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NL-HtSA Archiefnummer 0212 Gereformeerd Burger Weeshuis 

nadere toegang op inv.nr. 3 
 

 

Uit de inventaris: 

 

3 Proces-verbaal der opening van het testament d.d. 1563 januari 22 van mr. Frans van Uden,  waarin  

   dit testament geheel is opgenomen. 1566 december 1           1 stuk 

 

Dit inv.nr. 3 bevat dit testament, dat de stichtingsakte is van het latere Weeshuis, in de 19de eeuw 

omgedoopt in Gereformeerd Burgerweeshuis, thans Frans van Udenstichting (zie ook Archiefnummer 

0956). Interpunctie en alinea's zijn toegevoegd teneinde de leesbaarheid te vergroten. Ook het gebruik 

van hoofdletters is aangepast. Onderstreepte passages zijn in het origineel ook onderstreept. 

Afkortingen zijn voluit geschreven. Het stuk is in 1998 gerestaureerd.  

 

De tekst luidt: 

 

p.1 

 

Inne den naeme ons liefs heeren Jhesu Christi Amen.  

Byder teneuren van desen oepenbaeren instrumente sy kennenlyck eenen iegelycken dat inden jaere 

desselfs ons heeren duysent vyffhondert sessende tsestich, opten iersten dach der maent van 

decembri inder  [niet ingevuld] indictie des pausdomps ons alderheylichste vaders in Gode ende heere 

heeren [niet ingevuld; moet zijn Pius V] van Godts voorsichticheyt die [niet ingevuld] paus van dyen 

name inden [niet ingevuld] jaren regerende doir Godts goederthierenheyt die onverwinnelyckste 

prinche Philips coninck van Spaengien etc. syn gecompareert ende ghestaen voir my Jannen van 

Kessel oepenbaer notaris ende den getuygen naebescreven die eerbaren ende voorsichtige 

persoenen Mr. Goyart Lombarts van Enckevoort, Everart Berwouts teghenwoordelick schepenen ende 

Jan van Liebergen raidtsheer der stadt van Tshartoigenbossche als executoeren zoe zy zeeghden 

vanden testamente saliger memorien van heeren ende meesteren Franssen van Uden priester, 

bourgher der voorscreven stadt sbisdomps van Luydick, hebbende inne handen zekere pappieren 

cedulle ofte bladeren toegevouwen ende ghesloeten ten vieren plaetssen met was ende seghelgaren 

ende metten signette soe tscheen desselve wylen heer ende mr. Franssen van Uden daer op 

ghedruckt ende by heeren Corstianen van Schyndel priester als oepenbaer notaris superscribeert 

ende onderteeckent, tot dyen oock ghehantschrift ende gheteeckent by heeren Ygramen van Well 

ende Bartholomeeusen Brants priesteren als getuygen daer toe gebeden; welcke pappieren cedulle oft 

blaederen alzoe toeghevouwen, gesloten ende gheteeckent wesende die voors. comparanten in 

handen van my oepenbaer notaris bovengenoempt inne tegenwoordicheyt ende ernstigen versuecke 

van Jonckeren Roelofven die Bever een vanden erfgenaemen des voorscreven wylen heer ende 

meester Franssens hebben geexhibeert ende oevergegeven versueckende ende begheerende my 

notario voors. die voors. pappieren cedulle ofte besloten ende geteeckende bladeren het testament oft 

vuyterste wille des voors. saliger meester Franssens van Uden begrypende oepen te doene ende te 

publiceren. 

Soe hebbe ick notaris bovengeruert die selve pappieren cedulle besloeten ende gheteeckende 

blaederen oepenbaerlycken thoonende inne presentie der ghetuyghen hyer onder 

 

 

p. 2 

 

gescreven daer toe ghebeden ende gerequireert; die welcke die wel gesien ende gevisiteert hebbende 

bevyndende die in allet gansch geeff, besloeten ende signatueren ongebroocken, onverergert, 

ongemerct ende ongecrenct te wesene open gedaen ende oepenbaerlycken met verstendelder 

stemmen van voor tot after toe gelesen ende gepubliceert; daer aff dinnehoudt hyer naevolght van 

woorde te woorde aldus 

 

 

 Jhesus + Maria Anna 
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Inden naem der heyliger drievuldicheyt Amen. Want alle dinck wesende in eertrycke vergenckelicke is 

ende nyet zeeckerder tan die doot ende nyet onseeckerre dan die doots ure wesen mach, soe heb Ick 

mr. Frans van Uden Henricx van Uden zoene, borreger ende ingeseten vanden stadt vanden Bossche 

onderstaen ende priester des bisdomps van Luydick ter eeren godts ende zynder moeder Maria ende 

allen heyligen ende om mynder sielen salicheyt ende eendraecheyt te houden ende vrede onder myn 

erfgenamen, heb ick myn testament, vuyterste wille gemaect ende geordineert.  

