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Jaar 1462

2474.
1462, 14 januari
Verkoop beemd Oirschot
Peter z.v.w. Hendrik van den Bloemendaal draagt na verkoop over
aan: Jan van den Ven z.v.w. Godfried van den Ven
van: een stuk beemd in Oirschot onder Spoordonk grenzend aan de gemeijnte van
Oisterwijk en aan de Sluis Aa
lasten: cijns aan de vrouwe van Helmond.

2475.
1462, 14 januari
Erkenning recht van naasting
Peter z.v.w. Hendrik van den Bloemendaal erkent
t.b.v.:
Willem z.v.w. Engbert Schenkels
betreft:
het land vermeld onder nr. 2474.

2476.
1462, 11 februari
Overdracht recht van vruchtgebruik goederen Deurne
Willem van Dinther w.v. jonkvrouwe Elsbene d.v.w. Jan Wyflet draagt over
aan:
Rutger van Arkel t.b.v. jonkvrouwe Griet d.v. Willem en w. Elsbene voornd.
betreft:
zijn recht recht van vruchtgebruik als langstlevende echtgenoot van zekere
goederen, zowel allodiaal, feodaal als cijnsplichtig, met uitzondering van een
rente van 30 m., Sonse maat, uit de Hovertiend in Son, die de heer van
Cranendonk toebehoort
op de rug:
houdt verband met een rente van 3 m. rogge in Deurne.

2477.
1462, 11 februari
Afstand rechten op goederen ligging onbekend
mr. Franco z.v.w. Jan van Gunterslaar doet afstand
t.b.v.: Mattheus z.v.w. Jan van Gunterslaar en Dirk van der Elst z.v.w. Dirk en Hillegond;
Hillegond is d.v.w. Jan van Gunterslaar voornd.
van: al zijn goederen aan Mattheus en Dirk voornd. vermaakt in het testament van Jan
van Gunterslaar voornd. en diens echtgenote Laurenske d.v.w. Mattheus
(onleesbaar).

2478.
1462, 18 februari
Verkoop weide Schijndel Ten Borne
Aart van den Meervenne z.v.w. Godfried van den Meervenne draagt na verkoop over
aan: Hendrik z.v.w. Jan van der Stappen
van: een stuk weiland met zijn houtwas in Schijndel ten Borne tussen de gemene straat
en de gemeijnte.

2479
1462, 18 februari
Ontvangstbewijs eigendomsbewijs erfpacht Nuenen
Reinier z.v.w. Aart van Dyk verklaart ontvangen te hebben van
van: Franco van Tangeren en zijn gezellen gend. vuurmeesters in ‘s-Hertogenbosch
betreft:
een akte verleden voor schepenen van Nuenen op 29 januari 1374 [indien Kerststijl; er staat
zondag voor Lichtmis 1374] waarin Jan z.v.w. Hendrik Kater een erfpacht van 2 mud
Nuenense maat, uit een stuk land in Nuenen en een beemd aldaar in de Laak verwerft van
een zekere Eggel van den Berge van Weert (‘Weyrt’)
bijzonderheden:
1.
de akte vangt aan met de namen van de schepenen: Jan van den Broek, Jan van der
Vonderen, Jan van der Heyden, Jan Templer, Aart Hermans zoon, Peter Hadewyn en Hendrik
Jan Lokemans zoon
2.
Gijsbrecht sr. z.v.w. Reinier Gyben zoon heeft 1 muduit deze 2 mud overgedragen Reinier
z.v.w. Aart van Dyk.

2480.
1462, 19 februari
Overdracht erfcijns land De Vliert
door:
aan:
van:
uit:

Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, draagt over
Rutger van Arkel
erfcijns van £ 3 payment uit £ 6 payment met de achterstallen
2½ morgen uit de gemeynt De Duizend Morgen in de Vliert in het bovenste deel
gend. De Vliert grenzend aan de gemene straat
Dit is door Rudolf Koyt in erfcijns uitgegeven aan Jan van Engeland. Agnes, d.v. Rudolf, heeft
£ 3 hieruit met toestemming van haar man Evert Rover in haar testament vermaakt aan de
Tafel.

2481.

1462, 26 april
Verpachting hoeve Oss
door: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, verpacht
aan: Jan de Jonge
van: een hoeve in Oss die Model van der Donk in zijn testament aan de Tafel vermaakt
heeft
duur: zes jaar
pachtsom:
20 mud rogge, 2 mud boekweit en 8 mud haver en verder
seynde:
6 steen vlas tot hekelens toe bereid, 10 kapoenen, 6 smalhoenderen, 33 pond boter, 200
eieren en het beste lam
voorwaarden:
De voeding van de beesten is half-half behalve 3 varkens die Jan voor zich zelf mag houden;
de pachter betaalt alle lasten. Mocht de pachter meer voeder nodig hebben voor zijn
beesten dan de hoeve kan verschaffen, dan geeft de verpachter hem nog de opbrengst van
1 morgen land op elke 2 morgen die Jan huurt. De pachter dekt jaarlijks 8 vimmen stro op
de gebouwen van de hoeve; als dat niet nodig is, betaalt hij de verpachter de waarde van dit
stro. Sluisgeld en mergengeld is half-half. De pachter onderhoudt de sloten (‘graven’) en de
landweren, zodat de Tafel daar geen schade onder lijdt. Hij mag geen ander hout op de
hoeve kappen ‘anders dan dat luyckers is thuyn mede te luycken ende te maken die hoeve
mede te vreden. Het laatste jaar vertrekt hij met de halve oogst.
Taal: Middelnederlands.

2482.
1462, 26 april
Afstand recht van vruchtgebruik erfpacht land Liempde
Agnes w.v. Gijsbrecht Lyschap doet afstand van
aan: haar kinderen Thomas en Marcelis
van: haar recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 1 mud
uit:
een beemd in de parochie van Boxtel in het gerecht van Liempde in Groter Liempde
en een huis, hof en aangelegen erfgoederen grenzend aan de gemene straat
Door Agnes mede ten behoeve van Thomas en Marcelis voornd. verworven van Rutger
z.v.w. Hendrik z.v.w. Hendrik Hessels, rademaker.

2483.
1462, 28 april
Overdracht erfcijns erfgoed nabij Kerkstraat
Jan Spiering handelend met toestemming van Jan Waarloos, de provisor van de Tafel van de

H. Geest, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns van 30 schellingen payment met de achterstallen
uit:
een erfgoed van w. Albrecht de Jeger naast de Kerkstraat en tussen het erfgoed
gend. De Klok en een straatje.

2484.
1462, 29 april
Overdracht erfcijns erfgoed nabij Kerkstraat
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan (zie nr. 2483)
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns van 30 schellingen payment met de achterstallen
uit:
zie nr. 2483
op de rug: namen van debiteuren: Aart van den Eindhout, Gerrit Hamekers en Roelof
Zebrechtsz. Donkers.

2485.
1462, 2 juni
Overdracht erfpacht land Oisterwijk
mr. Maarten, Jan en Geertrui, k.v.w. Laurens z.v.w. Hendrik Toyt Vannys en w. Aleid; Aleid
was d.v.w. Hendrik Bac van Riethoven (voor drie zevende deel);
heer Willem z.v.w. Hendrik z.v.w. Laurens en Aleid voornd., monnik in het klooster van
Tongerlo, gemachtigd tot deze handeling krachtens een akte van abt en conventualen; (voor
een zevende deel)
Peter en Laurens k.v.w. Elias z.v.w. Laurens en Aleid voornd.; (voor een zevende deel)
Daniel z.v.w. Laurens z.v.w. Laurens en Aleid voornd.,
Willem Scheymaker e.v. Aleid d.v.w. Laurens z.v.w. Laurens en Aleid voornd., mede t.b.v.
Hendrik, Laurens, Peter en Engele, hun broers en zusters; (voor een zevende deel)
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. Peter z.v.w. Laurens en Aleid voornd.
van: zes zevende deel in een erfpacht van 22 lopen
uit:
een stuk land in de akkers tussen Oisterwijk en Haaren grenzend aan de pastoorvan
Oisterwijk en een stuk land in de akkers van Oisterwijk grenzend aan de gemene
straat
Door Laurens Vannyn z.v.w. Hendrik Toyt z.v.w. Peter Vannyn gekocht van Hubrecht Piggen.
Zie verder nr. 4052.

2486.
1462, 9 juni
Testament Geertrui van Niewaal (uittreksel)
erfpacht Den Dungen Sporkt
voor: notaris Franco van Langel, clericus bisdom Luik

door:
Geertrui d.v.w. Gooswijn van Niewaal en w.v. Dirk van Lith, poorteres
zij ligt in haar ziekbed maar is gezond van geest
zij herroept het testament verleden voor notaris Godfried Hels met uitzondering van de
legaten aan Gerrit van den Broek, Aleid diens echtgenote en hun kinderen
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus in Luik 1 Arnoldusgulden
en verder o.a.
2. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud uit een kamp broekland in Den
Dungen in Elde bij de Sporkt door Jan z.v.w. Gooswijn van Niewaal en Bele d.v.w. Andries
Timmerman aan Geertrui overgedragen
plaats:
haar woonhuis op het Klein Begijnhof achter het Minderbroedersklooster
getuigen:
Godschalk z.v.w. Andries van Straten en
Godschalk z.v.w. Klaas Pauwels zoon slotemaker, beide poorters.

2487.
1462, 18 juni
Overdracht erfpacht land Den Dungen Sporkt
Jan z.v.w. Gooswijn van Niewaal en Bele d.v.w. Andries Timmerman dragen na verkoop over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. Geertrui (zie nr. 2486)
van: erfpacht 1 mud
uit:
het land omschreven in nr. 2486
bijz.: zij staan ook in voor de erfgenamen van w. Sofie zuster van Bele die gehuwd was
met Jan van Niewaal voornd.

2488.
1462, 21 juli
Uitgifte erfcijns huis Orthenstraat
Peter van Goburdingen en Bernard z.v.w. Gerrit van Eerde geven uit
aan: Gijsbrecht van der Laar z.v.w. Jan
van: een huis in de Orthenstraat
ligging:
tussen Willem z.v.w. Dirk van Spoordonk en het erfgoed dat eens van Hendrik
Simons en nu van Hendrik van Breugel is
Dit huis was van Dirk Smolners en later van Willem z.v.w. Dirk van Spoordonk
voor: de hertogscijns ter waarde van 8½ penningen oude cijns ('pro octo cum dimidio
denariis antiqui census fundi domino nostro duci') en een erfcijns van £ 6 oudgeld (ad 16
penningen).

De monetaire frasering is: 'sex librarum antique pecunie grosso denario monete regis
Francie antique pro sedecim denariis in hiis computato vel valore eorundem in alio
pagamento'.
De erfcijns van 6 pond oudgeld wordt in deze akte gevestigd.

2489.
1462, 3 december
Testament Griet Beukentop (volledig)
jaargetijde; erfpacht Nuland; lijfrente
voor: notaris Jan z.v. Amelrik van ‘s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik
van:
Griet d.v.w. Jan Beukentop en begijn in het Groot Begijnhof
zij is zwak van lichaam maar gezond van geest
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk in Luik 1 oude groot
2.
aan Onze Lieve Vrouw in de kerk van het begijnhof 1 Arnoldusgulden
3.
aan de pastoor van deze kerk 1 Arnoldusgulden
4.
aan de koster van deze kerk 2 oude groten
5.
aan de arme begijnen die op dit begijnhof wonen 1 gouden Peter door de
meesteressen uit te delen
6.
aan de broederschap van Onze Lieve Vrouw 1 Arnoldusgulden
7.
aan het klooster Mariëndonk 2 gouden Peters
8.
aan Hendrik van Best, monnik in de abdij van Tongerlo, 1 gouden Peter
9.
aan de armen van het dorp Kessel 1 gouden Peter
10.
aan het regulierenklooster bij Eindhoven 2 gouden Peters
11.
aan de armen in Roosendaal 1 gouden Peter
12.
aan het klooster Westeroyen 1 gouden Peter
13.
aan het clarissenklooster in Wamel ½ gouden Peter
14.
aan br. Aart Snoek ½ gouden Peter
15.
aan br. Aart Geris ½ gouden Peter
16.
aan de vier bedelorden die in ‘s-Hertogenbosch termijn houden ieder 1 oude groot
17.
zij sticht een jaargetijde in de kerk van het begijnhof voor de zielen van haarzelf, haar
ouders en haar weldoenders, waarvoor zij vermaakt een erfcijns van 20 schellingen
payment uit een vierde deel van een kamp lands van 4 morgen in Kessel in de
Voorste Eerd; deze erfcijns mag de bezitter van het land aflossen met 7 gouden
Peters
18.
aan Jan van den Wiel z.v.w. Fyssia haar zuster het land vermeld onder 17. en een
erfpacht van 2 mud en 2 sester uit een kamp lands van 5½ morgen in Nuland door
haar verworven van Marcelis van Heukelum; Jan moet de op dit land rustende
lasten betalen en verder al haar schulden en de kosten van haar begrafenis; Jan
moet binnen twee jaar aan Agaat d.v. Hille, zuster van de testatrix, 25 gouden Peters
betalen
19.
zij wil dat voor haar twee maandstonden worden opgedragen, een op de dag van

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

haar begrafenis (‘depositionis’) en een zo spoedig mogelijk
aan de zusters van haar huis een tafel gend. ‘een ghevanten tafel’
aan Geertrui Penders, haar medezuster, een rondeel (‘rondellum’)
aan Johanna d.v. Geertrui voornd. haar kleine, korte falie
aan elk van haar medezusters ieder een nachtdoek
aan Fyssia, haar nicht en zuster van Jan van den Wiel voornd., het bed, waarin zij
pleegt te slapen met het hoofdkussen (‘cum capitali’) en de serge
de door de Tafel van de H. Geest nog verschuldigde termijnen van de lijfrente van 2
mud scheldt zij de Tafel kwijt
wat er overblijft na betaling van alle schulden en aftrek van de legaten vermaakt zij
aan Jan van den Wiel

plaats:
haar kamer op het begijnhof
getuigen:
Jan de Haze, pastoor van het begijnhof;
Thyske d.v.w. Thys Raaymakers;
Jan van Lengenbergen, knecht van de Tafel;
Aart van den Heyen z.v. Aart;
Geertrui Penders
allen poorters van ‘s-Hertogenbosch
op de rug: houdt verband met de erfpacht vermeld onder 18.

2490.
1462, 22 december
Overdracht erfpacht landerijen Dinther
door:
aan:
van:
uit:
1.

Heilwych d.v.w. Peter Serys
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
erfpacht 1 m.

een stuk akkerland van 9 lopenzaad in Dinther in het Reytsel grenzend aan vre Griet
w.v. heer Jan van Berlaar, eens heer van Helmond en Keerbergen
2.
een stuk akkerland van 5 lopenzaad grenzend aan de vre voornd.
op de rug:
namen van de volgende debiteuren:
Jan de Jong; Elias Jan Aartsz.; de weduwe van Elias.

2491.
1462, 31 december
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht goederen Oirschot-Gunterslaar
door: Peter van Rosel, bontwerker, natuurlijke z.v.w. Daniel van Vladeracken en w.v.
Heilwych natuurlijke d.v.w. Gerrit Hels

aan:
van:

Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
zijn recht van vruchtgebruik op een erfpacht van ½ mud uit 2 mud door
Heilwych voornd. aan de Tafel in haar testament vermaakt

uit:
1.
1 mudzaad land gend. de Hoveekker in Oirschot in de herdgang Gunterslaar ten Hout
2.
een stuk land gend. de Heytstreep aldaar
3.
een stuk land van 3½ lopenzaad grenzend aan 2.
4.
een akker gend. de Dorpelsekker groot 2½ lopenzaad
5.
een stuk land van 3 lopenzaad gend. de Vuust Hofstad
6.
een stuk weiland gend. een euselken grenzend aan 5.
7.
1 bunder beemd in de Vloed
8.
de helft van 2 bunder beemd gend. de Schaapsbunders
Door Heylwich voornd. verworven van Hendrik van Hal z.v.w. Hendrik van Hal z.v.w. Jan van
Hal.

2492.
1463, 21 januari
Overdracht land Oss
Dirk z.v.w. Herman van Zoggel draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: 1 sesterzaad land in Oss in De Roden grenzend aan de Tafel van de H. Geest en het
klooster van Zennewynen.

2493.
1463, 24 januari 1463 (Kerststijl)
1462, 24 januari 1462 (Paasstijl)
Bepaling omtrent vererving goederen Uden
Jan Goossens zoon, Dirk Jacobs zoon, Deenke de Grove en Wouter Hendriks zoon,
schepenen in Uden
betreft:
Willem z.v. Hein van den Lookt verklaart dat de goederen die hij geërfd heeft van zijn
moeder, indien hij kinderloos sterft, zullen vererven op Maas Melis zoon, Jan Melis zoon,
Melis Melis zoon, Geertrui e.v. Dirk de Moller en Marie e.v. Gerrit de Moller.
Taal: Middelnederlands
Het schependomszegel is verdwenen.

2494.
1463, 4 februari
Overdracht erfcijns land Schijndel
Hendrik Lovenberg (of: Lonenberg) z.v.w. Hendrik Lovenberg draagt over
aan: Aart z.v.w. Willem Stamelart

van: erfcijns 20 schellingen payment
uit:
1 lopenzaad land in Schijndel
Door Hendrik gekocht van Ermgard d.v.w. Jan van den Kuylen.

2495.
1463, 9 februari
Overdracht erfpacht hoeve Udenhout
Jan Mol z.v.w. Maarten Aleid zoon draagt over
aan: Aleid d.v. Hendrik Baten
van: erfpacht 9 sester rogge
uit:
een hoeve in Oisterwijk in Udenhout grenzend aan de abdij Ter Kameren en aan de
Gommelaartsestraat
Door Jan Mol voornd. gekocht van Klaas z.v.w. Franco Post.

2496.
1463, 25 februari
Waarborg aan Tafel
Peter de Klerk z.v.w. Jan de Klerk alias van der Woestbraken;
Elias van den Ven z.v.w. Elias;
Godfried z.v.w. Peter Thys en e.v. Katrijn;
Katrijn is d.v.w. Jan de Klerk voornd.;
Willem van den Velde z.v.w. Hendrik
(Peter en Elias voor 3/4; Godfried en Willem voor 1/4)
betreft:
zij beloven Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, te vrijwaren van alle eisen,
klachten en zaken inzake de goederen die w. Gijsbrecht z.v.w. Jan de Klerk alias van der
Woestbraken heeft nagelaten na zijn dood.

2497.
1463, 23 maart
Verkoop land Rosmalen
Peter z.v.w. Aart Klaas zoon en e.v. Liesbeth d.v.w. Hendrik de Haze draagt na verkoop over
aan: Gerrit Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een stuk akkerland groot 4 lopenzaad met zijn houtwas in Rosmalen aan
de Huisberg tussen de gemene straat en de Tafel.

2498.
1463, 25 april
Overdracht erfpacht goederen Kerk-Oerle

Elias z.v.w. Jan van den Ven z.v.w. Jan van den Ven; Elias is e.v. Heilwych d.v.w. Gijsbrecht van
den Brand
Elias draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 5 mud Oerlese maat
uit:
1.
een akker gend. de Staaft in Kerk-Oerle
2.
huis, erf, hof en schuur met zijn grond aldaar tussen de gemene straat en de akker
onder 1.
De akker is door Elias in erfpacht uitgegeven aan Thomas z.v.w. Jan z.v.w. Willem Snijders en
de hoeve c.a. dient als extra onderpand.

