duytzele’, predikheer in 's-Hertogenbosch, en aan Jan Ride, de
executeurs van dit testament, 22 mottoenen met kruisjes erop om uit te delen; dit
geld is voor het heil van hun zielen en die van hun ouders en hun broer
9.
aan Liesbeth Deynen Moder £ 1 zolang zij leeft uit het Anthoniusgasthuis; na haar
dood gaat dit geld naar het Anthoniusgasthuis
10.
aan voornd. gasthuis een bed en een paar linnen lakens
11.
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 2 bedden en 20 schellingen eens
12.
aan de Infirmerie voornd. een paar linnen lakens
13.
aan het Neynselsgasthuis een bed en een paar linnen lakens en 10 schellingen eens
14.
aan de predikheren 40 schellingen eens
15.
aan broeder Dirk voornd. 2 mottoenen te halen uit de 22 mottoenen vermeld onder
8. voor zijn werk en om zijn naam op de rol te zetten (‘inpositione rotuli’)
16.
aan de minderbroeders 2 mottoenen uit de 22 vermeld onder 8. om zijn naam en die
van zijn broer op de rol te zetten
17.
aan [niet vermeld] een erfcijns van 30 schellingen uit een onderpand in 'sHertogenbosch en een erfcijns van 40 schellingen uit een erfgoed in de
Hinthamerstraat waarvoor jaarlijks schoenen gekocht moeten worden die onder de
armen verdeeld moeten worden; dit is voor het zieleheil van hen beiden, hun ouders
en dat van zijn broer;
18.
½ mud rogge te betalen door iemand uit ‘Loon’ en nog enige andere legaten in contant
geld en eenmalig van aard die kortheidshalve zijn weggelaten (‘qui hic causa brevitatis
omittuntur’)
Wat er overblijft gaat naar de wettige erfgenamen
bijzonderheid:
Deze grosse is gemaakt op verzoek van Dirk van den Grave, meester van de Tafel van de H.
Geest. Wellicht heeft de Tafel de uitdeling van scheoenen op zich genomen.

executele:
Dirk van ‘Duytzele’, predikheer in 's-Hertogenbosch, en
Jan Ride
zie ook legaat nr. 8
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatoren (minuut)
de St. Janskerk (grosse)
getuigen van de handeling:
Aart van den Cloot, clericus;
Boudewyn Gruiter, clericus, en
Willem Honderdmerke
Het gaat hier om een grosse van het d.d. 28 augustus 1367 geminuteerde testament.
Zie ook nr. 624a.

817a.
1378, 5 februari
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht Loon op Zand
Fredericus z.v.w. Godefridus z.v. Fredericus belooft te betalen
aan: Ghiselbertus Herinc z.v.w. Gerardus Cnode
wegens: een stuk land gend. DIE LEGHEHOEVE in Loon op Zand grenzend aan de straat die
loopt langs de MEERDIKE
uit: erfpacht 1½ mud rogge

817b.
1378, 6 februari
Overdracht erfpacht land Loon op Zand
Ghiselbertus Herinc zie nr. 817a.
aan: Johannes van Bezoyen z.v. Willelmus van Bezoyen
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit: zie nr. 817a.

818.
1378, 11 maart
Vestiging erfcijns huis Vughterstraat of Vughterdijk
Johannes Crillaert, rademaker, vestigt
t.b.v.: Elisabeth Smeggelens (of Sueggelens)
van: erfcijns £ 5 payment
uit: huis Vughterstraat

lasten: hertogscijns en erfcijns 40 schellingen
Op de rug: Vughterdijk.

819.
1378, 26 maart
Overdracht erfcijns huis Hinthamereind
Johannes z.v.w. Johannes Rike en Hermanus Wit gehuwd met Weyndelmodis d.v.w.
Johannes Rike sr. dragen over
aan: Weyndelmodis d.v.w. Gerardus Stierken
van: een bestaande erfcijns van 10 schellingen
uit: huis op het Hinthamereind
bijzonderheden: Margareta w.v. Johannes Rike sr. deed afstand van al haar rechten op dit
goed.
Er staat alleen schellingen, aangenomen mag worden dat het om payment ging.

820.
1378, 26 maart
Overdracht erfcijns goederen Nistelrode en Veghel
Johannes z.v.w. Johannes Rike draagt over (zie nr. 819)
aan: Weyndelmodis zie nr. 819)
van: de helft van een erfcijns van 10 schellingen
uit: het land van Arnoldus Baliaart in WESTERBOSSCHE in Nistelrode, uit een huis, erf en hof
aldaar en uit een beemd in Veghel TER HAMFELT
bijzonderheden: als nr. 819
Op de rug: 10 schellingen oudgeld en OPTEN VORSTENBOSCH (sic)
Óók afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 47r – 47v.

821.
1378, 1 april
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns beemd Nuenen
Johannes z.v. Petrus Coninck van Wetten belooft te betalen
aan: Goessuinus Model van den Steenwege
wegens: de helft van een beemd gend. DIE KOKER in Nuenen grenzend aan de gemeijnte
van het dorp Nuenen
voor: erfcijns £ 3 payment.
Óók afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 147r.

822.
1378, 25 april
Inbewaringgeving van oorkonde nr. 397a

1.

Vidimus door de schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde d.d. 14 juli 1356
(nr. 397a)
2.
Inbewaringnemers: Willelmus z.v.w. Johannes van Goerpe en Goeswinus Herinc
z.v.w. Johannes Cale gehuwd met Heylwigis d.v.w. Wautgerus z.v.w. Johannes van
Goerpe
Inbewaringgever: Gerardus natuurlijke z.v.w. Bodo van Tiel (TIELA)
van: de oorkonde onder nr. 397a

823.
1378, 25 april
Verkoop erfpacht land ligging onbekend
meester Franco Gasteldonc z.v.w. Johannes van Gorpe en Heylwigis dragen na verkoop over
aan: Gerardus natuurlijke z.v.w. Bodo van Tiel (TIELA)
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een stuk land gend. DES COSTERS HOSTAET, dat Willelmus van Gheyne placht te
bezitten.

824.
1378, 25 april
Afstand rechten erfpacht ligging onbekend
Willelmus en Goeswinus doen afstand van (zie nr. 822)
aan: Bodo van Tiel (zie nr's 822 en 823)
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: zie nr. 823

825.
1378, 16 mei
Testament Koenraad Writer (uittreksel)
erfcijns ligging onbekend
Oorkonder
(oorspronkelijk en uittreksel) notaris Arnoldus Noyden van ‘s-Hertogenbosch, clericus
bisdom Luik
Conradus Writer (wijlen), poorter van ’s-Hertogenbosch maakt zijn testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 40 schellingen munt van deze
stad [= payment] aan de testator destijds vermaakt door w. Nycholaus van Enode, deken
van het kapittel van de St. Janskerk

plaats van de handeling:
het koor van St. Nicolaas van de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Leonius van Schijndel kanunnik van deze kerk
Baldewinus van Os alias (de?) wisselaar
bijzonderheid:
gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest.
De monetaire frasering is afwijkend en luidt: 'quadraginta solidorum monete dicti opidi'
Op de rug: in Lith.

826.
1378, 13 augustus
Overdracht erfcijns goederen Gerwen
Theodericus z.v.w. Walterus Wellen Ysebout van Asten draagt over
aan: Henricus van Arle alias van den Stadeacker
van: 1/3de deel van een erfcijns van £ 8 oudgeld
uit: erfgoederen in Gerwen die vroeger in het bezit van Theodericus Stockelman waren

827.
1378, 31 augustus
Testament Jan Vlasman (volledig)
Pieter Polslauwer van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, maakt zijn testament
Jan Vlasman van ’s-Hertogenbosch maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ziek
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 5 vlieguten
2.
aan de kapelaan van de St. Janskerk 20 vlieguten
3.
aan de koster van deze kerk 10 vlieguten
4.
al zijn overige goederen gaan naar zijn dochter Eva, op voorwaarde dat Jordaan van
Roosmalen, smid, Liesbeth weduwe v. Jacob van Uden en Christina van Oss deze
goederen beheren, totdat zij meerderjarig is geworden; mochten zij zich niet alle
kunnen vrijmaken en de begrafenis kunnen bijwonen, dan kunnen één of twee van
hen dit doen; mocht Eva zonder wettig nageslacht overlijden, dan gaan deze goederen
naar de Tafel van de H. Geest.
plaats van de handeling:

woonhuis van de testator in 's-Hertogenbosch in zijn benedenslaapkamer, waar hij lag en
zwaar ziek was
getuigen van de handeling:
Hendrik Wakkard;
Gysbert Regenberg en
Mechteld Bauderiksdr. van ’s-Hertogenbosch.

828.
1378, 22 september
Overdracht erfpacht Gestel bij Eindhoven
Margareta natuurlijke d.v. Matheus Turelle (of Curelle) draagt over
aan: de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een erfpacht van 1 mud rogge uit 3 mud rogge Eindhovense maat te
leveren in Gestel
uit: onderpanden niet genoemd.

829.
1378, 30 september
Verkoop heiland Loon op Zand
Johannes Koyt van Loendraagt na verkoop over
aan: Johannes Soeyvel
van: 4 bunderheiveld (TERRE MERICALIS)

830.
1378, 30 september
Overdracht recht van naasting
door: Johannes z.v. Johannes Koyt
aan: de koper van nr. 829

831.
1378, 9 november
het uur van de priem
Testament Jan Kuper (volledig)
erfcijns Oss
hoeve Hommelheze in Dinther
Notaris Adam van Mierde van Den Bosch, clericus bisdom Luik, oorkondt

Jan Kuper z.v.w. Aart Kuper wonend in een stenen huis met hof aan de Markt maakt zijn
testament
hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 10 schellingen eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk een erfcijns van 20 schellingen oudgeld uit een
hofstad in ‘Loete’ zoals omschreven in een oorkonde gepaseerd voor schepenen van
's-Hertogenbosch die ik notaris met de getuigen heb gezien
3.
aan de kapelaans van de St. Janskerk 10 schellingen eens
4.
aan de koster van de St. Janskerk 5 schellingen eens
5.
aan de pastoor van de kerk op het Groot Begijnhof 10 schellingen eens
6.
aan de koster aldaar 5 schellingen eens
7.
aan het klooster van de derde orde van St. Franciscus 1 oud schild eens
8.
aan Porta Coeli 2 oude schilden eens
9.
aan de predikheren 2 oude schilden eens
10.
aan de minderbroeders 2 oude schilden eens
11.
aan ieder huis op het Groot Begijnhof 5 schellingen eens
12.
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof zijn op een na beste bed en een paar linnen
lakens
13.
aan de Lieve Vrouwebroederschap een erfcijns van 20 schellingen oudgeld uit 9
lopenzaad land in Oss en 4 lopenzaad land in ‘Dorslaer’; daaruit moet jaarlijks 5
schellingen worden uitgekeerd aan deken en kapittel van de St. Janskerk bestemd voor
een jaargetijde voor hemzelf en zijn ouders
14.
aan het Clarissenklooster 2 oude schilden eens
15.
aan Hendrik z.v.w. Hendrik Godevaartsz. al zijn erfgoederen in Uden
16.
aan Jan van Neynsel zijn broer een erfcijns van 5 schellingen [vermoedelijk payment]
uit een stenen huis en erf op de Markt te aanvaarden na de dood van Konegonde zijn
echtgenote
17.
aan de stad 's-Hertogenbosch om straten en kasseien gend. ‘straten’ te maken en te
herstellen 24 mud rogge te halen uit de achterstallen van een erfpacht van 8 mud
rogge verschuldigd door Pieter van Krekelhoven
18.
aan Hendrik, Godfried en Hille k.v.w. Jan van Uden een erfcijns van £ 3 [vermoedelijk
payment] uit het erfgoed van Herman Gleyns gelegen achter het voornde stenen huis;
de bezitter van dit huis mag dit aflossen met 18 oude schilden
19.
aan de kinderen vermeld onder 18. een erfcijns van 37 schellingen [vermoedelijk
payment] uit een erfgoed in de Kerkstraat naast Gerard Posteibakker en Aart
Posteibakker
20.
aan de kinderen vermeld onder 18. een erfcijns van 24 schellingen [vermoedelijk
payment] uit het erfgoed van Gerard Posteibakker in de Kerkstraat, op voorwaarde
dat de bezitter van het voornde stenen huis de erfcijnzen van 37 en 24 schellingen
mag aflossen met 18 oude schilden
21.
aan het Tafel van de H. Geest de hoeve Hommelheze in Dinther naast het bos van
Bernheze met alle vee; de hoeve is verpacht; aan dit legaat zijn de volgende lasten
verbonden:
@
het de Tafel van de H. Geest aan zijn echtgenote Konegonde wekelijks 14 witte broden
gend. ‘micken’ uit die per stuk ½ pond wegen

@

22.

@
@

@

23.

24.

25.
26.
27.

28.

als Bele, zijn natuurlijke dochter behoeftig wordt en dit door twee wettige personen
(‘legales personae’) wordt aangetoond, dan ontvangt zij jaarlijks 12 sester rogge
Bossche maat, dat is per maand 1 sester, voorts jaarlijks 4 paar schoenen en 2 hemden
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 40 schellingen oudgeld uit goederen in
Oss namelijk uit een akker ‘die Groet Gheer’ vóór ‘Roden’, uit een stuk land ‘die Gheer’
op ‘die Langhebrake’, uit een stuk land ‘die Aenweyde’ gelegen aan de overzijde van
de Berchemse weg, uit een stuk land ‘die Cloet’ bij de ‘Stegheacker’ en uit een stuk
land aldaar bij ‘Vanderyt’; aan dit legaat zijn de volgende lasten verbonden:
de meester moet binnen twee maanden na overlijden van de testator in 'sHertogenbosch een spynde houden, waarbij iedere arme 1 wit brood van 1 pond krijgt
Griet d.v.w. Hendrik Godevaartsz. krijgt van de meester een erfpacht van 1 mud rogge
uit de hoeve in Hommelheze ofwel zij krijgt eenmalig 30 oude schilden om deze
erfpacht af te kopen
Liesbeth e.v. Aart van Lith, wolwever, krijgt van de meester een erfpacht van 1 mud
rogge uit de hoeve van Hommelheze, af te lossen zoals de vorige erfpacht met 30 oude
schilden
aan de kinderen v.w. Jan van Uden alle goederen en schulden die zij aan hem moesten
betalen, zowel uit datgene wat de testator van hen hield als wat hij van hen heeft
uitgewonnen behalve 200 mottoenen die hij heeft overgedragen aan Adam van
Mierde ten behoeve van Hendrik, Godfried en Hille k.v. Jan van Uden voornd.; deze
200 mottoenen had hij nog te goed van de 257 die Pieter van Krekelhoven en Aart
diens broer aan hem hadden beloofd bij gelegenheid van zijn huwelijk met Konegonde
d.v. Pieter voornd.
aan de Lieve Vrouwebroederschap een erfpacht van 1 mud rogge uit het stenen huis
naast het erfgoed van Aart van Postel en de straat; bestemd ter vergroting van een
spynde die zij plegen te houden
aan het clarissenklooster een erfpacht van 2 mud rogge uit het voornde stenen huis
aan het kartuizerklooster bij Geertruidenberg een erfpacht van 2 mud rogge uit het
voornde stenen huis
aan de armen in het gasthuis bij de Gevangenpoort [= Groot Gasthuis] een erfpacht
van 1 mud rogge uit het voornde stenen huis; mocht dit gasthuis ooit niet meer door
de nonnen geleid worden zoals voorgeschreven is in de statuten van bisschop Jan van
Arkel te Luik [deze dateren van 1377], dan gaat dit legaat terstond en zonder
tegenspraak naar de Lieve Vrouwebroederschap
aan zijn echtgenote al zijn kisten (‘scrinea’), al zijn bedden, al zijn huisraad en de
gerede goederen en sieraden (‘domicilia, utensilia et clenodia’) van goud, zilver, brons,
tin, hout of van welke aard dan ook

executele:
De meester van de Tafel van de H. Geest en zijn broer Jan van Neijnsel
bijzonderheid:
Ten aanzien van de legaten 24-27 geldt dat de ware bezitter (‘verus possessor’) van het
stenen huis andere onderpanden mag aanwijzen mits deze liggen in de Meierij van ’sHertogenbosch in het gebied van de hertog van Brabant.
Wie zich van de erfgenamen verzet tegen de uitvoering van dit testament wordt uitgesloten

van de erfenis en zijn erfdeel gaat naar de Lieve Vrouwebroederschap. Als de gerede
goederen niet toereikend zijn voor de begrafenis en de uitkering van de legaten, dan moet
het tekort gehaald worden uit de roerende goederen vermeld onder 28
plaats van de handeling:
de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Tielman van Doren, priester;
Rudolf Vos, kanunnik van St. Bartholomeus te Luik en
Hendrik Loyt, kanunnik te Rutten
Op verzoek van de testator neemt de notaris afschriften op van enige aankomsttitels en
retroacta te weten de nr's 547a en 555a betreffende een huis aan de Markt in ‘sHertogenbosch
Op de rug bevindt zich de volgende aantekening:
‘Dit is testament Johannes Cupers ende was ghemaect int jaer des scependoms Willem
Coptiten, Ghybken Ghijsken ende Willen Aert Tielkens zoen, doen si den voerscr. Johannes
deden vanghen ende op ten steen legghen teghen recht als om weghemeester vanden broede
te wesen. In welker weghemeesterscap hem voermaels te cort ghedaan was ende hem daer
af een beteringhe toe gheseghet was ende die beteringhe te hebben eer hi tot enigher officien
vander stat weghen gheset soude weerden tot enigher toe comender tijt ende dar hem wael
ghehouden waert totter tijt dat dese voirs. Willem Ghybken ende Willem scepen gheset
worden. Doen waert den voerscr. Johannes dat bi hem ontdronghem ende moest
weghemeester wesen ende die beteringhe en mocht hem nie ghedaan weerden. Nochtan dat
hijt wael betughede met vii scepenen dat hem die beteringhe biden scoutheit toe gheseghet
was’
De juiste toedracht van deze politieke verwikkelingen is mij niet duidelijk. De kronieken van
de stad maken er geen melding van.

832.
1378, 20 november
Betalingsbelofte erfcijns hoeve Oss
Rodolphus gend. Rover van Vladeracken belooft te betalen
aan: Franco van Ghestel t.b.v. de fabriek van de St. Janskerk
van: erfcijns 20 schellingen payment
wegens: een hoeve in Oss tussen Oss en HEES aan de BOSSCHE WECH en PAPENROT
Op de rug: nu de Tafel van de H. Geest.