Inden iersten zoe offer ick Gode van hemelrycke ende synder liever moeder myn siele ende myn lyff 

ende datmen dat begraven zall in dat graft van Meester Roeloff van Uden myn broeder in die kercke 

van S. Jans Evangeliste voor dat eerweerdige heylige sacramente ende in die ydel plaetse vanden 

zercke begheer ick datmen zal in houwen mynen naem ende den dach van mynder doot; jae al zoude 

die begraeffenisse gheschieden in den tyt dat die kercke waer in interdict off in den ban ende dat all 

deur cracht ende macht vanden afflaet die my onder die ander Christen menschen verleent heeft 

onsen eerweerdigen ende heyligen vader In Gode Clemens Papa die viie van dyen naeme die 

gegeven was int jaer ons heeren l M V/c ende xxx [= 1530] die welcke ick hadde verdient den xiiiien 

dach van april in dat zelff jaer alsmen well zoude bethoonen metten gheprenten brieff die ick daer aff 

hebbe daer mynen naem 

p. 3 

 

In staet gescreven ende is onderteeckent mit den notarius 

handt Johannes Helije Actum Lovany  

Ende ontrent mynen grave zalmen hangen een taeffereel van die cruyssinghe Christi die staet op die 

tresoir in het incoemen van mynen huyse; ende daer salmen onder den voet schryven hier leet 

begraven M. Ffrans van Uden priester; ende ick begheer oodtmoedelick ende sonder pompe begraven 

te wordden; ende tot mynder vuytfaert begheer ick datmen daer toe nyet roepen oft nooden en zal myn 

neefven ende nichten die inne Brabant woonende zyn want het verre is ende zy zynder zeer veele int 

ghetalle ende het zoude heur zeer veele costen langhe vuyt heuren huyse te syn; ende oock begheer 

ick op myn neefven ende nichten van Os ende Hinckarts aldaer woonende dat zy voor my willen 

bidden ende oock doen bidden voor myn ziele om Gode ghevende eensdeels van dat geene dat zy wel 

zouden hebben verteert int reysen tussen Bruessel ende den Bossche; maer tot mynder vuytfaert 

zalmen nooden ende roepen myn naeste vrienden neefven ende nichten van Os, Bevers, Jegers die 

woonende zyn inder stadt van Tshartoigenbossche ofte daer ontrent der stadt voors.,; maer nochtans 

en sullen daer egeen moegen logeren in myn huys ofte daechelicx oock nyet moegen coemen eeten in 

het zevenste  van snoenens alleen want myn huys te cleyn is alle myn vrienden te logeren ende het 

een nyet meer voordeels en moet hebben tan het ander, want zy my all even nae syn die kynder van 

Jan die Bever, Willem van Os, heer Philips Hinckart ende van Wouter die Jeger; oock zalmen bidden 

te vuytfaert te coemen ende oock totter maeltyt die Pater vanden Convent van S. Geertruyden, vanden 

Magdalenen op den Wyntmoelenberch, van S. Elizabeth after die Tolbrugh, die prior vanden Prekeren, 

die prior van die fraters vanden Bogaerden ende Cruysbrueders, ende den pater van S. Annen 

borricht; ende tot deser vuytfaert zalmen laeten maecken twyntich wessen kerssen het stuck van drie 

ponden ende die sullen draegen die arme kynderen van die arme fraterkens die daer toe zullen 

vercoeren zyn van hoeren rectoir; ende myn executeuren sullen daer toe doen hebben een iegelycken 

van dyen een elle swarts laecken vander plaetsschen laecken dat zy omme heur schouderen zullen 

 

 

p. 4 

 

hebben draegende dese karssen ende hier mede zullen comen ten offre biddende voor myn ziele; 

ende dese tortssen zullen myn executeuren deylen ende bestellen als hier nae beschreven staet: 

inden iersten in Sint Jans kercke den outaer vanden heyligen Sacrament een karsse, ende van Onser 

Liever Vrouwen boven, van S. Catharina, Barbara, vanden heyligen Sacrament te Prekers, van S. 