2499.
1463, 1 mei
Testament Mechteld van Erp (uittreksel)
Veghel; jaargetijde
voor: notaris Jan z.v. Amelrik van ‘s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik
van:
jonkvrouwe Mechteld e.v. Leo van Erp, schildknaap en wonend in het dorp Nuland; Mechteld is
d.v.w. Hendrik Bakker, schildknaap en poorter van ‘s-Hertogenbosch
zij ligt in haar ziekbed maar is gezond van geest
haar echtgenoot is afwezig, maar zij is tot testeren bevoegd krachtens hun huwelijkscontract
verleden ten overstaan van notaris Jan z.v. Amelrik voornd.
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik £ 1 Bosch payment ('unam libram monete
Buscoducensis pagamenti scilicet septem stuferos')
en verder onder andere:
2.
zij sticht voor haarzelf, haar ouders en haar weldoenders een jaargetijde in de kerk van
het clarissenklooster in ‘s-Hertogenbosch en bestemt daarvoor een erfcijns van £ 1
payment uit £ 5½ payment ('unius libre monete pro tempore solutionis huiusmodi
census in Buscoducis ad bursam communiter currentis') uit erfgoederen in Veghel; de
akte aangaande deze erfcijns wordt bewaard door de meester van de Tafel van de H.
Geest
plaats:
haar benedenkamer in het huis van Herman z.v.w. Philips Coenen in de Hinthamerstraat naast
het predikherenklooster
getuigen:
Jan van Duiven (‘Duven’ of ‘Dunen’) van Doesburg en
Thomas Odink van Borken, priesters van de St. Janskerk voornd.;
Gijsbrecht de Kok, schildknaap, van gend. bisdom en
Liesbeth e.v. Gooswijn Heym, rentmeester van de hertog van Brabant

op de rug:

joffr. Mechteld Bekkers XX s.

2500.
1463, 6 mei
Procedure Keulen (zie nr. 2512)
Jan Audendorp, deken van de kerk van Maria ad Gradus in Keulen vaardigt een oorkonde uit
die grotendeels onleesbaar is en die in verband staat met de rechtshandelingen beschreven
in nr. 2512.

2501.
1463, 9 juli
Overdracht recht van vruchtgebruik land Rosmalen
Jan Heym z.v. Aart en e.v. Geertrui w.v. Gerong Broos zoon draagt over
aan: Peter z.v. Geertrui en w. Gerong
van: het aan Geertrui toekomende recht van vruchtgebruik op de helft van een stuk
akkerland van 4 lopenzaad in Rosmalen aan de Huisberg tussen de gemene straat en
de Tafel van de H. Geest.

2502.
1463, 9 juli
Overdracht land Rosmalen
Peter z.v. Geertrui en w. Gerong (zie nr. 2501) draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: het land omschreven in nr. 2501.

2503.
1463, 12 juli
Overdracht huis De Haan Hinthamerstraat
Udele d.v.w. Wouter Smit;
Aart, Engbert en Ermgard k.v. Udele voornd. en w. Aart Wier
zij dragen over
aan: Paul z.v. Paul van Uden klompenmaker
van: een derde deel van een huis, erf c.a. in de Hinthamerstraat
ligging:
tussen Griet w.v. mr. Godfried van Rode Geefhuis met een straatje ertussen
Hier placht Mechteld e.v. Willem van Ellaa (?) te wonen
op de rug:
betreft het huis en erf gend. De Haan dat is afgebroken voor het maken van
de nieuwe straat bij het Geefhuis.

2504.
1463, 19 juli
Erkenning recht van naasting huizen Orthenstraat
nieuwe eigenaar:
Jan van Oss z.v.w. Jan van Oss
naaster:
Dirk van Loot z.v.w. Aart van Loot
oude eigenaar:
Wijfke w.v. Dirk de Bever z.v.w. Dirk de Bever
betreft:
1.
een stenen huis met zijn grond in de Orthenstraat op de hoek van de straat die naar
de Vismarkt loopt
2.
een houten huis in de Orthenstraat achter het erf van Peter z.v. Goyaart Hillen zoon
in een straatje dat van de Orthenstraat naar het water loopt met de tussenwand tussen het
houten huis en het erf van Aart Ludekens, schoenlapper.

2505.
1463, 1 augustus
Testament Klaas de Dor (volledig)
Berlicum en Middelrode
jaargetijde
voor: Jan van Berlicum, priester en vicecureit van Berlicum
van:
Klaas de Dor z.v.w. Jan de Dor
hij is zwak van lichaam maar gezond van geest
hij herstelde niet
de priester diende de laatste sacramenten toe
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 2 stuivers eens ('duos stuferos')
2.
aan de parochiekerk van Berlicum 3 stuivers eens
3.
aan Onze Lieve Vrouw in deze kerk 3 stuivers eens
4.
aan de heiligen aldaar namelijk Katharina, Barbara, Anthonius en Georgius ieder 1
stuiver eens
5.
aan de priester die daar dienst doet en aan de koster ieder 3 stuivers eens
6.
aan de fabriek van de kapel van Onze Lieve Vrouw en St. Cornelius in Middelrode tot
verbetering van de eredienst een erfcijns van 20 schellingen payment (' communis
pagamenti') uit een derde deel van een kamp broekland aldaar bij de Veedyk
7.
hij sticht voor hemzelf, zijn vrouw en zijn kinderen een jaargetijde in de kerk van
Berlicum, op te dragen door de pastoor of diens plaatsvervanger en bestemt
daarvoor een erfcijns van 20 schellingen payment uit de kamp vermeld onder 6.; de
pastoor geeft van de 20 schellingen jaarlijks 3 schellingen aan de koster
8.
mocht Jut d.v. [onleesbaar] zijn huidige echtgenote na zijn dood zich van haar
kinderen vervreemden [passage niet goed leesbaar] en een andere man huwen, dan
vermaakt hij aan zijn kinderen Jan, Aart en Katrijn een erfpacht van 7 m. en een

erfcijns van £ 10 payment ('communis pagamenti'), waarvan schepenakten zijn; de
overige goederen laat hij aan Jut na
executele:
Gijsbrecht de Dor zijn broer en
Rutger z.v.w. Peter van der Loofaart wonend in Berlicum;
zij worden ook aangewezen als voogd over de voornde kinderen
plaats: woonhuis van de testator in Berlicum in Belver
getuigen:
Adriaan Sluiter, koster van Berlicum;
Peter Lambrechtsz.;
Willem Michielsz.;
Rudolf z.v.w. Jacob Sonsels (?) en
Rudolf Hermansz.
Het zegel van de vicecureit is verdwenen.

2506.
1463, 9 augustus
Overdracht erfcijnzen huizen Orthenstraat
Gooswijn z.v.w. Peter Keelbreker en Aleid d.v.w. Lambrecht van Beers dragen over
aan: Wendelmoed zijn zuster
van:
1.
de helft van een erfcijns van £ 2
2.
de helft van een erfcijns van 30 schellingen
uit:
1.
huis, erf en hof van Dirk de Vroede, mesmaker, in de Orthenstraat tussen Lodewijk
Gooswijns zoon en Truda des Wilden
2.
de helft van een huis en erf in de Orthenstraat tussen Gooswijn Lodekens zoon en
w. Dirk Zoetveld
Deze goederen hebben Gooswijn en Wendelmoed k.v.w. Peter Keelbreker bij een erfdeling
verworven.

2507.
1463, 29 september
Verpachting hoeve Geldrop - Riel
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest verpacht
aan: Willem de Hoele en Gerrit z.v.w. Gerrit Haubraken
van: een hoeve in Geldrop op Riel
duur: zes jaar
pacht:
17½ mud rogge, 2 mud gerst en 1 sester raapzaad te leveren op de hoeve

seynde:
jaarlijks 4 kapoenen, 4 ganzen, 120 eieren, 2 steen vlas tot hekelens toe bereid
Andere voorwaarden:
De pachters moeten jaarlijks 8 vim stro dekken. Zij moeten de gebouwen van de hoeve, de
sloten en de heiningen onderhouden. Het vee is half-half. De pachters zitten het laatste jaar
volgens het jus coloni. De pachters moeten een passende ‘curialitatem’ (?) geven
[in de kantlijn nog een onduidelijke aantekening over het hakken van hout e.d.]
De namen van verpachter en pachter zijn later doorgehaald en vervangen door Dirk van der Aa
[opvolger van Jan Spiering] en Heilwych w.v. Gerrit Haubraken en haar zoon Gerrit. Dat wil
zeggen dat het oude pachtcontract is gebruikt om een nieuw contract te maken.

2508.
1463, 3 oktober
Overdracht erfpacht goederen Liempde
Thomas z.v.w. Gijsbrecht Lijschap draagt over
aan: Hendrik de Leeuw z.v.w. Hendrik
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
een beemd in de parochie van Boxtel in het gerecht van Liempde in Groot Liempde en
een huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen aldaar
Zie ook nr. 2482.

2509.
1463, 8 oktober
Overdracht erfpacht land Heeswijk
Daniel z.v.w. Jan Bruystens zoon van Vrankevoort draagt over
aan: Jan z.v.w. Gerong Franken zoon
van: erfpacht 1 m.
uit:
huis, erf, hof en een kamp aangelegen land groot 12 lopenzaad in Heeswijk aan de
Veedijk.

-1463, 14 oktober
Oorkonde officiaal
De officiaal van het bisdom Luik draagt de notarissen Bartholomeus Krom, priester, en
Godfried Hels, clericus van het bisdom Luik, op om op basis van de protocollen nagelaten
door w. notaris Peter Molenaar aan belanghebbenden, wanneer zij erom vragen, tegen
betaling van een behoorlijk salaris grossen te maken van de akten die in deze protocollen
zijn geminuteerd, voor zover zij niet zijn doorgehaald.
Geïnsereerd in de akte d.d. 5 april 1471 (nr. 2731).

2510.
1463, 18 november
Afstand rechten op land Oss
Mechteld en Paula d.v.w. Hendrik Weylen zoon dragen over
t.b.v.:
Hendrik z.v.w. Hendrik Weylen zoon
betreft:
hun rechten op een stuk land van 6 lopenzaad in Oss aan de Heijtwijk alias
aan de Katwijk met twee zijden grenzend aan de gemene straat
lasten:
een kwart van 1 penning cijns aan de geburen van Oss.

2511.
1463, 18 november
Overdracht land Oss
Hendrik z.v.w. Hendrik Weijlen zoon (als nr. 2510) draagt over
aan:
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
6 lopenzaad land in Oss (zie verder nr. 1510).

2512.
1463, 27 december
Procedure Van Vladeracken - Lopelhem kanunnik kapittel der heilige Apostelen Keulen
Jan Audendorp, deken van de kerk van Maria ad Gradus te Keulen en rechter en bewaarder
(‘iudex et conservator’) van de rechten en belangen van alle Keulse collegiale kerken, dit
laatste uit hoofde van een aan hem door Herman van Arken (‘de Arcka’), deken van de kerk
van St. Castor in het bisdom Trier, verleende bevoegdheid, draagt alle geestelijken van
kerken, kapellen, altaren en verder alle priesters, clerici en notarissen in de bisdommen
Keulen, Utrecht en Luik, en met name de rectoren van de parochiekerken van ‘Hess, Lynt et
in Loin’, op om in hun kerken bekend te maken, dat Deynandus van Vladeracken,
minderjarig zijnde, en zijn voogden waaronder vooral Liesbeth van Oss, wonend in het dorp
Oss, binnen vijftien dagen na de afkondiging van dit stuk genoegdoening moeten geven aan
Jan Audendorp wegens minachting van de rechtspraak (‘de contemptu judicii’).
Deynandus c.s. waren gedagvaard (‘citati’) op verzoek van Wynand Lopelhem, kanunnik van
de kerk van de heilige apostelen in Keulen, om op vrijdag 3 juni [1463] bij Jan Audendorp in
zijn woonhuis te verschijnen maar hebben dat niet gedaan.
[geen vermelding van de reden waarom Deynandus c.s. waren gedagvaard]. Hij verzoekt
deze geestelijken hem te berichten wanneer deze bekendmaking is geschied.
Het stuk is gedateerd ‘die predicta’.
Getekend door notaris Mattheus van Att.....
In de kantlijn bevinden zich twee aantekeningen omtrent de publikatie van dit mandaat:

Op 21 september [1463] is dit om ongeveer één uur na de middag door notaris Mattheus
‘de Vlissia’ bekend gemaakt in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch in aanwezigheid van de
getuigen Peter van Harderwyk (?) en Hendrik van Gulpen, clerici van de bisdommen Keulen
en Luik.
Op 30 december [1463] is dit door dezelfde notaris bekend gemaakt in de parochiekerken
van ‘Leyn, Hess et Loyn’ in aanwezigheid van de getuigen Jan Vos (‘Voyss’), koopman
wonend in Diest en Peter van Woestkerke (‘Wustkercke’) wonend in Maastricht, beide van
het bisdom Luik.
Aan dit stuk is vastgemaakt een tweede dagvaarding met dezelfde inhoud d.d. 20 december
1463 en drie aantekeningen omtrent de publikatie door notaris Mattheus ‘de Blisia’.
Op 23 juli [1464] is dit gebeurd in de kerk van St. Lambertus te Luik in aanwezigheid van de
getuigen Jacob van Cortessem, priester, en Klaas de barbier (‘barbitonsoris’), leek, beide van
het bisdom Luik.
Op 20 juli [1464] is dit gebeurd in de parochiekerken van ‘Leyn, Loyn et Hess’ in het bisdom
Luik in aanwezigheid van de getuigen Peter Staaks, koopman uit Roermond (?) en Jan
Ketelboeter van Wassenberg, beide leken en van het bisdom Luik.
Op 16 juli [1464] is dit gebeurd in de St. Janskerk en de kerken van de Predikheren en de
Minderbroeders te ‘s-Hertogenbosch in aanwezigheid van de getuigen Peter van Eindhoven
en Jan Slyper, beide leken en van het bisdom Luik.
De zegels ontbreken en het wordt niet duidelijk wat de reden is van het geschil.
zie ook nr. 2500.
De drie parochiekerken zijn mogelijk die van Heesch, Oss en Lith. Ik neem aan dat door de
waarschijnlijk Duitstalige schrijver van de akten de plaatsnamen verbasterd zijn.

2513.
1464, 2 januari
Verkoop land Oss
Jan z.v.w. Dirk van Heesch draagt na verkoop over
aan:
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
½ mudzaad land in Oss in het Rodeveld grenzend aan het erfgoed van Hendrik
Kooman z.v.w. Hendrik Kooman, dat de Tafel deze dag ook heeft gekocht, en
verder grenzend aan de Tafel.

-1464, 11 januari
Minuut van het testament van Corstant Coenen en Geertrui zijn echtgenote
Zie nr. 2711.

2514.
1464, 24 februari

Verkoop land Oss
Klaas Spiering en Gijsbrecht Haak, kerkmeesters van de St. Jan in ‘s-Hertogenbosch. dragen
na verkoop over
aan: Herman z.v.w. Philips Coenen
van: een stuk land van 4½ hont in Oss tussen de wetering en de Heergraaf en tussen de
Tafel van de H. Geest
Dit land was vroeger van Jan de Gruiter en Hendrik diens zoon
lasten: het onderhoud van de dijken die op dit land liggen en de sluizen, sloten en
weteringen.
op de rug: deze akte was bestemd voor de Tafel van de H. Geest.

2515.
1464, 1 maart
Waarborg erfpacht hoeve Deurne
Jan z.v.w. Jacob Bollen geeft garantie
aan:
Hendrik Selen
betreft:
Jan belooft Hendrik schadeloos te houden met betrekking tot een erfpacht
van 3½ mud rogge Helmondse maat verschuldigd aan het klooster van
Coudewater en rustend op de hoeve Krom Aa in Deurne; deze erfpacht is
sedert Lichtmis 1462 (n. st.) niet geleverd
op de rug:
deze akte was bestemd voor Hendrik Selen.

2516.
1464, 12 maart
Uitgifte erfcijns hofstad Vismarkt
Adriaan en Aart k.v. Mechteld en w. Gijsbrecht z.v.w. Aart Kwappe; Mechteld is thans
gehuwd met Dirk natuurlijke z.v.w. Wouter van den Akker
Zij geven uit
aan:
Dirk en Mechteld voornd.
van:
een hofstad, vroeger een stenen huis en erf op de Vismarkt
ligging:
tussen de straat en Aart Rover, bakker
voor:
de erop rustende lasten en een erfcijns van £ 6 payment pas te betalen na de
dood van Mechteld
Dit huis is door Gijsbrecht z.v.w. Aart Kwappe verworven Anthonius van den Oeteren z.v.w.
Jordaan. De uitgifte geschiedt nadat Mechteld haar recht van vruchtgebruik had
overgedragen aan Adriaan en Aart voornd.
op de rug:
betreft het huis Den Otter aan de Vismarkt; de rente was bestemd voor het
jaargetijde van Heeske d.v. Jasper van den Kerkhof en Rykske w.v. Jasper
voornd.
N.B.:
in zestiende-eeuws schrift; zie ook de akte d.d. 16 juni 1592 (nr. 4151)

2517.
1464, 16 april
Erkenning recht van naasting erfcijns land Empel
oude eigenaar:
naaster:
nieuwe eigenaar:
betreft:
op de rug:

Willem van Geldrop z.v.w. Philips van Geldrop
Jan van Beek z.v.w. Wellen
Aart natuurlijke z.v.w. Klaas van den Broek en bontwerker
zijn recht van naasting op een erfcijns van £ 20 payment (zie verder
nr. 2519)
de akte was bestemd voor Jacob z.v. Hendrik Sanders van Oss.

2518.
1464, 16 april
Overdracht recht van naasting erfcijns land Empel
door: de naaster (zie nr. 2517)
aan: de nieuwe eigenaar (zie nr. 2517)
van: zijn recht van naasting op een erfcijns van £ 20 payment (zie verder nr. 2519).

2519.
1464, 28 april
Overdracht erfcijns land Empel
Aart natuurlijke z.v.w. Klaas van den Broek en bontwerker draagt over
aan: Jacob z.v.w. Hendrik Sanders van Oss
van: de helft van een erfcijns van £ 20 payment
uit:
8 morgen land in Empel grenzend aan het Polsbroek.
Mogelijk behoren deze drie oorkonden tot het archief van het Groot Gasthuis; zie inv. Van
Rooy (1963), nr. 2493a en regest 1274.

2519a.
1464, 19 mei
Overdracht erfcijns heerlijkheid Helmond
stichting missen
Gevangenpoort
Jonkvrouwe Mechteld w.v. Gerrit Bac draagt over
aan: Lambrecht van Deurne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns van £ 100 payment ('centum librarum monete pro tempore solutionis
huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis')
uit:
het goed van Helmond
Voorwaarden:
1.

de meester van de Tafel geeft hieruit of uit de goederen van de Tafel jaarlijks £ 22 payment
aan de Zusters van Orthen op voorwaarde dat deze zusters op het altaar van St. Jan Baptist
in hun kapel wekelijks twee missen laten opdragen. Mochten de zusters zich niet netjes
gedragen (‘inhoneste et non bene se rexerint’) of mocht het klooster ten onder gaan, dan
gaat de £ 22 naar de fabriek van de St. Janskerk. In dat geval zorgen de kerkmeesters voor
de twee missen op te dragen bij het beeld van de nieuwe Maria. Mechteld belast het
geweten van de kerkmeesters hiermee
2.
De meester van de tafel van de H. Geest besteedt hieruit jaarlijks tijdens de Vasten £ 28 aan
noodzakelijke levensmiddelen voor de predikheren en de minderbroeders uit te delen in
hun gemeenschappelijke refter. De broeders beschikken niet zelf over dit geld. Mocht dit
niet te verwezenlijken zijn, dan gaat het geld naar de fabriek van de St. Janskerk. De
kerkmeesters moeten het dan uitdelen onder de huisarmen van de stad ‘s-Hertogenbosch.
De predikheren en de minderbroeders moeten wekelijks twee missen opdragen in de
Gevangenpoort en wel op een dag dat er geen andere missen worden gecelebreerd. Zij
moeten ook een mis opdragen in de Gevangenpoort, wanneer er vanwege de hertog
iemand een lijfstraf wordt opgelegd. De mis moet worden gecelebreerd in aanwezigheid van
de schuldige(n) (‘reos’).
3.
De meester moet de rest van de £ 100 uitdelen onder de huisarmen tussen St. Maarten in
de winter en Pasen
4.
De Tafel ontvangt deze erfcijns pas twee jaar na de dood van Mechteld. In deze periode
innen Rumold Zavelbergs, priester, en Jan Monik of een van hen de erfcijns en betalen
hiervan de kosten van de uitvaart en de schulden; wat er overblijft gaat naar de huisarmen
5.
De heer van Helmond of zijn opvolgers mogen deze erfcijns aflossen met £ 2000 payment.
De meester van het Geefhuis moet dit geld in overleg met Rumold en Jan voornd. weer
beleggen in erfrenten gelegen in de stad of meierij van ‘s-Hertogenbosch.
Alleen bekend van een afschrift in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 120v.