833.
1378, 26 november
Verkoop erfcijns goederen Vught

Jacobus van den Velde echtgenoot van Cynta d.v.w. Hermanus (de) Gruyter draagt na
verkoop over
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 3 uit een erfcijns van £ 12
uit: de erfgoederen v.w. Margareta d.v.w. Ywanus van den Grave gelegen in Vught (zonder
vermelding van de parochie).
Op de rug: afgekocht door Godevart Scellekens

834.
1378, 7 december
Vestiging erfcijns tiend te Son en goed te Deurne
Johannes van Bruheze vestigt
t.b.v. Johannes Sceyvel
van: erfcijns 15 oude schilden
uit:
1.
een korentiend zowel de grote als de kleine, in Son (ZONNE) met alle toebehoren
2.
het goed TER WIDEN in Deurne met alle toebehoren (DOERNE)
bijzonderheden: verworven van jonker Johannes van Zevenborne, van Craendonc en van
Hoeps
De monetaire frasering luidt: 'quindecim aureorum denariorum antiquorum communiter
aude scilde vocatorum monete regis Francie boni auri et justi ponderis seu alterius
pagamenti eiusdem valoris'
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 124r/v.

834a.
7 februari 1380 (indien Paasstijl)
7 februari 1379 (indien Kerststijl)
Betalingsbelofte erfcijns huis Hedel
voor: schepenen van Hedel JAN DIE GREVE BUENINCS ZOENE ENDE DIRC TYELMAN JACOPS
ZOENE
W... Jans zoene belooft te betalen
aan: Baudewyn die Gruter van den Bossche t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 22 schellingen payment
uit: huis en hofstad in het gericht van Hedel AEN DAT TFELT
De monetaire frasering luidt: 'twe en twentich scillinge tsyaers paeyments'
Met een fragment van het zegel van de tweede schepen; het zegel van de andere schepen is
verdwenen.

835.
1379, 26 maart

1379, 26 maart
Testament Willem van Gasteldonk (volledig)
erfpacht Hilvarenbeek
Notaris Jan Boudewynsz. van Binderen, clericus bisdom Luik, oorkondt
Willem van Gasteldonk z.v.w. Jan van Gorp en poorter van ’s-Hertogenbosch maakt zijn
testament
hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 12 plakmeeuwen Hollands geld eens
2.
aan de Lieve Vrouwebroederschap 1 dubbele Vilvoordse mottoen eens
3.
aan de predikheren een erfcijns van 40 schellingen uit het huis van Hubert van Gemert
op de Markt
4.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 2 mud rogge uit het goed van Godfried
van Haren in Hilvarenbeek
5.
aan Merselius natuurlijke zoon van zijn broer meester Franco van Gasteldonk een
erfcijns van 40 schellingen uit het huis v.w. Heilwych van Gasteldonk gend. ‘die Koken’,
op voorwaarde dat als hij sterft zonder wettig nageslacht, dat dit dan gaat naar de
erfgenamen van de testator
6.
aan meester Franco voornd. 60 lichte schilden (van 12 plakken het stuk) en al zijn
andere goederen
7.
aan de notaris 1 dubbele Vilvoordse mottoen
plaats van de handeling:
woonhuis van Winrik van der Mazen (‘de Mosa’) in een voorkamer gend. ‘tsteenken’ in 'sHertogenbosch
getuigen van de handeling:
Gysbert van den Broek, kanunnik van de St. Janskerk en pastoor van Baarle;
Boudewyn de Gruter en
Hendrik van der Poorten, allen poorters van 's-Hertogenbosch

836.
1379, 18 mei
Betalingsbelofte erfpacht goederen Berlicum en Rosmalen
Petrus van Berlikem z.v.w. Arnoldus van der Heyden belooft te betalen
aan: Henricus Buc, kanunnik in ‘s-Hertogenbosch
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
1.
het achterste deel van het woonhuis v.w. zijn vader bestaande uit 3 gebonten
2.
de mesthoop gend. MISSE van dit huis, aldaar gelegen in de richting van de
schuur
3.
1 voet land buiten de 3 gebonten voornd.

4.
een stuk land en nog een stukje land daaraan gelegen
5.
de helft van 2 sz. land in Rosmalen in DIE LOEFORTSCHE HOEVE
6.
een stuk erfgoed gend. EEN VENNEKE daaraan gelegen
7.
de helft van een stuk land gend. BREEMBOSCH in SCILT
8.
een stuk beemd in SCILT
alle met uitzondering van 5. en 6. gelegen in Berlicum.

837.
1379, 19 september
Verkoop erfcijns goederen Vught
Gerardus Stripen, priester en z.v.w. Johannes Strypt draagt na verkoop over
aan: Johannes Slotel zijn zwager
van: een bestaande erfcijns van 20 schellingen oudgeld gespleten uit £ 3 oudgeld
uit: huis en hofstad van Johannes van der Hoeven in Vught, een deel van het land gend. DIE
EYKENDONC en 6 bunderland gend. MELYS BOENRE.

838.
137... rest datum onbekend
Verkoop erfpacht goederen Rixtel
Godefridus Sceyvel draagt na verkoop over
aan: Mercelius van Zonne
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit: zekere goederen in RYXSTEL
De oorkonde is zwaar beschadigd en daarom voor een deel onleesbaar; hij moet echter
dateren uit de periode 1 okt. 1377 - 30 sept. 1378 (vriendelijke mededeling mevr.prof. dr.
Beatrix van Erp-Jacobs)

839.
1380, 14 januari
Testament Dirk Iwansz. van den Grave (volledig)
hoeve of hoeven in Herpen-Koolwijk
stichting spynde
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Dirk Iwansz. van den Grave, poorter van 's-Hertogenbosch en meester van de Tafel van de
H. Geest , maakt zijn testament
hij is gezond van lichaam en geest
hij handelt met toestemming van zijn echtgenote Aleid
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 1 dubbele mottoen

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

@
@
@
@
9.

10.

aan de fabriek van de St. Janskerk een erfcijns van 40 schellingen payment gekocht
van de minderbroeders voor het recht om er met zijn echtgenote begraven te mogen
worden
aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 15 schellingen payment uit
het erfgoed van Griet Potters, vroedvrouw (‘obstetricis’) op de Markt; dit geld is
bestemd voor een jaargetijde voor hemzelf, zijn echtgenote en zijn ouders
aan de predikheren 1 Brabantse dubbele mottoen
aan de minderbroeders 1 Brabantse dubbele mottoen
aan de Tafel een erfpacht van 2 mud rogge uit een erfgoed in Helvoirt; dit legaat wordt
pas van kracht nadat zij beiden overleden zijn; de rogge is bestemd voor een spynde
bestaande uit broden te houden op de dag vóór het feest van Maria's Geboorte
aan Hendrik z.v. Godfried Sceyvel een erfcijns van 40 schellingen payment uit een
erfgoed in Drunen, te aanvaarden na hun beider dood
mocht zijn zoon Jan zonder wettig nageslacht overlijden dan krijgt de Tafel van de H.
Geest zijn goederen in de heerlijkheid Herpen op Koolwijk (‘aen die Coelwijc’) naast
de Lichtenberg; hij heeft deze geërfd van zijn voorouders; aan dit legaat zijn de
volgende lasten verbonden:
de meester moet de opbrengst besteden aan een spynde te houden tussen het feest
van St. Margaretha en 1 november
Steven Wert, zijn bloedverwant, krijgt een lijfrente van 3 mud rogge
Jan Wert broer van Steven voornd. krijgt een lijfrente van 3 mud rogge
zijn echtgenote heeft van dit goed het vruchtgebruik
mocht zijn zoon Jan overlijden zonder wettig nageslacht na te laten dan krijgen Jan en
Steven Wert 1 morgen land in de Lage Donk [vermoedelijk gelegen in het Vrijdom van
de stad 's-Hertogenbosch]
mocht zijn zoon Jan zonder wettig nageslacht overlijden, dan gaan alle goederen die
nog niet gelegateerd zijn of die nog gelegateerd zullen worden naar Sofie de zuster
van de testator en weduwe van Otto Bilsemans; mocht Sofie dan al overleden zijn, dan
gaan zij naar Ywan de zoon van Sofie; mocht Ywan overleden zijn dan naar diens
kinderen; het betreft de goederen van zijn kant die aan zijn echtgenote en zijn zoon
krachtens erfrecht zullen toevallen; mochten al deze personen overleden zijn, dan
vererven zij volgens het recht van de stad ‘s-Hertogenbosch; wanneer zijn zoon
meerderjarig is mag hij vrijelijk over zijn goederen beschikken; deze zijn dan ontlast
van de twee erfpachten van elk 3 mud rogge, maar de legaten vermeld onder 1, 2, 6
en 7 blijven dan wel van kracht.

bijzonderheid:
Mocht zijn zoon Jan na hun beider dood nog niet meerderjarig zijn, dan vermaakt hij al zijn
overige goederen aan Godfried Sceyvel, Aart Berwout, Franco van Gestel en Christina zuster
van zijn echtgenote om deze te beheren totdat hij meerderjarig is
executele:
de vier hierboven gende personen
bijzonderheid:

Wie van de erfgenamen zich verzet tegen de uitvoering van dit testament wordt uitgesloten
van de erfenis
plaats van de handeling:
in ‘s-Hertogenbosch in het Geefhuis
getuigen van de handeling:
Wouter Meelman, pastoor van Waalre en Valkenswaard;
Aart Stamelart van den Kelre en
Aart Rover Boest.

840.
1380, 31 januari
Vestiging erfpacht tiend Zeelst
Willelmus van Langhelaer vestigt
t.b.v. Johannes z.v.w. Cherlacus Cnode
van: erfpacht 7 mud rogge
uit: de tiend van het dorp Zeelst

841.
1380, 6 februari
Vestiging erfpacht tiend Zeelst
Willelmus van Langhelaer vestigt
t.b.v. Bartolomeus gend. Meus van Berghen, kleermaker
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: als nr. 840

842.
1380, 10 februari
Verkoop bank in het Vleeshuis
Johannes van Zonne z.v.w. Johannes Zeelmaker draagt na verkoop over
aan: Johannes Scrage
van: een vleesbank in het vleeshuis van de stad ‘s-Hertogenbosch
bijzonderheden: de koper had hier al een erfcijns van 30 schellingen
lasten: de hertogscijns.

843.
1380, 2 april
Overdracht landerijen Dinther

Johannes z.v.w. Johannes van Eeuwen wonend in de MOLREMOLEN draagt over
aan: Johannes Cuper z.v.w. Arnoldus Cuper
van: in Dinther
1.
een stuk land gend. DAT RODELANT groot 13 lopenzaad INT REYTSEL grenzend aan
de jkr. van Helmond
2.
een stuk land gend. DAT LANG REYTSEL grenzend aan Wolterus natuurlijke z.v.w.
Arnoldus van Dynther, ridder
3.
een stuk weiland gend een EUSEL gelegen op het einde van 2.
4.
een stuk land gend. DIE HEYLICH STOCKE groot 10 lopenzaad INT REYTSEL grenzend
aan de jonker van Helmond.
5.
een stuk weiland gend. een EUSEL gelegen op het eind van 4.
6.
een stuk land gend. DIE SCEPERYE INT REYTSEL
7.
een stuk land van 1 sesterzaad in de VELTACKER
8.
een stuk land gelegen OPT HAM grenzend aan Gheerlacus van Ghemert, deken van
St. Oedenrode.
9.
een beemd gelegen op het einde van 8.
10.
een stuk land gend. DIE VENACKER in DAT KERCVELT grenzend aan de GRUENWECH.
11.
een stuk land IN DIE BERCKAERT grenzend aan DEN DONCKEREN DIKE
lasten: 8 oude groten aan de heer van Heeswijk als cijns.

844.
1380, 12 april
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Helvoirt
Henricus van der Hoeven belooft te betalen
aan: Arnoldus Berwout
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een stuk land in Helvoirt.

844a
1380, 8 mei
Overdracht land De Vliert
Nycholaus gend. Nycoel Scaden z.v.w. Nycholaus gend. Nycoel Scaden draagt over
aan: Gerardus z.v.w. Henricus van Os
van: ½ morgen land in de PEPER in DER CORECOPERE CAMP
bijzonderheden: hem door Gerardus Scaden, zijn oudoom, gelegateerd

-1380, 2 mei
zie nr. 1012 (1388, 7 april)
Geen apart nummer, omdat het testament is uitgevaardigd in 1388. In 1380 en 1387
werden door de notaris geen stukken uitgevaardigd.

845.
1380, 17 mei
Verkoop erfcijns ‘s-Hertogenbosch straat onbekend
Egidius Doncker van Vechel, dekker, draagt na verkoop over
aan: Rodolphus gend. Rover van Lyt
van: erfcijns 25 schellingen payment
uit: een kwart van een huis in ‘s-Hertogenbosch voorbij de brug van Gerardus metten Koyen
Op de rug: "Mensa non habet supportationem" [= in later tijd bezat de Tafel van deze
inkomsten geen aankomsttitel].

846.
1380, 7 juni
Overdracht land Dinther
Willelmus Vos van Dynther draagt over
aan: Johannes Cuper
van: een stuk land gend. DIE VENACKER in Dinther in DAT KERCVELT
lasten: 1 oude groot cijns aan N.N.
bijzonderheden: de overdrager geeft de gebruikelijke garantie slechts voor de helft van dit
stuk land

847.
1380, 7 juni
Afstand rechten op land Dinther
door: Willelmus Vos van Dynther doet afstand
aan: Johannes Cuper
van: zijn rechten op een stuk land gend. DAT LANGREYTSEL in Dinther in DAT REYTSEL en op
een stukje beemd gelegen daarachter.

848.
1380, 7 juni
Afstand rechten op land Dinther
door: Willelmus Vos van Dynther doet afstand
aan: Johannes Cuper
van: zijn rechten op 3 lopenzaad land in Dinther gend. DAT RODELANT

849.
1380, 7 juni

Overdracht land Dinther
door: Willelmus Vos van Dynther draagt over
aan: Johannes Cuper
van: een stuk land gend. DIE SCEPERY in Dinther in DAT REYTSEL
bijzonderheden: als nr. 847.

850.
1380, 21 juni
Verkoop beemd Oisterwijk
Theodericus Tiel z.v.w. Johannes Houft draagt na verkoop over
aan: Johannes Sceyvel
van: ½ bunder beemd AEN DEN BRANT in een kamp van 2 bunder in Oisterwijk
lasten: 3 oude groten en een negende van 2 kapoenen

851.
1380, 7 juli
Overdracht houtschat hoeve Dinther-Hommelheze
jonker Johannes, heer van Helmond en Keerbergen draagt over
aan: Johannes Cuper
van: al zijn rechten op een heffing gend. houtschat van de bomen en van het hout dat groeit
op het goed van HOMMELHEZE.

852.
1380, 31 juli
Kwitantie van algemene aard
Henricus van Uden verklaart
aan: zijn dochters Eeffa en Elisabeth
betreft: hij erkent, dat alle zaken met betrekking tot verkopingen, overdrachten,
schuldbekentenissen en beloften door zijn dochters ten behoeve van hem geregeld zijn.
Uit de oorkonde wordt niet duidelijk, wat er precies aan de hand is.

853.
1380, 4 augustus
Verkoop land Hintham (vermoedelijk Vrijdom)
Wynricus z.v.w. Rodolphus Bobbensoen van Os echtgenoot van Hilla d.v.w. Nicholaus van
den Arennest draagt na verkoop over
aan: Willelmus z.v.w. Nicholaus voornd.
van: 1 morgen land in DIE HINTHAMSCHE CAMPE

lasten: een erfcijns van 6 schellingen payment aan de stad ‘s-Hertogenbosch
voorw.: mag alleen vervreemd worden aan poorters van ‘s-Hertogenbosch.
Geborgen onder regestnr. 2750-2751.

854.
1380, 9 augustus
Aanmaning erfpacht ligging onbekend
door: jonkvrouwe Deliana d.v.w. Woltherus van Bladel
aan: Willelmus van Langhelaer
betreft: erfpacht van 2 mud rogge die drie jaar achterstallig is.
uit: onderpanden niet vermeld

855.
1380, 8 october
Erfdeling land Rosmalen
voor: schepenen van HEZE (= de bank van Rosmalen-Heze- Nuland) JAN GHEERTRUDEN
ZONE, PHILIPS VAN HYNEN, JAN VAN DER HAGHEN ENDE HENRIC VAN AFERDEN
Partij A: Peter Evrarts zone
Partij B: Jan Hals en Brues van den Kayenberghe
aan A: een stuk land in Rosmalen TE HEZE en een zesde deel van een stuk land ernaast.
Zie Van Bavel, Inventaris zegelkast, regest 4 met een oorkonde uitgevaardigd door de
schepenen van Rosmalen-Heze-Nuland met betrekking tot een erfpacht uit een onderpand
in Rosmalen. Er kan dus geen sprake zijn van Heesch bij Oss.
Met het beschadigde zegel van de bank met het randschrift "...(onleesbaar) .. EYGENEN"
verleden voor 4 schepenen.

856.
1380, 24 december
Vidimus van nr. 103a
Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr. 103a.
Op de rug: de Tafel van de H. Geest heeft wegens gedeeltelijke aflossing niet meer dan 17
schelling oudgeld.

856a
1381, 17 maart
Albrecht Buc aanleg dijk Orthen-Heinis
Wenceslas van Bohemen en Johanna, hertogen van Brabant etc. maken bekend, dat
zij de schout en heemraden in de stad ‘s-Hertogenbosch bevelen de goederen van heer
Albrecht Buc, priester, niet aan te slaan in verband met de aanleg van een nieuwe dijk

tussen Orthen en HYNEN. Aelbrecht had zich tot hen gewend, waarop zij opdracht hadden
gegeven ter plaatse de zaak te onderzoeken.
op de rug: geen aantekeningen
Met het zegel van Wenceslas en het beschadigde zegel van Johanna
Er wordt in de oorkonde melding gemaakt van twee andere met deze oorkonde
getransfigeerde oorkonden namelijk een, waarin de hertogen opdracht geven de zaak te
onderzoeken en een van Aelbrecht, waarin deze zich wendt tot de hertog. Deze stukken zijn
thans niet meer aanwezig.

857.
1381, 28 maart
Verkoop land Hintham
Theodericus Rover van Tephelen draagt na verkoop over
aan: Henricus z.v. Rodolphus van Merlaer
van: een kamp bij Hintham op het EYNDEHOUTSCHE VELT

858.
1381, 1 april
Uitgifte erfpacht goederen Helvoirt
Elisabeth jr. d.v. Johannes van der Bruggen geeft uit
aan: Ghibo met den Ghemake
van: alle erfgoederen in Helvoirt
voor: alle erop rustende lasten en een erfpacht van 13 lopen rogge.

858a.
1381, 12 mei
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
Dirk van der Vorst lakenscheerder draagt over aan Godfried z.v.w. Aart van Berlicum de
helft van een erfcijns van 8 pond payment uit een huis en erf aan de Hinthamerstraat.
Alleen vermeld in de oorkonde van 16 maart 1450 (nr. 2227) in verband met een toen plaats
hebbende uitwinning.