Anna te Minderbrueders; ende sullen daer voor leenen hoer beste baercleet in myn vuytfaert; ende die 

dienders die dat baercleet brengen die zullen oock hebben heuren gewoondelycken loon; ende onze 

lieve vrouwe beneden in S. Jans kercke, in S. Peters ende S. Cornelis capelle hier ten Bossche ende 

buten Bossche, het clooster van S. Anne borricht tot Roosmaelen, noch bynnen den Bosch S. 

Geertruyden en ten Magdalenen opden Wynmoelenberch, ten Bogaerden, die Cruysbrueders, die 

beghynen van deser stadt, het clooster tot Boxtel van die Clarissen, in die stadt van Loeven die 

Minderbrueders, Prekers ende die Augustynen, die Cathusers ende het susteren clooster van Onser 
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Liever Vrouwen wigart onder die borcht zullen hebben iegelyck een karsse om voor myn siele te 

bidden; noch zoe wil ick dat myn executoeren sullen doen bereyden den maeltyt van mynder vuytfaert 

in myn huys doer myn boeden ende ander toehulp; maer ick will dat die zall zyn veel meer cleynder 

ende soberder dan ick hadde gemaect mynen broeder nae zynder doot, vollegende den raidt van 

auder luden;  

ende offmen bevont nae mynder doot daer ick nu nyet aff en wete dat ick met onrechtveerdigh goet 

ghestorven waer, dat will ick datmen wederomme keeren zall, ende wille nochtans offmen dat bevyndt 

off oock nyet en bevynt dat myn moeder kercke S. Jans Evangeliste ten Bossche zal eens hebben 

zess stuvers; ende S. Lamberts kercke tot Luydick zal hebben drie stuvers eens in recompense ofte 

ick ennige onrechtveerdich goet hadde daer ick nyet aff en weet want dat ick dat wiste, ick zoudt 

wederkeeren. 

 

Daernae zoe declare ick dat wettige weerlycke 

 

 

p. 5 

 

kynderen van mynen neefve Willem van Os ende van heer Philips Hinckart (die hadde die zuster van 

myn neeff Willem van Os tot eender huysvrouwen) myn neefven ende nichten sullen zyn myn 

erffgenaemen als van myns vaders zyde wegen ende gelyckerhandt deylen (naeden getal vanden 

hooffden ende persoenen diemen daer vynen zall); dese myn naebescreven goeden die ick heur 

maecke ende besette, begheerende ende willende dat sy daer mede te vreden zullen zyn;  

ten iersten zoe beset ick heur die drie vyftegedeelten die ick heb in sevenendetzestich pont payments 

die ick heb op die heerlyckheyt van myn heere van Ravensteyn te weten uut Herpe, van welcke 

ponden sy hebben die twee ander vyftegedeelten; dese ponden voors. betaelt die rendtmeester van 

myn heere voors. wegen tsiaers met drie ende twintich Ryns gulden ende negen stuvers off die weerde 

daer voor; 

 

ten tweeden soe maecke ick myn voors. neeffven ende nichten van Os ende Hinckart myn heel portie 

die ick heb met den heeren vanden Capittel van S. Jans evangeliste kercke in die thiende van Hees 

die welcke men verpacht jaerlicx te betaelen met rogge uut drie blocken aldaer gelegen diemen heyt 

Ackervelt, beempt ende nylant; maer dese twee parcheelen maeck ick hoer op dese conditie daer toe 

gedaen zynde dat zy gelyckerhant naden getalle van haeren hooffden en persoenen sullen moeten 

draegen ofte affleggen desen mynen hier nae beschreven last, te wetene die reparatie van 

verscheyden plaetsen in die stadt muere vanden Bossche, welcke zyn getekent (als my is aenbrocht 

fles daer nae dat ick ten Bossche ierst huys begost te hauwen  ende dat van heer Geridt vanden 

Berrick, beneficiaet van S. Jans kercke ten Bossch ende van mr. Jan Broeghel, rendtmeester vanden 

Capittel die die reparatie well eer hebben gedaen tzaemen van mynen twegen ende oock van 

 

 

p. 6 

 

myn erffgenaemen van mynsvaederen wegen, ende oock als van ons maegen van Eyck ende 

Berrewouts wegen respective ende besloeten staen bynnen een aldus danige teeckenen - -

yser gemaeckt ende zyn in die muere geslaegen hyer ende daer te wetene vander Vuchterpoorten aff 

hier ende daer tot die Ortensche poorte toe in verscheyden plaetse; welcke verscheyden plaetssen die 

voors. erfgenaemen van myn vader syde coemende met my ende met meer ander borgers moeyten te 

saemen onderhouden; zoe my was geseet doen ick ierst ten Bosch quam woonen; maer ick en heb 

syndt dyer tyt dat mocht wesen in het xxxv jare tot noch toe, dat is int jaer lxii den xxv decembris en 

hebbe daer nyet meer aff ghehoort. 