2520.
1464, 13 juni
Vestiging erfpacht land Dinther
Gerrit z.v.w. Aart Jan Rutten zoon vestigt
t.b.v.: Gerrit z.v.w. Dirk Schellen
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
huis, erf, hof en een aangelegen akker groot ½ mudzaad in Dinther aan de heide
tussen de gemene straat en de gemeijnte.

2521.
1464, 10 juli
Vestiging erfcijns huis Korenstraatje

Dirk de Kuiper z.v.w. Dirk vestigt
t.b.v.: Dirk Valkenier
van: erfcijns £ 7 payment
uit:
huis, erf en hof in het Korenstraatje
ligging: tussen Dirk Ywans en Jan van Stryp en strekkend van het straatje tot aan Hendrik
Joordens.

2522.
1464, 13 augustus
Overdracht erfpacht hoeve Helvoirt
mr. Willem van Turnhout, doctor in de theologie en broeder in het predikherenklooster te
‘s-Hertogenbosch, draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: een erfpacht van 2 mud rogge
uit:
de hoeve in Helvoirt die Christina Meelmans in haar testament had vermaakt voor
de helft aan Gerrit Schilder en voor de helft aan de Tafel, op voorwaarde dat de Tafel aan de
minderbroeders en de predikheren ieder jaarlijks uit deze hoeve 2 mud rogge zou leveren
Broeder Jan Hoeben, prior van het predikherenklooster, had eerder deze 2 mud
overgedragen aan Rutger van Arkel, waarna deze Rutger deze weer terug had getransporteerd; daarna hadden broeder Marcelis Konings, prior, Boudewyn van Neerven,
onderprior en Jan Hoeben, kloosterling deze erfpacht overgedragen aan Hendrik van Eyk,
priester. Hendrik droeg de pacht vervolgens over aan Rutger van Arkel ten behoeve van mr.
Willem van Turnhout bovengend.

2523.
1464, 22 augustus
Openbare verkoop goederen Visstraat
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerrit Mol van Driel verkoopt
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest die daarin gericht was wegens
een niet betaalde erfcijns van £ 9 oudgeld
van: een erf aan de Visstraat
ligging:
Het betreft het deel dat vroeger van Hille van Anschot was en dat ligt in de Visstraat en wel
het stuk dat aan de kant van de poort van de Vismarkt ligt. Dit stuk hebben Gerrit z.v.w.
Jacob Coptyten en Klaas Colen z.v.w. Wouter Wellen bebouwd. Thans is dit de hofstad van
Jan Fyoleer aan de Visstraat tussen Jan z.v.w. Wouter Maas en Peter van Loon. Verder
betreft het thans de hofstad die vroeger van Reinier de Bont was en die ligt op de hoek van
deze straat tussen Peter van Loon en de Karstraat. Beide hofsteden zijn genomen uit het erf
van Hille van Anschot.
Zie voor de vestiging van deze rente de regesten nr's 71 en 74.

2524.
1464, 22 augustus
Openbare verkoop hofstad St. Jorisstraat
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerrit Mol van Driel verkoopt
aan:
Jan Steenweg, die daarin gericht was wegens een niet betaalde erfcijns van £
4 payment
van:
een hofstad aan de straat die loopt van de Vughterstraat naar de Oude Hulst
naast de ‘Heyllukensbrugge’
ligging:
tussen het gemene water en Rutger Loosmaker z.v.w. Rutger de molenaar
van Son en strekkend vanaf de straat tot aan Rutger voornd.;
de hofstad is aan de straatkant 37 voet lang, aan de achterzijde waar Rutger
voornd. geërfd is 35 voet, aan de kant van het water 33 voet en in de breedte
naast het erfgoed van Rutger aan de kant van de Vughterstraat 31 voet
bijz.:
de erfcijns is gevestigd door Jan van Vessem lakenscheerder t.b.v. Rutger
Loosmaker voornd. voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch op 15 december
1419;
na de overdracht behoudt Jan Steenweg een erfcijns van £ 2 payment op dit
goed.

2525.
1464, 4 september
Vestiging erfpacht goederen Geldrop
Aart z.v. Gerrit van der Langdonk vestigt
t.b.v.: Jan z.v.w. Chrìstiaan Hannen zoon
van: erfpacht 14 lopen Geldropse maat te leveren vanaf Lichtmis over vier jaar
uit:
huis, erf, hof en aangelegen kamp lands in Geldrop op Geen Hei grenzend aan
Boeven, de gemeijnte en de gemene straat.
Uitgewonnen op 11 augustus 1561 (zie nr. 3932) en geveild op 27 oktober 1562 (nr. 3940).

2526.
1464, 15 september
Overdracht erfpacht land Nuland
Jan van den Wiel natuurlijke z.v.w. Jacob van den Wiel en Fyssia d.v.w. Jan Beukentop
draagt over
aan: Jan van den Langenberg van Roosendaal z.v.w. Lambrecht
van: erfpacht 2 mud en 2 sester
uit:
een kamp lands van 5½ morgen in Nuland
bijz.: door Griet d.v.w. Jan Beukentop en begijn in het Groot Begijnhof in haar testament
aan Jan van den Wiel voornd. vermaakt.

2527.
1464, 28 september
Verpachting hoeve Helmond
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest verpacht
aan: Maarten van Lutyen (?) z.v.w. Hendrik van Lutyen en Gijsbrecht z.v.w. Gooswijn
Reiniers zoon
van: de hoeve in Helmond
duur: 6 jaar
pachtsom:
7 mud rogge en 4 mud gerst te leveren op het goed van de Tafel in Gerwen
seynde:
4 ganzen, 4 kapoenen, 6 manden eieren en 3 steen vlas tot hekelens toe bereid
voorwaarden:
1. de beesten zijn half-half behalve de varkens die Maarten voor zich zelf mag houden, in
ruil waarvoor de Tafel jaarlijks de beste hamel met de wol uit de kooi mag hebben
2. de pachter betaalt alle lasten die rusten op de hoeve
3. de pachter onderhoudt de gebouwen en dekt jaarlijks 8 vim stro
4. hij onderhoudt de sloten en waterlopen
5. de pachter moet de oogst van zijn eigen land naar de hoeve brengen
6. het laatste jaar neemt de pachter de halve oogst mee
7. de pachter mag geen mest van de hoeve afvoeren behalve voor 7 lopenzaad land dat van
hem zelf is.
Taal: Middelnederlands.

2528.
1464, 25 oktober
Overdracht erfcijns hoeven Haaren en Udenhout
Reinier van Beers z.v.w. Peter van Beers van der Horst draagt over
aan: Jan Moniks
van: een erfcijns van 12 oude schilden
uit:
1.
een hoeve in Haaren die was van Jan van Haren en later van diens zoon Wouter
2.
een hoeve in Haaren, grenzend aan de vorige, die eveneens behoorde aan Jan van
Haaren en later aan diens zoon Willem
3.
een hoeve in Udenhout die toebehoorde aan Jan van Haren en later aan diens zoon
Hendrik
op de rug: aantekening dat de erfcijns is afgelost.

2529.
1464, 10 november

Erfdeling erfpacht goederen Woensel
Het betreft een erfpacht van 9 mud uit 19 mud Woenselse maat uit goederen in Woensel;
de erfpacht is verworven door w. Rutger Modelzoon van der Donk van Dirk z.v.w. Aart
Pardelaars
Partijen:
A.
B.
C.

Liesbeth w.v. Peter Udemans
Aart Berwout z.v.w. Godfried Berwout
Klaas Spiering w.v. Luitgaard d.v.w. Peter van Eyk; de moeder van Luitgaard was w.
jonkvrouwe Gijsbrechtke d.v.w. Gijsbrecht van den Doren; Klaas treedt mede op
namens zijn kinderen

A. ontvangt 3 mud
B. ontvangt 3 mud
C. ontvangt 3 mud
Verder treden nog op zonder een deel te ontvangen:
Rutger z.v.w. Godfried Berwout;
Godfried van der Aalsvoort z.v. Heimerik van der Aalsvoort en jonkvrouwe Katrijn d.v.w.
Godfried Berwout;
Godfried de Lu z.v.w. Dirk de Lu en w. jonkvrouwe Agnes d.v.w. Godfried Berwout;
Hendrik van Uden e.v. Hadewych d.v.w. Dirk de Lu en w. jonkvrouwe Agnes.
op de rug: deze oorkonden was bestemd voor Aart Berwout.

2529a.
1464, 10 december
Oorkonde officiaal
De officiaal van het bisdom Luik draagt de notarissen Bartholomeus Krom, priester, en
Godfried Hels, clericus van het bisdom Luik, op om op basis van de protocollen nagelaten
door w. notaris Lubbert Sprakelaar, priester, aan belanghebbenden, wanneer zij erom
vragen, tegen betaling van een behoorlijk salaris grossen te maken van de akten die in deze
protocollen zijn geminuteerd, voor zover zij niet zijn doorgehaald.
Geïnsereerd in de akte d.d. 8 juni 1470 (zie nr. 2710).

2530.
1465, 23 januari
Waarborg erfpacht Rosmalen
Gijsbrecht Kesselman z.v.w. Jan belooft, dat hij van een erfpacht van ½ mud verschuldigd aan de
Tafel van de H. Geest uit onderpanden in Rosmalen 5 lopen voor zijn rekening neemt. De overige
3 lopen worden door Hendrik van Doren geleverd.

2531.
1464, 19 februari (indien Kerststijl)
1465, 19 februari (indien Paasstijl)
Betalingsbelofte erfcijns land Schijndel-Lutteleinde
voor: Lambrecht van Beers, Hendrik Deiner, Klaas Librechts, Willem Klaas zoon, Jan
Dommelman, Jacob van den Heuvel en Peter Meus zoon, schepenen in Schijndel
Jan Robrechtszoon van Scheepstal belooft
aan:
Jan Dirkszoon van Someren
betreft:
een erfcijns van £ 8 payment ('acht pond payments')
uit:
een stuk land van 6 lopenzaad in Schijndel op het Lutteleind in Ver Truden
Hoef grenzend aan de gemene weg
bijz.:
dit land is eerder voor schepenen van Schijndel door Jan Dirkszoon verkocht `
aan Jan Robrechtszoon
lasten:
erfcijns van £ 2 payment ('twe pond payments') aan Lambrecht Kuiper
Taal: Middelnederlands.
Met het beschadigde schependomszegel.

2532.
1465, 1 maart
Vestiging erfcijns huis Vughterstraat-Molenbrug
Gerrit van Ellaar z.v.w. Gerrit van Ellaar vestigt
t.b.v.: Wouter Gestelmans
van:
erfcijns £ 3 payment
uit:
huis, erf en hof in de Vughterstraat bij de Molenbrug
ligging:
tussen Gooswijn van den Hozeakker en Mechteld w.v. Willem van Gewande
en haar kinderen en strekkend van de straat tot aan Godfried Hoedemaker
op de rug:
blijkt dat het ging om het huis De Gulden Hoed (‘Gulden Hueydt’).

2533.
1465, 6 april
Overdracht recht van naasting erfpacht St. Oedenrode
oude eigenaar:
naaster:
nieuwe eigenaar:
betreft:
op de rug:

2534.
1465, 26 april

Peter Steenweg
Jacob Steenweg zijn broer
Paul van Rode, priester en bezitter van een beneficie in de St.
Janskerk
zijn recht van naasting op een erfpacht van 5½ mud gerst, Rooise
maat.
deze akte was bestemd voor de Tafel van de H. Geest.

Overdracht recht van naasting erfcijns
oude eigenaar:
naaster:
nieuwe eigenaar:
betreft:
uit:

Godfried z.v.w. Jan van den Einde
Hendrik z.v.w. Jan van den Einde
Jacob Spaan
zijn recht van naasting op een erfcijns van £ 16 payment
niet vermeld.

2535.
1465, 27 mei
Uitgifte erfpacht beemd Berlicum-Belver
Hendrik, Wouter en Liesbeth k.v. Gooswijn van Beek en w. Aleid; Aleid was d.v.w. Hendrik
van den Arennest.
Zij geven uit
aan: Jan, Evert, Rutger en Aart k.v.w. Aart Evertsz.
van: een stuk beemd van 5 bunder in Berlicum in het Lenksbroek grenzend aan de
gemeijnte
voor: erfpacht 2 mud rogge
bijz.: nadat vader Gooswijn afstand heeft gedaan van zijn recht van vruchtgebruik
lasten: 5 oude groten en 10 schellingen
op de rug: aantekening dat op 19 oktober 1591 2 sester uit deze erfpacht zijn afgelost door
Goyaart Albrecht Zegers.

2536.
1465, 14 juni
Overdracht erfpacht land Waalwijk
Hendrik Donk z.v. Willem Donk en w. Katrijn d.v.w. Jacob van den Heuvel z.v.w. Lambrecht
van den Heuvel dragen over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
4 geerden land in Waalwijk
bijz.: deze erfpacht is door Michiel van Breda van Iwan de Hollander, wonend in Waalwijk,
gekocht.

2537.
1465, 14 juni
Overdracht erfpacht hofstad Waalwijk
Hendrik Donk z.v. Willem Donk en w. Katrijn d.v.w. Jacob van den Heuvel z.v.w. Lambrecht
van den Heuvel dragen over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge

uit:
bijz.:

een hofstad met zijn gebouwen in Waalwijk strekkend vanaf de gemene straat tot aan
de Veldhofsloot en uit een erfpacht van 1½ mud uit een erfgoed aldaar
Hendrik staat ook garant voor mogelijke aanspraken van w. Michiel van Waalwijk en
diens erfgenamen.

2538.
1465, 14 juni
Overdracht erfpacht land Berlicum
Hendrik Donk z.v. Willem Donk en w. Katryn d.v.w. Jacob van den Heuvel z.v.w. Lambrecht
van den Heuvel dragen over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
een akker in Berlicum naast de Kalverlookt en grenzend aan het klooster van Berne en
de pastoor van Berlicum en uit een stuk land de Meerakker aldaar ook grenzend aan
Berne
bijz.: Hendrik Donk staat ook garant voor aanspraken van w. Dirk z.v.w. Lambrecht van den
Heuvel en diens erfgenamen.

2539.
1465, 14 juni
Overdracht erfpacht hoeve Boxtel en Esch
Jacob van den Heuvel z.v. Melis van den Heuvel en Aleid; Aleid is d.v.w. Jacob van Beers
z.v.w. Peter
aan:
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
erfpacht van 2 mud uit 4 mud rogge
uit:
een hoeve in Boxtel en Esch gend. Ter Egelvoort.

2540.
1465, 14 juni
Overdracht erfpacht kamp St. Oedenrode
Jacob van den Heuvel (als nr. 2537)
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 13 sester rogge
uit:
een kamp van 2½ morgen in St. Oedenrode op de Espendonk grenzend aan de
gemeijnte
bijz.: Jacob staat ook garant voor aanspraken van w. zijn grootvader Jacob van Beers en
diens erfgenamen.

2541.
1465, 17 juni

Overdracht erfpacht Oirschot-Stratum
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Jan
van Arkel z.v. Peter en provisor van de Tafel draagt over
aan:
Godfried Boest
van:
erfpacht 1 mud rogge met de achterstallen
uit:
1.
huizen, erven, hoven en een stuk aangelegen land groot 12 lopenzaad in Oirschot in
de herdgang Stratum ter Ameiden grenzend aan de Goossens Beemd en de gemene straat
2.
een stuk land van 1 sesterzaad grenzend aan de gemene dijk, aan de Gerrit Coppens
Beemd en de gemene straat
bijz.: deze erfpacht werd voorheen achtereenvolgens geleverd door Godfried Rudolfsz.
van der Ameiden, Dirk van der Ameiden, Willem van der Ameiden, Hendrik van der Put,
Jordaan en Hendrik k.v.w. Hendrik Doyts, Hendrik van der Bocht en Katrijn d.v.w. Jordaan
voornd. en is nu verschuldigd door Jan Happen, Dirk Vranken en Hendrik van Heerle.

2542.
1465, 4 juli
Overdracht strepen Herpen-Koolwijk
voor: Willem van Berghuizen en Hendrik Jordaanszoon, schepenen in Herpen
Joffr. Demoet van Best draagt over
aan: Frederik Hermanszoon
van: twee strepen land in Herpen op de Koolwijk grenzend aan de THG
lasten een tijns van 2 Vlaamse ('twee Vleems thyns'), het onderhoud van de wetering en
een recht van weg over dit land t.b.v. Dirk van Oss en joffr. Demoed.
Taal: Middelnederlands;
De zegels van de schepenen zijn verdwenen.
De tijns bedroeg vermoedelijk 2 groten Vlaams.

2543.
1465, 8 juli
Testament Hendrik en Liesbeth Brands (uittreksel)
erfpacht Best
voor: Jordaans Anselmsz., priester van het bisdom Luik
van:
Hendrik Brands die in ‘s-Hertogenbosch tegenover het Groot Gasthuis woont, samen met
zijn zuster Liesbeth die instemt met dit testament
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 1 stuiver eens
2.
aan de fabriek van O.L. Vrouw en St. Jan in ‘s-Hertogenbosch 2 stuivers eens
en verder onder andere:

3.

aan de Tafel van de H. Geest en de armen van het Groot Gasthuis een erfpacht van 1
mud rogge Peelse maat, gelijkelijk te delen
4.
aan de Tafel van de H. Geest van Oirschot een erfpacht van 1 mud rogge om als
brood onder de armen te verdelen op de vooravond van het feest van Maria
Hemelvaart
5.
aan zijn natuurlijke zoon Jan als bruidsschat een erfpacht van 2 mud rogge
6.
aan Katrijn zijn dochter voor al haar moeite en de diensten die zij hen zo vaak `
bewezen heeft een erfpacht van 3 mud rogge
Deze erfpachten, in totaal 6½ mud rogge gaan uit goederen in de buurtschap Best
plaats:
in ‘s-Hertogenbosch
getuigen:
Gerrit Vos;
Dirk van der Kolkt;
Gerrit z.v. Gillis van der Heyden, allen leken en bisdom Luik.

2543 bis
1465, 8 juli
Testament Hendrik en Liesbeth Brands (uittreksel)
Dit uittreksel bevat alleen het legaat aan de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis.
Verder dezelfde gegevens.

2544.
1465, 20 juli
Overdracht erfcijns erfgoed Torenstraat
Jacob Steenweg z.v.w. Jacob Steenweg draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. Jan Steenweg z.v.w. Willem
van: erfcijns van £ 4 payment
uit:
het onderpand omschreven in nr. 1834 [zelfde belendingen].

2545.
1465, 23 juli
Vidimus erfdeling Gemonde Loodshoeve
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch geven vidimus van de akte verleden voor schepenen van
‘s-Hertogenbosch d.d. 7 maart 1432, waarbij Jan natuurlijke z.v.w. Gerrit van Boxtel z.v.w.
Jan Paap Jans van Nuland, Peter z.v.w. Aart van der Braken en e.v. Aleid natuurlijke d.v.w.
Gerrit voornd. en Franco z.v. Jan van der Stappen en e.v. Beatrix natuurlijke d.v.w. Gerrit
voornd. een erfdeling overeenkomen van onder meer de Loodshoeve onder Gemonde.
Zie ook nr. 1826, waarin Jan en Peter de hun toebedeelde goederen in erfpacht uitgeven

aan Ricoud z.v. Dirk van Lith.