859.
1381, 18 mei
Vestiging erfcijns land Den Dungen
Gerardus Roelensoen vestigt
t.b.v. Henricus van Mirs
van: erfcijns £ 5 payment

uit: 3 morgen land gend. SCEEPDONC in DIE DUNGEN
lasten: hertogscijns

859a
1381, 4 juni
Testament Elisabeth van Snegghelen (uittreksel)
erfcijns Vughterstraat
Notaris Johannes van Mierde van Den Bosch oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
jonkvrouwe Elisabeth d.v.w. Johannes van Snegghelen, begijn in het Groot Begijnhof, maakt
haar testament
betreft: een legaat van een erfcijns van £ 5 payment uit huis c.a. in de Vughterstraat aan de
Tafel van de H. Geest, mits men daaruit jaarlijks £ 3 payment betaalt aan Johannes en
Elizabeth k.v.w. Henricus van Zelant; indien deze beide zonder wettig nageslacht mochten
overlijden, dan vererft deze uitkering op de erfgenamen van moeders-, niet van vaderszijde.
plaats van de handeling:
in het huis van Cristina van Os in ‘s-Hertogenbosch in DIE NUWESTRATE
getuigen van de handeling:
broeder Nycholaus VAN DER NUWERVAERT predikheer
Johannes CARNAU
Andreas TYMMERMAN
Christina e.v. Johannes Conincs
Yda van den Heuvel
Margaretha e.v. Johannes CARNAU voornd.
Margaretha van Riel
en meerdere anderen
Op de rug: Vughterdijk (sic)
NB: de Nieuwstraat is waarschijnlijk de huidige Tweede Korenstraat.
Zie Sasse van Ysselt, Voorname huizen en gebouwen, deel III. 528. De huidige Nieuwstraat
werd namelijk pas in de zeventiende eeuw aangelegd.

860.
1381, 8 juli
Vestiging erfpacht goederen Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch - Dravelgas
Elizabeth w.v. Akerinus van Hezilt en d.v.w. Henricus Rademaker van Mierbeke, haar
dochter Johanna gehuwd met Johannes Pylyseren en Mechtildis gehuwd met Johannes
Katherinen soen vestigen
t.b.v. Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 3 mud rogge

uit:

1.
2.
3.
4.

de helft van 12 morgen land in Rosmalen INT ROT grenzend aan Johannes
Rover, ridder.
een erfpacht van 5 sester rogge uit een stuk land gend. DIE BERCH HOF in
Rosmalen in BRUGGEN en nog een stuk land aldaar.
een erfpacht van 11 sester rogge uit erfgoederen in BRUGGEN, een stuk land
gend. DIE BEIRCT naast het CATTENBOSSCHE.
een stenen huis van Johannes Pylyseren naast de Minderbroederskerk in de
DRAVELGAS.

Zie nr. 1429.

861.
1381, 29 juli
Verkoop beemd Best
Johannes die Saefte van Bucstel draagt na verkoop over
aan: Albertus Wael meester van de Tafel van de H. Geest
van: de helft van 2 bunder beemd in Oirschot in Best in DIE AVESSTYNSCHE BUENRE
lasten: erfcijns van 6 oude groten aan N.N.

862.
1381, 29 juli
Betalingsbelofte na uitgifte huis Colperstraat
Johannes die Saefte van Bucstel belooft te betalen
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest met toestemming van de provisoren
van: erfcijns £ 8 payment
uit: huis c.a. op het einde van de Colperstraat
lasten: hertogscijns.

863.
1381, 1 augustus
Vestiging erfcijns huis en kameren Hinthamerstr.
Ghibo Bynhuys vestigt
t.b.v. Henricus Buc, priester
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: een huis en zekere kameren in de Hinthamerstraat grenzend aan de straat, die loopt
naar de Papenhulst en zich aan de achterzijde uitstrekt tot aan het clarissenklooster
lasten: erfcijns van £ 4 payment aan N.N.

863a
1381, 7 augustus
Testament Jan Kuper (aanvulling op nr. 831)

Notaris Adam van Mierde van ’s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Jan Kuper, poorter van ’s-Hertogenbosch, vult zijn testament aan
hij is gezond van lichaam en geest
inhoud:
n.a.v. legaat nr. 18:
Hendrik en Godfried krijgen deze erfcijns;
n.a.v. legaat nr. 19:
Hille wordt van dit legaat uitgesloten; mochten Hendrik en Godfried sterven zonder wettig
nageslacht na te laten en mochten de renten dan nog niet vervreemd zijn, dan gaan deze naar
Hille;
n.a.v. legaat nr. 22:
de kinderen v.w. Jan van Uden worden hiervan uitgesloten;
Toegevoegd worden de volgende legaten:
29.
aan Hendrik en Godfried k.v.w. Jan van Uden een erfcijns van 40 schellingen
[vermoedelijk payment] uit een huis in de Kerkstraat naast de oude stadsmuur en alle
wapens (of: gereedschappen; er staat ‘omnes armaturas seu arma quacumque dicti
testatoris cuiuscumque maneriei’) en zijn beste kist gend. ‘zeekist’
30.
aan het de Tafel van de H. Geest een stuk land gend. ‘die Sceperye’ in Dinther ‘int
Reytsel’ en een stuk land gend. ‘die Venacker int Kercvelt’; aan dit legaat zijn de
volgende lasten verbonden:
@
de meester moet aan Konegonde 24 dubbele mottoenen uitkeren
@
aan de abdij van Berne moet hij 5 dubbele mottoenen Brabantse munt uitkeren om
daarvan een erfcijns van 20 schellingen [vrijwel zeker payment] te kopen bestemd
voor een jaargetijde
@
aan de arme zieken die in het Groot Gasthuis liggen 6 dubbele mottoenen Brabantse
munt
@
aan Hille voornd. 6 dubbele mottoenen
31.
aan Hendrik z.v.w. Hendrik Godevaartsz. van Uden al zijn erfpachten en erfgoederen
in Uden
32.
aan Thomas, verwer, van Uden, zijn bloedverwant, zijn één na beste ‘zeekist’
33.
aan Bele e.v. Andries Timmerman (of: de timmerman) al zijn boeken
34.
aan Liesbeth, Ida, Katryn, Bessele en Paul k.v. Jan Monyns 30 oude keizersschilden die
Willem z.v. Albert de ketellapper (of: de ketelaar) van Oss en e.v. Liesbeth voornd aan
de testator schuldig is
De monetaire frasering luidt: 'vigintiquatuor aureos denarios communiter dobbel
mottoen vocatos monete Brabantie boni auri et justi ponderis seu alium
pagamentum eiusdem valoris'
plaats van de handeling:
naast de kerk in 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:

Aart van den Kloot en
Jan Lisscap z.v.w. Thomas Valant, beiden clerici;
Willem z.v. Albert de ketellapper voornd.

864.
1381, 15 augustus
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht hofstad Geffen
Rodolphus Lambrechts soen belooft te betalen
aan: Ricoldus Koc, ridder
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een hofstad in Geffen.
Zie voor een procedure over deze erfpacht nr. 3483 (3 maart 1520).

865.
1381, 24 augustus
Overdracht erfpacht nr. 864 Geffen
Ricoldus Koc, ridder, draagt over
aan: Rodolphus Bubbe t.b.v. Pontennier Kepkens soen
van: de erfpacht vermeld onder nr. 864
Zie voor een procedure over deze erfpacht nr. 3483 (3 maart 1520).

866.
1381, 5 september
Verkoop erfcijns huis Kerkstraat
Goedefridus z.v.w. Rutgerus Arken soen van Woensel en Heylwigis d.v.w. Rodolphus van
Zulikem draagt na verkoop over
aan: Arnoldus Berwout
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: een huis achter een ander huis in de Kerkstraat.

867.
1381, 19 september
Overdracht erfpacht hoeve Oss
Batha Loeden w.v. Matheus z.v. Godefridus Posteel en Ywanus z.v.w. Otto Bilseman en
Aleidis d.v.w. Matheus voornd. dragen over
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: de hoeve van Nicholaus z.v.w. Reynerus metten Crommenhalze in Oss grenzend aan het
erfgoed van de Tafel voornd.

Op de rug: later uitgewonnen

868.
1381, 24 september
Overdracht tocht erfcijns huis Kerkstraat
Goessuinus Cnode z.v.w. Heylwigis uten Werde draagt over
aan: Goessuinus Cnode z.v.w. Eufemia Posteel zijn broeder
van: de tocht op een erfcijns van £ 4 oude groten
uit: een huis in de Kerkstraat

869.
1381, 25 september
Schenking erfcijns goederen Hedel
voor: schepenen van Hedel DIRC TYELMAN JACOPS ZOENE ENDE JAN DIE GREVE GHERITS
ZOENE
Jan die Greve Bunenincs zoene schenkt
aan: Boudewijn die Gruter t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 10 oude Hollandse [penningen??]
uit: de goederen van Trude van Colen gelegen in het gerecht van Hedel
De zegels van de twee schepenen verdwenen
De formulering luidt: 'ghegheven ende op ghedraghen in ghifte'. De monetaire frasering:
'tyen aude hollanssche tsyaers'.

870.
1381, 6 november
Verkoop beemd Breugel
Theodericus Rover, ridder, draagt na verkoop over
aan: Andreas Verkeman
van: 2 bunder beemd in Breugel in AELDONC.

870a.
1381, 7 november
Overdracht erfcijns goederen Vught
Gerardus Strijpen, priester en z.v.w. Johannes Strijp en Hadewigis draagt over
aan: Johannes Sloetel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput, zijn zwager
van: erfcijns 40 schellingen oudgeld uit £ 3 oudgeld (zie verder nr. 103a)
uit: huis en hofstad in Vught en een deel (PARS) land gend. DIE EYKENDONCK en uit 6
bundergend. MELIS BOENRE
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 188r/v.

871.
1381, 18 november
Vestiging erfpacht tiend St. Michielsgestel
Willelmus van der Aa, ridder, vestigt
t.b.v. Heilwigis echtgenote van Willelmus Posteel
van: erfpacht 5 mud rogge
uit: de korentiend in St. Michielsgestel in THEDE
Zie nr. 2968 (23 september 1482) voor een vonnis hierover van de schepenen van ’sHertogenbosch.
872.
1382, 8 januari
Verkoop land Hintham
Willelmus z.v.w. Nycholaus van den Arennest draagt na verkoop over
aan: Aleydis w.v. Gerardus van Geffen
van: 1 morgen land (zie nr. 853) en een erfcijns van 6 schellingen daarop rustend.
Geborgen onder regestnr. 2750-2751.

873.
1382, 9 januari
Uitgifte landerijen Vrijdom
Johannes Coninc geeft uit
aan: Henricus Maechelmus
van:
1.
de helft van 9 morgen 1 hont en 99 vierkante roeden in een kamp in DAT
HEYNENSCHE DYEPE tussen 4 andere kampen en de WETERINGER
2.
1 morgen 4 hont en 84 vierkante roeden in DIE AUDE WILSEN in een kamp aldaar
voor: een erfcijns van 4 oude schilden
voorwaarde: indien Henricus daarvan afstand doet ten gunste van anderen, zal hij de
oorkonden betreffende deze landerijen ten overstaan van de schepenen van ‘sHertogenbosch aan Johannes voornd. overdragen
Op de rug: lecta 29 november 1594
Onder de vouw staat: 'resigilletur' dat wil zeggen dat de oorkonden later opnieuw is
uitgevaardigd mét de zegels van de in 1382 fungerende schepenen.
Verworven door mr. Jacob van Balen op 8 november 1610 (nr. 4301)

874.
1382, 17 januari
Verkoop land Rosmalen

Johannes van Weert gehuwd met Elisabeth en Theodericus z.v.w. Arnoldus Bubnagel die
gehuwd is met Gertrudis, dochters van wijlen Johannes z.v. Jacob verkopen
aan: Henricus Buc, priester
van: 2 morgen land in Rosmalen grenzend aan de gemeijnte.

875.
1382, 24 januari
Waarborg tiend Uden-Boekel
door: Reynaldus van Valkenborch, heer van Borne, Zittert en Herpen, garandeert
t.b.v. Leonius van Erpe z.v. Petrus
van: de gehele tiend in de parochie van Uden OP BOEKEL met alle toebehoren.
bijzonderheden:
Deze tiend was op 4 januari 1362 (Kerststijl) /3 januari 1363 (Paasstijl) ten overstaan van
schepenen van Uden door zijn broeder Walraven en Aleydis diens echtgenote aan Leonius
overgedragen. Nu waarborgt Reinoud Leonius in het bezit van dit goed. Mochten landerijen
vallend onder deze tiend of de tiend zelf leengoed blijken te zijn, dan zal Renoud Leonius
hierin vesten ten overstaan van de geëigende hoven/hof.

876.
1382, 20 februari
Verkoop erfpacht hofstad Geffen
Pontennier gend. Kepken soen draagt na verkoop over
aan: Boudewinus van Zeland
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: hofstad in Geffen
Zie voor een procedure over deze erfpacht nr. 3483 (3 maart 1520).

877.
1382, 6 maart
Vestiging erfpacht landerijen Berlicum
Henricus Coppen soen uter Hasselt vestigt
t.b.v. Theodericus z.v.w. Lambertus van den Hoevel
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een akker in Berlicum naast de CALVERLOECT grenzend aan het erfgoed van de abdij van
Berne en een stuk land gend. DIE MEERACKER grenzend aan het erfgoed van de abdij
van Berne en dat van de pastoor (INVESTITUS) van Berlicum.
lasten: erfcijns van 6 penningen aan N.N.

878.

1382, 7 maart
Uitgifte erfcijns huis Peperstraat
Gerardus z.v.w. Henricus Posteel geeft uit
aan: Henricus z.v.w. Paulus Rover
van: huis c.a. en hof in de Peperstraat
voor: erfcijns £ 11 payment
lasten: hertogscijns en erfcijns van 20 schellingen payment.

879.
1382, 9 maart
Uitgifte erfpacht goederen Geffen
Arnoldus Stamelart van den Kelre geeft uit
aan: Denkinus z.v.w. Danyel gend. Broes soen
van: huis en hof in Geffen op de PAPENDIKE tussen de VESPERTYTS HOEVE en de steeg en
een streep land en ½ morgen land in Nuland op VINCKEL in de gemeijnte aldaar.
voor: erfpacht 5 sester rogge en 2 kapoenen
lasten: 2 groten gebuurcijns en een erfcijns van 20 schellingen aan de kerk van Geffen
extra onderpand: 4 hont broekland in Nuland op VINCKEL op de gemeijnte aldaar
voorw.: indien hij hiervan afstand doet ten gunste van de verpachter, dan moet hij het extra
onderpand overgeven en dubbele pacht betalen.
NB: zie nr. 1284a.

880.
1382, 29 maart (indien Kerst- of Jaardagsstijl) of
1383, 28 maart (indien Paasstijl)
Overdracht land Oss
voor: schepenen van Oss CEEL VILT <onleesbaar> SOEN, DIDDERIC AELBRECHT SPERNIERS
SOEN ENDE JAN ROLOFS SOEN
Jan Hermans soen draagt over
van: een stuk land dat was van Zebrecht van Derenborch OPT WESTERVELT
aan: Didderics soen [onduidelijk]
Met het zegel van de schepenbank van Oss.

881.
1382, 24 april
Verkoop land St. Oedenrode ter Heze
Egidius z.v.w. Arnoldus Loyensoen en Walterus van Vilenbraken (of: Uillenbraken) gehuwd
met Aleydis d.v.w. Arnoldus voornd. draagt na verkoop over
aan: Henricus Buc, priester

van: 1 lopenzaad land in de hoeve TER HEZE aan alle zijden omgeven door het land van
Henricus, priester.

882.
1382, 30 april
Overdracht erfcijnzen Veghel en Cromvoirt
Notaris Petrus Polslauwer oorkondt
Vrouwe Aleydis Driekens en Margareta haar dochter als executeurs van het testament v.w.
Margareta van Woudrichem dragen over
aan: Arnoldus van Beke natuurlijke zoon van de testatrix om deze gedurende zijn leven te
bezitten; na zijn dood komen ze toe aan de Tafel van de H. Geest.
van: erfcijns 20 schellingen oudgeld (1) en erfcijns 10 schellingen oudgeld (2)
uit:
1.
huis en hofstad in Veghel in DIE RIJT
2.
huis en hofstad in Cromvoirt en 11 lopenzaad land IN DIE HOEVE daaraan gelegen.
bijzonderheden: het testament is verleden voor notaris Theodericus Henrici Snoec, clericus
bisdom Luik
Op de rug: later is de erfcijns 20 schellingen oudgeld omgezet in een erfpacht van 1 mud
rogge

883.
1382, 22 mei
Verkoop erfpacht Orthen en Empel
Hermanus Scut z.v.w. Willelmus Luwe draagt na verkoop over
aan: Arnoldus van den Elzen
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: huis en hof in Orthen en 5 morgen en 1½ hont land in de jurisdictie van Empel aan de
overzijde van DIE VOERT en 10 h. land aldaar in BEIRGULEN (?)
lasten: £ 3 erfcijns op het huis; erfcijns 2 oude schilden en het land.
Zie nr. 1492.

884.
1382, 3 juli
Verkoop huizen Windmolenberg
Fredericus Hoernken draagt na verkoop over
aan: Arnoldus Wennemari jr.
van: een huis c.a. en de helft van een achterhuis op de Windmolenberg.

884a.
1382, 3 augustus
Erfdeling goederen Haren, Boxtel en Esch
Partij A: Henricus van Beke echtgenoot van Yda d.v.w. Henricus Berwout
Partij B: Rutgherus, Henricus, Yda en Elizabeth k.v. w. Henricus z.v.w. Henricus Berwout
voornd.
aan B valt toe:
1.
een woonhuis in Haren OP DIE RUDONC naast de GASTHUIS BEEMT
2.
een deel van een boomgaard naast dit huis tot aan de sloot, die deze doorsnijdt en
wel het deel, dat ligt aan de kant van LUYSSEL
3.
een hof en een weide naast het huis aan de kant van de beemd gend. DIE KEEL en tot
aan een paal die daar is geplaatst naast de beemd van w. Walterus van Ghinder
Over.
4.
de helft van een beemd gend. DIE ZITERSSCHEBEEMT in Esch naast het land gend.
DIE ZITART
5.
een deel van het land gend. DIE ZITART
6.
een stuk land daarnaast gelegen strekkend vanaf DAT KESSELSSCHE LANT tot aan een
paal
7.
het oostelijke deel van de LYESBEEMT in Boxtel
8.
een stuk land in Haren
9.
1 bunderheiland in Esch in de BIGGEN HOEVE
10.
de helft van een beemd gend. BYEBROEC in Haren
Het aandeel van partij A wordt niet vermeld.
voorw.: beide partijen mogen hun deel omheinen (ADVALLARE QUOD EXPONETUR
AENHEYMEN)

884b
1382, 5 augustus
Vestiging erfcijns huis bij de Mortel
Theodericus van Doerne alias van Keppel vestigt
t.b.v. Johannes van Steen, ketellapper
van: erfcijns 2 oude schilden
uit: huis c.a. in de straat die loopt van het huis van Walterus van Oerle in de richting van de
CONINCS CUPERS BRUGGHE.