 

aengaende dese voors. renthe van xxiii Ryns gulden ende ix st. die ons altyt verschynt op S. 

Marttensmis inden wynter uut die heerlickeyt van Ravesteyn ende Herpe, is te weten dat ick alleen 

ontfanghe want ick alleen te boeck stae vanden leengoedt tot Bruessel want leengoet is; ende dat ick 

aen myn neefve h. Willem van Os saliger memorien heb leest betaelt die twee vyftegedeelten zoe voor 

hun selven ende oock voor myn neeffven ende nichten Hinckarts; (want ick alzoe oock plach te doen 

doen heur heer vaeder noch leeffden) ende dat opden vii dach maij anno lvi ende dat van die drie leste 

voorgaende jaeren te wetenen de Martini liii, liiii ende vyffendevyftich alst blyckt in die quitantie vander 
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zelver renthe den voors. dach daer aff gemaeckt zynde ende by mynen neefve voors. heer Willem van 

Os ridder onderteeckent; die welcke ick heb ghespelt aen die ander quitantie van die zelve renthe aen 

die reckeninghe van die hoeffve van Geruwen by mr. Jan van Broegel pie memorie gedaen zynde de 

anno xlvi, xlvii ende tot Korsmisse acht ende veertich toe eyndende; daer van deze renthe vanden 

voors. jaeren oock was all affgherekent ende 

p. 7 

 

nae die doot van h. Willem van Os; zoe heb ick gescreven aen myn neefven Anthonis van Os ende 

Philips Hinckart ende Willem zyn broeder te verscheyden tyden dat zy van heur selffs wegen ende van 

hoer broeders ende susteren weghen eenen souden geven procuratie auctentycke; die dan van 

heuren twegen naederhant zouden moegen ontfangen die twee vyftegedeelten ende daer quytantie 

geven van hoeren twegen; daerom wat ick nae den voors. tyt ontfangen heb vanden rendtmeester van 

Ravensteyn oft oock nyet en heb ontfangen, dat zullen myn executoeren vynnen in een cleyn 

boecxken dat 1/llll [= quarto formaat ?] pappiers groodt is; ende oock wat ick daernae mynen neefven 

ende nichten voors. betaelt heb, dat zullen zy oock vynden inden voors. boeck ende die quitantie daer 

aff by die voors. reeckeninghe vanden voors. hoeffve van Geruwen aen die ander quytantie ghespelt; 

ende wat myn executoeren inne dyen reeckenboeck nyet en vynden betaelt dat is ons noch die 

rendtmeester van Ravensteyn schuldich van zyn heeren weghen; 

ende waer myn executoeren geen quitantie meer aff en vynden van die twee voors. vyftegedeelten dat 

competeert mynen neefven ende nichten van Os ende Hinckart noch te ontfanghen; dese reckeninghe 

vander voorscreven hoeven van Gerwen salmen vynden al by myn ander reeckeninghe die die zelve 

mr. Jan van Broegel my alleen heeft ghedaen van myn ander goed; noch zoe staet inne desen 

reeckenboeck den voors. ontfanck van myne rogge pachten; ende van mynen ghewinchyns van Oss 

de altera Wilbrordi ende oock vanden rogge die my jaerlycx coempt vuyt die thiende van Hees als van 

drie blocken te weten ackervelt, beempt ende nylant; ende want dese voors. hoeffve van Gerwen myn 

heere Rutgaert van Berckel ons neeffve ons allegader voors. die zy toe hoorden aff heeft gecoft anno 

acht ende veertich ende betaelt betaelt [sic] my myn drie deelen van vyff deelen ende myn neeffve van 

Os dat vierde ende 

 

 

p. 8 

 

dat vyffte gedeelte zoe voor hun ende zoe voor zyn zuster Hadewich van Os die weduwe van heer 

Philips Hinckart vander voors. hoeve van Gerwen als blyckt in die leste reeckeninge vander zelver 

hoeve by mr. Jan van Broegel gedaen vanden jare xlvi, xlvii ende achtendeveertich die ick by my heb; 

daer myn neeffve heer Willem van Os ende zyn zuster Hadewich van Os die weduwe van heer Philips 

Hinckaert dat bekent hebben ende met heur eygen hant eeniegelycke van hoer syns zelffs eygen 

naeme daer onder gescreven hebben op dat eynde vanden lesten blat van dyer voors. reeckeninge 

daer oock die coopcele aen is gevesticht met die voors. quitantien van die voors. renthe van xxiii gl. 

ende ix stuvers ons competerende vuyt die heerlyckheyt van myn heere van Herpe;  

dit schryve ick daeromme alzoe int lanck want my die penningen vander vercofter hoeven alleen 

waeren gelooft ende ick Ffrans van die veste alleen heb gedaen deur machte die myn neefve h. 