2546.
1465, 22 augustus
Vestiging erfpacht hoeve Vlierden - Bruheze en ‘mansio’ Gemonde
Joost van Holten e.v. jonkvrouwe Griet d.v. Willem van Dinther en w. jonkvrouwe Elsbene
d.v.w. Jan van Wyflet vestigt
t.b.v.: Gijsbrecht Gysselen z.v. Jan
van: erfpacht 3 mud rogge
uit:
1.
een hoeve in de parochie Deurne in het gerecht van Vlierden in Bruheze
aangekomen via jonkvrouwe Griet
2.
de ‘mansio’ en de hoeve c.a. van Joost in Gemonde.
op de rug: Brouwhuis Vlierden.

2547.
1465, 27 september
Uitgifte erfcijns huis Visstraat/-markt
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Jan
van Arkel, de provisor, geeft uit
aan:
Peter Fyoleer z.v. Jan Fyoleer
van:
huis en erf in de Visstraat
ligging:
tussen Jan z.v.w. Wouter Maas zoon en Peter van Loon en strekkend van de
straat tot aan Herman Hoefslager
voor:
erfcijns £ 20 payment
lasten:
de grondcijns.

2548.
1465, 27 september
Uitgifte erfcijns huis Visstraat
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Jan
van Arkel, de provisor, geeft uit
aan:
Jan z.v.w. Wouter Maas zoon
van:
huis en erf in de Visstraat
ligging:
tussen Peter van Loon en de Karstraat en strekkend van de straat tot aan Dirk
van Lent
voor:
erfcijns £ 15 payment
lasten:
de grondcijns.

2549.

1466, 11 januari
Afstand rechten land St. Oedenrode
Aleid d.v.w. Aart van Stiphout doet afstand
t.b.v.: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
betreft:
haar rechten en die welke toekomen aan Dirk van den Stadeakker z.v.w. Dirk haar
schoonzoon op een stuk beemd in St. Oedenrode gend. Epenhool in de Hasselt grenzend
aan het Groot Gasthuis en op een kamp gend. de List aldaar grenzend aan de Dommel, de
hoeve Vrillenbraken en de Tafel.

2550.
1466, 8 februari
Overdracht land St. Michielsgestel-Hezelaar
Jan Spiering z.v.w. Hendrik Spiering z.v.w. Jan Spiering draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stuk land in St. Michielsgestel op Hezelaar grenzend aan de gemene straat
bijz.: door Jan gekocht van Jan de Wit z.v.w. Willem de Wit.

2551.
1466, 8 februari
Overdracht land St. Michielsgestel-Hezelaar
Jan Spiering z.v.w. Hendrik draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stuk land in St. Michielsgestel op Hezelaar
bijz.:
1.
door Hendrik Spiering t.b.v. zijn schoonzoon Jan Keelbreker gekocht van Dirk z.v.w.
Jan van Empel; de overdracht is verleden voor schepenen van Gestel
2.
Jan Keelbreker doet afstand van al zijn rechten op dit land.

-1466, 14 april
Erfpacht van 1 mud rogge in Veghel.
Zie nr. 3995.

2551a.
1466, 10 mei
Schenking moer Loon op Zand aan Minderbroeders 's-Hertogenbosch
Pauwels van Haastrecht heer van Venloon maakt bekend dat het klooster van de

minderbroeders in 's-Hertogenbosch onlangs is afgebrand en dat de broeders het graag
willen herbouwen. Derhalve schenkt hij onder de last van een jaargetijde voor hemzelf, zijn
vrouw Katelijne van Naaldwijk en zijn kinderen ‘ende in die sonnendaechse rolle geset ende
vermaent te worden by onssen ouderen ende sunderlinge om delachtich te syn alle der
gueder werke die sy dagelicx doende syn’. Als aalmoes bestemd voor de bouw van het koor
schenkt hij 3 bunder moer om daaruit te doen steken en slaan en de turf te vletten door zijn
vaart [= de Loonse Vaart naar ’s-Hertogenbosch] of te laten vervoeren met man en paard
zonder enige lasten te hoeven betalen. Een gezworen landmeter moet dit uitmeten uit het
moer dat was van wijlen Elsbeen vrouwe van Loon zijn grootmoeder (‘oudemoeder’) en dat
zij aan de minderbroeders gegeven heeft.
Gevidimeerd op 26 oktober 1480 (zie nr. 2933)

2552.
1466, 18 juni
Openbare verkoop hofstad Achter de Visbrug
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Hendrik Bredebaard verkoopt
aan:
Jan Spiering t.b.v. de Tafel van de H. Geest die daarin gericht was wegens een
achterstallige erfcijns van £ 3 payment gevestigd voor schepenen van ‘sHertogenbosch d.d. 19 januari 1357
van:
de helft van een hofstad achter de Visbrug naast de nieuwe muur
ligging:
tussen de andere helft die nu aan Hendrik Witkens behoort en het erfgoed
dat vroeger van Seynsa e.v. Hendrik Reygers was en nu de THG toebehoort;
de hofstad is bebouwd en grenst aan de achterzijde aan de nieuwe muur
bijz.:
de erfcijns is in 1357 gevestigd door Aart Mure (?) van Vlijmen t.b.v. Godfried
Posteel; de hele hofstad was (is ?) 21 voet breed. [N.B.: wanneer ‘nieuw’, in
1357 of in 1466 ?].
De oorkonde van 19 januari 1357 is niet aanwezig in het archief van de Tafel.

2553.
1466, 4 juli
Vestiging erfpacht kamp Herpen-Langelsebroek
Hendrik Strik z.v.w. Hendrik Strik vestigt
t.b.v.:
Rutger van Arkel t.b.v. Jan z.v.w. Rutger Zeben zoon
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
een kamp lands van 1½ morgen in Herpen in het Langelsebroek grenzend
aan de gemene waterloop
bijz.:
behalve Hendrik staat ook Hendrik z.v.w. Wouter Schoon Jan garant.
Doorgeknipt als teken dat de rente later is afgelost.

2554.
1466, 26 juli

Overdracht erfcijns hoeven Woensel
Gooswijn van den Hezeakker en Gerrit z.v.w. Hendrik Sanders van Oss als meesters van het
Groot Gasthuis, handelend met toestemming van Willem van Gent, de provisor, dragen over
aan: Lambrecht van Deurne t.b.v. de Tafel van de H. Geest en de Lieve
Vrouwebroederschap, ieder voor de helft
van: de helft van een erfcijns van 50 dubbele mottoenen (gevestigd op 28 september
1374, zie nr. 754a)
uit:
drie hoeven in Woensel op Acht
bijz.: door de heer van Zevenborne, Cranendonk en Haps verschuldigd aan jonker Jan,
graaf van Megen; de betreffende helft van deze erfcijns is door Jan Bac afgestaan
aan jonkvrouwe Mechteld w.v. Gerrit Bac; Mechteld heeft dit weer overgedragen
aan het Groot Gasthuis.
voorw.: dit goed zal staan te schoot, te loot en te landrecht.

2555.
1466, 21 augustus
Overdracht erfpacht land Oirschot-Stratum
door:
aan:
van:
uit:

mr. Gerrit Boest
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
erfpacht 1 mud rogge
de onderpanden omschreven in nr. 2541.

2556.
1466, 28 augustus
Overdracht erfpachten goederen Oss
Hille d.v.w. Gerys Vilt draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. Herman Piek rector van het altaar van St. Catharina in de St.
Janskerk van ‘s-Hertogenbosch
van: 1.
erfpacht 1 mud rogge
2.
erfpacht ½ mud rogge
uit:
1.
de helft van ½ morgen land in Oss opten Brand, de helft van 2 hont aldaar op
Huismans Beemd, de helft van 3 lopenzaad land in het Boesterveld, uit 14 morgen land op
Amstel aan de Heitwijk
2.
een kamp land van 3½ morgen in Oss achter de Speeldonk
voorw.:
de goederen staan onder het landrecht.
op de rug:
aantekening d.d. 8 oktober dat van deze oorkonde een vidimus moet worden
afgegeven aan Goossen van den Hezeakker als meester van de Tafel van de
H. Geest. Dit houdt verband met een fundatie door Herman Piek en vijf
heilige Missen.

2557.
1466, 30 augustus
Afstand recht van vruchtgebruik goederen ligging onbekend
Griet w.v. Peter Wouters zoon doet afstand
t.b.v.: haar zoon Wouter, priester
van: het recht van vruchtgebruik op alle goederen die Wouter van zijn vader geërfd heeft.
N.B.: gevidimeerd in akte d.d. 2 januari 1467 (nr. 2572).

2558.
1466, 30 augustus
Overdracht goederen ligging onbekend
Wouter priester en z.v.w. Peter Wouters zoon en Griet draagt over
aan: zijn moeder Griet
van: de goederen omschreven in nr. 2557.

2559.
1466, 27 september
Vestiging erfcijns goederen Vught St. Lambertus en Petrus
Gerrit z.v.w. Meus Brabants vestigt
t.b.v.: Jan Gysselen z.v. Jan
van: erfcijns £ 6 payment
uit:
1.
een stuk akkerland gend. de Heze in Vught-St. Petrus in de gemene akkeren aldaar
aan drie zijden grenzend aan de Tafel van de H. Geest
2.
een stuk land aldaar grenzend aan Otto van Hedel priester, de Tafel en de gemeijnte
de Oostenberg en het stromende water
3.
huis, erf en hof in Vught-St. Lambertus grenzend aan de gemene straat.

2560.
1466, 30 september
Waarborg erfgoed buiten Hinthamerpoort
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van de
provisor Engbert van Uden en
Hendrik z.v.w. Hendrik Sanders zoon van Oss als meester van de Leproserie handelend met
toestemming van de provisor Jan Moniks
Zij beloven ieder aan Gerrit van Meerlaar z.v.w. Hendrik een schadevergoeding van 9
gouden Peters (ad 18 stuivers het stuk) te betalen, indien deze van rechtswege een stukje
erfgoed gelegen op het Hinthamereind buiten de stadspoort verliest. Dit erfgoed is door Jan
Spiering met toestemming van provisor Goossen van den Hezeakker overgedragen aan
Gerrit van Meerlaar. Ligging: tegenover de dichtstbijzijnde windmolen [gerekend vanaf de

stadspoort] tussen de Tafel en Gerrit van Meerlaar voornd. De grens met het erfgoed van de
Tafel is een sloot van 13 voet breed.

2561.
1466, 30 september
Overdracht erfpacht land Gemonde
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfpacht 2 sester rogge met de achterstallen
uit:
een stuk land den Holtakker in Gemonde.

2562.
1466, 30 september
Overdracht erfcijns en -pacht Leproserie (aflossing)
Hendrik z.v.w. Hendrik Sanders zoon van Oss als meester van de Leprozen genaamd ‘ter
Eyendonc’ bij 's-Hertogenbosch buiten de laatste Hinthamerpoort en handelend met
toestemming van provisor Jan Moniks draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns van £ 6 en 2 schellingen payment en erfpacht van ½ m.
uit:
verschuldigd door de Tafel
voorw.:
deze goederen zullen staan te schoot, te loot en te landrecht.

2563.
1466, 8 oktober
Overdracht erfpacht hoeve Geffen
Heilwich natuurlijke d.v.w. Gerrit van der Aa draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. Godfried Hels z.v.w. Klaas
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
de hoeve die vroeger van Aart van Nuland z.v.w. Hendrik van Nuland, ridder was
gelegen in Geffen naast de Nuwelandsedijk, uit 12 m. land en de andere bij deze
hoeve horende landerijen
bijz.: deze erfpacht is door Heilwych voornd. van mr. Adam en Jacob k.v.w. Marcelis de Lu
en w. jonkvrouwe Liesbeth verworven; jonkvrouwe Liesbeth is d.v.w. Gerrit de Waal
z.v.w. Gijsbrecht de Waal.

2564.
1466, 20 oktober
Overdracht rechten op hofstad Achter de Mandemakers
Hendrikje d.v.w. Hendrik Reyger z.v.w. Hendrik Reyger, handelend met toestemming van de

executeurs van het testament van haar vader Jan van der Runnen en Marcelis Pan, draagt
over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: haar rechten op de helft van een hofstad breed 21 voet en gelegen achter de Visbrug
naast de nieuwe muur die daar onlangs gebouwd is
ligging: aan beide zijden grenzend aan Godfried Posteel
bijz.: de hofstad is/was van Jacob van den Wiel z.v. Hendrik van den Wiel
voorw.:
1.
als nr. 2560
2.
Hendrikje ontvangt van de Tafel voortaan een erfcijns van £ 2 payment.
op de rug: van het lege erf achter de Mandemakers.

2565.
1466, 20 oktober
Betalingsbelofte erfcijns hofstad Achter de Visbrug
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, belooft
aan:
Hendrikje (zie nr. 2564)
wegens:
erfcijns £ 2 payment
uit:
de helft van een hofstad (zie nr. 2564)
voorw.:
indien zij kinderloos sterft, vererft de ercijns zoals bepaald in het testament
van haar vader.

2566.
1466, 20 oktober
Aflosbaarheid erfcijns hofstad Achter de Visbrug
door:
t.b.v.:
betreft:

Hendrikje (zie nr. 2562)
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
de Tafel heeft het recht de in nr. 2562 omschreven erfcijns af te lossen met
14 gouden Peters (ad 18 stuivers het stuk).

2567.
1466, 4 november
Vestiging erfpacht land Schijndel-den Borne
Hendrik van der Stappen z.v.w. Jan van der Stappen vestigt
t.b.v.:
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
een stuk weiland met zijn houtwas groot 5 bunder in Schijndel aan den Borne
tussen de gemene straat en de gemeijnte
voorw.:
als nr. 2560.

2568.
1466, 6 november
Overdracht land Oerle
Goyart Salen en Jan Leyten van Knegsel, schepenen in Oerle, oorkonden
Peter z.v.w. Peter Beys draagt over
aan: Hendrik van den Hetsrode t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 1 sesterzaad gend. de Heremans Streep in Oerle met beide zijden grenzend aan de
Tafel van de H. Geest
Met de zegels van de beide schepenen.
Taal: Middelnederlands.

2569.
1466, 9 november
Belofte betreffende schadevergoeding Oss
Peter Donker, Rob Wynrikszoon, Klaas Danielszoon en Lambrecht Corstens, schepenen in Oss,
oorkonden.
Hendrik z.v. Hendrik Klaas Daniels;
Lambrechts Corstenszoon;
Hendrik de Greve;
Jacob van Loon;
Gerrit de Molder;
Dirk Lambrecht Bollekenszoon;
Lambrecht Geerlingszoon;
Roelof Mersen en Aart de Greve
Zij beloven dat als Dirk van Oss of een van zijn kinderen of een van de kinderen van Willem
Hermanszoon van Oss schade lijdt aan lijf of goed en indien de getroffene dit onder ede
verklaart en deze eed door twee mannen wordt bevestigd, namelijk dat de schade is
toegebracht door of vanwege Gijsbrecht van Amstel, dan zullen de voorgenoemde borgen aan
degene die aangifte doet een bedrag van 100 Arnhemse guldens ('hondert gouden Arrensche
gulden van wittiger scout of payment dat daer goet voir is') uitbetalen.
Met het schependomszegel.
Taal: Middelnederlands.

2570.
1466, 17 december
Betalingsbelofte huur land Helvoirt
Aart Zweymen z.v.w. Jan en Wouter van den Nieuwenhuis z.v.w. Wouter
hebben beloofd aan de Tafel van de H. Geest gedurende acht jaar achtereen jaarlijks 9½
gouden Peters (ad 18 stuivers het stuk) te betalen wegens de huur van zekere erfgoederen in
Helvoirt.

2571.
1466, 22 december
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns landerijen Schijndel en St. Michielsgestel
Katrijn d.v.w. Rutger van Ouden z.v.w. Aart van Ouden belooft
aan:
Gijsbrecht van den Brekelen z.v.w. Gijsbrecht
wegens:
erfcijns £ 6 payment
uit:
1.
kamp lands deels akker, deels weide en deels heide, gend. Schodenvelt in Schijndel
tussen de gemene straat en de Scheetse Kamp en de Spoordonk
2.
1 bunder broekland in Elde
3.
een stuk land, deels akker deels heide, in St. Michielsgestel op Hezelaar
Op de rug: onder andere vi lb. payment en Gemonde
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 182r.
2572.
1467, 2 januari
Inbewaringgeving akten
1.
Vidimussen door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de twee oorkonden van 30 augustus
1466.
2.
Griet weduwe van Peter Heinen zoon heeft erkend de voornoemde akten mede ten
behoeve van Gooswijn natuurlijke z.v.w. Lambrecht Gestkens in bewaring te hebben
genomen.

2573.
1467, 3 februari
Overdracht erfcijnzen ligging onbekend
Lievevrouwebroederschap
mr. Gijsbrecht Lueye en Melis van Boechem als proosten van de Lieve Vrouwebroederschap
dragen over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
1.
erfcijns van 10 schellingen payment door Jut Coptyten in haar testament aan de
broederschap vermaakt
2.
erfcijns van 10 schellingen payment door Willem Coptyten in zijn testament aan de
broederschap vermaakt
3.
erfcijns van 5 schellingen payment uit de goederen van w. Jan van Deventer
4.
erfcijns van 10 schellingen payment door jonkvrouwe Leria van Neijnsel in haar
testament aan de broederschap vermaakt.

2574.

1467, 3 februari
Overdracht erfcijnzen ligging onbekend en Zeelst
mr. Gijsbrecht Lueye en Melis van Boechem als proosten van de Lievevrouwebroederschap
dragen over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
1.
erfcijns van 1 oud schild uit ? door Jacob van Beers van der H... in zijn testament aan
de broederschap vermaakt
2.
erfcijns van 20 schellingen payment uit £ 8 payment uit de hoeve van Hendrik van
Gemert z.v.w. Wouter van Oerle in Zeelst door Hendrik van Gemert voornd. in zijn
testament aan de broederschap vermaakt.
op de rug: 'dits gequeten anno lxvi tegen ons vrouwe'
Door beschadiging ten dele onleesbaar.

2575.
1467, 11 februari
Overdracht erfcijns land Breugel
Mechteld Broosz., begijn in het Groot Begijnhof draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis
van: erfcijns van 2 Arnoldusgulden
uit:
een stuk land gend. 't Ham in Breugel grenzend aan de gemene steeg
bijz.: door Hadewych d.v.w. Jan Willems zoon van Son in haar testament als lijfrente
vermaakt aan Mechteld voornd. en aan heer Herman ten Kolke.

2576a.
1467, 3 maart
Uitwinning hofstad Maalstrem
Jan Spierink meester van de Tafel van de H. Geest had zich laten richten aan een hofstad in
Orthen in Maalstrem gelegen op de dijk naast de steenoven van wijlen Peter Alarts z.v.w.
Gooswijn Cnode wegens een achterstallige erfcijns van 1 oud schild. Jan heeft het goed
overgedragen aan Hendrik Bredebaard. Deze verkoopt het nu aan Rutger van Arkel ten
behoeve van de Tafel van de H. Geest.
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 6r. Zie ook nr. 2730.

2576.
1467, 4 maart
Vestiging erfcijns huis ‘s-Hertogenbosch en hoeve Ten Hulst
Peter z.v.w. Jan ... verwer vestigt
t.b.v.: Hendrik van Hedel, zijn broer, tevens priester

van: erfcijns van 4 Peters (18 stuiver het stuk)
uit:
1.
huis, erf en hof in ‘s-Hertogenbosch in de ...straat tussen Aart van Bladel en
Mechteld w.v....... en haar kinderen
2.
¼ van de hoeve Ten Hulst in ........
voorwaarden:
1.
na de dood van Hendrik vervalt deze rente aan de verkoper of diens erfgenamen
2.
dezelfde voorwaarde als in nr. 2560.