885.
1382, 19 augustus
Verkoop landerijen Vught St. Petrus
Katherina d.v.w. Hesselo van Zweensberch en Johannes natuurlijke zoon van
Wautgherus van Zweensberch draagt na verkoop over

aan: Arnoldus van der Haseldonck
van: de helft van de volgende landerijen:
1.
huis en hof en een VENNEKEN
2.
een stuk land gend. de ZERIJSBRAKE naast de gemeijnte gend. DIE VLIEDERT
3.
een stuk land gend. DAT WISSEVEINRE
4.
een stuk land achter de schuur van Johannes Coninc
5.
een stuk land gend. VLIERGHESWAT in DIE RIEDEMAET
lasten: erfcijns van de helft van 5 schellingen aan de hertog, erfcijns van 30 schellingen
oudgeld en een erfpacht van 1 mud rogge

886.
1382, 1 september
Overdracht land Vrijdom
Johannes Gheryts soen, ceintuurmaker, draagt over
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van 9 morgen en 26 vierkante roeden land op ASMYT.

887.
1382, 1 september
Vestiging erfcijns Orthenstraat/Markt en land St. Oedenrode en Vrijdom
Arnoldus Stamelaert van (den) Spanct echtgenoot van Katherina w.v. Ludovicus z.v.w.
Albertus van Bussel vestigt
t.b.v. Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 20 payment
uit:
1.
een derde deel van een huis c.a. bij de Markt en de helft van een derde en nogmaals
de helft van een derde deel van dit huis
2.
1½ morgen uit 3 morgen uit de gemeijnte van ‘s-Hertogenbosch vóór (ANTE) DIE
ASMYT grenzend aan een kamp van Johannes van Plasse, ridder
3.
de helft van 5 morgen IN HUECKENBROECKE
4.
de helft van 5 morgen OP DIE VAERT
5.
de helft van 1 morgen gend. DEI HOEGHEVOGHELDONC
6.
de helft van 5 morgen in OETHEREN grenzend aan de Oude Dieze (ANTIQUA DYESA)
7.
huis, hof en 11 lopenzaad aangelegen land in St. Oedenrode in NEYNSEL gend.
EVERAETSACKER
8.
een akker gend. DAT ECKERHOEL van 5 lopenzaad aldaar op DIE BECKAERT grenzend
aan de Dommel
9.
3 lopenzaad land naast COUTENBOSSCHE (of: CONTENBOSSCHE)
10.
een beemd gend. DIE HASSELT aldaar IN DIE BECKAERT
11.
een beemd gend. DIE COPPEL in EEPENHOEL naast de Dommel, omheind en
omgracht zijnde
lasten:

uit
1) de hertogscijns, erfcijnzen van £ 4 oudgeld en £ 3½ uit het hele huis in ‘s-Hertogenbosch:
6 schellingen payment per morgen uitgezonderd de 2½ morgen in Deuteren en de
hertogscijns; uit het land in St. Oedenrode een zesde deel van een erfpacht van 13 lopen en
1 lopen rogge NON CUMULATUS gend. EEN SLEYC LOPEN.
NB: een slijk lopen wilde zeggen dat het graan in de korenmaat aan de bovenzijde vlak
afgestreken was. Het alternatief was ‘ophopig’.

887a
1382, 26 september
Testament Wouter van Erp (volledig)
Notaris Aart Stamelart van den Spankt oorkondt
Wouter van Erp maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ziek
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik £ 16 payment eens
2.
aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 40 schellingen payment
bestemd voor een jaargetijde voor hem en zijn echtgenote Griet te houden met
kaarsen zoals gebruikelijk is
3.
aan de Lieve Vrouwebroederschap in de St. Janskerk een erfcijns van 40 schellingen
payment
4.
aan de predikheren een erfcijns van 40 schellingen payment bestemd voor een
jaargetijde zoals onder 2.
5.
aan de minderbroeders een erfcijns van 40 schellingen payment bestemd voor een
jaargetijde als onder 2.
6.
aan het clarissenklooster een erfcijns van 40 schellingen payment
7.
aan het klooster (‘conventui’) van het Groot Begijnhof een erfcijns van 20 schellingen
payment
8.
aan de vondelingen in 's-Hertogenbosch een erfcijns van 20 schellingen payment
9.
aan het Neynselsgasthuis een erfcijns van 20 schellingen payment
De erfcijnzen vermeld onder 2 tot en met 8 gaan uit 13½ morgen land in Maren die hij heeft
verworven van Ricold Kok, ridder
10.
aan de fabriek van de St. Janskerk 10 lichte schilden (van 12 plakken het stuk)
11.
aan het de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 4 mud rogge uit een stenen huis in
de straat die loopt van de Vughterstraat voorlangs het huis van Postel in de richting
van de Vismarkt [waarschijnlijk de huidige Postelstraat]; dit is bestemd voor een
jaarlijkse spynde te houden op zijn sterfdag
12.
aan Jan, zijn natuurlijke zoon, een steenbakkerij met toebehoren gelegen achter het
dorp Orthen
13.
aan Jan voornd. een stuk land gend. ‘die gemeyne rugge’ en 3 morgen land gend. ‘optie
Leemculen’ verworven van de stad 's-Hertogenbosch
14.
aan Jan voornd. een bed en een kist afkomstig van w. Mechteld zijn moeder
15.
aan Jan voornd. een paard met zwart haar (‘nigri pili’), al zijn wapens (‘armaturas’) en

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

40 gouden schilden
aan jonkvrouwe Erkenraad d.v.w. Rutger Erkensz. en van Luitgaard, zijn zuster, die nu
non is in het klooster Binderen een lijfrente van £ 16 payment uit een erfcijns van £
100 payment die hij heeft verworven van jonker Jan van Cranendonk en die gaat uit
de heerlijkheid en de goederen van Boxtel
aan Willem Coptiten de helft van de goederen te Boekel met de helft van de veestapel,
een kist, een groot bed en een twaalfde deel van de nieuwe kussens die hij heeft van
Jut zijn eerste echtgenote; aan dit legaat is de last verbonden dat Willem alle schulden
van het sterfhuis betaalt en dat hij de erfgenamen vrijhoudt van een erfpacht van 9
mud rogge die hij verkocht heeft aan het clarissenklooster en van de goederen die Jut
voornd. bij haar huwelijk heeft ingebracht
aan Gerbingis dienstbode van wijlen zijn moeder Mechteld 12 lichte schilden eens
aan Dirk van Dornen alias Keppel 28 oude schilden; hij is aan Dirk bovendien nog 22
oude schilden schuldig
aan Jan, Leonius en Hendrik, zijn broers, scheldt hij alles kwijt wat zij aan hem schuldig
waren
aan Jut van Rut, begijn, 1 mud rogge eens
aan Leonius, Hendrik en Luite natuurlijke k.v.w. Liesbeth zijn natuurlijke zuster ieder 8
lichte schilden eens

bijzonderheden:
Van wat er overschiet na aftrek van de schulden en van de legaten heeft zijn echtgenote
Griet het vruchtgebruik; na haar dood gaat dit naar de erfgenamen waarbij de kinderen in
plaats van hun ouders komen; wie zich tegen de uitvoering van dit testament verzet wordt
uitgesloten en zijn erfdeel komt toe aan de executeurs. Eventuele proceskosten worden
betaald uit de meest gerede goederen.
executele:
zijn broers Leonius, Hendrik en Jan
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in zijn slaapkamer
getuigen van de handeling:
Amelius de apotheker;
Jan z.v. Jan Ghenensz. en
Hadewych van Bruchem.

888.
1382, .. september
Testament Gooswyn z.v. Andries van Bernheze (volledig)
erfcijns ligging onbekend
Notaris Dirk Maartensz. van Megen oorkondt
Gooswyn z.v. Andries van Bernheze maakt zijn testament

hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
aan de St. Janskerk, Onze Lieve Vrouw aldaar, de Infirmerie en aan de Tafel van de H. Geest
een erfcijns van £ 3 te vestigen op zijn goederen; zijn echtgenote heeft hiervan zolang zij
leeft het vruchtgebruik
plaats van de handeling:
onleesbaar
getuigen van de handeling:
Jan van Weert
andere namen onleesbaar
Zwaar beschadigd en daardoor ten dele onleesbaar.

889.
1382, 7 october
Testament Lambertus van Zelant (uittreksel)
erfpacht ligging onbekend
Arnoldus van den Houte (DE LIGNO) priester en OFFICIANS in de St. Janskerk, oorkondt
Lambertus van Zelant van Den Bosch echtgenoot van Aleidis maakt zijn testament
legaten:
onder meer een erfpacht van 1 malder uit al zijn goederen aan de Tafel van Heilige Geest, te
vestigen na hun beider dood
plaats van de handeling:
in het woonhuis van Lambertus in de Colperstraat
getuigen van de handeling:
Godefridus Proper koster van de St. Janskerk
Aleidis vrouw van de testator
Willem van Oyen wever
Klaas van Stakenborch
allen van het bisdom Luik.
Met het zegel van de oorkonder.

890.
1382, 9 october
Overdracht land Empel

Henricus Wolfs, Enghela en Elisabeth zijn dochters en Johannes, Hubertus en Gherongius
k.v.w. Gherongius van Orthen dragen over
aan: Johannes van Straten t.b.v. Albertus Buc
van: twee derde deel van 5 h. land in de jurisdictie van Empel OP HEES in de HEYLEN CAMP
VAN UDEN.

891.
1382, 23 october
Verkoop erfcijns Cromvoirt landerijen
Nycholaus Zegher z.v.w. Lambertus Zegher draagt na verkoop over
aan: Sophya w.v. Lambertus voornd.
van: erfcijns 20 schellingen oudgeld
uit: 1 bunder beemd gend. DIE ROSELRE in het dorp van Cromvoirt en 1½ bunderakkerland
aldaar
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 180r/v.

892.
vervallen.

893.
1382, 19 november
Testament Wendelmoedis (uittreksel)
erfcijnzen huizen Hinthamerstraat en Hinthamereinde
hoeve ligging onbekend
Notaris Johannes van Mierde van Den Bosch oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Wendelmoedis Stiers begijn in het Groot Begijnhof maakt haar testament
betreft de volgende legaten aan de Tafel van de H. Geest
1.
erfcijns van 15 schellingen oudgeld
2.
erfcijns van 12½ schellingen oudgeld
3.
erfcijns van 10 schellingen oudgeld
uit:
1.
huis c.a. buiten de Pijnappelpoort
2.
hoeve behorend aan Hilla Werds gend. VOLCENBOSCH (of: VOLTENBOSCH)
3.
huis in de Hinthamerstraat
voorw.: de Tafel van de H. Geest moet daarvan uitreiken aan de Infirmerie 10 schellingen;
aan het clarissenklooster 5 schellingen; aan het Neynselgasthuis 7½ schellingen en
aan het St. Anthoniusgasthuis 5 schellingen
plaats van de handeling: (uittreksel)
de sacristie van de kerk van het Begijnhof

getuigen van de handeling:
Tielmannus van Doorn en Godefridus van Helmond priesters en Leonius Bac clericus
Op de rug: bestemd voor het archief van het St. Anthoniusgasthuis.
Zie voor het volledige testament archief Groot Begijnhof regest nr. 74.

894.
1382, 26 november
Overdracht tocht goederen ligging onbekend
Everardus z.v.w. Johannes van Oer glazenier (VITRIFEX) draagt over
aan: Johannes Luwekens soen gehuwd met Elizabeth d.v.w. Johannes van Herpen.
van: de tocht op alle goederen nagelaten door w. Maria d.v.w. Johannes van Herpen, zijn
vroegere echtgenote.
895.
vervallen.

896.
1383, 15 januari
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Johannes Vriese z.v.w. Johannes Vriese, schrijnwerker en Ludekinus natuurlijke z.v.w.
Henricus van der Poerten echtgenoot van Heylwigis d.v.w. Johannes Vriese dragen over
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfcijns £ 4 payment door Johannes van Bladel broer van Goschalk van Bladel verkocht
aan Johannes Basijn hun grootvader
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 73r/v.

896a
1383, 22 januari
Uitgifte landerijen erfcijns St. Oedenrode
Willelmus van Langelair echtgenoot van Aleidis d.v. Arnoldus Rover, ridder, geeft uit
aan: Henricus van den Broek z.v. Theodericus van den Broek
van:
1.
een beemd gend. DIE COPPEL
2.
een stuk land daaraan gelegen aan de Dommel grenzend aan een erfgoed van de
parochiekerk van St. Oedenrode-Eerschot
voor: erfcijns van 7 oude schilden te betalen aan Arnoldus voornd. gedurende zijn leven en
daarna aan Willelmus voornd.
bijzonderheden: Arnoldus heeft eerst afstand gedaan van de tocht op deze goederen

De monetaire frasering luidt: 'septem denariorum aureorum antiquorum communiter scilde
vocatorum boni auri et justi ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris'
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 107v- 108r.

897.
1383, 24 januari
Betalingsbelofte na uitgifte huis Hinthamerstraat
Johannes Mers z.v.w. Johannes Mersman belooft te betalen
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: vijf zesde deel van een huis in de Hinthamerstraat
lasten: hertogscijns en erfcijns van 35 schellingen uit het hele huis.
Op de rug: nu toekomend aan de St. Janskerk

898.
1383, 14 februari
Vestiging erfpacht goederen Tilburg
Petrus z.v.w. Johannes Crillaert vestigt
t.b.v.: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
1 mudzaad land in Tilburg in DIE STOCHASSELT
2.
huis, schuur en zekere gebouwen aldaar
3.
½ mudzaad land in Tilburg in DIE STOCHASSELT
4.
3 bunder heiland gelegen vóór de deur van het voornde huis in erfcijns
verworven van de hertog
lasten: hertogscijns en erfcijns van 5 penn. aan een zekere NOERTKEN.

899.
1383, 21 februari
Uitgifte hoeve Rosmalen erfpacht
Gerardus van Eyke geeft uit
aan: Ambrosius Balen soen
van: in Rosmalen
1.
huis, hof en schuur met al zijn rechten in de gemeijnte van Rosmalen
2.
een derde deel van een stuk land gen. DIE NUWEHOEVE
3.
een stuk land in DIE AUDEHOEVE
4.
een stuk land AEN T FENNE
5.
een stuk land ONDER DIE BYESEN
6.
een stuk land gend. DIE CLOET
7.
drie stukken land gend. CONINCS STREPE

voor: alle erop rustende lasten en een erfpacht van 4 mud rogge

900.
1383, 26 februari
Verkoop erfgoed Windmolenberg
Aleydis w.v. Johannes Kemmer draagt na verkoop over
aan: Gerardus van Derenborch
van: een stukje erfgoed op de Windmolenberg.

900a
1383, 26 februari
Overdracht recht van naasting
Johannes z.v.w. Johannes z.v.w. Johannes Kremer draagt over
aan: de koper (nr. 900).

901.
1383, 2 maart
Zoenbrief
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden.
Partij A familie van het slachtoffer:
Ghibo z.v.w. Hermanus Bocke, Gerardus zijn broer, Gerardus z.v.w. Conradus Writers,
Johannes van Breda z.v. Ghibo van Eyke met hun bloedverwanten
Partij B de moordenaar c.s.: Hubertus Wolf en diens broeder Rutgherus en al hun
bloedverwanten
wegens: de moord op Conradus z.v.w. Hermanus Bocke
Partij A verklaart verzoend te zijn, het zoengeld te hebben ontvangen en te zullen
aanwenden ten behoeve van dat, waarvoor volgens het recht van de stad ‘s-Hertogenbosch
moet worden aangewend

902.
1383, 7 maart
Verkoop weiderechten Empel-Meerwijk
Jacobus z.v.w. Stephanus Broecriemaker, draagt na verkoop over
aan: Henricus Maechelinus
van: een halve schaar in POLSBROEC in de jurisdictie van Meerwijk.

903.

1383, 7 maart
Verkoop weiderechten Empel-Meerwijk
Jacobus z.v.w. Stephanus Broecriemaker draagt na verkoop over
aan: Henricus Maechelinus
van: een halve schaar in POLSBROEC in de jurisdictie van Meerwijk
bijzonderheden: dient als bruidsschat van Benigua (?) zijn echtgenote

904.
1383, 26 maart
Overdracht erfcijnzen Vught en Esch
Theodericus z.v.w. Johannes van den Stripe draagt over
aan: Johannes z.v.w. Petrus van den Stripe
van: twee achtste deel van de in nr. 905 genoemde erfcijnzen

905.
1383, 2 april
Overdracht erfcijnzen Vught en Esch
Willelmus en Erenbertus k.v.w. Johannes van den Stripe dragen over
aan: Johannes z.v.w. Petrus van den Stripe
van:
1.
twee vijfde deel van een achtste deel van een erfcijns van 40 schellingen
2.
twee vijfde deel van een achtste deel van een erfcijns van £ 5 en 4 schellingen
uit:
1.
1½ bunderbeemd in de parochie van Vught-St. Petrus in HENRICS BROEC
2.
de goederen in Esch (EISGHE) aan de overzijde van de brug.

906.
1383, 2 april
Overdracht erfcijnzen goederen Vught en Esch
Willelmus z.v.w. Johannes van den Stripe draagt over
aan: Johannes z.v.w. Petrus van den Stripe
van: een achtste deel van de in nr. 905 genoemde erfcijnzen

907.
1383, 9 april
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Maren
Henricus van Doerne z.v.w. Goeswinus gend. Bonys soen belooft te betalen
aan: Heylwigis d.v.w. Godefridus Proper en haar zoon Godefridus

van: erfcijns £ 3 payment
uit: huis en hof in Maren in LUTTEL MAREN en een erfcijns van 20 schellingen daaruit
lasten: de ONRAET voor rekening van de erfpachter
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f18r.

908.
1383, 9 april
Overdracht erfcijnzen goederen Vught en Esch
Theodericus z.v.w. Johannes van den Stryp draagt over
aan: Johannes z.v.w. Petrus van den Stryp
van: een kwart van de in nr. 905 vermelde erfcijnzen die hij bezat in Vught en Esch.

909.
1383, 10 april
Overdracht erfpacht goederen Oss
Jacobus gend. Cop Cobye gehuwd met Cristina d.v.w. Hubertus Vinne draagt over
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 3½ mud rogge
uit: zijn goederen in Oss die van Leonius gend: (de?) Proost waren
Hubertus had dit verworven van Henricus van Nuwelant z.v. Willelmus van Nuwelant z.v.w.
Henricus van Nuwelant ridder
Hieruit gaat 1 mud rogge krachtens het testament van Hubertus naar de minderbroeders en
na de dood van Jacobus en Cristina gaat ½ mud rogge uit deze erfpacht naar de Infirmerie
van het Begijnhof.

910.
1383, 25 april
Overdracht land Vrijdom-Vughterbroek
Adam van Mierde draagt over
aan: Woltherus van Oekel
van: 4 morgen en 2½ hont in de tiende kamp groot 10 morgen in het VUGHTERBROEKE
lasten: deze zijn in een niet nader aangeduide oorkonde gespecificeerd.