Willem van Os by heeft gebrocht om dat ick dat zoude doen van zynen twegen; ende oock van zyns 

zusters wegen deur crachte van procuratie die hy doen den schepenen thoenden int passeren vander 

voors. vesten ende daerom en derff nyemant van myn neeffven off nichten van Os oft Hinckaert hier 

naemaels vraegen nae die penningen vander vercofter hoeven van Gerwen voors. waer die zyn 

gebleven want een leenhoeve waer ende ick alleen daer aff te boeck stont tot Bruessel. 

 

Ende nae desen voorscreven erfgenaemen soe maeck ick noch ander erffgenaemen als van mynder 

moeder zyde wegen;  

ende inden iersten die wittige kynder van myn oome Jan die Bever, myn neven ende nichten Bevers; 

ende will dat zy gelycker hant zullen deylen nae den getal van haren hooffden ende persoenen; dit 

naebeschreven testament dat ick maecke haer leeffdaege lanck ende nae hoer doot haer kynder 

inden houwel[yken] vercregen 

 

 

p. 9 
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synde; te weten myn drie dordegedeelten die ick heb in die sesthien mergen off daer ontrent weylants 

ofte hooylandts gelegen byder Pompen recht buten der stadt dat wy heyten het landt vander Pompen; 

dit parcheel maecke ick heur onder conditie dat zy gelyckerhandt sullen draegen ende jaerlicx betaelen 

dese naebescreven lasten; ten iersten zullen zy betaelen voor S. Jorys altaer oft voor eenen 

beneficiaet aldaer dienst hebbende ses pondt payments verschynende in dat hoochtyt van ons Heeren 

geboorte in Sunt Jans kercke dat is ii gl. ii stuver; ende ten tweeden sullen zy noch betaelen voor dat 

wasch licht van S. Joost autaer alle jaer drie peters verschynende in dat hooghtyt van onser liever 

vrouwen geboorten; dat is ii gulden xiiii str. 

  

Ten tweeden van mynder moeders zyde zoe houde ick noch voor myn erfgenamen te wesen die 

wettige kynder van Goyart die Jeger myn neeffven in desen naebescreven parcheelen die ick haer 

maecke; dat zyse gelycker hant zullen deylen nae den getalle van heuren hooffden ende persoenen; 

ten iersten den ghewinchyns van Os de altera Willebrordi die int getal met gelde betaelt zynde beloopt 

ix gl. vyff stuvers; noch een erfken van iii vaetsaet lants gelegen tot Os waer aff die huere oock 

verschynt altera Willebrordi ende Joost Symons well eer in hueringe hadt voor xxv str. ende 

naederhant voor xxlx stuvers; het reeckenboeck vanden ghewinchyns van Os voors. dat is noch ende 

wort bewaert by die weduwe van mr. Jan van Broegel off by Arnt hoer zoen; ten dordden soe maecke 

ick hoer noch myn smael thiende van Hees die Lambert Wellems lange tyt heeft gehat voer v gl. x str.; 

noch zoe make ick heur twee erff mud roggen tot Tilborch my verschynende van die weduwe Peter 

Crillarts kynder; onder conditie hier toe gedaen zyn dese voors. legaten (myn neefven Jegers gelaeten) 

dat zy jaerlicx zullen betalen den convent van Betanien  

 

 

p. 10 

 

buten Mechelen alle jaer op Lichtmisse drie Rijnsgulden; noch zoe wilt desen testatoer dat zyn neefven 

Jegers zullen van geender weerden nemmermeer moegen hauwen die geloofte die hy Wouter die 

Jeger zyn neefve heeft moeten doen, doe wy die deylinghe zouden laten passeren van ons ix mans 

hoefve want anders en woude hy die deylinge nyet laeten passeren; die geloofte was als dat ick hun 

zoude moeten refunderen alle dat gene dat die kynder van Walraven Draeck verweckt zynde van 

haerder voorsuster met recht haer zoude affgewonnen hebben in haer ixde gedeelte dat Wouter die 

Jegers kynder hebben in ix mans hoeve want off myn neefven Jegers voors. dat op myn ander goeden 

wouden verhalen, zoe ontmaeck ick heur nu alsdan all wat ick heur hier te voeren in heb gemaeckt 

ende dat maecke ick nu heur neefkens ende nichtkens die kynder van haer zuster Draecx. 