2577.
1467, 13 maart
Openbare verkoop hofstad Vrijdom-Maalstrem
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Hendrik Bredebaard verkoopt
aan:
Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest die daarin gericht was wegens
een achterstallige erfcijns van 1 oud schild
van:
een hofstad in Orthen onder Maalstrem naast de steenbakkerij van Peter
Alards z.v.w. Gooswijn Cnode
ligging:
op de dijk tussen Gerlach van Son z.v. Aart en Willem Leykelman en
strekkend van de gemene straat tot aan Gerlach voornd.
bijz.:
deze erfcijns is gevestigd voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch op 27
februari 1401 door Klaas Ysvogel t.b.v. Petra w.v. Peter Alards voornd.
gedurende haar leven en na haar dood t.b.v. hun zoon Gooswijn.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 6r.

2578.
1467, 12 april (Kerststijl)
1468, 12 april (Paasstijl)
Onderhoud dijkvak Kessel
Jan de Kok, Aart Jans zoon, Willem Bergers en Dirk van Berkel, heemraden in Kessel en
Maren, maken bekend, dat Peter Dielis Colven zoon aan de Tafel van de H. Geest heeft
beloofd een stuk dijk van 4 vadem te onderhouden. Het betreft 4 vadem op de Brugdijk te
Kessel boven naast de Hekkenpost tussen de dijk van Wouter Kuiper en die van Albrecht de
Visser. Hij garandeert, dat de Tafel geen schade zal lijden (‘die heylige gheest voirs. altyt syn
dijcstat aldair te hebben ende om sinen schade dair mede te schutten gelyc manierlyc ende
recht is’).
Met de zegels van de heemraden.

2579.
1467, 16 april
Overdracht erfcijns goed Dinther – ten Reytsel

Maarten Monik draagt over
aan: Dirk van der Aa als e.v. jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Jacob Monik z.v.w. Maarten Monik
van: de helft van een erfcijns van £ 25 payment
uit:
de goederen in nr. 935 (vestiging d.d. 27 februari 1384)
bijz.: de andere helft is al in het bezit van Dirk van der Aa
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 65v.

2580.
1467, 21 april
Testament Jut van Lierop (uittreksel)
erfpacht Geffen
Notaris Cornelis Heyen, priester van Oisterwijk, oorkondt.
Jut van Lierop gewoonlijk genaamd de weduwe van Jan van Hynen, d.v.w. Jan Lanenzoon en
inwoonster van de stad ‘s-Hertogenbosch, maakt haar testament. Zij ligt ziek op bed, maar is
gezond van geest
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk 1 stuiver eens
en verder onder andere
2.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud rogge verschuldigd door Peter
z.v. Gijsbrecht Lambrechtsz., wonend in het dorp Geffen, op voorwaarde dat de Tafel
een akte betreffende 1 malder rogge die van haar is teruggeeft
plaats van de handeling
de kamer van Jut op het Groot Begijnhof
getuigen van de handeling:
Anthonius van den Broek en
Gerrit van Hyen, priesters en inwoners van ‘s-Hertogenbosch.

2581.
1467, 29 april
Vestiging erfcijns land Tilburg
Jan Hermans Wevers zoon en Jan ...., schepenen in Tilburg en Goirle, oorkonden.
Klaas z.v. Peter Schuilenburg vestigt
t.b.v.: Herman z.v.w. Hendrik Jan Hillen t.b.v. Cornelia e.v. Herman voornd. en d.v.w. Gerrit
de Bont, bastaard en de kinderen verwekt of nog te verwekken uit dit huwelijk
van: erfcijns £ 2 payment ('twee pont payments')
uit:
een stuk land gend. Noordakkergroot 2 lopenzaad in Tilburg in .... grenzend aan de
Tafel van de H. Geest van Tilburg
Met het schependomszegel
Taal: Middelnederlands
Op de rug: gedeeltelijk onleesbare aantekening over een transactie met 14 Rijnsgulden die

plaatshad op 17 september 1506.

2582.
1467, 8 mei
Verklaring betreffende testament Mechteld weduwe van Gerrit Bak
Steenbergen
Schepenen en burgemeesters van de stad Steenbergen berichten burgemeesters,
schepenen en raden van de stad 's-Hertogenbosch dat mr. Jan van Glymes, priester, doctor
in de beide rechten, kanunnik in Kamerijk en pastoor van Steenbergen heeft laten zien, dat
Rumold Zavelbergs en Jan Monik als executeurs van het testament van Mechteld Bac (zie nr.
2519a) 200 Rijnsgulden aan hem hebben uitbetaald. Mr. Jan van Glymes heeft dit geld, dat
krachtens voornd. testament bestemd was voor de kinderen en erfgenamen van Jan
Mulaarts, terstond weer mee genomen om het aan hen uit te betalen.
Met het zegel van de stad.
Taal: Middelnederlands.

2583.
1467, 5 juni
Openbare verkoop land Moergestel
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Hendrik Bredebaard verkoopt
aan: Gerrit z.v.w. Lodewijk Suenen (?; of: Sneven) die daarin gericht was wegens een
achterstallige erfpacht van 1 mud rogge gevestigd voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch
d.d. 8 augustus 1448
van: een stuk land van 7 lopenzaad in Moergestel aan de Laardyk
bijz.: de andere opgewonnen goederen worden niet verkocht
Uit een aantekening onder de vouw blijkt, dat deze akte bestemd was voor Peter z.v.
Lambrecht 's Groten.

2584.
1467, 18 september
Testament Gijsbrecht Roesmont (uittreksel)
erfpacht Liempde
Notaris Reimboud Vilt van Oss, clericus bisdom Luik, oorkondt.
van:
Gijsbrecht Roesmont, raad en poorter van ‘s-Hertogenbosch, maakt zijn testament. Hij is
zwak van lichaam maar gezond van geest. Hij herroept alle eerder gemaakte testamenten
behalve wat wijlen zijn echtgenote jonkvrouwe Mabelia met zijn toestemming heeft
gemaakt ten overstaan van notaris Rutger van Arkel

legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 5 Rijnsgulden eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 2 Rijnsgulden eens
3.
aan de fabriek van de St. Petruskerk in Vught 1 Rijnsgulden eens
4.
aan de fabriek van de kerk van Uden 1 Rijnsgulden eens
en verder onder andere
5.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 7 sester rogge uit goederen in Boxtel
onder Liempde en thans verschuldigd door Liesbeth Alards c.s.
De testator bepaalt verder, dat de legaten aan Katrijn weduwe van Aart van der Weyden,
goudsmid; Godschalk en Jan k.v.w. Jan Roesmont, zijn neef en z.v.w. Godschalk Roesmont,
broer van de testator; de overige erfgenamen; Sander Piek van Batenburg en Liesbeth d.v.w.
Godfried Gobelens van Eindhoven, respectielijk zijn knecht en zijn dienstmaagd terstond na
zijn dood worden uitbetaald. De anderen krijgen pas wat als de kosten van de begrafenis en
de schulden voldaan zijn
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator op de Zijle
getuigen van de handeling:
Rutger van Arkel, secretaris van de stad ‘s-Hertogenbosch
Sander Piek voornd.;
Liesbeth Gobelens voornd.;
Godfried van Ingen, lakenscheerder;
Gooswijn van Acht, kleermaker en
Jan Priem, straatmeester (‘magistro platearum opidi pretacti’).

2585.
1467, 2 oktober
Uitgifte erfgoed Colperstraat
Lodewijk z.v.w. Willem Loden zoon van der Sporkt geeft uit
aan:
Gerrit z.v.w. Willem Weygergank
van:
een stuk van een erfgoed met de gebouwen erop staand in de Colperstraat
ligging:
tussen huis en erf van Zeger Dreyer, kleermaker, en Elsbene Harders
voor:
de erop rustende lasten, een erfcijns van £ 2 payment en een lijfrente van £ 6
payment aan Lodewijk en zijn echtgenote Engele d.v.w. Hendrik Molenaar
voorw.:
de lijfrente hoeft niet betaald te worden, wanneer Lodewijk en Engele samen
met Gerrit in het huis gaan wonen
op de rug:
gedeeltelijk onleesbare aantekeningen die te maken hebben met Engele die
provenierster is in het Geefhuis.

2586.
1467, 6 oktober
Verkoop huis St. Janskerkhof

recht van inbalking
Paul van Rode z.v.w. Paul van Rode en tevens priester draagt na verkoop over
aan:
Anthonius van Berlicum z.v.w. Anthonius van Berlicum
van:
huis, erf en een stukje hof aan de Hinthamerstraat
ligging:
tussen het St. Janskerkhof en het huis en hof van Paulus en strekkend van de
straat tot aan het erf van Paulus; de scheiding met het erf van Paulus bestaat uit
een muur; met de helft van de zijmuren; het hofje is 16 voet breed en 17 voet
lang
lasten:
de grondcijns, een erfcijns van 13 schellingen payment aan de rector van de
kapel van Maalstrem, een erfcijns van £ 6 en 14 schellingen payment aan het
kapittel van de St. Janskerk uit dit goed en zekere andere erfgoederen van
Paulus van Rode voornd.
voorw.:
de koper heeft het recht om met ankers of andere werktuigen op de stenen
zijmuur te bouwen; indien hij tijdens het bouwen schade toebrengt aan de
zijmuur, moet hij deze herstellen; de bovenop deze muur liggende goot is
gemeenschappelijk bezit; muur en goot zijn gemeenschappelijk bezit; de
verkoper mag in de muur die uitziet op het hofje geen venster laten
aanbrengen (‘fenestra seu foramina’).

2587.
1467, 2 november
Testament Hendrik van Weert (uittreksel)
huis Oude Hulst
stichting mis altaar St. Severinus
Notaris Cornelis Heyen van Oisterwijk priester oorkondt.
Hendrik z.v. Jacob van Weert, poorter van ‘s-Hertogenbosch, maakt zijn testament. Hij is zwak
van lichaam, ligt ziek in bed, maar is gezond van geest.
[geen melding van echtgenote]
legaten:
1.
aan de kerk van St. Lambertus 1 stuiver;
2.
aan de nieuwe Maria en aan St. Jan de Evangelist 3 stuivers
en verder onder andere
3.
aan de Tafel van de H. Geest het huis aan de Oude Hulst, waarin hij woonde en
gestorven is [let op de verleden tijd]; de meester van het Geefhuis mag hierover naar
believen beschikken
4.
aan de gezellen van St. Severinus, gewoonlijk genaamd de linnenwevers, in de St.
Janskerk achter de deur naast de doopvont (‘fontem’) een erfcijns van £ 2 payment uit
zijn huis gelegen naast het vorige; de linnenwevers moeten dit besteden aan een
gezongen mis op de feestdag van St. Severinus op het altaar van deze heilige; na de mis
moeten zij de zangers betalen; blijft er nog wat over, dan moet dit worden besteed aan
de verlichting van het altaar; bij verzuim gaat dit geld naar de Tafel om onder de armen
te worden verdeeld

plaats van de handeling:
het huis vermeld onder 3.
getuigen van de handeling:
Anthonius van Berlicum en
Lambrecht z.v. Rutger van Boxtel.

2588.
1467, 12 november
Verkoop erfpacht beemd St. Oedenrode
voor: Aart de Gruiter en Jan Colen, schepenen in St. Oedenrode
Jan van Rijsingen z.v.w. heer Lonys van Rijsingen draagt na verkoop over
aan: Dirk van den Velde, zijn zwager en gehuwd met Marie zijn nicht
van: erfpacht 1 mud rogge Rooise maat
uit:
een stuk beemd in St. Oedenrode achter Eyk grenzend aan de scholasterij van St.
Oedenrode en de gemeijnte.
Met de zegels van de schepenen.
Taal: Middelnederlands.

2589.
1467, 24 november
Overdracht erfpacht landerijen St. Michielsgestel
Jan van Aardenburg z.v.w. Rutger draagt over
aan: Henrica w.v. Aart van Laarhoven
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
een stuk land gend. dat Lievenrot groot 4 lopenzaad in St. Michielsgestel
2.
4 lopenzaad land aldaar op Hezelaar in de Pachtland
3.
een stuk land van 4 lopenzaad aldaar aan de Twee hekken
voorw.: na de dood van Henrica vererft dit op de kinderen van Henrica en Aart.

2590.
1467, 3 december
Verlof aan bastaard om over zijn goederen te beschikken
Hendrik van Ranst, ridder en heer van Boxtel en Kessel, maakt bekend dat hij Bartholomeus
van den Ors, natuurlijke z. v. mr. Hendrik van den Ors gemachtigd heeft om bij testament over
zijn goederen te beschikken.
getuigen: Dirk Jans en Jan van Heerbeek
Het zegel van heer Hendrik is verdwenen.

2591.
1468, 16 januari
Overdracht erfpacht land Gemonde
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Aart Strik t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht van 2 sester rogge met de achterstallen
uit:
een stuk land gend. den Holtakker in Gemonde
bijz.: door Lambrecht verworven van de Tafel van de H. Geest
voorw.: dezelfde voorwaarde als nr. 2554.

2592.
1468, 18 januari
Betalingsbelofte pacht hoeve Helvoirt-Groot Laar
Katrijn w.v. Engbert van Krekelhoven, Jan z.v.w. Hendrik Goyaart Zwysen zoon, Marcelis
z.v.w. Hendrik Marcelis Bullen zoon en Klaas z.v.w. Aart van der Staak pachten van Jan
Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, voor zes jaar de hoeve Groot Laar in
Helvoirt.
De pacht is 13 mud. rogge. De seynde is 10 kapoenen, 200 eieren, 8 kwarten boter, en 6
steen vlas tot hekelens toe bereid
De achters betalen alle lasten en vrijwaren de Tafel van aanspraken ter zake. Zij
onderhouden de gebouwen en sloten van de hoeve. Zij steken op aanwijzing van de meester
van de Tafel jaarlijks 12 voeder moer in het moer van de Tafel in Moergestel en brengen dit
naar ’s-Hertogenbosch.

2593.
1468, 30 januari
Uitgifte kameren Gasselstraat (of: Gasthuisstraat)
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor;
Gooswijn van den Hezeakker en
Gerrit z.v.w. Hendrik Sanders zoon van Oss, gasthuismeesters en handelend met
toestemming Maarten van Rode, de provisor
geven uit
aan: Willem z.v.w. Andries uit den Bogaard
van: de helft van twee kameren in het ‘Gasthuysstraetken’ en de helft van een erfcijns van
£ 3 payment daaruit gaande
ligging: tussen Jan de Rijk z.v.w. Jan de Rijk en een kleine steeg
bijz.:
1.
deze kameren behoorden aan Jan van Gerwen z.v.w. Lambrecht van Gerwen
2.
Jan Robben e.v. Luitgaard van Weert d.v.w. Dirk de Ryk heeft hiervan afstand gedaan
t.b.v. de Tafel en het Groot Gasthuis

3.

de helft van de erfcijns is door Otto van Huisselingen in zijn testament vermaakt aan
de Tafel en het Groot Gasthuis na de dood van zijn echtgenote Mechteld
voor: de lasten en een erfcijns van £ 2½ payment aan de Tafel.

2594.
1468, 4 februari
Uitgifte landerijen Schijndel - Schrijvershoeve
Jan z.v. Liesbeth en w. Hendrik z.v.w. Jan Ricouds zoon; Liesbeth is nu e.v. Hendrik z.v. Dirk
van den Heuvel
aan: Gijsbrecht z.v.w. Hendrik van Kessel
van: twee stukken land in Schijndel in de Schrijvershoeve
voor: een erfcijns van £ 3 payment aan N.N. en een erfcijns van £ 4 payment aan Jan
voornd.
bijz.: nadat Liesbeth afstand heeft gedaan van haar recht van vruchtgebruik.

2595.
1468, 5 februari
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
Jan van Erp z.v. Aart draagt over
aan: Jan Spiering t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 10 payment
uit:
huis, erf en hof op het Hinthamereinde voorbij de Geerlingse brug dat eens van mr.
Aart Buk, chirurgijn, was
ligging: tussen Hendrik Sanders en zijn kinderen en Godfried van der Heze, w. Jan van den
Heuvel thans zijn erfgenamen en Broos z.v.w. Jan van der Stegen
bijz.: door Jan van Erp verworven van Peter z.v.w. Willem Peters zoon
N.B.: deze erfcijns rustte op het pand De Drie Schaapjes en werd in 1875 nog geheven. Zie
Mosmans, nr. 372. Volgens de negentiende-eeuwse enveloppe stond deze erfcijns
geregistreerd in geefhuis lib. 1 fol. 5. De 10 pond brachten in de negentiende eeuw f
3,50 op.

2596.
1468, 12 februari
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan:
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van:
erfcijns van 40 schellingen payment met de achterstallen
uit:
huis en erf in de Vughterstraat
ligging:
tussen Pelgrim, de smid (of: Smeets) en Bate w.v. Aart van Valkenburg; thans
gelegen tussen Jan van Mameren en Hendrik van Ingen

bijz.:
1.
2.

thans wordt deze erfcijns betaald door Aart Daniëlszoon aan de Tafel
door Jan Jacobszoon beloofd te betalen aan Dirk Iwansz., provisor van de Tafel.

2597.
1468, 12 februari
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor
aan:
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van:
erfcijns van £ 3 payment met de achterstallen
uit:
een erfgoed in de Vughterstraat
ligging:
tussen Jacob Kuiper, thans Gerrit Kuiper en jonker Paul van Haastrecht, heer
van Loon op Zand
bijz:
eens was dit huis van Jan, de knecht van de minderbroeders, daarna van
Laurens Kaarsmaker, toen van Mechteld Staden, toen van w. Koenraad van
Haren, vleeshouwer, en nu van diens erfgenamen
op de rug:
volgende namen van debiteuren: Jan Koenen zoon van Haren, Gerrit Laukens
de vleeshouwer, Jan Eijkmans Aartsz., de weduwe [van Jan Eijkmans], Willem
Kiespenning.

2598.
1468, 12 februari
Overdracht erfcijns huis St. Jacobsstraat
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns van 40 schellingen payment
uit:
erfgoed met twee huizen erop naast de Hinthamerstraat aan de een straatje dat
loopt van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg
ligging: thans tussen Aleid w.v. Lambrecht Robben en Marcelis van Eckart, bontwerker
bijz.: deze erfcijns was verschuldigd door w. Jan van Geffen, toen door Hendrik de Pijper,
daarna door Jacob Kesselman, vervolgens door Jacob Rover, toen door Godfried van
der Vliet, timmerman, daarna Jan Dirkszoon van der Spoordonk en thans door
Tielman Vette en Dirk Wouters.

2599.
1468, 14 februari (indien Paasstijl)
1467, 14 februari (indien Kerststijl)
Overdracht land Berghem
voor: Jacob Jan Kwattel zoon, Gerrit van Kampen, Wouter Gijsbrecht Heusch zoon en

Hendrik Sanders zoon, schepenen in Berghem
Gerrit Muyl Gerritszoon (voor twee derde deel) en Hendrik Marcelis Heynen zoon (voor een
derde deel) dragen over
aan: Hendrik Wouters zoon
van: een stuk land in Berghem in Duur grenzend aan de kerk van Berghem en aan de
Duurse Beemden.
Taal: Middelnederlands.

2600.
1468, 19 februari
Overdracht erfcijns huizen St. Jacobsstraat
De omgekeerde transactie van nr. 2598. Lambrecht van Deurne enz. draagt nu de erfcijns
nog steeds met de achterstallen over aan Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest.
Een z.g. resigillatio uit de vroege zestiende eeuw; onder de pliek staat: secundaria ingrossata
quia fuit corrosa a vetustate
Op de rug: £ 2 in de St. Jacobsstraat.

2601.
1468, 19 februari
Overdracht bank Vleeshuis (Markt)
Heilwych w.v. Rudolf Bottel draagt over
aan: Christiaan z.v. Gerrit van den Meerakker
van: een bank in het Vleeshuis.

2602.
1468, 19 februari
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat
De omgekeerde transactie van nr. 2598. Lambrecht van Deurne enz. draagt de erfcijns met
de achterstallen nu over aan Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest.