911.
1383, 4 juni
Verkoop land Berghem
Henricus van Best draagt na verkoop over
aan: Lambertus Bathen soen
van: een stuk land in Berghem in DUER grenzend aan het erfgoed van w. Godefridus van Os,

ridder

911a.
1383, 7 juni
Betalingsbelofte erfpacht goed Woensel
Godevaart z.v.w. Jan ‘Haeensz. ‘en Jan z.v.w. Hendrik schepenen van Eindhoven oorkonden.
Dirk z.v.w. Arnd ‘Pardelaer’ belooft aan Rutger z.v.w. Moedel van der Donk te leveren een
erfpacht van 19 mud rogge Woenselse maat uit ‘enen guede’ in Woensel.
Belast met: de herencijns, erfcijnzen en erfhoenderen aan de erfgenamen van Rutger
Erkensz., en een erfpacht van 1 lopen rogge aan de kerk van Woensel.
Ingevoegd in de oorkonde van 9 november 1509 (zie nr. 3330). Schepenen en inwoners van
Woensel leggen dan een verklaring af over de onderpanden en de houders van de erfpacht.

912.
1383, 7 juni
Overdracht erfcijns huis Kerkstraat
Goeswinus Cnode z.v.w. Eufemia draagt over
aan: Goeswinus Cnode zijn broeder z.v.w. Heylwigis uten Werde
van: een bestaande erfcijns van £ 4 oudgeld
uit: huis Kerkstraat.

912a
1383, 11 juni
Overdracht land Vrijdom-De Vliert
Albertus z.v.w. Henricus van Kessel draagt over
aan: Nycholaus van Kessel
van: 1 morgen land in DIE NEDER VLIEDERT in de GODEKENS ZEBRECHTS CAMP.
Geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.

913.
1383, 17 juni
Verkoop erfcijns huis Hinthamerstraat
Johannes z.v.w. Johannes Vrieze, schrijnwerker en Ludekinus natuurlijke z.v.w. Henricus van
der Poirten z.v.w. Arnoldus van der Poirten dragen na verkoop over
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfcijns 50 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat aan de achterzijde grenzend aan het water.

914.
1383, 18 juni
Overdracht erfcijns Vughterstraat
Johannes z.v.w. Johannes Vriese, schrijnwerker, draagt over
aan: Ludekinus natuurlijke z.v.w. Henricus van der Poirten
van: de helft van een erfcijns van £ 3 payment
uit: de hoeve van VELTHOEVEN in Hilvarenbeek.

915.
1383, 2 juli
Verkoop erfpacht hoeve Hilvarenbeek-Veldhoven
Theodericus z.v.w. Johannes Rover, ridder, draagt na verkoop over
aan: Leonius van Langvelt
van: erfpacht 18 mud rogge
uit: de hoeve van VELTHOEVEN in Hilvarenbeek.

916.
1383, 2 juli
Overdracht recht van naasting erfpacht nr. 915
Gheerlacus van Ghemert, deken van St. Oedenrode draagt over
aan: de koper nr. 915

917.
1383, 12 juli
Overdracht heiveld Uden Hengstheuvel
voor: schepenen van Uden, JACOB VAN MEERLAIR, GHIBE CLAES ZOEN VAN MEERLAER, JAN
VAN SCERPENBERGE ENDE JAN DIE MERSMAN
Lambrecht Symons zoene van der Hoven draagt over
aan: Jacob de Visgher
van: een PLAC heide INDEN HENXTHOVELSCHE BOSCHE
lasten: 6 penningen TIJNS DEN HERE VAN DEN LANDE
Met het half bewaarde zegel van de schepenbank van Uden.

917
1383, 30 juli
Overdracht erfcijns Veghel

Ludekinus natuurlijke z.v.w. Henricus van der Poorten en echtgenoot van Heilwigis d.v.w.
Johannes Vrieze draagt over
aan: Adam van Mierde t.b.v. Henricus Buck, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: de in nr. 647 (10 februari 1369) vermelde onderpanden
Deze oorkonde is alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium inv. nr. 737, f
73v.

917a
1383, 27 augustus
Vestiging erfcijns land Lith
Johannes Buc jr. z.v. Johannes Buc sr. van Lyt vestigt
t.b.v. Thomas z.v.w. Willelmus gend. Veren Ghisenraden soen
van: erfcijns 3 oude schilden
uit: 2½ land in Lith in JANS HOEVE VAN DORDRECHT.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 24r.

917b
1383, 2 september
Testament Goeswinus van Bernhese (uittreksel)
huis ligging onbekend
stichting spynde
Notaris Theodericus Mertini van Meghen oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Goeswinus z.v. Andreas van Bernhese en Jutta zijn echtgenote maken hun testament
betreft:
1.
een legaat aan de arme jonkvrouwen die wonen in de infirmerie van het Groot
Begijnhof van een erfcijns van £ 3 uit zijn goederen op voorwaarde dat Jutta de tocht
hierop zal hebben.
2.
(door Jutta gelegateerd): de helft van een huis c.a. aan de Tafel van de H. Geest op
voorwaarde dat de Tafel ieder jaar op de Lichtmis een algemene spynde zal houden
van 3 mud rogge rogge en dat ze ieder jaar op zondag ná Lichtmis 1 mud rogge rogge
geeft aan de Infirmerie van het Begijnhof.
bijzonderheden:
gemaakt op verzoek van Hadewigis van Neynsel en Mechtildis van den Werve,
meesteressen van het Groot Begijnhof en van de infirmerie voor de arme begijnen.
plaats van de handeling:
in het koor van de clerici van de broederschap van de zalige maagd Maria van ‘sHertogenbosch [= de Illustre Lieve vrouwe Broederschap]

getuigen van de handeling:
Godefridus Sceyvel en
Johannes Loedkensone (?)

918.
1383, 4 september
Uitgifte erfpacht hoeve Oerle-Kerkoerle
Gerardus Raet z.v.w. Henricus van Laer geeft uit
aan: Petrus z.v.w. Erenardus van Best
van: een achtste deel van een hoeve die was van Johannes Raet in Kerkoerle met de eraan
verbonden erfcijnzen en een achtste deel van een beemd in Blaarthem grenzend aan het
erfgoed van de abdij van Postel
voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 10 sester rogge

919.
1383, 4 september
Uitgifte erfpacht hoeve Kerkoerle
Johannes Raet en Johannes z.v. Sophya kleermaker geeft uit
aan: Petrus z.v.w. Erenardus van Best
van: de helft en een achtste deel van de in nr. 918 genoemde goederen
voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 18 sester rogge

920.
1383, 4 september
Uitgifte erfpacht hoeve Kerkoerle
Willelmus van Hulsel geeft uit
aan: Petrus z.v.w. Erenardus van Best
van: een achtste deel van de in nr. 918 genoemde goederen
voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 10 sester rogge

921.
1383, 4 september
Erkenning recht van naasting op nr. 920
De erfpachter van nr. 920 erkent
t.b.v. Jacobus gend. Vos.
van: zijn recht van naasting op de in nr. 918 beschreven goederen.

922.
1383, 4 september
Belofte inzake transactie nr. 920
Willelmus van Hulsel belooft
betr.: hij zal zijn zoon Willelmus jr. doen instemmen met deze transactie.

923.
1383, 12 september
Overdracht erfcijns molen Oisterwijk ter Vonderen
Willelmus Coptiten en zijn zusters Elizabeth, Heylwigis, Deliana en Mechtildis d.v.w. Jacobus
Coptyt en Goeswinus z.v. Deliana voornd. dragen over
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 10 payment
uit: de windmolen van Arnoldus Rover, ridder, in Oisterwijk TER VONDEREN
voorw.: de Tafel moet hieruit uitkeren:
@ aan de fabriek van de St. Janskerk jaarlijks 10 schellingen
@ aan deken en kapittel van de St. Janskerk jaarlijks 10 schellingen
@ aan de Onze Lieve Vrouwebroederschap jaarlijks 10 schellingen
@ aan de predikheren in ‘s-Hertogenbosch jaarlijks 10 schellingen
@ aan de minderbroeders jaarlijks 10 schellingen
@ aan de clarissen jaarlijks 10 schellingen
@ aan het CONVENTUM gesticht door Henricus van Neynsel jaarlijks 10 schellingen
@ aan de wezen gend. VONDELINGEN jaarlijks 10 schellingen
dit alles omwille van het zieleheil van Jutta zuster van Willelmus voornd.
Mocht deze erfcijns niet worden betaald, dan hoeft de Tafel zelf niets uit te betalen.
Deze erfcijns was door de schenkende partij geërfd van w. Jutta voornd.

924.
1383, 19 september
Betalingsbelofte na uitgifte huis Kerkstraat
Elizabeth w.v. Johannes van Uden belooft te betalen
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: huis c.a. in de straat die loopt van de Kerkstraat richting woning van w. Rodolphus
van Zulikem
voor: erfcijns £ 5 payment.

925.
1383, 19 september
Overdracht erfpacht hoeve Dinther-Hommelheze
Margareta d.v.w. Henricus Godevartssoen draagt over

aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: de hoeve te Hommelheze in Dinther
voorwaarde:
mocht Johannes Cuper, die deze erfpacht op de hoeve vestigde, terugkeren in de stad ‘s
Hertogenbosch of vernomen worden, dat hij vertoeft in de omgeving of mocht door twee
wettelijke getuigen bewezen worden, dat hij nog in leven is, dan zullen Margareta en
Johannes van Neynsel de Tafel schadeloos stellen met 30 oude schilden.
Op de rug: afgekocht van Margareta.

926.
1383, 19 september
Overdracht erfpacht hoeve Dinther-Hommelheze
Elizabeth w.v. Arnoldus van Lyt, wolwever, draagt over
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: de hoeve te Hommelheze in Dinther
voorw. dezelfde als in nr. 925.

927.
1383, 19 september
Overdracht erfcijnzen goederen Colperstraat
Cristina d.v.w. Gerardus Meelmans draagt over
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: twee bestaande erfcijnzen van 6 en 20 schellingen
uit: erfgoed van Lucas gend. Luceken in de Colpertstraat.

928.
vervallen

929.
1383, 8 october
Vestiging erfpacht land Erp
Johannes natuurlijke zoon v.w. heer Rudolphus gend. Rover Broechoven pastoor van Erp
vestigt
t.b.v. Rodolphus gend. Rover van Lyt
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: 8 lopenzaad land in Erp gend. DIE PALSACKER.

930.
1383, 14 october
Vestiging erfpacht landerijen Valkenswaard
Lambertus Kathelinen van den Groten Acker vestigt
t.b.v. Lucas van den Kelre
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: huis c.a. en DIE GROETACKER en een stuk land gend. DAT DOERNKENS CLOET.

931.
1383, 18 october
Testament Elisabeth Coptiten (uittreksel)
erfpacht hoeve Oisterwijk Kerkhoven
Notaris Petrus Polslauwer oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Elisabeth Coptiten w.v. Nicolaus Coel z.v.w. Walterus Colen soen van Den Bosch maakt haar
testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 2 mud rogge uit 15 mud rogge
rogge uit de hoeve van KARRICHOVEN in Oisterwijk; de Tafel moet hieruit uitreiken aan:
1. het Neijnselsgasthuis 2 sester.
2. de VUNDELINGEN 1 sester.
3. de infirmerie 2 sester en
4. de armen in het Groot Gasthuis 1 sester.
plaats van de handeling:
(oorspronkelijk) woonhuis van Willelmus Coptiten, haar broeder, in een kamer beneden
getuigen van de handeling:
Johannes van Weert
Johannes, Wilhelmus en Godefridus van Zanbeke
poorters van ‘s-Hertogenbosch
De datering geschiedt ‘secundum stilum curie Leodiensis’, dus volgens Luike stijl, dat is de
Kerststijl..

931bis.
1383, 18 october
Identiek exemplaar bestemd voor het Groot Gasthuis

931ter.

1383, 18 october
Identiek exemplaar bestemd voor het Vondelingenhuis

931quater.
1383, 18 october
Identiek exemplaar bestemd voor het Neijnselsgasthuis
De vier uittreksels van het testament zijn in hun vorm vrijwel gelijk.

931a
1383, 5 november
Vestiging erfpacht land Loon op Zand
Johannes van Bezoyen z.v. Willelmus van Bezoyen vestigt
t.b.v. Godescalcus van Meghen
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit: een stuk land gend. DIE LEGHEHOEKE in Loon op Zand grenzend aan de MEERDIKE.

932.
1383, 12 november
Verkoop land Vrijdom De Vliert
Jordanus z.v.w. mr. Jordanus van Roesmalen, smid, draagt na verkoop over
aan: Elizabeth w.v. Rodolphus van Enghelant en haar kinderen Johannes en Metta
van: 1 lopenzaad land uit de Duizend Morgen gemeijnte van ‘s-Hertogenbosch IN DEN
VLIEDERT.

932a
1383, 14 november
Overdracht land Vrijdom - Heinis
Willelmus z.v.w. Arnoldus Tielkini en zijn broeders Arnoldus Ysebout en Jordanus dragen
over
aan: Aelbertus de Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 6 payment
uit: de helft van 5 morgen en 1½ hont gemeen land, gemeijnte van ’s-Hertogenbosc,, in
HYNEN grenzend aan de gemene steeg
voorw.:
1.
Als volgt te verdelen door de Tafel:
1. aan de minderbroeders 10 schellingen

2.
3.
4.
5.
6.
7.

aan de predikheren 5 schellingen
aan de armen in het Groot Gasthuis 20 schellingen
aan het gasthuis gesticht door Antonius [bijnaam niet ingevuld] 5 schellingen
aan het gasthuis gesticht door Arnoldus Heyme 5 schellingen
aan de pastoor en de priesters van de kerk van het Groot Begijnhof 10 schellingen
aan de infirmerie van het Begijnhof 10 schellingen, alles jaarlijks en payment

2.
De predikheren, de infirmerie en de pastoor van de Begijnhofkerk moeten genoegen nemen
met de renten aan hen gelegateerd door wijlen jonkvrouwe Elisabeth Joirdens, begijn.
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 15r/v.

933.
1384, 5 februari
Vidimus vestiging erfpacht goederen Son en Helmond
1.
Vidimus van nr. 700 b (zie deel II)
2.
Vestiging erfpacht
Johannes van Bruheze vestigt
t.b.v. Walterus van Oekel
van: erfpacht 10 mud rogge
uit:
1.
de tiend van Son (zie nr. 700b)
2.
de woning (HABITATIO) gend. TEN WYEL in Helmond gelegen naast de gemene plaats
3.
4 bunder beemd in de parochie van Helmond aan de overzijde van de AA INT RIET
4.
een akker gelegen tussen Helmond en Hinderen
5.
de akkers, beemden, weiden, visserijen (PISCARIA) en toebehoren van de onder 2
genoemde woning
6.
de overige erfgoederen, cijnsgoederen en allodiale goederen van Johannes van
Bruheze aldaar
lasten: erfcijns van 15 oude schilden ('aude scilde') uit de tiend en de herencijns
Op de rug: nu het klooster Annenborg
Commentaar:
Zie voor deze erfpacht ook: G.J.W. Steyns, Inventaris van het archief van het
Jezuïetencollege (1609-1629) te ’s-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1976) regesten 37 en
38 en p. 37, inv. nr. 68.
Er is geen sprake van de stad (OPPIDUM) maar van de parochie van Helmond.

934.
1384, 17 februari
Overdracht erfpacht goederen Helvoirt
Petrus Loeder echtgenoot van Elizabeth jr. d.v. Johannes van der Bruggen van Helvoert
draagt over
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk

van: erfpacht 13 lopen rogge
uit: erfgoederen in Helvoirt door Elizabeth in erfpacht uitgegeven aan Ghibo met den
Ghemake, haar zwager voor de erop rustende lasten en een erfpacht van 13 lopen rogge
extra onderpand bij de uitgifte: 2 bunder land in een kamp aldaar naast de LOERVOERT
bijzonderheden: de koopprijs van 25 dubbele mottoenen is reeds betaald.

934a
1384, 24 februari
Naasting erfcijns land Lith (nr. 917a)
Albertus Buc van Lyt naast
van: Thomas z.v.w. Willelmus gend. Veren Gisenraden soen, de koper vermeld in nr. 917a
betr.: erfcijns van 3 oude schilden
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 24v- 25r.

935.
1384, 27 februari
Verkoop erfcijns hoeve Dinther en Schijndel
Jkr. Johannes van Berlaer, heer van Helmond en Keerbergen draagt na verkoop over
aan: Martinus Monics
van: erfcijns £ 25 payment die Johannes GHECKE beloofde te betalen aan jonker Jan voornd.
uit: de volgende goederen in Dinther, vermoedelijk een hoeve
1.
een hofstad gend. TEN REYTSEL met de gebouwen erop staande
2.
een kamp daaraan gelegen
3.
een stuk land gend. DIE VENNNEACKER daaraan gelegen grenzend aan het goed TE
HOEMBORCH
4.
een stuk land gend. DIE LYNDACKER aldaar
5.
een stuk land gend. DAT LANGHE REYTSEL
6.
een stuk land gend. DOLLINC
7.
twee stukken erfgoed gend. DRIESSCHE
8.
een stuk land AEN DEN DONCKEREN DIKE
9.
een stuk land gend. DAT RULLEN STUC
10.
een streep land grenzend aan het goed TER BORCH
11.
een stuk land gend. DAT HEGGESTUCSKEN
12.
een stuk land gend. DIE VELTACKER
13.
een stuk land
14.
de helft van DIE TYESSEN BEEMT grenzend aan DIE AA
15.
een stuk land gend. DAT CLEYN ELLINCSKEN
16.
de helft van DIE REYTSELBEEMT grenzend aan DIE AA
17.
de helft van een beemd
18.
1 dagwand beemd IN DIE GERENDONC die gedeeld wordt ieder jaar met een ander
erfgoed

19.

de beemd gend. DIE WERFT met een erfgoed gend. EEN HORSTKEN daaraan gelegen
in Schijndel:
20.
een kamp gend. DIE HERMANS ACKER
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f64v-65v.

936.
1384, 7 maart
Testament Heilwych Coptiten (volledig)
Notaris Pieter Polslauwer van ’s-Hertogenbosch oorkondt
Heilwych Coptiten weduwe v. Pieter gend. Dick Steenwech van Den Bosch, maakt haar
testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 12 plakken ('duodecim denarios dictos placken') eens
2.
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 6 payment te betalen door Griet
weduwe v. Gooswyn Model Dicbier
De meester van de Tafel van de H. Geest moet hieruit de volgende uitkeringen doen:
@
aan de predikheren 15 schellingen bestemd voor een jaargetijde
@
aan de minderbroeders 25 schellingen bestemd voor een jaargetijde
@
aan deken en kapittel van de St. Janskerk 10 schellingen bestemd voor een jaargetijde
@
aan de fabriek van de St. Janskerk 10 schellingen om aldaar een graf te maken
@
aan het clarissenklooster 10 schellingen bestemd voor een jaargetijde
@
aan het Neynselsgasthuis 10 schellingen
@
aan het Anthoniusgasthuis 10 schellingen
@
aan de Infirmerie 10 schellingen
voorwaarde is dat deze partijen tevreden zijn met datgene wat hen door wijlen haar
echtgenoot is vermaakt
plaats van de handeling:
woonhuis van Mechteld haar zuster op het Groot Begijnhof
getuigen van de handeling:
Leonius Bak, koster van het Begijnhof;
Hendrik z.v.w. Aart Goddenszoon en
Griet Sletten.