 

Dese voors. ordinantie heeft dese testateur begheert vriendelyck van zynen voors. erfgenamen dat zy 

van weerden zall wordden gehouden all en heeft hy hoer nyet meer ghemaeckt, want zy van Godt 

allegader wel zyn voorsien van tytelycke dingen ende besunder want ick van die reste myn goets gerne 

naemaels wat zoude laeten ad pias causas; ende oock weten zullen myn voors. erfgenaemen dat ick 

dit all heb gedaen deur ende nae vermoegen der octroye ende consent ofte brieven van placet 

verworven ende vercregen zynde van myn heere die hartoige van Brabant doen ter tyt wesende keyser 

van Roomen, Carolus de Vyfte van dyen naeme ende is geschiet in de stadt van Bruessel op den 

twelliffsten dach van september in jaer ons heeren xv/c vier ende veertich; dese testateur heeft oock 

potestatem testandi vanden bisschop van Luydick als blykt in 

 

 

p. 11 

 

brieven daer aff gemaect de dato den xviiien martii anno xliiii; ende oftmen naerderhant bevont vuyt 

wat zeker parcheelen van mynen goeden dat ick die voorscreven last heb moeyten (dat ick zelver nyet 

en heb geweten) dragen, nyet te minne ick begheere ende wille dat myn voors. ordinantie zall altyt in 

weerden moeten worden gehouden want ick myn vaders lasten heb gelaten by myns vaeders goeden 

ende myn moeders lasten by myn moeders goeden ende vrienden; ende daeromme ofte iemant waer 

van mynen vrienden ende erffgenaemen voors. die nyet te vreden en woude wesen met myn 

ordinantie die ontmaeck ick nu alsdan all wat ick hun hier boven ende te voeren gemaeckt heb ende 

heur legaet dat maecke myn ander erfgenaemen gelyck te deylen metten laste daer toe behoorende; 

ende myn ontwillige erfgenaemen maecke ick eenen iegelycken van hun eenen ouden groote eens oft 

die weerde daer voor in ander gevalueerden gelde dat hen geven sullen myn ander gewillige 
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erffgenaemen die heur legaten sullen ontfangen; ende ten lesten ofte myn erfgenaemen all tsaemen 

ende gelycker hant (dat Godt will verhueden) en wouden nyet zyn te vreden met heur besetsel ende 

legate ende opponeerden hun tegen myn executeuren ende myne vuytvercoren kynderkens daer nae 

affstaen in my testament ende in dyen geval zoe ontmaeck ick heur allegader dat ick heur te voiren 

hadde gemaeckt; ende oock onterffe ickse allegaeder tsaemen ende in die plaetse van hoer alle zoe 

stelle ick voor myn voors. erffgenamen myn genadige heere die hartoige van Brabant Philips,  coninck 

van Spaengien; ende off hy voer my doot waer zoe zal dan die hartoige van Brabant dan wesende in 

zyn plaetse staen; ende ick maecke hem tot eenen testament alle die voors. goeden met den voors. 

lasten die ick daer op hebbe gheset doer specialen oorloff my gegeven wesende van zynen heer vader 

Carolus V/us imperator pie memorie 

 

p. 12 

 

Daerom begheer ick ende supplicere ootmoedelyck aen die goede gratie vanden voors. hartoige van 

Brabant Philips etc. ende den hartoige van Brabant die nae hum wesen zall, want my dit previlegium 

eens is gegeven van my goeden te disponeren, dat hum nu zal believen metten wercke te thoonen van 

all het gene dat den prinche eens belieft heeft dat dat zelve heeft cracht ende macht als een gescreven 

recht ende wetthe ende dat hy tegen my voors. erffgenaemen wille ende danck myn testament doet 

volbrengen; ende myn voors. erffgenaemen ende eeniegelyken van hoer zoe maecke ick eenen ouden 

grooten off die weerde daer voor in ander goede gefalueerde ghelde nae die maniere vander stadt 

vanden Bossche voor hoer testament voors.; met welcken ouden groot ickse altesamen onterffve ende 

desen ouden groot zal heur worden gegeven van eenen van myn heere die hartoige voors.  