2603.
1468, 19 februari
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat
De omgekeerde transactie van nr. 2596. Lambrecht van Deurne enz. draagt de erfcijns met de
achterstallen over aan Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest.

2604.
1468, 1 maart

Overdracht erfpacht hoeve Helvoirt Gijzel
Jan Steenweg draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een erfpacht van 6 kapoenen, 5 mud rogge en 16 steen vlas tot hekelens toe bereid
uit:
een hoeve in Helvoirt in Gyzel
bijz.: door Jan van den Bredeakker beloofd te betalen aan Jan van Zydewinden
schoonzoon van w. Aart van der Poorten.

2605.
1468, 1 maart
Erkenning recht van naasting erfpacht hoeve Helvoirt Gijzel
door:
t.b.v.:
betreft:

de Tafel van de H. Geest
Peter Steenweg
de erfpacht omschreven in nr. 2604.

2606.
1468, 1 maart
Overdracht recht van naasting erfpacht hoeve Helvoirt Gyzel
de naaster (zie nr. 2605)
aan:
de nieuwe eigenaar
betreft:
zijn recht van naasting op de erfpacht omschreven in nr. 2605.

2607.
1468, 8 maart
Afstand rechten erfpacht hoeve Helvoirt - Gijzel
Jacob Steenweg doet afstand van al zijn rechten op de in nr. 2604 omschreven erfpacht,
mede namens de erfgenamen van w. Jan van der Zijdewinden

2608.
1468, 10 maart
Verkoop beemd St. Oedenrode - Neijnsel
Hendrik z.v.w. Peter van Haaswinkel en e.v. Griet d.v.w. Heymerik van den Wyenven draagt
na verkoop over
aan:
Godfried z.v.w. Jan van Dodenbraken
van:
een 24ste deel van een beemd gend. de Hasselt in St. Oedenrode in Neijnsel
tussen de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis
op de rug:
van een beemd gekocht van Aart Aben.

2609.
1468, 21 april
Afstand rechten op goederen ligging onbekend
Gooswijn Wolf, bontwerker en w.v. Griet d.v.w. Jan Zibben doet afstand
aan:
zijn zoon Jan geboren uit voornd. huwelijk
betreft:
zijn recht van vruchtgebruik op zekere onroerende goederen, die Jan van zijn
moeder Griet heeft geërfd.

2610.
1468, 21 april
Schikking inzake erfenis
Jan z.v. Gooswijn Wolf, bontwerker, heeft afstand gedaan van al zijn vorderingen, zowel
voor de wereldlijke als geestelijke rechter, jegens zijn vader, diens huidige echtgenote (de
derde) en hun kinderen, welke rechten voortvloeien uit het testament van w. Griet d.v.w.
Jan Zibben, de moeder van Jan.

2611.
1468, 21 april
Overdracht goederen ligging onbekend
Jan Wolf z.v. Gooswijn (zie nr's 2609-2610) draagt over
aan: zijn vader Gooswijn
van: de onder nr. 2609 omschreven goederen.

2612.
1468, 9 mei
Machtiging Amersfoort
Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Amersfoort maken bekend aan iedereen en
in het bijzonder aan Goort van Herwen, ridder, dat Margriet Toormans weduwe van Dirk
Jans zoon en burgeres van Amersfoort, haar zoon Hendrik Dirks heeft gemachtigd om de
goederen in de landen van Kessel en Gulik die zij heeft geërfd van w. haar broer Gerrit
Toormans, in de wandeling genaamd de wijze Gerrit de schaapherder, op te eisen en te
beheren en verder alle handelingen te verrichten die daarvoor nodig zijn.
Met het secreet zegel van de stad Amersfoort (dit zegel bevindt zich in de zegelkast).
Taal: Middelnederlands.

2613.
1468, 12 mei

Overdracht erfpacht ligging onbekend
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Simon
van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfpacht 6 mud rogge
uit:
de goederen van Jan van Neijnsel
bijz.: door Jan van Neijnsel in zijn testament vermaakt aan de Tafel; werd vroeger betaald
door Jacob van Neijnsel, toen door diens echtgenote Dirkje en vervolgens door Jan
Bac.

2614.
1468, 12 mei
Overdracht erfcijns beemd Dinther
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Simon
van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns £ 3 payment
uit:
3½ bunder beemd in Dinther aant Buge grenzend aan de gemeijnte
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 61v.
Volgens de negentiende-eeuwse envelop was deze erfcijns geregistreerd in Geefhuis lib. 1
fol. 155 en bracht zij toen f 1,05 op; verwijzing naar fol 61v & 67 van het 'constitutieboek' [=
het cartularium 737].

2615.
1468, 12 mei
Overdracht erfpacht goederen Boxtel - Hal en Esch
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Simon
van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
huis, erf, hof en aangelegen land in Boxtel in Hal grenzend aan de gemene straat
2.
een stuk land gend. de Brake in Esch tussen de Aa en de gemene straat
3.
een stuk land gend. dat Brekelen in Boxtel in Hal
4.
een stuk land gend. dat Fyen Stukske in Boxtel
5.
een stuk land gend. die Lint
6.
een stuk land gend. dat Hoornikske tussen het water en de gemene straat
7.
een stukje land van 10 vierkante roeden
8.
de helft van een stuk beemd in Esch grenzend aan de hoven
9.
een stuk beemd gend. de Strijbeemd in Boxtel in Hal omringd door de Aa
10.
2 dagwand beemd op die Hoog Beemde
11.
2 dagwand beemd in de Huisbeemd

12.
13.

een ¼ van een de Stevens Beemd grenzend aan de beemd gend. de Bukkink
de helft van een stuk heiland grenzend aan de gemeijnte.

2616.
1468, 12 mei
Overdracht erfpacht goederen Boxtel-Hal en Esch
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van Simon
van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit:
1.
een schuur met aangelegen erfgoederen in Boxtel in Hal grenzend aan de gemene
straat
2.
een stuk land gend. 't Heynen Land
3.
een stuk land gend. Truden Akker
4.
een akker gend. de Molemans Akker
5.
een hof gend. de Koolhof
6.
een streep land gend. de Zaar
7.
1 dagwand beemd in Den Werspalk
8.
2 dagwand beemd in Den Vorsten Slykbeemd grenzend aan de Aa
9.
2 dagwand beemd in De Huisbeemd grenzend aan de gemene straat, de bergen en
de Aa
10.
een stuk weiland gend. Die Hut en een stuk beemd gend. De Broek, grenzend aan de
Aa
11.
een stuk beemd gend. De Ryt
12.
een stuk weiland met zijn houtwas gend. Dat Kempke
13.
de helft van een stuk heiland grenzend aan de gemeijnte
14.
de houtwas In den Stert.

2617.
1468, 12 mei
Overdracht erfcijns hoeve Zeelst
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns van £ 8 payment op de hoeve te betalen
uit:
een hoeve in Zeelst
bijz.: door van Hendrik van Gemert z.v.w. Wouter van Oerle en poorter van ‘sHertogenbosch in zijn testament vermaakt aan de Tafel
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 152r.

2618.

1468, 12 mei
Overdracht erfcijns goederen Haren bij Megen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns van £ 2 payment uit £ 6 en 10 schellingen payment
uit:
1.
een hofstad in Haren bij Megen
2.
2 morgen land, waarvan 1 in Klein Alvendonk en 1 in Bekkenvoort
3.
een hofstad naast de vorige.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 31r.

2619.
1468, 12 mei
Overdracht erfcijns hofstad Maren
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns 10 schellingen payment
uit:
een hofstad in Maren aan twee zijden grenzend aan de gemene straat
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 19v.

2620.
1468, 12 mei
Overdracht erfpacht goederen Oirschot - Te Melkrode
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van:
1.
erfpacht van 3½ mud rogge
2.
erfpacht van 2½ mud rogge
3.
erfpacht van 4 mud rogge.; deze erfpacht is weer onderverdeeld
uit:
1.
het goed Te Mellikrode in Oirschot
2.
het goed van Jan Sleutelmaker door hem geërfd van zijn vader Gijsbrecht in Oirschot
3.
9 lopenzaad akkerland gend. de Scoobraak in Oirschot in de herdgang van Best in
Mellikrode en uit de gebouwen die daarop staan
bijz.: door Jan Sleutel in zijn testament vermaakt aan de armen van ‘s-Hertogenbosch en
door de Tafel van de H. Geest te beheren.

2621.

1468, 12 mei
Overdracht erfpacht goederen Vrijdom - Pettelaar
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van Simon
van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfpacht van 1 mud rogge
uit:
de goederen van Godfried Ludings gelegen in het Vrijdom op Den Pettelaar
bijz.: thans verschuldigd door Wouter van der Eyk, priester en rector van het altaar gesticht
door Aart Monik z.v. Gijsbrecht in de St. Janskerk
op de rug: gelezen op 13 maart 1621 [de rente bestond toen dus nog].

2622.
1468, 12 mei
Overdracht erfpacht Meerveldhoven - goed Ten Schoorsteen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfpacht 18 lopen rogge
uit:
huis en hof gend. Ten Schoorsteen in Meerveldhoven vroeger het bezit van Heilwych
van Antwerpen
bijz.: door jonkvrouwe Aleid van Derenteren in haar testament vermaakt aan de Tafel van
de H. Geest.

2623.
1468, 12 mei
Overdracht erfcijns St. Oedenrode - goed Taartwijk
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns £ 4 payment
uit:
het goed Tartwijk onder St. Oedenrode
bijz.: door jonkvrouwe Griet w.v. Jan van Beek in haar testament vermaakt aan de Tafel
Deze oorkonde is een z.g. resiggilatio.
Ook afgeschreven in het zestiende eeuwse cartularium nr. 737, f 16r.

2624.
1468, 12 mei
Overdracht erfcijns St. Oedenrode - goed Taartwijk
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over

aan:
van:
uit:

Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
erfcijns £ 20 payment
de hoeve v.w. Jan van Beek sr. z.v.w. Gooswijn van Beek, schildknaap gend. Tartwijk
onder St. Oedenrode
bijz.: door jonkvrouwe Griet w.v. Jan van Beek in haar testament vermaakt aan de Tafel
Dit is een z.g. resiggilatio.
Alleen bewaard in de vorm van een afschrift in het zestiende eeuwse cartularium nr. 737, f
104v.

2625.
1468, 12 mei
Overdracht erfcijns huis Rosmalen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van
Simon van Geel, de provisor, draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van: erfcijns 3 oude groten ('trium grossorum antiquorum')
uit:
huis, erf, hof een aangelegen erfgoederen in Rosmalen naast de kerk grenzend aan
de gemene straat
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 16v.

-1468, 18 mei
Vestiging erfpacht Vught
Gerrit Brabant z.v.w.Meus Brabants vestigt ten behoeve van Thomas z.v.w. Peter die Weert
een erfpacht van 1 mud rogge uit de volgende goederen in Vught:
1. een huis, erf en hof en stuk aangrenzend land van 3 lopenzaad in Vught-St.
Lambertus grenzend aan de gemene straat
2. een hofstad daar tegenover aan de overzjde van de straat en aan beide zijden
grenzend aan de tafel van de H. Geest
3. een stuk land grenzend aan de Tafel voornd. en aan de steeg
4. een stuk land van 7 lopenzaad in Vught-St. Petrus op de Oisterwijkse Berg en
grenzend aan de Tafel en aan Otto van Hedel priester en strekkend van de gemeynte
tot aan de dijk
5. een stuk land in Vught-St. Petrus strekkend van de gemeynte tot aan de dijk
Alleen bekend middels een uitwinning op 15 april 1522 ((nr. 3527)

2626.
1468, 27 juni
Betalingsbelofte rogge eenmalig
Liesbeth w.v. Willem Brand heeft beloofd te betalen aan Bartholomeus van den Ors 1
malder rogge op Lichtmis a.s., 1 malder rogge op Lichtmis over twee jaar en 1 malder rogge

en 18 gouden Peters (ad 18 stuivers) over drie jaar.

2627.
1468, 12 augustus
Overdracht erfpacht landerijen Berlicum-Middelrode
door: Geertrui w.v. Jan Pender
aan:
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
de Balsbeemd in Berlicum onder Middelrode
2.
een stuk land aldaar op de Hostakker
3.
nog een stuk land
4.
een stuk land Ten Loo.

2628.
1468, 22 augustus
Overdracht erfpacht Tilburg - hoeve Ter Horenvoort
Simon z.v.w. Jan de Molenaar z.v.w. Laurens de Molenaar draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 11 lopen Tilburgse maat, te leveren in Tilburg
uit:
de hoeve Ter Horenvoort in Tilburg.

2629.
1468, 7 september
Overdracht (aflossing) erfcijns hofstad Achter de Mandemakers
Gerrit de Gent e.v. Hendrikje d.v.w. Hendrik Reyger z.v.w. Hendrik Reyger draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest die deze rente verschuldigd was
van: erfcijns £ 2 payment
uit:
de helft van een hofstad met de gebouwen erop van Jacob van den Wiel z.v. Hendrik
van den Wiel, breed 21 voet en gelegen voorbij de Visbrug naast de nieuwe muur die
daar onlangs gebouwd is
ligging: aan weerszijden begrensd door Godfried Posteel
op de rug: blijkt dat dit Achter de Mandemakers was.

2630.
1468, 8 oktober
Testament Jan Monyns en Liesbeth van Vught (uittreksel)
erfcijns Schijndel - Den Hautaart
Notaris Franco van Langel, clericus bisdom Luikm, oorkondt.

Jan Monyns, ketellapper, poorter van ‘s-Hertogenbosch en e.v. Liesbeth d.v.w. Willem van
Vught maken hun testament. Zij zijn gezond van lichaam en geest en doen dit samen.
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik ½ lichte gulden ('dimidium
florenum levem') eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 1 Rijnsgulden eens
3.
aan de drie kapelaans die daar de zielzorg doen ½ Rijnsgulden eens
4.
aan de kosters aldaar ¼ Rijnsgulden eens
en verder onder andere:
5.
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 3½ payment uit goederen in Schijndel
in den Hautaart
alle legaten te aanvaarden na de dood van beide testatoren
plaats van de handeling:
het woonhuis van jonkvrouwe Johanna van Uden w.v. Peter van Best Goyaarts zoon gelegen
nabij de Hinthamerstraat tegenover de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
mr. Hendrik van Hedel, rector van de kapel van St. Eligius in ‘s-Hertogenbosch in de
Orthenstraat en
Jan van Dunen van Doesburg, beide priesters in de St. Janskerk.
op de rug: o.a. vrijdag 16 december 1552.

2631.
1468, 22 oktober
Vestiging erfpacht goederen Gemonde
voor: Dirk Wouterszoon, Jan Lucas Momboorszoon, Willem Klaas Hoorkszoon, Jan
Eliaszoon van der Laarschot, Gerrit Jan Jacobs zoon, Michiel Hendriks Anengoonszoon en
Godevaart Godevaarts Woestenbergszoon, schepenen in Boxtel
Dirk z.v.w. Willem Elias en Rudolf z.v. Rudolf en e.v. Mechteld d.v.w. Willem Elias vestigen
t.b.v.:
Willem z.v.w. Willem Elias voornd.
van:
erfpacht van 1 mud Boxtelse maat en in Boxtel binnen de bruggen te leveren
uit:
Dirk stelt voor de helft van de pacht als onderpand een huis, hof en hofstad
in Gemonde (gerecht van Boxtel) gend. Den Langen Berg grenzend aan de
gemene straat;
Rudolf stelt voor de andere helft van de erfpacht als onderpand een akker
met een weide daaraan grenzend in Gemonde
Taal: Middelnederlands;
Het schependomszegel is verdwenen.

2632.
1468, 3 december
Aflosbaarheid erfcijns huis Oude Huls

Godfried de Lu z.v.w. Dirk de Lu kan een erfcijns van £ 10 payment eerder door hem
verkocht aan Bartholomeus van den Ors aflossen ('redimere et acquitare') met 70 gouden
Peters (ad 18 stuivers het stuk).
De erfcijns is gevestigd op een huis, erf en hof op de Oude Huls
[belendingen niet vermeld].
De oorkonde is ingeknipt als teken dat de rente is afgelost.

2633.
1468, 26 december
Overdracht erfpacht land Rosmalen
heer Gerrit Hanken en Hendrik Gek, proosten van de Lievevrouwebroederschap dragen over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht van ½ mud rogge.
uit:
een stuk land van 7 lopenzaad in Rosmalen naast het kerkhof grenzend aan de
gemene straat.

2634.
1469, 28 januari
Overdracht erfrecht en bezittingen aan vader
Liesbeth d.v. Jan z.v.w. Jacob Bollen; haar moeder is w. Katrijn d.v.w. Wouter Aart
Ennekenszoon
zij draagt over
aan: haar vader
van: alle goederen die zij geërfd heeft van haar moeder en datgene wat zij zal erven van
haar vader.

2635.
1469, 29 januari
Vestiging erfcijns huis Hinthamereind
Pontenerus z.v.w. Gijsbrecht Hendrikszoon vestigt
t.b.v.:
Katrijn w.v. Gerrit Smeets
van:
erfcijns £ 4 payment
uit:
de helft van een huis, erf en hof op het Hinthamereind buiten de
Pijnappelpoort
ligging:
tussen Godfried van Luut en Mechteld Daniels en strekkend van de straat tot
aan het water.

2636.
1469, 14 februari

Verkoop land Liempde
voor: Michiel Bolant, Jan van Mynsvoort, Lambrecht Jan Aartsz., Laurens van den
Biggelaar, Hendrik Bloys, Gevart Gerrit Gevartsz. en Goyaart Petersz., schepenen in Liempde
Willem z.v. Jan van den Paliaart draagt na verkoop over
aan: Lambrecht Jan Aarts zoon
van: een stuk land met een stuk heiveld daaraan grenzend in Liempde
Taal: Middelnederlands
Met het schependomszegel van Liempde.

2637.
1469, 15 februari
Vidimus; inbewaringgeving; erfpacht akker Beek & Donk
1.
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch geven een vidimus van de akte d.d. 19 april 1425.
2.
Jonkvrouwe Aartje d.v.w. Engbert Jacob Aven zoon heeft erkend de voornde akte
mede t.b.v. Liesbeth d.v.w. Rudolf Delft in bewaring te hebben genomen.

2638.
1469, 15 februari
Overdracht erfcijns/-pacht goederen Beek en Donk
Jonkvrouwe Aartje en Liesbeth (zie verder nr. 2637) dragen over
aan: Gooswijn van den Heuvel z.v.w. Jan
van: erfcijns van 1 oude groot uit 4 oude groten en een erfpacht van 1 mud uit 4 mud
rogge.
uit:
de goederen omschreven in nr. 1698b.
Eenvoudig afschrift op papier.

2639.
1468, 25 februari (indien Kerststijl)
1469, 24 februari (indien Paasstijl)
Verkoop beemd Schijndel- Delschot
voor: Hendrik Pauwels, Daniel van der Aa, Willem Klaas, Jacob van den Heuvel, Jan
Wytven, Lambrecht van den Vorstenbosch en Willem Evertsz., schepenen in Schijndel
Willem z.v.w. Willem van den Nieuwenhuis verkoopt
aan: Thys Willemszoon van Herenthem
van: een stuk beemd van 1 bunder in Schijndel aan d'Elschot in Reiniers Hove
lasten: de grondcijns en een erfcijns van £ 5 payyment
Taal: Middelnederlands;
Het schependomszegel is verdwenen.

2640.
1468, 25 februari (Kerststijl)
1469, 24 februari (Paasstijl)
Overdracht recht van naasting beemd Schijndel-Delschot
voor: schepenen van Schijndel (als nr. 2639)
door: Zeger Willemszoon van den Nieuwenhuis
aan: de nieuwe eigenaar
van: zijn recht van naasting op het land omschreven in nr. 2639
Taal: Middelnederlands;
Met het beschadigde schependomszegel.