936bis.
1384, 7 maart
Identiek exemplaar aan nr. 936 echter bestemd voor het kapittel van de St. Janskerk.

937.

1384, 12 maart
Testament Zoete d.v. Pieter Alart (volledig)
erfpacht Vught
Notaris Dirk Maartensz. van Megen oorkondt
Zoete d.v. Pieter Alart maakt haar testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 1 oud schild eens
2.
aan de St. Janskerk 1 oud schild eens
3.
aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk 1 oud schild eens
4.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van ½ mud rogge uit een hoeve in Vught en
een erfcijns van 22 schellingen uit de hoeve van Gooswyn Cnode in Vught
5.
aan de minderbroeders een erfpacht van 2 sester rogge uit het onderpand vermeld
onder 4. bestemd voor een jaargetijde
6.
aan de predikheren een erfpacht van 2 sester rogge, verder als 5.
7.
aan Liesbeth d.v. Rudolf van den Grave 20 oude schilden
8.
aan Liesbeth voornd.- een erfcijns £ 3 [onderpand wordt niet opgegeven]
9.
aan Christina, haar nicht, en e.v. meester Aart, meester van de stad 's-Hertogenbosch,
[sic] 10 oude schilden
executele:
Sander van Driel en Rudolf van den Grave
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatrix in 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Sander van Driel en
Klaas van Mechelen, bontwerker.

938.
1384, 17 maart
Testament Gooswyn Cnode (aanvulling)
goederen Kerkstraat en Oude Hulst
Notaris Adam van Mierde van ’s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Gooswyn Cnode z.v.w. Heilwych van den Werde en poorter van ’s-Hertogenbosch maakt zijn
testament
zij is gezond van geest, maar ziek
[vermoedelijk weduwe van Luitgaard, zie hierna]
inhoud:

hij keurt eerder gemaakte testamenten van hem en van Luitgaard d.v.w. Pieter Alarts goed
hij vult deze testamenten echter aan met de volgende legaten:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

aan Rudolf van den Grave, zijn schoonzoon, 1 morgen land in de heerlijkheid Empel in
‘Henghemenghe’ op twee plaatsen aldaar ter vergoeding van wat Pieter en Heilwych
zijn kinderen meer hebben dan hun bruidschat [meer dan hen toekwam]; dit land is
vrij van alle lasten (‘onraet’) behalve het onderhoud van de sloten
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 4 oudgeld uit een huis in de Kerkstraat
dat door zijn vader is gekocht van Rutger van den Steenwege
aan de Tafel voornd. een erfcijns van 40 schellingen uit een huis op de Oude Hulst van
Steven z.v.w. Iwan
aan de Tafel voornd. een erfcijns van 20 schellingen uit een huis in de ‘Huls’ van Gielis
Gielband, wolwever
aan de Tafel voornd. 10 dubbele mottoenen of een erfcijns van 40 schellingen door
zijn erfgenamen te vestigen onder de last van een jaarlijkse spynde
aan Hendrik zijn natuurlijke zoon een erfpacht van ½ mud rogge uit huis c.a. en 3
lopenzaad aangelegen land in de parochie van Vught-St. Petrus
aan Hendrik voornd. een erfpacht van 2 sester rogge uit 1 sesterzaad land gend. ‘die
Acker opt Sant’ en uit een stuk beemd van 1 sesterzaad beiden in de parochie van
Vught-St. Petrus
aan Hendrik voornd. een erfpacht van 2 sester rogge uit 1 sesterzaad land gend. ‘die
Acker opt Sant’ en uit een stuk beemd dat daaraan grenst
aan Hendrik voornd. een erfcijns van 20 schellingen uit een hofstad gend. ‘Maes Hof’
in Helvoirt
aan Hendrik voornd. ½ morgen land in de heerlijkheid Meerwijk ‘op den Herzengheer’
mocht Hendrik voornd. overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaan deze
legaten naar de wettige kinderen van de testator
aan Hendrik voornd. 31 ‘gulden’ die de testator tegoed heeft van Aart Rover
aan Pieter Alarts zijn wettige zoon een stenen huis naast den ‘Heyllukens Brugge’ in 'sHertogenbosch met de achterzijde aan het water met een bijbehorende weg
aan Hendrik en Jan k.v.w. Gooswyn, broer van de testator, 20 mud rogge eens
aan het klooster van St. Anthonius in Maastricht (‘Traiectum Superior’) en aan St.
Servaas aldaar 1 oud schild
aan de fabriek van de kerk van St. Romboldus in Mechelen 24 plakmeeuwen Hollands
geld eens
aan de fabriek van de kerk van Nuland 24 plakmeeuwen eens
aan de pastoor en de kapelaans van de kerk van het Groot Begijnhof £ 8 in vlieguten
om daarvan renten te kopen, bestemd voor een jaargetijde
aan Engele zijn nicht 1 mud rogge eens
aan Ida zuster van Engele voornd. 1 mud rogge eens
aan zekere vrouw, zuster van Engele en wonend in Drunen 1 mud rogge eens
aan Griet zijn dienstbode 1 mud rogge eens
aan Oelendis, de moeder van Hendrik zijn natuurlijke zoon, 12 lichte schilden (ad 12
Hollandse plakmeeuwen) eens
aan de arme zieken van het gasthuis bij de Gevangenpoort in het blok aldaar 12 lichte
schilden eens
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 4 lichte schilden eens

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

aan het Anthoniusgasthuis 4 lichte schilden eens
aan het Neynselsgasthuis 4 lichte schilden eens
aan Reinier Hillens 4 lichte schilden eens
4 gulden voor een bedevaart naar St. Joost [staat niet bij waar]
aan de St. Lambertuskerk te Luik 2 gulden eens
aan de St. Janskerk 2 gulden eens
24 plakmeeuwen om een ciborie te maken voor het minderbroedersklooster
aan Aart van den Hout, priester, 6 plakmeeuwen eens
aan het kapittel van de St. Janskerk 6 plakmeeuwen eens

executele:
Rudolf van den Grave zijn schoonzoon
bijzonderheden:
De executeur en de twee wettige kinderen van de testator bekrachtigen ten overstaan van
de notaris dit testament en beloven er zich aan te houden.
Zonder onderschrift of merkteken van de notaris; het testament lijkt dus onaf. Op 27 maart
1403 maakte notaris Paul Borchardsz. van Zuilichem van dit testament weer een grosse. Op
24 juni 1404 maakte deze notaris een uittreksel met daarin de legaten aan de Tafel van de
H. Geest (regest nr. 1347).
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator op de ‘Huls’ in 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Willem van Beers, kleermaker, en
Heimerik z.v.w. Dirk Heimeriks en
Dirk Snider.

939.
1384, 7 april
Erkenning recht van naasting huis Markt
Johannes van Gheffen, de koper, erkent
van: het recht van naasting op een stenen huis op de Markt verkocht door broeder
Nycholaus van de orde van de predikheren z.v. Godefridus van Bussel.

940.
1384, 6 mei
Betalingsbelofte erfpacht goed Erp
Emondus z.v.w. Emondus Rover, ridder, belooft te betalen
aan: Theodericus zijn broeder
voor: erfpacht 2 mud rogge en 2 mud gerst Erpse maat, te leveren op het gende goed.

941.
1384, 7 mei
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Ghibo Buyc echtgenoot van Katherina d.v.w. meester Johannes van Roesmalen draagt over
aan: Henricus Buc, priester
van: erfcijns 20 schellingen penningen leuvens
uit: huis met de grond in de Orthenstraat.

942.
1384, 8 mei
ongeveer het uur van de priem
Testament Roverus van Lit (uittreksel)
erfpacht goederen Lith
Notaris Arnoldus Willelmi van Huesden, clericus van het bisdom Utrecht, oorkondt
Roverus van Lit maakt zijn testament
betreft een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 4 sester uit 1 mud
rogge uit niet gespecificeerde onderpanden in Lith
plaats van de handeling:
in ‘s-Hertogenbosch in het woonhuis van Arnoldus Naelde
getuigen van de handeling
Arnoldus ‘Naelde’
Herman z.v. mr. Herman
Jan van Lith broer van de vorige
Ermgard ‘Naelden’
Herman koster in 's-Hertogenbosch
Deze Roverus van Lit is de kroongetuige in het Bossche Mirakelboek zie: H. Hens c.a.
Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603 (Tilburg, 1978) passim (zie
index).

943.
1384, 11 juni
Betalingsbeloften erfcijns
Notaris Petrus Polslauwer, clericus bisdom Luik, oorkondt
Johannes van Dijk, poorter van ‘s-Hertogenbosch belooft te betalen

aan: Franco van Ghestel en Godefridus Sceyvel, meesters van de fabriek van de St. Janskerk
betreft:
1.
hij zal op Kerstmis aanstaande 40 gouden guldens betalen
2.
hij zal een erfcijns van 40 schellingen payment door zijn vader Henricus van Dijk aan
de St. Janskerk vermaakt binnen zes weken vestigen op zijn goederen
plaats van de handeling:
de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Zebertus van der Molen priester en
Johannes DE CUKE knecht van Jan van Dijk, wonend in het bisdm Luik.

944.
1384, 30 juni
Vestiging erfcijns land en beemden Boxtel-Casteren
Wautgerus van Casteren vestigt
t.b.v. Arnoldus Hoernken
van: erfcijns 20 schellingen
uit: een stuk land gend. DIE PUTACKER in Boxtel in de jurisdictie van Liempde OP
HAVENDONC en twee stukken in CASTEREN achter de watermolen aan de DOMMEL
lasten: één OPPER hooi afwisselend uit beide beemden te leveren aan N.N.

945.
vervallen

946.
1384, 21 juli
Vestiging erfpacht hoeve Schijndel
Johannes Guldeman vestigt
t.b.v.: Ella Jonckers
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een hoeve INT LYESSCOT in Schijndel naast de windmolen.
Uitgewonnen op 18 juli 1514 (zie nr. 3398).

946a
1384, 4 augustus
Verkoop land De Vliert
Albertus z.v.w. Henricus van Kessel draagt na verkoop over

van: de helft van 1 morgen en 22½ vierkante roeden IN DEN VLIEDERT in de kamp van
Godefridus Zebrechts en zijn gezellen
Geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.

946b
1384, 4 augustus
Verkoop land De Vliert
Albertus z.v.w. Henricus van Kessel draagt na verkoop over
van: de andere helft van dit land
aan: Johannes Matheus soen, bereider van wit leer
Geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.

946c
1384, 9 augustus
Vestiging erfcijns huis Nuenen - Opwetten
Makarius gend. Kerijs Happen zoon van Wetten vestigt
t.b.v.: Albertus de Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis en hof in Nuenen in WETTEN grenzend aan Henricus Dicbier, heer, van Mierlo
lasten: erfpacht 9½ lopen rogge
Alleen afgeschreven in het zestiende eeuwse-cartularium nr. 737, f 149v.

947
1384, 14 augustus
het uur van de vespers
Schenking erfcijnzen huizen Vughterstraat
Notaris Petrus Polslauwer van Den Bosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Johannes van Dijk, poorter van ‘s-Hertogenbosch, schenkt
aan: Franco van Ghestel en Godefridus Sceyvel, meesters van de fabriek van de St. Janskerk
van: erfcijnzen van 20 schellingen payment uit een huis in de Vughterstraat en 20
schellingen payment uit een huis in de Vughterstraat
bijzonderheden: ter uitvoering van het testament zijn vader Henricus
plaats van de handeling:
woonhuis van Johannes de Joede, wisselaar.
getuigen van de handeling:
Jan van ‘Derentheren’
Willem Honderdmark

meester Jan ‘Folke’ glaasmaker
alleen bisdom Luik.

948.
1384, 3 mei/14 september
Overdracht land Rosmalen
voor: schepenen in HEZE, JAN GHIBEN KESSELMANS SONE, JAN GHEERTRUDEN SONE, AERT
POELDONC ENDE PHILIPS VAN HYNEN
Heylwich Gherlit Leeuwendochter draagt over
aan: Lisbet haar zuster
van: een stuk land in Rosmalen ANE GHENEN KAYENBERCH
voorw.: indien Liesbeth zonder kinderen sterft, gaat het goed daarheen, vanwaar het kwam
(GHAEN DEN WECH DIE T COMEN WERE).
Het schependomszegel is verdwenen.

949.
1384, 22 september
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Rycoldus Borchgrave draagt over
aan: Henricus Buc, kanunnik in ‘s-Hertogenbosch
van: erfcijns £ 5 oudgeld
uit: huis in de Orthenstraat.

950.
1384, 22 september
Uitgifte erfpacht goed Ten Berge Boekel
‘Jacob van Meerlaer, Ghibe Claes sone van Meerlaer, Jan van Scerpenberge ende Jan die
Mersman’ schepenen in Uden oorkonden.
Liesbeth echtgenote van Andries Hesselsz. van Erp en haar dochter Geertrui geven uit in
erfpacht aan Klaas van der Meer de volgende goederen in Boekel:
1. een huis, ‘huveninge’ met een aangelegen erf in Boekel genaamd ‘dat goet Ten
Berge’ dat was van de kinderen van Zanne van Erp grenzend aan de gemeynte
2. een akker genaamd ‘die Capelle Acker’
3. een stuk land
4. een stuk land
5. 1 bunder beemd ‘int Goer’
De erfpacht bedraagt 6 mud en 12 vaten rogge te leveren ‘op den bodem des erves voors. te
betalen’.

Belast met een cijns van 1 Vlaamse groot aan de kerk van Uden en de tijns die men uit dit
goed moet betalen.
Gevidimeerd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 4 februari 1528 (nr. 3617)

950a.
1384, 22 september
Belofte erfpachter goed Ten Berge Boekel
‘Jacob van Meerlaer, Ghibe Claes sone van Meerlaer, Jan van Scerpenberge en Jan die
Mersnider [sic] oorkonden.
Klaas van der Meer heeft beloofd aan Liesbet en Geertrui (zie nr. 950) binnen één jaar een
goede schuur te bouwen op het goed Ten Berge. Deze zal 50 lichte schilden (12 Dordrechtse
plakken gerekend voor een schild) waard zijn.
Gevidimeerd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 4 februari 1528 (nr. 3617)

951.
1384, 6 november
Vestiging erfpacht molen Oisterwijk
Willelmus van Langhelaer vestigt
t.b.v.: Egidius Scoerwegge
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: de windmolen TER NEDERVONDEREN in Oisterwijk die was van w. Arnoldus Rover,
ridder, zijn schoonzoon
lasten: erfcijns £ 10 payment.

952.
1384, 4 december
Verkoop erfcijns ligging onbekend
broeder Walterus, gardiaan mede namens het klooster van de Minderbroeders in ‘sHertogenbosch draagt na verkoop over
aan: Henricus Buc
van: erfcijns 10 schellingen
uit: onderpanden niet vermeld
bijzonderheden: deze erfcijns was destijds aan het klooster vermaakt door Elyzabeth d.v.w.
Henricus van Mierde, smid
De zegels van de gardiaan en van het klooster zijn verdwenen

953.
1384, 21 december
het uur van de vesper

Testament Agnes wed. van Rijsinghen (uittreksel)
erfpacht Lith
Notaris Petrus Polslauweroorkondt
Agnes w.v. Leonius van Rysinghen wonend in ’s-Hertogenbosch maakt haar testament
betreft: een legaat van een erfpacht van 1 mud rogge uit haar goederen en haar knecht
Gerardus van Derenborch als lijfrente en na diens dood aan de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
het woonhuis van Leonius van Scindel, priester en kanunnik van de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
heer Leonius voornd.
Wouter van Oisterwijk
Herman z.v. Nicolaas van Baarle en
Ida dienstbode van heer Leonius.
Op de rug: Lith

954.
1384, 23 december
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Beek en Donk
Everardus Mys soen belooft te betalen
aan: Gerardus van der Aa
van: erfpacht 5 mud rogge Helmondse maat te leveren in Beek
wegens: twee stukken land in de parochie van Beek bij Aarle gend. DIE OVERHAGE grenzend
aan die VAN DEN EYKENHOEVEL
extra onderpand: 1½ bunder erfgoed aldaar grenzend aan de goederen van het huis van
Lieshout
lasten: 2½ penningen oude cijns aan N.N.

955.
8 januari 1385 (indien Paasstijl)
7 januari 1386 (indien Kerststijl)
Vestiging erfpacht Gerwen goed Ten Alvensoen
voor: schepenen van St. Oedenrode GHYSBRECHT VAN DEN SANDE ENDE PETER VAN DEN
GHASTHUYSE
Philips z.v.w. Ghenen van Gherwen en zijn zonen Peter en Gherart vestigen
t.b.v.: Jan van Rode z.v.w. Wauter gend. Jan Belen soens soene
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
1.
een beemd gend. DEN VONDERRIJT in Gerwen

2.
3.
4.
5.

een beemd gend. DIE ROESDONC grenzend aan het erfgoed van de THG
een stuk land gend. DIE HOFFSTAT aldaar grenzend aan de KERCWECH
een stuk land gend. grenzend aan een erfgoed van het goed TEN ALFFENSOEN
uit de meerwaarde van het goed TEN ALFFENSOEN d.w.z. boven de reeds erop
rustende erfcijns van £ 8 en een erfcijns van £ 5
Met de zegels van de twee schepenen, waaronder dat van de tweede schepen met de
afbeelding van een ploeg.