rentmeesters, tresoriers ofte ontfangers; noch zoe zullen myn executeuren ondergescreven believen te 

weten hoe dat ick mynen cnape heer Symon van Ytegem by Liere alias Libbos heb opgedraegen een 

renthe van twintich Ryns gu]den te lossen met iiiic Ryns gulden eens daer hy op priester is geworden; 

maer ick heb indie opdrachte besproocken dat nae zynder doot weer om zall coemen aen die ick die 

gemaect zall hebben; dese renth gilt my Adriaen Keteler vuyt zyn hoeffve tot Loesbroeck Luce 

Evangeliste verschynende; daer om begheer ick dat myn executoers sullen heer Symon voors. die xx 

Ryns gu]den alle jaer vuytreycken ende verwaren den brieff tot den prouffyte die ick het oeverschoth 

van mynen goeden maecken zall; noch zoe maecke Ick Margriete Thysken Smiets dochter van Mierlen 

myn mate, eest saecke dat zy by my blyft woonen zoe lange als ick leve oock alle jaer twintich Ryns 

gu]den (die Peeter van Andtwerpen die ossencooper my gilt ende verschynt op Sint Jans dach) heur 

leven lanck die hoer 

 

 

p. 13 

 

vuyt sullen reycken myn executeurs ende nae hoerder doot soe zall die renthe oock toegevuecht 

wordden tot den profyte die ick dat oeverscoth van mynen goeden laeten zall ad pias causas ter eeren 

Godts wilt godt; dese renthe van xx Ryns gulden van Peeter van Antwerpen heeft zyn huysvrouwe die 

weduwe gelost ende die penningen syn weer beleet aen M. Gerit Witvelt barbier; heeft my daer voor 

weer opgedraegen den xiii dach septembris een renthe van twintich Rynsgulden die my gilt nu Gerit 

vanden Braeck Lambertsss ut patet in libro Colen de anno 1564 die ut supra ende dese renthe zall 

hebben myn voors. mate ut supra            

 

Nu omme te spreken van myn oeverscoth te maecken ad pias causas, zoe zullen myn executeuren 

ende myn erfgenamen weten hoe dat ick vander meyninge was doen Hugo Spierincx tot Heusden 

gestorven was die in tochten besat alle dat goet dat hy hadde met zyn ierste huysvrouwe Catharina, 

myn ende Jans die Bever kynder nichte, die was een eenige dochter van Hector die Bever ons oome, 

in welcker Catharynen goet voors. my competeerden die hellichte jure testamenti ende neefven Bevers 

die ander hellichte, soe dochte ick, coste ick nu coemen aen dat huys staende aen dat Louwen 

Brughsken daer m. Jan van Broegel in is gestorven (dat Hugo voors. met andere goeden sus lange 

hadde beseten) soe woude ick dat laten met die reste van mynen goeden omme daer inne te 

onderhouden eerme weeskynder; daeromme zoe hebben die heeren die schepenen vanden Bossche 

deur heur supplicatie van mynen twegen (zonder mynen naeme daer inne te schryven) vercregen doer 

die sollicitatie van m. Henrick Bloymans, heere van Helvoort, een octroye vanden hartoige van Brabant 

Philips anno xv/c eenendetzestich den thiensten juny op dat ick daer naemaels in zoude moegen zyn 

die ierste fundator vanden fundatie deur welcke die erme weeskynder aldaar 
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p. 14 

 

naemaels altyt zouden wordden onderhouden ende opgevuet op dat ander luden daer nae oock 

zouden wat toelaeten om meer alzulcke kynderen daer te onderhouden, want het huys van bynnen 

ende die buyten plaetse van huyse groot is alzoe dat ick nyet alleen en zoude moegen hebben 

besorgen van allet gene dat die kynder die daer well zouden hebben mogen woonen souden behoeven 

te hebben; maer olasi [sic] als wy nu begosten te spreecken van dat geene dat ons lest aengestorven 

was deur Hugen voors. doot, hoe datmen dat zoude deylen, zoe woude myn medeerffgenaemen my 

metten cortsten geenssins meer laten volgen tan een sestenghedeelte; want myn medeerffgenaemen 

Bevers syn vyff persoenen (recht all hedden zy myn concept geweten) want Jan die Bevers kynder 

wouden anders tegen my aenveerden processen ende gedinghen (daer Mathys Verpoorten ende 