2641.
1469, 26 februari
Overdracht erfpacht goederen Boxtel-Hal en Esch
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan:
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
de in nr. 2615 omschreven onderpanden
op de rug:
aantekening, dat Otto Copes, raadsheer en pensionaris van de stad, een
gedeelte van deze erfpacht op 18 januari 1659 heeft afgelost.

2642.
1469, 26 februari
Overdracht erfpacht goederen ‘s-Hertogenbosch [Hinthamerstraat of Markt]
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 6 mud rogge
uit:
de in nr. 2613 omschreven goederen
op de rug: gelezen 27 januari 1605 en 18 maart 1633
Volgens een negentiende-eeuwse aantekening zou deze erfpacht gegaan zijn uit het
Bisschopshuis aan de Hinthamerstraat of uit het huis Rodenburg aan de Markt; in 1761 is
hiervan 2 mud afgelost.

2643.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns St. Oedenrode - goed Taartwijk
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: de erfcijns omschreven in nr. 2623.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 106v.

2644.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns St. Oedenrode - goed Taartwijk
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: de erfcijns omschreven in nr. 2624.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 105r.

2645.
1469, 26 februari
Overdracht erfpacht goederen Boxtel - Hal en Esch
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit:
de goederen omschreven in nr. 2616.

2646.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns goederen Haren bij Megen
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 2 pond uit 6½ pond payment
uit:
de goederen omschreven in nr. 2618.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 31v.

2647.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns goederen Rosmalen
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 3 oude groten
uit:
de goederen omschreven in nr. 2625.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 16v.

2648.
1469, 26 februari
Overdracht erfpacht goederen Best- Te Mellikrode

Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: de erfpachten omschreven in nr. 2620
op de rug: de Tafel aangekomen via het testament van Jan Sleutel.; begin zeventiende eeuw
inde de THG hiervan 6 mud rogge van verschillende debiteuren in Best.

2649.
1469, 26 februari
Overdracht erfpacht Vrijdom-Pettelaar
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
de in nr. 2621 omschreven goederen.

2650.
1469, 26 februari
Overdracht erfpacht goederen Meerveldhoven-goed Ten Schoorsteen
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 18 lopen rogge
uit:
de in nr. 2622 omschreven goederen.

2651.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns hofstad Maren
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 10 schellingen payment
uit:
de in nr. 2619 omschreven goederen.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 20r.

2652.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns hoeve Zeelst
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 8 payment
uit:
de in nr. 2617 omschreven goederen

Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 152v.

2653.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns beemd Dinther
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 3 payment
uit:
de goederen omschreven in nr. 2614
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 62r.

2654.
1469, 26 februari
Overdracht erfcijns huis Verwersstraat
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van de
provisor, draagt over
aan:
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan
van:
erfcijnzen van 40 schellingen payment, £ 3 payment en 20 schellingen
payment
uit:
vier vijfde deel van een huis en erf op het eind van de Colperstraat (alle drie
de cijnzen)
ligging:
tussen het erfgoed dat lang van Jan Uleman was en het erfgoed dat v.w.
Gerrit Metten Koeien was en dat nu van Jan Weelken is; de scheiding aan
deze kant bestaat uit een gemeen straatje;
thans is de ligging: tussen Paul Hoefkens en het Volderstraatje
bijz.:
door Katrijn d.v. w. Jan Klerk van der Diezen en e.v. Aart Bolleken, smid en
z.v. Robrecht Bollekens zoon in haar testament aan de Tafel vermaakt; het
huis kwam van haar ouders.

2655.
1469, 27 februari
Overdracht erfcijns huis Verwersstraat
Lambrecht van Deurne z.v. Chrìstiaan draagt over
aan: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest
van: de in nr. 2654 omschreven erfcijnzen
uit:
de in nr. 2654 omschreven panden.

2656.
1469, 17 maart
Overdracht erfcijns goederen Den Dungen-Poeldonk

Bele w.v. Godfried van der Stappen draagt over
aan: Franco haar zoon verwekt door w. Godfried
van: erfcijns £ 3 payment
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 1 malderz. in het Vrijdom van ‘sHertogenbosch op Den Dungen onder Poeldonk
bijz.: door haar verworven van Barnard z.v.w. Aart Barnardsz.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 12v.

2657.
1468, 4 april (Kerststijl)
1469, 20 maart 1469 (Paasstijl)
Afstand recht van vruchtgebruik goederen Schijndel
Hendrik Pauwels, Daniel van der Aa, Willem Klaas, Jacob van den Heuvel, Jan Wytven,
Lambrecht van den Vorstenbosch en Willem Everts, schepenen in Schijndel, oorkonden
Liesbeth w.v. Hendrik Ricardsz. doet afstand
aan: haar dochter Mechteld en haar schoonzoon Gijsbrecht
van: haar recht van vruchtgebruik op de in nr. <volgend> omschreven goederen.
Taal: Middelnederlands;
Het schependomszegel is verdwenen.

2658.
1468, 4 april (Kerststijl)
1469, 20 maart (Paasstijl)
Erfdeling land Schijndel
voor: Hendrik Pauwels, Daniel van der Aa, Willem Klaas, Jacob van den Heuvel, Jan
Wytven, Lambrecht van den Vorstenbosch en Willem Everts, schepenen in Schijndel
partijen:
A.
Mechteld d.v.w. Hendrik Ricardsz.
B.
Gijsbrecht Jacobszoon e.v. Geertrui d.v.w. Hendrik Ricardsz.
Zij hebben de erfenis van w. Hendrik gedeeld, nadat Liesbeth van de tocht is afgegaan
aan A wordt toebedeeld:
huis, hofstad en hof aan het Lutteleind in Schijndel grenzend aan de gemene straat en een
stukje beemd van 1 dagmaat in de Haardbeemde grenzend aan het Groot Gasthuis
lasten voor A: 1 kwart Rijnwijn en 10 sester rogge aan Jan van Bokhoven en nog 4 sester
rogge aan een onbekende
aan B valt toe:
een stuk land van 2 lopenzaad grenzend aan de gemene straat en een stukje land van 1
sesterzaad ; op de 2 lopenzaad rust een recht van weg;
lasten voor B: de grondcijns
op de rug:
dit exemplaar was bestemd voor Mechteld.

Taal: Middelnederlands;
Het schependomszegel is verdwenen.

2659.
1469, 20 april
Vestiging recht van weg Herpen
voor: Willem van Berghuizen en Frederik Hermans zoon, schepenen in Herpen
Alard de Kale vestigt ten behoeve van zijn zuster Heilwijch en haar erfgenamen een recht van
weg vanaf de heide over het land dat Alard heeft geërfd van zijn vader.
Met de zegels van de schepenen;
Taal: Middelnederlands.

2660.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht hoeve Moergestel
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van de
huidige provisor, draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: een erfpacht van 2 mud rogge uit 4 mud op de hoeve te leveren
uit:
een hoeve in Moergestel
bijz.:
1.
door Hille van Duren, begijn in het Groot Begijnhof, in haar testament vermaakt aan de
Tafel
2.
thans verschuldigd door Jan van Haren en Willem van Haren diens broer.

2661.
1469, 25 april
Overdracht erfcijns goederen Berlicum
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
huidige provisor, draagt over
aan:
Rutger van Arkel
van:
een erfcijns van 40 schellingen payment uit £ 9 payment
uit:
de goederen van de kinderen v.w. Dirk Loef in Berlicum
bijz.:
1.
door Liesbeth d.v.w. Boudewyn Appelman, w.v. Gerrit de Wisselaar en poorteres van
‘s-Hertogenbosch, in haar testament aan de Tafel vermaakt
2.
thans verschuldigd door de erfgenamen v.w. Lambrecht z.v.w. Herman Pingen
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 52r.

2662.

1469, 25 april
Overdracht erfpacht land Rosmalen-Wilshuizen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor, draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
3 malderzaad rogland in Rosmalen op Wilshuizen tussen de gemeijnte en de gemene
straat, strekkend vanaf de gemeijnte De Duinhalm tot aan de gemeijnte
d'Littervenne
bijz.: vroeger verschuldigd door Willem de Brouwer en thans door Aart z.v.w. Willem
Schrijnmakers zoon.

2663.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht hoeve [Oisterwijk ?]-Kerkhoven
door: Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming
van de provisor
aan:
Rutger van Arkel
van:
erfpacht 2 lopen rogge
uit:
de hoeve (‘hoeva’) van Kerkhoven [zonder vermelding van parochie]
bijz.:
1.
door Aart Bac en zijn echtgenote Griet in hun testament aan de Tafel vermaakt
2.
vroeger verschuldigd door Liesbeth d.v.w. Gerrit Vendyk, thans door Jan de Boyter
en Liesbeth d.v.w. Godfried Langheinendochter.

2664.
1469, 25 april
Overdracht erfcijns landerijen Rosmalen en Nuland-Wilshuizen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor, draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfcijns van 40 schellingen oudgeld (ad 16 penningen voor de oude Franse groot)
uit:
het stuk land dat vroeger van Jan van den Einde van Wilshuizen was en waarop hij een
schuur gezet had; dit land was goed voor 2 mud roggezaad
thans is deze erfcijns als volgt verdeeld
a.
Aart z.v.w. Willem Schrynmaker uit 3 malderzaad rogland in Nuland onder
Wilshuizen tussen de gemeijnte en de gemene straat en strekkend van de gemeijnte De
Duinhalm tot aan de gemeijnte d'Littervenne
b.
Jan z.v.w. Hendrik van der Avoort uit huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot
1 malderzaad aldaar grenzend aan de gemeijnte d'Littervenne
c.
Hendrik van Vaarlaar en Liesbeth w.v. Aart Jacobs zoon uit 24 lopenzaad aldaar

grenzend aan de gemeijnte d'Littervenne
d.
Rutger en Herbert z.v.w. Herbert Hals uit 1 mudzaad land ten dele akker en ten dele
broekland in Rosmalen onder Heze
Deze erfcijns is gevestigd in 1315 (zie nr. 89)
In de negentiende eeuw lag dit land in Wilshuizen onder Berlicum.
Bewaard is een perkamenten wikkel met daarop aantekeningen over latere debiteuren, de
aantekening 'census xl s auts in Wilshuysen' en een aantekening uit de negentiende eeuw
lib. 2 fol 151.

2665.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht hoeve Enschot
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor, draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht 1 sester rogge
uit:
een hoeve in Enschot
bijz.: vroeger verschuldigd door Jan van der Straten, daarna door Aart Andries zoon, toen
door Bele w.v. Aart en thans door Jan Neve.

2666.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht goederen Nuland
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
meester van de Tafel draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 1 mudzaad in Nuland
bijz.:
1.
door Hendrik van den Heuvel in zijn testament aan de Tafel vermaakt
2.
vroeger verschuldigd door Katrijn d.v.w. Klaas van der Hoeven en nu door Hendrik van
der Hoeven.

2667.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht hoeve Nuland-Wilshuizen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor, draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht van 1 mud rogge uit 7 mud te leveren in 's-Hertogenbosch op het woonhuis
van Gillis z.v.w. Hendrik Boyen en uit een erfcijns van £ 10 payment

uit:

de hoeve van Jan van Beek, oom van Dyna in Nuland op Wilshuizen tussen de
gemeijnte van Vinkel en een stuk land gend. De Halve Hoeve in Groot Nuland.

2668.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht goederen Loon op Zand - Ristelberg en Udenhout
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor, draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit:
goederen in Venloon in Rystelberge en 4 bunder beemd in Udenhout in het
Scaudebroek
bijz.: ½ mud hiervan is door Griet van Mol d.v.w. Hendrik Mol in haar testament vermaakt
aan de Tafel, 1 mud is door Katrijn d.v.w. Hendrik Paal en begijn in het Groot
Begijnhof in haar testament vermaakt aan de Tafel.
op de rug: aantekening waaruit blijkt dat omstreeks 1600 deze erfpacht nog bestond.

2669.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht huis Orthenstraat
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
het huis en erf dat vroeger van Jan Sanders, looier, en Geertrui zijn echtgenote was
in de Orthenstraat
ligging: tussen het erf van Jacob Coptyten en dat van Aleid des Wilden
bijz.: thans verschuldigd door Peter z.v.w. Adam Colen zoon

2670.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht land Nuland - Wilshuizen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht 3 sester rogge
uit:
6 lopenzaad land in Nuland in Wilshuizen bij Sinter Klaasstok
bijz.: vroeger verschuldigd door mr. Jan Balyart en Klaas van Tangeren en thans door
Lambrecht Evertszoon.

2671.
1469, 25 april
Overdracht erfpacht goederen Geffen
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.
huis en hof in Geffen
2.
3 morgen land waarvan 2 op de gemeijnte van Vinkel en 1 in Vrede
3.
een stuk land waar 5 lopen rogge op kan en dat is gelegen voor de poort van heer
Ricold Kok, ridder, met deze heer aan weerszijden
4.
1 sesterzaad land Die Krummel grenzend aan de pastoor van Geffen.

2672.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht hoeve Moergestel
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van ‘s-Hertogenbosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht van 2 mud rogge uit 4 mud te leveren op de hoeve
uit:
een hoeve in Moergestel
bijz.: eerder door Jan Spiering, meester van de Tafel, overgedragen aan Rutger van Arkel.

2673.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht huis Orthenstraat
Rutger van Arkel draagt over
aan: meester Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
het onderpand omschreven in nr. 2669.

2674.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht hoeve Enschot
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 sester rogge
uit:
het onderpand omschreven in nr. 2665.

2675.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht goederen Geffen
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit:
de onderpanden omschreven in nr. 2671.

2676.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen-Wilshuizen
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
het onderpand omschreven in nr. 2662.

2677.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht hoeve Udenhout
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming van de
provisor, draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht ½ mud rogge. uit 4½ mud en 1 sester
uit:
de hoeve van Wouter z.v.w. Jan Hillen zoon in Udenhout
bijz.: door w. jonkvrouwe Heilwych Coptyten w.v. Peter Steenweg in haar testament aan
de Tafel vermaakt.

2678.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht goederen Nuland-Wilshuizen
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 40 schellingen oudgeld (ad 16 d. de oude Franse groot gerekend)
uit:
de onderpanden omschreven in nr. 2664.

2679.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht goederen Loon op Zand en Udenhout

Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit:
de goederen omschreven in nr. 2668.

2680.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht goederen Nuland
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
de goederen omschreven in nr. 2666.

2681.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht goederen Nuland-Wilshuizen
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
de goederen omschreven in nr. 2667.

2682.
1469, 26 april
Overdracht erfcijns goederen Berlicum
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 40 schellingen payment uit £ 9 payment
uit:
de onderpanden omschreven in nr. 2661.
N.B.: ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium f 52v.

2683.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht hoeve [Oisterwijk]-Kerkhoven
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 lopen rogge
uit:
het onderpand omschreven in nr. 2663.

2684.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht goederen Nuland-Wilshuizen
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch ten behoeve van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 3 sester rogge
uit:
het onderpand omschreven in nr. 2670.

2685.
1469, 26 april
Overdracht erfpacht hoeve Udenhout
Rutger van Arkel draagt over
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge uit 4½ mud en 1 sester
uit:
het onderpand omschreven in nr. 2677.

2686.
1469, 12 mei
Overdracht erfpacht goederen Gemonde - Langenberg
Willem z.v.w. Willem Elias draagt over
aan: Bartholomeus natuurlijke z.v.w. mr. Hendrik van den Ors
van: erfpacht 1 mud Boxtelse maat
uit:
huis, erf en hofstad in Gemonde, dingbank Boxtel, op de Langenberg grenzend aan
de gemene straat en uit een akker met een stuk weiland daaraan gelegen aldaar.

2687.
1469, 15 mei
Overdracht land Vught-St. Petrus - Grootakker
Evert Pauw e.v. Liesbeth d.v.w. Hendrik Peters zoon van der Hazeldonk draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stuk land groot 1 lopenzaad grenzend aan de Tafel en aan de gemene weg
op de rug:
aantekening uit de vroege zeventiende eeuw, dat dit lopenzaad nu deel
uitmaakt van de Grote Akker van 1 malderzaad, zodat het voorweekland nu
in totaal 9 lopenzaad groot is.

2688.
1469, 27 mei
Overdracht erfpacht land Vught-St. Petrus

Willem van den Stryp alias van Esch en z.v.w. Willem van den Strijp;
Jan z.v. Klaas van den Broek als e.v. Liesbeth;
Jan z.v. Jan Stauffaart (of: Stanfaard) als e.v. Jut;
Liesbeth en Jut zijn d.v.w. Willem van den Strijp
dragen over
aan: Jan z.v. Wouter van Wolfswinkel als e.v. Hillegond d.v.w. Willem van den Stryp
van: drie vierde deel van een erfpacht van 4 sester rogge
uit:
een stuk rogland in Vught-St. Petrus voor het huis van Willem van den Stryp en een
stuk land aldaar bij de Groeningse Steeg.

2689.
1469, 19 juni
Overdracht land Geldrop of Heeze
Jan Spiering, meester van de Tafel van de H. Geest, draagt over
aan:
Rutger van Arkel
van:
een stuk land gend. een uitvang (‘uutfanck’) grenzend aan de heer van
Geldrop en aan Philips van Geldrop, bastaard
bijz.:
destijds door mr. Godfried van Rode t.b.v. de Tafel gekocht van Hendrik van
der Hellen, schout en rentmeester van Heeze en Leende.

2690.
1469, 23 juni
Overdracht erfpacht heerlijkheid Gemert
Gerrit van Voerendaal e.v. Heilwych natuurlijke d.v.w. Dirk van Geldrop, priester, en Kartha
d.v. Iwan van Tricht dragen over
aan: Hendrik Kuyst z.v.w. Hendrik Kuyst
van: erfpacht 9 mud rogge uit 16 mud
uit:
de heerlijkheid Gemert en alle andere goederen van de balije Oudenbiezen van de
Duitse Orde
bijz.: door Hendrik van Aarle aan Kartha voornd. overgedragen zolang zij zou leven en na
haar dood aan Heilwych, Godfried, Griet en Katrijn natuurlijke k.v. Kartha en heer
Dirk van Geldrop.

2691.
1469, 23 juni
Overdracht recht van naasting erfpacht heerlijkheid Gemert
Jan van Voerendaal, de naaster, draagt over
aan: de nieuwe eigenaar
van: zijn recht van naasting op de erfpacht omschreven in nr. 2690.

2692.
1469, 3 augustus
Vestiging erfcijns goederen St. Oedenrode-Eerde
Albrecht z.v.w. Albrecht Rutgerszoon vestigt
t.b.v.:
Aart z.v. Hendrik Kaasmaker
van:
erfcijns £ 2 payment
uit:
een stuk land gend. de Keerseleer in St. Oedenrode onder Eerde en een huis
en hof aldaar grenzend aan de gemeijnte van Veghel.

2693.
1469, 7 augustus
Overdracht goederen Schijndel
Hendrik z.v. Jacob Keelbrekers en e.v. Johanna d.v.w. Jan Zonmans en Symone gend. Moon
dragen over
aan: Aart z.v.w. Dirk van Someren
van: de erfgoederen door hen geërfd van Liesbeth Zonmans in Schijndel.

2694.
1469, 7 augustus
Overdracht recht van naasting goederen Schijndel
Peter z.v.w. Hendrik Sluiter, de naaster, draagt over
aan: de nieuwe eigenaar
van: de goederen omschreven in nr. 2693.