956.
1385, 4 maart
Overdracht erfpachten land Rosmalen en Geffen
Luytgardis w.v. Baudericus, bakker, draagt over
aan: Albertus de Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
1.
erfpacht ½ mud rogge
2.
erfpacht 4½ mud rogge
3.
erfpacht 2 sester rogge
uit:
1.
een stuk land gend. DIE CONINCS STREPE in Rosmalen
2.
2 lopenzaad land in Geffen IN DIE EELST met de gebouwen erop staande
3.
een stuk land gelegen als onder 2. grenzend aan het kerkhof

957.
1385, 8 april
Vestiging erfpacht hoeve Boxtel en Esch
Nicholaus Rover vestigt
t.b.v. Nicholaus gend. Coel van Maerheze
van: erfpacht 4 mud rogge
uit: de hoeve TER EGHELVOERT in Boxtel en Esch, die thans door Theodericus van den
Assche wordt gepacht als COLONUS (=pachter).
lasten: een cijns aan de heer van Boxtel, erfpacht van 2 mud rogge en erfcijnzen van £ 4 en
20 schellingen

958.
1385, 14 april
Vestiging erfpacht landerijen Nederwetten
Engbertus van den Berghe van Weert vestigt
t.b.v. Johannes Kater
van: erfpacht ½ mud rogge Nuenense maat te leveren in NUENREBEKE

uit: een beemd in de parochie van WETTEN in DAT LOEBROEC grenzend aan het erfgoed
van het Gasthuis van ‘s-Hertogenbosch, een akker aldaar gend. IN DIE HOSTAT en een
beemd aldaar gend. DIE LAKE
lasten: de herencijnzen en een erfpacht van 2 mud rogge

959.
1385, 20 april
Verkoop beemd BEERS
Henricus die Wit z.v.w. Petrus van Bystervelt draagt na verkoop over
aan: Johannes z.v.w. Johannes van der Meere van Knechsel
van: een kwart van een beemd in de parochie van BERZE IN BERZERBROEC OP LUTTELLAER
lasten: de herencijnzen
Op de rug: behoort in zijn geheel aan de Tafel van de H. Geest en wel tot de hoeve van Oerle

960.
1385, 4 mei
Betalingsbelofte na uitgifte land Cromvoirt
Johannes Zelen soen belooft te betalen
aan: Marcelius z.v.w. Theodericus gend. Jans soen
wegens: een stuk land in Cromvoirt
voor: erfpacht 3 sester rogge
bijzonderheden: uitgegeven voor de hertogscijns en de gende erfpacht

961.
1385, 19 mei
Uitgifte erfcijns erfgoed nabij/aan Markt
Willelmus van Langhelaer echtgenoot van Aleydis d.v.w. Arnoldus Rover, ridder, geeft uit
aan: Johannes van Hemert z.v. Theodericus
van: een zesde deel van een erfgoed v.w. Arnoldus Rover ridder bij de Markt achter het
erfgoed van Amelius gend. de Specier, tussen Amelius en de oude stadsmuur, grenzend aan
een straat en wel dat deel, dat ligt tussen het erfgoed van Ghibo z.v. Nycholaus van den
Leempoel, smid en Johannes Byerman
voor: erfcijns £ 8 payment
bijzonderheden: een straat die loopt van de Markt tot aan een straatje, dat loopt van de
Colperstraat naar de AMFORTS BRUGGE mag niet bebouwd worden; zij, die andere
delen van dit erfgoed bezitten of zullen verwerven, hebben hierop een recht van weg
Commentaar:
Waarschijnlijk is het genoemde straatje de latere Ridderstraat. Zie ook: Sasse van Ysselt,
Voorname huizen en gebouwen, II, 155-174.

962.
1385, 26 mei
Verkoop erfcijns land Schijndel-Hautaart
Henricus van den Broec z.v.w. Arnoldus van den Broec draagt na verkoop over
aan: Berisius van den Grave, bakker
van: erfcijns £ 6
uit: 2 mudzaad gerstland in Schijndel IN DIE HAUTAERT
lasten: de herencijns, erfpacht van 4 lopen rogge en erfcijns van 7½ schellingen
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 92v- 93r

963.
1385, 9 juni
Betalingsbelofte erfpacht goederen Empel
Johannes, Gerongius en Hubertus k.v.w. Gerongius gend. Geroncs soen van Orthen beloven
te betalen
aan: Engelberna en Elisabeth k.v. Henricus Wolf
wegens: erfgoederen in Empel
voor: erfpacht ½ mud rogge
bijzonderheden: hun vader placht deze erfpacht reeds te betalen
Gevidimeerd in nr. 1213 (27 januari 1397).

964.
1385, 1 juli
Vestiging erfpacht huis Vughterstraat
Jordanus Hacken, smid, vestigt
t.b.v. Henricus zijn broeder
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een huis c.a. in de Vughterstraat naast de stenen poort aldaar grenzend aan de
stadsmuur
lasten: hertogscijns en een erfcijns van 30 schellingen
Op de rug: aantekening uit de vijftiende eeuw over het ongeldig maken van deze oorkonde
en de vervaardiging van een nieuwe oorkonde.

965.
1385, 6 juli
Vestiging erfcijns huizen Orthenstraat
Petrus gend. Witmeri vestigt
t.b.v. Willelmus Posteel
van: erfcijns £ 3 payment

uit: een huis c.a. in de Orthenstraat en een huis c.a. daarachter gescheiden door een
gemene plaats van de handeling
lasten: erfcijns van 25 schellingen oudgeld op het eerstgenoemde huis en een van 31
schellingen op het laatstgenoemde huis.
Op de rug: ‘pro infirmerie’

966.
1385, 14 juli
Vestiging erfpacht kamp Schijndel-Hautaart
Petrus van der Hautaert vestigt
t.b.v. Henricus z.v. Johannes van der Bruggen, verwer
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: een kamp van 3 bunderminus 11 vierkante roeden in Schijndel in DIE HAUTAERT
lasten: 1 oude groot per bunder aan hertogscijns.

967.
1385, 20 juli
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht erfgoed Heeswijk
Johannes van den Slike belooft te betalen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van de
provisoren van de Tafel
wegens: een stuk erfgoed in Heeswijk
voor: erfpacht 12 lopen rogge

968.
1385, 20 juli
Uitgifte erfpacht erfgoed Heeswijk
De contra-acte van nr. 967
Inhoud dezelfde behalve: uitgegeven tegen de erfpacht van 12 lopen rogge én de
gebuurcijnzen.

969.
1385, 20 juli
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Heeswijk
Theodericus die Moelnere van Hezewyc belooft te betalen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: vier strepen land in Heeswijk OP DEN GRUENENWECH

voor: erfpacht 4 lopen rogge
bijzonderheden: met toestemming van de provisoren.
Uitgewonnen op 18 januari 1510 (nr. 3333).

970.
1385, 20 juli
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Heeswijk
Willelmus van den Slike belooft te betalen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: 4 lopenzaad rogland in Heeswijk op de OUVERZOUM en een stuk land OP DIE
SWERPSDONC
bijzonderheden: met toestemming van de provisoren.

971.
1385, 20 juli
Uitgifte land Heeswijk
Contra-acte van nr. 970.

971
1385, 20 juli
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Heeswijk
Arnoldus Luten soen belooft te betalen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: een stuk land gend. VER MECHTELDEN ACKER in Heeswijk
voor: erfpacht 1 mud rogge
bijzonderheden: als nr. 970.

971a
1385, 3 augustus
Verkoop erfcijns land Schijndel
Henricus van den Broecke z.v.w. Arnoldus van den Broecke van Scynle draagt na verkoop
over
aan: Johannes Scraghe
van: erfcijns £ 5 payment
uit: 8 bunder land in Schijndel in DES WRITERS HOEVE
Alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 94r.

972.

1385, 6 october
Testament Leonius van Langveld (uittreksel)
erfpacht Hilvarenbeek
stichting spynde
Notaris Petrus Polslauwer van ‘s-Hertogenbosch oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Leonius van Langvelt, poorter van ‘s-Hertogenbosch en echtgenoot van Mabilia, maakt zijn
testament
betreft.:
Een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 18 mud rogge (volgens dorsale
aantekening uit onderpanden in Hilvarenbeek).
De meester van de Tafel zal dit als volgt besteden:
1.
jaarlijks moet hij op woensdag ná Palmpasen en op woensdag na St. Margriet een
spynde houden van elk 5 mud rogge rogge
2.
aan het kapittel van de St. Janskerk zal hij jaarlijks 1 mud rogge rogge geven voor een
jaargetijde voor Leonius en zijn echtgenote
3.
evenzo aan de predikheren jaarlijks 2 mud rogge voor zo'n jaargetijde
4.
evenzo aan de minderbroeders en het Clarissenklooster jaarlijks ½ mud rogge voor
zo'n jaargetijde
5.
aan de Infirmerie, het Neijnselsgasthuis, het Anthoniusgasthuis en het gasthuis op de
Windmolenberg ieder ¼ mud rogge rogge jaarlijks
6.
aan de Tafels van de H. Geest van Erp en Veghel ieder jaarlijks ½ mud rogge
De THG ontvangt het resterende zijnde 2 mud rogge
voorwaarde: te aanvaarden na de dood van hen beiden
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in ‘s-Hertogenbosch in de bovenkamer, waar hij ziek ligt.
getuigen van de handeling:
Leonius van SCINDEL kanunnik van de St. Janskerk
Leonius pastoor van Veghel, beide priesters
Rutger van Lieshout
Willem zijn zoon
jonkvrouwe Mabilia vrouw van de testator.

972bis.
1385, 6 october
Identiek exemplaar van nr. 972 bestemd voor het Anthoniusgasthuis.

972ter.
1385, 6 october

Identiek exemplaar van nr. 972 bestemd of voor de minderbroeders of voor het
clarissenklooster.

972quater
1385, 6 october
Identiek exemplaar van nr. 972, bestemming onbekend wegens het ontbreken van dorsale
aantekeningen.

973.
1385, 9 october
Overdracht tocht goederen St. Oedenrode
voor: schepenen van St. Oedenrode JAN BROC en PHILIPS VAN DEN MEER <onleesbaar>
Enghel w.v. Everijt die men noemt van den Stocven draagt over
aan: Peter van den Stocven haar zwager
van: de tocht op alle goederen die zij heeft in St. Oedenrode
Met de zegels van de twee schepenen.

974.
1385, 23 october
Overdracht erfcijns erfgoed Vughterstraat
Johannes Ryc draagt over
aan: Arnoldus die Deynsser
van: erfcijns 30 schellingen
uit: de helft van een erfgoed v.w. Johannes gend. Quademaat in de Vughterstraat naast de
Jodenpoort
lasten: de hertogscijns, die van de erfcijns wordt afgetrokken.

974a
1385, 2 november
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Heeswijk
Johannes van den Eynde belooft te betalen
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: een stuk land gend. DIE STELT in Heeswijk en een stuk land OP DIE STREPEN aldaar.
van: erfpacht 5 sester rogge
Uitgewonnen op 16 juli 1519 (zie nrs. 3468 en 3491)

-1385, 7 november

Vestiging van een erfcijns van 6 dubbele Vilvoordse mottoenen uit een kamp in Hintham.
Uitgewonnen en geveild op 20 april 1515 (zie nr. 3406).

975.
1385, 17 december
Uitgifte erfpacht akker land Erp
Hubertus van Gouberdingen geeft uit
aan: Goeswinus Emonte soen
van: DIE HEZEACKER in Erp OP HEZE
voor: erfpacht 2 mud rogge
lasten: 6 penningen oude cijns aan Arnoldus Hoernken
Zie voor de uitwinning de oorkonde van 19 maart 1451 (nr. 2241)
De monetare frasering luidt: 'pro sex denariis antiqu census Arnoldo dicto Hoernken'

976.
1385, 19 december
Verkoop erfpacht land Erp nr. 975
Hubertus van Gouberdingen draagt na verkoop over
aan: Wolterus van Oekel
van: erfpacht nr. 975

977.
vervallen

978.
1386, 10 januari
Vestiging erfpacht landerijen Haren en Esch
Henricus van Beke vestigt
t.b.v. Metta d.v.w. Johannes Roest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: huis, hof, akker en beemd in Haren in RUDONC, grenzend aan DIE AA en 6 lopenzaad
akkerland in Esch in BIGGENHOEVE
lasten: hertogscijns van 35 penningen en 1 hoen; erfpacht van 1 mud rogge

979.
1386, 18 januari
Vestiging erfpacht Drunen

Heymanus z.v.w. Johannes .... vestigt
t.b.v. Steefkinus van Hedichusen (?)
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: goederen in Drunen
lasten: c.a. de hertogscijns
Zwaar beschadigd (verbleekt) en daardoor deels onleesbaar

980.
1386, 22 januari
Vestiging erfpacht landerijen Uden
Johannes z.v.w. Arnoldus Palke vestigt
t.b.v. Arnoldus gend. Nolleken Geroncs
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: twee stukken land in Uden, één OP DIE DORPE HOEKE en één IN DIE .... uit een erfpacht
van 22 lopen rogge die weer gaat uit:
1.
een stuk land OPT HOGHE HOLTKEN
2.
een stuk land naast AEN DIE HEGGE
3.
een stuk land aldaar
4.
een stuk land gend. DAT PETERS HEYLAER groot 9 lopenzaad
5.
een stuk land aldaar
6.
een stuk land aldaar grenzend aan de erfgoederen gend. DIE AENWEYNDEN
7.
een stuk land aldaar

981.
13 februari 1386 (indien Kerststijl)
13 februari 1387 (indien Paasstijl)
Overdracht erfpacht goed in Woensel
Schepenen van Eindhoven HEINRIC HEINRICS SOEN WAS ENDE KERSTIAEN KERSTIAENS
SOEN WAS, oorkonden
Rutgher z.v.w. Moedel van der Doncke draagt over
aan: Ghisebrecht van den Doerne gehuwd met Marie de dochter van Rutgher als
bruidsschat
van: erfpacht 19 mud rogge Woenselse maat
uit: een goed (niet nader aangeduid) in Woensel
bijzonderheden: dit goed was van Rutgher; de erfpacht is verschuldigd door Didderic z.v.w.
Arnt Pardalders
Met het zegel van de eerste schepen; dat van de tweede schepen verdwenen.

982.
1386, 16 februari
Testament Deliana van Bladel (volledig)

erfpacht Udenhout
Notaris Pieter Polslauwer van ‘s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
jonkvrouwe Deliana van Bladel d.v.w. Wouter van Bladel en begijn, maakt haar testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 2 mud rogge uit een hoeve in Udenhout
onder de last dat de meester van de Tafel van de H. Geest aan de executeurs 24
dubbele mottoenen uitbetaalt; deze zijn bestemd voor de volgende legaten:
2.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 12 plakmeeuwen
3.
aan de minderbroeders 12 plakmeeuwen onder de last van haar naam op te nemen in
het zielboek (de ‘rotulus’)
4.
aan de predikheren 12 plakmeeuwen onder dezelfde last als 2.
5.
aan het clarissenklooster 12 plakken
6.
aan het kapittel van de St. Janskerk 12 plakken
7.
aan de fabriek van de St. Janskerk 12 plakken
8.
aan de begijnen in het Groot Begijnhof 12 plakken
9.
aan de pastoor van de kerk op het Groot Begijnhof 12 plakken
10.
aan Heilzoete haar zuster 2 dubbele mottoenen
11.
aan Jan van den Grave 2 gouden guldens
12.
aan Hadewych van Neynsel 2 dubbele mottoenen
executele:
Albertus Wael PROVISOR van de Tafel van de H. Geest
jonkvrouwe Hadewigis van Neynsel, begijn en
Katherina gehuwd met Gerardus van den Doern
plaats van de handeling:
de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Gysbert van Bakel, dienstdoend priester in de St. Janskerk en
Dirk van Gemert, priester
op de rug:
de pacht gaat uit de windmolen van Oisterwijk (16de eeuw) en een aantekening over 2 mud
uit 9 mud uit de goederen van Willem van Langelaar in Udenhout.

983.
1386, 22 februari
Vestiging erfpacht goederen Stiphout
Goeswinus van den Scoet vestigt
t.b.v. Belya d.v.w. Petrus gend. Ver Nymmen soen

van: erfpacht 1 mud rogge
uit: huis, hof en aangelegen akker in Stiphout
lasten: 2 penningen aan hertogscijns

984.
1386, 24 februari
Verkoop huis Hinthamerstraat
..... (onleesbaar) van Dijk echtgenoot van Theodericus d.v.w. Theodericus van Ghestel en
Johannes van Dynther z.v.w. Theodericus voornd. verkopen
aan: Henricus Buc, kanunnik
van: een stenen huis, hof en een stenen poort in de Hinthamerstraat
grenzend aan het goed van Theodericus van (den?) Steenre z.v.w. Godefridus van Os, ridder
lasten: hertogscijns en erfcijns van 20 schellingen aan een altaar in de St. Janskerk
voorw.: een weg lopend van de straat naar de MANSIO van heer Ghiselbertus van den
Broek, priester, zal zo moeten blijven als hij is.

985.
1386, 9 maart
Erkenning eigendomsrechten houtwas Heeswijk
door: Elizabeth w.v. Ghibo Herinc verklaart
t.b.v. de Tafel van de H. Geest
betr.: zij erkent, dat zij geen recht heeft op het eikehout, dat groeit op eigen land.
voorw.: de Tafel zal dit hout binnen vier jaar te rekenen vanaf de tweede CORTILIUM [=
veekraal; veebox in een stal?] afhouwen en verwijderen

986.
1386, 12 april
Vestiging erfcijns goederen Vught en Esch
Johannes z.v.w. Petrus van den Stripe vestigt
t.b.v.: Henricus Buc, priester
van: erfcijns £ 5 en 2½ schellingen payment
uit:
1.
erfcijns van 40 schellingen payment uit 1½ bunderbeemd in Vught-St Petrus in
HENRICS-BROEC
2.
erfcijns van £ 5 en 4 schellingen payment uit zijn goed in EISGHE aan de
overzijde van de brug.e
De erfcijns van 5 pond en 4 schellingen wordt omschreven als : ‘talis pagamenti cum quo
mercator alteri mercatori pro tempore solutionis dicti census pagare poterit et deliberare’.

986a

1386, 25 mei
Overdracht erfcijnzen hoeven en heerlijkheid Woensel-Acht en Cranendonk
Jonker Jan, graaf van Megen, draagt over
aan: Henricus Dicbier, heer van Mierlo
van: erfcijns van 50 dubbele mottoenen en een erfcijns van 100 oude schilden
uit: resp. drie hoeven (zie nr. 754a) en de heerlijkheid Cranendonck
voorw.: indien deze erfcijnzen niet op tijd betaald worden, mag Henricus zich laten richten
in alle goederen van Jan gelegen binnen de Meierij van de stad ‘s-Hertogenbosch
Zie nr. 1525.

987.
1386, 13 juni
Transacties beemden St. Michielsgestel
voor: (vermoedelijk) schepenen van St. Michielsgestel
1.
verkoop beemden
door: Jan z.v. Heywigh gend. Ley ... gehuwd met Margriet ..... van Stoot
aan : ??
2.
Erkenning van overdracht van het recht van naasting t.b.v. de koper door Willem
Gherijts soen van Stoot
betreft twee stukken beemd in St. Michielsgestel
Zwaar beschadigd en daardoor deels onleesbaar

988.
1386, 23 juni
Verkoop erfpacht goed Moergestel
Arnoldus gend. Rover van der Lake draagt na verkoop over
aan: Albertus Wael t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 8 mud rogge uit 16 mud rogge Moergestelse maat te leveren in Moergestel
uit: het goed van Arnoldus voornd. dat hij aan Walterus van Audenhoven heeft uitgegeven
tegen een erfpacht van 16 mud rogge en waar nu een pachter (COLONUS) op zit.
Uitgewonnen in de oorkonde van 3 september 1490 (zie nr. 3075).