2695.
1469, 22 augustus
Testament Dirk de Valkenier en Geertrui (uittreksel)
erfcijns Korenstraatje
voor: notaris Franco van Langel, clericus bisdom Luik
van:
Dirk de Valkenier z.v.w. Simon de Valkenier alias van Dinther, de kramer, poorter van Den
Bosch en Geertrui zijn echtgenote
Zij zijn gezond van lichaam en geest
Zij maken samen een testament
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Onze Lieve Vrouw en St. Jan de Apostel 1 stuiver eens en
een zilveren schaal (‘tasseam’), te betalen na hun beider dood
2.
aan St. Janskerk in 's-Hertogenbosch voor de fabriek 1 stuiver eens

3.
aan de capellani die daar de zielzorg doen ieder 1 stuiver eens
4.
aan de kosters aldaar ieder ½ stuiver eens
en verder onder andere:
5.
door Geertrui wordt met toestemming van haar man een erfcijns van £ 7 payment
verschuldigd door Dirk Kuiper uit zijn huis en erf in het Korenstraatje gelegateerd aan
de Tafel van de H. Geest en aan de fabriek van de St. Janskerk, ieder voor de helft en
pas te aanvaarden na hun beider dood
plaats van de handeling
het woonhuis van de notaris achter het Minderbroedersklooster tegenover het Klein
Begijnhof boven de Dieze
getuigen van de handeling
Hendrik van Hildesem en Aart van Sambeek, spelmaker, beide poorters en
Sander Piek, clericus uit Batenburg en inwoner van ‘s-Hertogenbosch.

2696.
1469, 22 augustus
Overdracht erfpacht hoeve St. Oedenrode-Herenthem
Hendrik de Smid en Peter van Herenthem, schepenen in St. Oedenrode
Jan Wouterszoon van Wolfswinkel als e.v. Hillegond d.v.w. Willem van Esch draagt over
van: erfpacht 1 m. Rooise maat
uit:
de hoeve Herenthem in St. Oedenrode onder Herenthem grenzend aan het klooster
Binderen en de Dommel, thans toebehorend aan de koper
N.B.: met het zegel van Peter van Herenthem.

2696a.
1469, 30 augustus
Vestiging erfpacht Tilburg
Vestiging van een erfpacht van 2 ½ mud rogge uit huis, hof en aangelag groot 60 lopenzaad
in Tilburg in die Rubraken aan de Hoornvoort grenzend aan de gemeijnte genaamd die
Rubraken en uit een stuk land ten dele weiland en ten dele heide genaamd ‘dat Venne’ van
12 lopenzaad aan die Hoornvoort grenzend aan de gemeijnte van Tilburg en uit alle andere
goederen van Maarten Leyten z.v.w. Gerrit Hermanszoon.
N.B.: ten dele weergegeven in de oorkonde van 13 november 1479 (zie nr. 2913) in verband
met een uitwinning op 13 november 1479 (nr. 2913).

2697.
1469, 2 september
Vidimussen
inbewaringgeving
erfpacht akker Vught-St. Petrus

1.
2.

schepenen van ‘s-Hertogenbosch geven vidimus van de akten d.d. 22 mei 1443 (nr.
2069a) en 14 mei 1444 (nr. 2090a).
broeder Peter van Oss, prior van het predikherenklooster, heeft erkend voornoemde
akten mede t.b.v. Jan z.v.w. Jan Elyaas in bewaring te hebben genomen.

2698.
1469, 21 september
Testament Franco Heester (volledig)
goederen Vught-St. Petrus
stichting weekmis
voor:
(minuut) notaris Gerrit van Grotel, priester bisdom Luik, d.d. 28 juni 1457
(grosse) notaris Jan z.v. Amelrik van Den Bosch, clericus bisdom Luik, d.d. 21 september
1469
van:
Franco Heester z.v.w. Gijsbrecht Heester maakt zijn testament
hij is gezond van lichaam en geest;
hij handelt met toestemming van zijn echtgenote Godestode
legaten:
1.
aan St. Lambertus 1 stuiver eens
2.
aan zijn erfgenamen 1 oude groot eens; zij zijn verder uitgesloten van de erfenis
3
ten behoeve van een wekelijkse mis aan de rector van het altaar van Onze Lieve
Vrouw in de St. Petruskerk van Vught zijn huis, erf, hof en aangelegen erfgoed, groot
13 lopenzaad, in Vught-St. Petrus grenzend met twee kanten aan de gemeijnte
4.
aan de Tafel van de H. Geest van ‘s-Hertogenbosch een akker van 13 lopenzaad
aldaar te aanvaarden na hun beider dood
5.
aan zijn echtgenote zijn huis, de huisraad en de gerede goederen, op voorwaarde dat
zij deze niet vervreemdt; mocht zij kinderloos sterven, dan gaat dit alles naar de
Tafel van de H. Geest van Vught
voorwaarde: mocht Franco na zijn dood wettige kinderen nalaten, dan is dit testament
ongeldig
plaats van de handeling:
(minuut) niet vermeld
(grosse) de ‘aula’ van het Geefhuis
getuigen van de handeling:
(minuut)
heer Otto van Hedel;
Jan Reiniersz. en Adam Jansz.;
de echtgenote van Willem Jan Seyns en

Reinier z.v. Jan Reiniersz.
(grosse)
mr. Herman Piek, viceplebaan en
Jan Sluyter, priester van de St. Janskerk.

2699.
1469, 14 november
Vestiging erfpacht goederen Leende
voor: Aart Willems, Jan Michiels, Aart Hendriks, Jan Heynselmans, Jacob Kraandonk, Dirk
de Woest en Hendrik Lemmens, schepenen in Heeze en Leende
Maarten natuurlijke z.v. Gobbel Zwevers vestigt
t.b.v.: Wouter Roef Goyaart Gobbezoons zoon
van: erfpacht van 1 mud rogge [maatsoort niet vermeld]
uit:
1.
zijn huis en hof met het aangelag in Heeze en Leende grenzend aan de gemene
straat
2.
een derdedeel van een stuk groes grenzend aan de gemene straat
3.
een stuk erf grenzend aan de gemene waterlaat
lasten: een derde hoen uit het groes en ½ oude groot uit de akker
op de rug: aantekening uit het begin van de zeventiende eeuw, dat de pachter van de hoeve
in Hoog Geldrop deze erfpacht betaalt
Het schependomszegel is grotendeels verdwenen
Taal: Middelnederlands.

2700.
1469, 15 december
Vestiging erfcijns land Veghel- Hamveld
Aart Rover z.v.w. Zeger vestigt
t.b.v.: Albrecht van Beers z.v. Dirk
van: erfcijns £ 3 payment
uit:
een stuk land gend. Den Tillaartsen Akker, groot 1 malderz., in Veghel aan 't
Haanveld aan twee zijden grenzend aan de gemene straat
op de rug: deze £ 3 zijn geruild in [15]41 tegen 47 schellingen payement door meester Klaas
van der Stegen.

2701.
1469, 29 december
Vestiging erfcijns goederen Vrijdom - Hintham
Klaas z.v.w. Klaas Albrechts vestigt
t.b.v.: Peter z.v.w. Jan van Hedel

van:
uit:
1.

erfcijns £ 2 payment

huis, erf, hof en aangelegen land, groot 1 sesterzaad in het Vrijdom onder Hintham
In den Vregel grenzend aan de gemene straat
2.
een stuk rogland in Hintham bij de slagboom (‘prope repagulum’) in die Sporktheer
grenzend aan de gemene straat
op de rug: gelezen 19 juni 76 (of: 78).

Indices
Index op straatnamen in de stad ‘s-Hertogenbosch (binnen de muren)
naam straat

nr. regest

Achter de Mandemakers
Achter de Minderbroeders
Achter de Visbrug
Achter het Stadhuis
Begijnhof, Groot
Begijnhof, Klein
Colperstraat
‘Gasthuysstraetken’
Hinthamereinde
Hinthamerstraat
-Geefhuis
-Gevangenpoort
St. Jacobsstraat
St. Janskerkhof
St. Jorisstraat
Karstraat
Kerkstraat
Korenstraatje
Markt
-Vleeshuis
Orthenstraat
Oude Hulst
Torenstraat
Verwersstraat
Vismarkt
Visstraat
Volderstraatje
Vughterstraat
-Molenbrug
Zijle
‘s-Hertogenbosch, verder onbekend

zie ook: Achter de Visbrug; 2629
2486, 2694
2552, 2564, 2565, 2566, 2629
zie onder: Zijle
2489, 2580
2486, 2695
2585
2593
2560, 2595, 2635
2499, 2503, 2595, 2630, 2642
2698
2519a
2598, 2600
2586, 2630
2524
2523, 2548
2483, 2484
2521, 2695
2642
2601
2488, 2504, 2506, 2630, 2669, 2673
2587, 2632
2544
zie ook onder: Colperstraat; 2654, 2655
2516, 2523
2523, 2547, 2548
2654
2524, 2532, 2596, 2597, 2602, 2603
2532
2584
2543, 2576

Index op huisnamen in de stad ‘s-Hertogenbosch
naam huis

naam straat

nr regest

Bisschopshuis
De Drie Schaapjes
De Gulden Hoed
De Haan
De Klok
De Otter
Rodenburg

Hinthamerstraat
Hinthamerstraat
Vughterstraat
Hinthamerstraat
Kerkstraat (?)
Vismarkt
Markt

2642
2595
2532
2503
2483
2516
2642

Index op plaatsnamen buiten de stad ‘s-Hertogenbosch
naam plaats

nummer regest

Amersfoort

2612.

Beek & Donk
Berghem
Berkel c.a.
-Enschot
Berlicum
-Belver
-Middelrode
Best
-Gunterslaar
-Te Mellikrode
Boxtel
-Hal

2637, 2638.
2599.

Den Dungen
-Poeldonk
-Sporkt
Deurne
-hoeve Krom Aa
-Vlierden
‘s-Hertogenbosch (Vrijdom)
-Empel
-Hintham
-Maalstrem
-Orthen
-De Pettelaar
-De Vliert
Diest

2665, 2674.
2505, 2538, 2661, 2682.
2535.
2505, 2627.
2543, 2543bis.
2491.
2620, 2648.
2539, 2590, 2626 (?).
2615, 2616, 2641, 2645.

2656.
2486, 2487.
2476.
2515.
2546.
2517-2519.
2700.
2577.
2577.
2621, 2649.
2480.
2512.

Eindhoven
-Acht
-Woensel
Erp
Esch

2489.
2554.
2529.
2499.
2539, 2615, 2616, 2641, 2645.

Geffen
Geldrop
-Riel
Gemert
Gemonde
-Loodshoeve

2563, 2580, 2671, 2675.
2525, 2576 (?), 2689.
2507.
2690, 2691.
2561, 2591, 2631, 2686.
2545, 2546.

Haaren (bij Oisterwijk)
Heesch
Heeswijk c.a.
-Dinther
-Dinther-Reitsel
Heeze
Helmond
Helvoirt
-Groot Laar
Hintham

2528.
2512 (?).

Keulen

2500, 2512.

2520, 2614, 2653.
2490, 2579.
2689 (?).
2519a, 2527.
2522, 2570, 2604-2607.
2592.
2562.

index plaatsnamen buiten de stad
Leende
Liempde
Lith
-Kessel
-Maren
Loon op Zand

2699 (?).
2482, 2508, 2584, 2636.
2512 (?).
2489, 2578.
2619, 2651.
2668, 2679.

Maastricht
Megen c.a.
-Haren
Moergestel
St. Michielsgestel
-Hezelaar

2512.

Nuenen c.a.
-Gerwen
-Nuenen
Nuland
-Groot Nuland

2618, 2646.
2583, 2592, 2660, 2672.
2571.
2550, 2551, 2571, 2589.

2527.
2479.
2489, 2499, 2526, 2666, 2680.
2667.

-Vinkel
-Wilshuizen
St. Oedenrode
-Eerde
-Herenthem
-Neijnsel
-Taartwijk
-Vrillenbraken
Oirschot
-Spoordonk
-Stratum
Oisterwijk
-Kerkhoven
Oss
Ravenstein
-Herpen
-Koolwijk
Roermond
Roosendaal
Rosmalen
-Wilshuizen

2667, 2671.
2664, 2667, 2670, 2678, 2681, 2684.
2533, 2540, 2588.
2692.
2696.
2608.
2623, 2624, 2643, 2644.
2549.
2474, 2475.
2541, 2555.
2485.
2663 (?), 2683.
2481, 2492, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2556, 2569.

2553, 2659.
2542.
2512 (?).
2489 [mogelijk ook Rozendaal in Gld.].
2497, 2501, 2502, 2530, 2625, 2633, 2647, 2664.
2662, 2676.

Schijndel
-Ten Borne
-Delschot
-Elde
-Hautaart
-Lutteleind
-Schrijvershoeve
Son c.a.
-Breugel
-Son
Steenbergen
index plaatsnamen buiten de stad

2494, 2571, 2693-2694.
2478, 2567.
2639-2640.
2571.
2630.
2531, 2657-2658.
2594.

Tilburg
Trier

2581, 2628.
2512.

Uden
Udenhout

2493.
2495, 2528, 2668, 2677, 2679, 2685.

Veghel
Veldhoven
-Kerk Oerle
-Meerveldhoven

2499, 2700.

2575.
2476.
2582.

2498, 2568.
2622, 2650.

-Zeelst

2574, 2617, 2652.

-St. Lambertus
-St. Petrus

2559.
2559, 2687, 2688, 2697.

Vught

Waalwijk
Wamel
Westeroyen

2536, 2537.
2489.
2489 [verdere ligging onbekend].

Index op zaken
naam zaak

nr. regest

aflosbaarheid rente
altaren
-St. Jan Baptist kapel Zusters van Orthen
-St. Catharina in de St. Jan ‘s-Hertogenbosch
-gesticht door Aart Monik in de St. Jan
-gilde linnenwevers St. Jan

2519a, 2632

Begijnhof, Groot
Begijnhof, Klein
beneficiaten St. Janskerk
broederschappen
-O.L. Vrouw ‘s-Hertogenbosch

zie index plaatsnamen
idem
2533, 2630.

chirurgijn
cijnshoenderen

2595
2699

dijken

zie onder: waterschapslasten

executeurs testament
eusel

zie onder: testament
2491

garantie
gasthuizen
-Groot Gasthuis ‘s-Hertogenbosch
-Leproserie Hintham
gebuurcijns
Geefhuis
gemeijnten
-Boxtel
-Dinther
-Geldrop
-St. Oedenrode
-Oisterwijk
-Rosmalen
-Schijndel
-Veghel
-Vinkel
-Vught
gilde der linnenwevers ‘s-Hertogenbosch

2496, 2530, 2560

heemraden
heerlijkheid Gemert
heerlijkheid Helmond

2578 (Kessel).
2690, 2691
2519a

2519a
2556
2621, 2649
2587.

2489, 2554, 2573, 2574, 2633.

2543, 2549, 2554, 2593, 2608.
2560, 2562.
2510.
zie onder: Tafel H. Geest
2615, 2616, 2641, 2645.
2520, 2614.
2525.
2540, 2588.
2474.
2662 (2x), 2664 (2x), 2676 (2x), 2678 (2x).
2478, 2567.
2692
2667, 2671, 2675, 2681.
2559 (de Oostenberg), 2698.
2587

herbezegeling
heren van heerlijkheden
-Boxtel en Kessel
-Geldrop
-Helmond
-Kranendonk
-Loon op Zand
-Megen

2600, 2623, 2624.

huisarmen
huisraad

2519a.
2489, 2698.

jaargetijde

2489, 2499, 2505, 2516.

kapellen
-’s-Hertogenbosch St. Elooi
-Maalstrem
-Middelrode St. Cornelius
kapittels
-St. Jan ‘s-Hertogenbosch
kerken
-St. Lambertus Luik
-St. Jan ‘s-Hertogenbosch
-Groot Begijnhof
-Berlicum
-Uden
-Vught-St. Petrus
-Keulen, alle
kledingstukken
kerkmeesters St. Jan ‘s-Hertogenbosch
kloosters in ‘s-Hertogenbosch
-4 bedelorden
-Clarissen
-Minderbroeders
-Predikheren
-Zusters van Orthen
kloosters buiten ‘s-Hertogenbosch
-Berne
-Binderen
-Clarissen Wamel
-Coudewater Rosmalen
-Ter Kameren bij Brussel
-Mariëndonk Elshout
-Mariënhage bij Eindhoven
-Tongerlo

2590.
2689.
2474, 2490, 2519a.
2476, 2554.
2597.
2554.

2630
2586
2505
2586
2486, 2489, 2499, 2505, 2512, 2543, 2580, 2584,
2587, 2630.
2512, 2514, 2519a, 2543, 2584, 2587,
2630, 2695.
2489
2505.
2584.
2584, 2698
2500, 2512.
2489.
2514, 2519a.
2489.
2499.
2512, 2519a, 2522.
2499, 2512, 2519a, 2522, 2697.
2519a.
2538.
2696.
2489.
2515.
2495.
2489.
2489.
2489.

-Westeroyen
-Zennewijnen bij Tiel

2489.
2492.

-St. Janskerk
-kerk Begijnhof
-Berlicum

2630, 2695.
2489.
2505.

kosters

landweer
Leproserie Hintham
lijfrente

2481 (Oss).
zie onder: gasthuizen
2489, 2575, 2585.

maandstonde
machtiging
mansio
mis
molen
-windmolen
muntsoorten
-groot, Vlaamse
-groot, oude
-groot, Tournooise
-gulden, Arnoldus
-gulden, Arnhemse
-gulden, lichte
-gulden, Rijns-mottoen, dubbele
-oud geld
-peter
-pond, Bosch' payment
-schild, oud

2489.
2612.
2546 (Gemonde), 2671 (Geffen ?), 2675 (idem).
2519a, 2556, 2587, 2698.

notaris

2489, 2499, 2584 (2x). 2587, 2630, 2695.

pastoors
-Begijnhof ‘s-Hertogenbosch
-Berlicum
-Geffen
-Oisterwijk
-Steenbergen
proces, voor de rechter van de
Keulse kerken
recht van weg
recht van inbalking
rentmeester der domeinen hertog
rentmeester heer Heeze c.a.
Rijnwijn, als rente in natura

2560.
2542 (?).
2489, 2523, 2535, 2625, 2638, 2647, 2698, 2699.
2488, 2664, 2678.
2486, 2489, 2575.
2569.
2630.
2582, 2584, 2630.
2554.
zie onder: groot, Tournooise
2489, 2560, 2566, 2570, 2576, 2626, 2632.
passim
2528, 2574, 2577.

2489.
2538.
2671, 2675.
2485.
2582.
2500, 2512.
2542, 2658, 2659 (vestiging van)
2586 (vestiging van)
2499.
2689.
2658.

schepenen
-Amersfoort
-Berghem
-Boxtel
-Heeze en Leende
-Herpen
-Liempde
-St. Michielsgestel
-Nuenen
-St. Oedenrode
-Oerle
-Oss
-Schijndel
-Steenbergen
-Tilburg
-Uden
schildknaap
scholasterij St. Oedenrode
secretaris van ‘s-Hertogenbosch
spynde
stadsmuur
steenoven
stenen huis
straatmeester van ‘s-Hertogenbosch
Tafels van de H. Geest
-’s-Hertogenbosch
-Oirschot
-Tilburg
-Vught
testament
testament, terloopse vermelding

testament, machtiging om te maken
testament, executeur(s) van
turf
vererving, bepalingen omtrent
vicedureiten
-St. Jan ‘s-Hertogenbosch
-Berlicum

2612.
2599.
2631.
2699.
2541, 2659.
2636.
2551.
2479.
2588, 2696.
2568.
2569.
2531, 2639, 2640, 2657, 2658.
2582.
2581.
2493.
2499 (3x), 2624, 2644.
2588.
2584.
zie onder: uitdeling
2552.
2577.
2504, 2516.
2581.

passim
2543.
2581.
2698.
2486, 2489, 2499, 2543, 2580, 2584, 2587, 2695,
2698.
2477, 2480, 2481, 2491, 2522, 2526, 2564, 2573
(3x), 2574, 2575, 2582, 2593, 2610, 2613,
2617, 2622, 2623, 2624, 2642, 2643, 2644,
2648, 2650, 2652, 2654, 2655, 2660, 2661,
2663, 2666, 2668 (3x), 2677, 2679 (2x),
2680, 2682, 2683, 2685.
2590.
2564, 2582.
2592.
2493, 2505, 2565, 2589, 2697.
2695, 2698
2505.

waterschapslasten

2481, 2514, 2542.

zilveren voorwerpen

2695.