989.
1386, 28 juli
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns beemd Dinther
Petrus van den Vosberch belooft te betalen
aan: Arnoldus van Ghele z.v.w. Egidius van Ghele
wegens: 4 bunder beemd minus 48 vierkante roeden in Dinther op de ARRENBERCH
grenzend aan DEN AUDEN BEEMT
voor: erfcijns 2 oude schilden

lasten: hertogscijns van 2½ schellingen.
In de oorkonde van 14 maart 1483 uitgewonnen (zie nr. 2978). Bij de oorkonde van 1483
bevindt zich nog een exemplaar van de oorkonde van vestiging. Nogmaals uitgewonnen op
15 september 1508 (zie nr. 3305).

990.
1386, 2 augustus
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns beemd Dinther
Daniël z.v. Daniël van der Eyken belooft te betalen
aan: Arnoldus z.v.w. Egidius van Ghele
wegens: een stuk land gend. DIE LANGDONC in Dinther groot 10 bunderminus 36½ r2 met
de wegen die eroverheen lopen
voor: erfcijns 2½ oude schilden
lasten: hertogscijns van 4 schellingen en 4½ penningen.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 63v.

990a
1386, 3 augustus
Opdracht officiaal getuigeverklaringen
Geïnsereerd in nr. 991. Zie daar

991.
1386, 5 september
Testament Jan van (den ?) Steen erfpacht ligging onbekend officiaal
De officiaal van het bisdom Luik maakt bekend, dat hij de getuigeverklaringen omtrent de
destijds uitgesproken maar niet op schrift gestelde laatste wil van w. Johannes (van den ?)
Steen, ketellapper, en zijn echtgenote w. Luta bekrachtigt. Op verzoek van Albertus Wael,
meester van de Tafel van de H. Geest, heeft hij notaris Petrus Polslauwer op 3 augustus
1386 opdracht gegeven de getuigen op te sporen, hen te ondervragen, hun verklaringen op
schrift te stellen en hem deze toe te zenden door middel van een RESCRIPTIO. Deze
verklaringen zijn op 11, 13, 14, 18, en 21 augustus daaraanvolgend afgelegd door de
getuigen Margareta Steens, Johanna van Weert, Theodericus Losscaert, Gerardus van
Brede, Katherina (van den?) Hout, begijn, en Margareta w.v. Theodericus Hoereman van
Den Bosch. Zij komen er alle op neer, dat de testateurs ongeveer vier jaar geleden begin
october hun testament hebben gemaakt en daarbij de Tafel van de H. Geest van ‘sHertogenbosch een erfpacht van 2 mud rogge hebben vermaakt.
Met het zegel van het officialaat en de handtekeningen van Johannes van Druenen en
Guilelmus van Molenborch.
De gang van zaken was als volgt
1.
Johannes gend. (van den?) Steen en Luta spreken hun laatste wil uit en
overlijden daarna zonder dat er iets op schrift is gesteld.

2.

3.

4.

5.

6.

De H. Geestmeester wendt zich in een verzoekschrift (SUPPLICATIO) tot de
officiaal van Luik: laat de getuigeverklaringen op schrift stellen. Deze
SUPPLICATIO berustte in het archief van de officiaal.
De officiaal draagt op 3 augustus 1386 notaris Petrus Polslauwer op om de
getuigen te horen. De oorkonde, waarin dit geschiedt, de COMMISSIO, is
geïnsereerd in nr. 991.
Petrus Polslauwer schrijft in zijn RESCRIPTIO aan de officiaal, wat hij gedaan
heeft o.a. over het horen van de getuigen. De inhoud van zijn verslag wordt
weergegeven in nr. 991. De originele RESCRIPTIO was getransfigeerd met de
COMMISSIO
De officiaal vervaardigt een oorkonde uit, waarin de getuigeverklaringen
worden bekrachtigd en alles, wat Petrus Polslauwer heeft verricht wordt
goedgekeurd. Voorzien van het zegel van het officialaat. Nr. 991
Vervaardiging van een authentiek afschrift van nr. 991 door notaris Paulus
Borchardi van Zulichem op 5 september, nr. 991 bis. Bestemd voor de H.
Geesttafel.

991bis.
1386, 5 september
Authentiek afschrift van nr. 991 door notaris Paulus Borchardi van Zulichem. Met de
handtekening maar zonder het merkteken van de notaris.
Op de rug: Datum per copiam
‘Dit testament zal men den heyliggheestmeester laeten sien.’

992.
1386, 29 november
Betalingsbelofte na uitgifte land Dinther erfcijns
Johannes van Reec belooft te betalen
aan: Arnoldus van Ghele z.v.w. Egidius van Ghele
wegens: een derde van DIE LANGDONC in Dinther grenzend aan de goederen van de
pastoor (INVESTITUS) van Heeswijk; het hele erfgoed is groot 10 bunder minus 36½
vierkante roede
voor: erfcijns 2½ oude schilden
lasten: hertogscijns van 4 schellingen en 3½ penningen
De monetaire frasering luidt: 'duorum et dimidii denariorum aureorum antiquorum
communiter scilde vocatorum boni auri et justi ponderis vel alterius pagamenti eiusdem
valoris'
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 62r/v. Uitgewonnen op
18 oktober 1508 (zie nr. 3311).

993.
1386, 9 december

Testament Elisabeth (uittreksel)
erfcijnzen huis Markt
Notaris Gerardus Croy van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik (oorspronkelijk en
uittreksel)
Jonkvrouwe Elizabeth echtgenote van Gerardus van der Aa, (schild)knaap (ARMIGER) van ’sHertogenbosch maakt haar testament
betreft: aan de Tafel van de H. Geest en aan de arme kinderen gend. DEN VUNDELINGEN,
elk een erfcijns van 10 schellingen uit een stenen huis naast het stenen huis van Wilhelmus
Toelinc, brouwer van hopbier (CERVISIA LUPULATA) op de Markt
plaats van de handeling:
de bovenkamer van haar woonhuis in de Hinthamerstraat.
getuigen van de handeling:
Delya echtgenote van Hendrik Steenwech
Hendrik Bukentop
Johannes van Berlaer (?).

994.
1386, 9 december
Testament Elisabeth (uittreksel)
erfcijns huis Markt (authentiek uittreksel)
voor: nots als nr. 993
van: als nr. 993
betreft: een legaat aan het Anthoniusgasthuis van een erfcijns van 10 schellingen payment
uit het stenen huis omschreven in nr. 993.
Dit is een uittreksel van een ander gedeelte van hetzelfde testament als nr. 993.
Slecht leesbaar.

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN
Index op namen van straten en andere geografische aanduidingen zoals stadspoorten e.d. in
‘s-Hertogenbosch (binnen de muren)

Naam straat e.d.
Achter het Stadhuis
-Amfoortse Brug
St. Anthoniestraat
Bazeldonksebrug
De brug van Gerardus metten Koyen
Colperstraat
Dravelgas
Hinthamereind
Hinthamerstraat
HULS
St. Janskerkhof
Kerkstraat
Korenmarkt
Markt
-Lakenhal
-Vleeshal/-huis
DIE NUWESTRATE (=verm. Tweede Korenstr.)
Ortheneinde
Orthenstraat
-Peter Scutspoort
Oude Hulst
Papenhulst (=Weverhuls)
Peperstraat
Ridderstraat
Vismarkt
Vughterdijk
WEVERHULS
Windmolenberg en W-bergstraat
ZILE

nummer van het regest

961
785
--845
862, 889, 927, 961
860
743, 819, 893
738, 767, 815, 863, 893, 897, 913, 984
938
749, 758a, 866, 868, 912, 924, 938
793
782
887, 939, 961, 993-994
795
771, 804a, 842
859a
814
747, 797, 887, 941, 949, 965
747
769, 938
755, 769, 863
754, 758c, 878
961
763
776, 792, 818, 859a, 914, 947, 974
755, 769
816, 884, 900-901
777

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN

Index op namen van parochies en van gehuchten
Geordend volgens de gemeentegrenzen van 1 januari 1980 (met uitzondering van het dorp
Gemonde en van Vinkel die resp. onder de letters G en V staan)
De gewone veldnamen zijn niet opgenomen.
Aarle-Rixtel
-Rixtel

838

Beek en Donk
Berghem
Berkel-Enschot
-Enschot
Berlicum
-Middelrode
Best
Boekel
Boxtel
-Ter Eghelvoert, hoeve van
-Klein Liempde
-Luissel

738, 954
911
752
748, 836, 877
758, 771, 804a
861
875
812, 884a, 957
957
792a
884a

Deurne
-goed Ter Widen
Driel
-Alem
Drunen
Eindhoven
-Gestel
-Woensel
-Woensel op Acht
Erp
Esch
-Biggenhoeve
-Ter Eghelvoert, hoeve van

834
--778, 979

760, 828
981
754a, 986a
929, 940, 975-976
773, 884a, 904-906, 908, 975, 986
884a, 978
957

Geffen
Haren
Hedel
HEES/HEZE (=Hezereind onder Rosmalen of Heesch bij Oss)
Heesch
Heeswijk-Dinther
-Heeswijk

742, 864-865, 876, 879, 956
804, 884a, 978
834a, 869
832, 855, 948
--809a, 967,-971c, 974a, 985

-Dinther
843, 846, 847, 848, 849, 863a, 935, 989-990, 992
-Bernheze (onder Dinther)
831
-Hoemborch, goed te (onder Dinther)
935
-Hommelheze, hoeve van (onder Dinther)
831, 851, 925-926
Helmond
933
-goed Ten Wiel
933
Helvoirt
798, 839, 844, 858, 934
's-Hertogenbosch (buiten de muren)
-Vrijdom, zie ook:Rosmalen, Heinis
738, 757, (?), 769a, 769b, 771, 788,
794, (?), 806, 873, 886, 887
-Deuteren
808, 887
-Eindhouts
759
-Empel
761, 772, 883, 890, 963
-Hintham
759, 853, 857, 872
-Maelstrem
768
-Meerwijk
807
-Orthen
856a, 883
-Polsbroek, het (onder Empel)
787, 807, 902, 903
-Slagen, de
738
-Vliert, de
768, 844a, 912a, 932, 946a, 946b
-Vughtbroek, het
802, 910
Hilvarenbeek
783, 801, 835, 915-916, 972-972quater
Liempde
-Casteren
Lith
-Lithoijen
-Maren
Loon op Zand
-Meerdijk, de
St. Michielsgestel
-Thede
Mierlo
Moergestel
Nistelrode
-Vorstenbosch
Nuenen
-Opwetten
-Gerwen
-Ten Alvensoen goed, onder Gerwen
-Nederwetten
Nuland
St. Oedenrode
-Paerdelaer, goed Te

792a
944
917a, 934a, 942, 953
---907
817a, 817b, 829-830, 931a
817a, 817b, 931a
987
871
741
988
820
820
738, 741, 821
946c
736, 737, 738, 741, 805, 826, 955
763a, 955
958
771, 804a
881, 973, 887
896a

Oisterwijk
-Groot Laar
-Kerkhoven, hoeve van
-Ter Vonderen
Oost- West- en Middelbeers
-BEERS
Oss
Ravenstein
-Herpen-Koolwijk
Rosmalen
-Bruggen
-Heinis
Schijndel
-Elde
-Hautaart
-Writershoeve
Son
-Breugel
Stiphout
Tilburg
-Stokhasselt
Tongelre
Uden
-Hengstheuvel
Udenhout
Valkenswaard
Veghel
Veldhoven
-Oerle
-Kerkoerle
-Oerle Ter Berkt
-Zeelst
Vinkel (geen parochie of dorp)
Vught
-algemeen
-parochie St. Lambertus
-parochie St. Petrus
-Cromvoirt

Maastricht
Mechelen

850
750
931-931quater
764, 923, 951
751, 959
806b, 831, 832, 867, 880, 909

839
799, 804a, 855, 860, 874, 899, 948, 956
799, 800, 860
856a, 932a
741, 935, 946
741
962, 966
971a
834, 933
736, 738, 870
738, 983
898
898
738

917, 980
779-781, 789-790, 811, 982
930
820, 882, 917c
959
918-922
744,744a, 758b, 806a, 813, 815
809, 840, 841
742, 879
756, 808, 833, 837, 870a, 937
803
885, 904-906, 908, 986
882, 891, 960

938
938

INDEX VAN ZAKEN

Aflossing (van een erfcijns,-pacht)
Annenborg, klooster van, te Rosmalen
ASSIGNATIO (= het aanwijzen van onderpanden van renten)

856
933
750, 831

Bazeldonk, klooster van
Begijn
Begijnhof, Groot
-Kerk van het
-meesteressen van het
-sacristie van de kerk van het
Beneficianten van de St. Janskerk
Beperking verhandelbaarheid gronden
Bestrating (van ‘s-Hertogenbosch)
Boomgaard
Brug

zie: Porta Coeli
812, 859a, 893, 832a, 982, 991
917b, 936
---917b
893
889
761, 788, 853
831
884a
986

Clarissenklooster te ‘s-Hertogenbosch
Cijns, dubbele

863, 893, 923, 936, 972, 972ter
806b

Datering oorkonden
Dries
Dijk, aanleg van
Erfcijns-/pacht
zie ook: Aflossing / Cijns, dubbele
Eusel (eeuwsel)
741 (Nuenen)
843 (Dinther)

zie: Jaarstijl
935
856a
passim
738 (Beek en Donk)

Gasthuis
-bij de Gevangenpoort
863a, 931, 931bis, 932a
-St. Anthoniusgasthuis
814, 893, 932a, 936, 972, 972bis, 993-994
-Neynselsgasthuis
893, 923, 931, 931quater, 936, 972
-Heymsgasthuis
932a
-op de Windmolenberg
972
Gebinten
836
Gebuurcijns
879 (Geffen); 968 (Heeswijk)
Gemeijnte
van: ‘s-Hertogenbosch
768, 802, 887, 932
Nuenen
821
Rosmalen
899
Vinkel
742, 879
Groten
767
Groten, oude
771, 789, 804a, 811, 831, 837, 846, 850, 861, 868, 870a, 882, 891, 912, 938,

949
Gulden, kleine
Gulden, gouden

754a
943

Heer van:
--Boxtel
- Cranendonk
- Haps
- Heeswijk
- Helmond
- Herpen etc.
- Megen
- Mierlo
Heerlijkheid
- Haps
- Cranendonk
Heiveld
Herbezegeling
Hertog van Brabant als uitvaardiger van oorkonden
Houtschat
Houtwas
Huwelijkscontract
Inbewaringgeving van oorkonden
Infirmerie van het Groot Begijnhof

957
754a
754a
843
843, 851, 935
875
754a, 986a
946, 986a
754a
754a
829, 884a, 898
873
856a
851
985
754a

746, 822
758, 888, 893, 909, 917b, 931, 932a, 936, 965, 972

Jaarstijlen
St. Janskerk ‘s-Hertogenbosch
-als plaats van opstelling van notariële oorkonden
-O.L. Vrouwekoor
-Atrium bij de toren
-het koor van St. Nicolaas
-fabriek van
-Kerkmeesters van de
-Vice-plebaan en kanunnik van de
zie ook Kapittel van de St. Janskerk
Jodenpoort

815, 834a, 931
770, 791, 793, 817, 831, 982
769
778
825
778, 888, 923, 936
792, 794, 943, 947
749
974

Kapel van St. Theobaldus in de kerk van de Predikheren in ‘s-Hertogenbosch
756
Kapittel van
-St. Janskerk ‘s-Hertogenbosch
745, 765, 923, 936, 972
-deken van het kapittel van de St. Jan
825
-St. Oedenrode, deken van het
843, 916
Kerk van:
-Geffen
879
-Gerwen
736
-St. Oedenrode-Eerschot
896a

Kerkhof van:
-Nuland
-Rosmalen
Knaap (ARMIGER; schildknaap)
Laat (=pachter van een hoeve)
Leproserie (in Hintham)
LEUCA (= een mijl)
Lombarden te ‘s-Hertogenbosch
Lijfrente

771
956
993
957
768
750
760
839, 953

MANSIO [= groot huis] van
-w. Rodolphus van Zulikem
924
-Godefridus van den Broek priester
984
Mesthoop
836
Minderbroedersklooster te ‘s-Hertogenbosch 745, 758c, 762, 765, 909, 923, 932a, 936, 938,
952, 972, 972ter
-Gardiaan van het
758c, 762, 952
-Kapittelzaal van het
762
-Kerk van het
860
Mottoenen
749
Mottoenen, dubbele
754a, 815, 863a, 934, 938, 982
Officiaal, oorkonden van de
991
Omheiningen van land
799, 887, 884a
O.L. Vrouw in de St. Janskerk
888
O.L. Vrouwebroederschap in ‘s-Hertogenbosch
831, 923
-Proosten van de
769
O.L. Vrouwepoort
zie: Jodenpoort
Oudgeld
766, 771, 805, 820, 826, 856, 882, 885, 893, 965
Oude schilden
754a, 834, 873, 883, 884b, 896a, 917a, 925, 934a, 938, 989, 990, 992
Pastoor van:
-Begijnhof, Groot in ‘s-Hertogenbosch
932a
-Berlicum
877
-Erp
929
-Geffen
742
-Heeswijk
992
Penningen, kleine zwarte
799-800
Penningen, oude Hollandse
865
Porta Coeli, klooster van, bij ‘s-Hertogenbosch
738, 785
-Prior van het klooster van
814
Postel, abdij van
918, 930
-huis van te ‘s-Hertogenbosch
--Predikherenklooster te ‘s-Hertogenbosch
745, 765, 923, 932a, 936, 939, 972
Priester
760, 769, 837, 856a, 863, 870a, 874, 881, 889, 941, 953, 986

Recht van de stad ‘s-Hertogenbosch
809, 901
Recht van weg
961, 984, 990
Ridder 742, 762, 764, 787, 808, 843, 860, 864, 865, 870, 871, 887, 896a, 909, 911, 923, 939,
961
Roerende goederen in testamenten
736, 745, 749, 756, 810, 817, 831, 863a, 938
Schepenen van:
-Eindhoven
-Hedel
-HEZE
-St. Michielsgestel
-St. Oedenrode
-Oss
-Uden
Schoenen
Schout van Drunen
Spynde
Stadsmuur van ‘s-Hertogenbosch
Stenen huis
Stenen poort
Sterlingen, oude
Tafel van de H. Geest, huis van de
Tafel van de H. Geest van Erp
idem, Veghel
Tienden van:
-Son
-Zeelst
-St. Michielsgestel
-Boekel
Tol van Cuijk
Veestapel van een hoeve
Vest (=transport van onroerend goed)
Visrecht
Vondelingenhuis te ‘s-Hertogenbosch
Voogdij van minderjarige
Wapenkoning
Watermolen
Wegmeester, ambt van, te ‘s-Hertogenbosch
Windmolen
Wittebrood
Zoden, steken van
Zoenbrief

763a, 805, 981
834a, 869
855, 948
987, (?)
955, 973
880
875, 917
817, 831
778
778, 831, 839, 917b, 938, 972
763, 769a, 814, 961, 964
777, 939, 984, 993
831, 964, 984
814
741, 839
972
972
834
809, 840-841
871
875
754a
831
875
769a, 933
769, 923, 931, 931ter, 993
750, 827
770
944
831
759, 764, 923, 946, 951, 982
831
808
901