Roeloff die Bever myn neeff die principaelste waeren); in het een want my ex testamento mer een 

sestegedeelte en zoude mogen hebben wordden gemaect (als zy zeenen) want myn moeder doot was 

eer myn nichte heur testament maeckten; ende dat ander processe dat zy wouden bestaen dat zoude 

hebben gehat zynen oorspronck vuyt een verloren processe dat Cornelis die Bever myn neefve hadde 

verloren omtrent den jaere liiii lestleden tegen Diericken vanden Hoevel aengaende een hoffstadt ende 

sommighe bunderen lants ende tot Lith gelegen zynde dat welcke myn vader van Uden met mynder 

moeder well eer hadde gehat ter houwelycscher voorwardt; ende dat hadde hy eens vercoft ende 

naederhant wederomme ghecoft ende gebrocht wederomme in die deylinghe vanden auden Roeloffs 

die Bevers kynder daer myn moeder een aff was; ende doe is dat landt te deel gevallen Jan die Bever 

myn oome ende nae hem Cornelis myn neeffve; ende doe hy nu dit verloeren hadde zoe woude myn 

neeffven terstont dat ick hun luyden dat zoude refunderen ende betaelen ende ick antwoorden heur 

schriftelyck in eenen brieff met mynen naem  

 

p. 15 

 

ende zegele onderteeckendt, dat wy zouden nemen goede mannen die geleert waeren ende 

submitteren ons om nae hoersse vuytspraecke malcanderen te voldoen die onrecht hadde; ende zy 

antwoorden my dat zyt doen zoude als zy het processe ierste hadden oeversyen, want den ghemeynen 

roep was te voiren gegaen dat was verruympt (als dicwils in processen gebeurt die veel luden aengaen 

ende quellick wordden vervolght); desen mynen brieff ontfangen hebbende hebben zy allegader 

geswegen tot nae myn heere Hugo Spierincx doot (Ende daer nae terstont hebben zy allegader twee 

processen willen bestaen mer ten alderlesten zoe zyn veraccordeert voor twee schepens die waeren 

myn heer Bloeymans ende myn heere Willem Borchgreeffve beschreven byden secretario Colen den 

iien dach octobris anno lxii in deser manieren nae hoer selffs zeggen: als dat ick in dese goeden van 

myn nichte Catharina voorscreven goeden mer en sou hebben een seste gedeelte die zy ons after 

heeft gelaten; ende ten anderen zoe hebben myn neeffven ende nichten allegader deur heur zelven oft 

heur constitueerde (behalven Roeloff die Bever die te Berlicum sieck lach vande jichte mer hy schreeff 

my dat naederhant voor schepenen zoude ratificeren wat zy broeders met my hadden geaccordeert 

voor schepenen) my quyt scheldende die actie die zy vanden verloeren processe dat zy aengaende 

den voors. lande van Lith hebben verloeren tegen my zoude moegen intenteren, in myn leeven ofte 

oock nae myn leeven die myn goedt zouden hebben nae mynder doot; ende oock noch zyn wy 

oevercomen ofte iement met rechte met ons woude deylen in dese voors. goeden van Catharina ons 

nichte voors. dat zoude die kynder Bevers  

draegen voor vyff seste gedeelten ende want dese goeden voorscreven van Catharina ons gecoemen 

zynde zyn all vercoft voor Paesschen anno lxvi ende ick zoe nae all heb ontfangen die penningen my 

vanden coope competerende maer  

p. 16 

 

noch nyet allen vander hueren; daer omme zoe laet myn neeffven Bevers voordt boeren dat my noch 

zoude mogen comen nae myn doot om rust ende vrede te houwen tusschen myne neefven ende myn 

executeuren. 

 

Dese testatoir ordineert ende verkiest voor zyn executeuren den h. geesthuysmeester m. Goert 

Lombarts ende nae hum synen successoir den tyt nae mynder doot dan wesende; ende meester 

Goyart van Vechel raedtsheer ende in zyn plaetsse nae hum den gasthuysmeester die dan wesen sall; 
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ende Jan Janss van Liebergen kerckmeester van St. Jans ende nae hum oft ick hum oeverleeffden 

den oudtsten kerckmeester die dan zyn zall, te weten die langhste kerckmeester heeft geweest; dit en 

moeten myn voors. executeurs my nyet weygeren, want zy my dat toe hebben gheseet den xiien 

february anno lxi inden h. geest doe ick heur daer snoenens die wyn hadde geschoncken; ende ick 

maecke myn executeurs eens tzaemen te deylen hondert Ryns guldens van twintich stuvers het stuck 

voer heur getrouwe executie van dit myn testament; ende een iegelyck van desen zoe make myn 

executeur int gheheel met volcoemen machte te substitueren eenen anderen in heur plaetse ende te 

vermeerderen ende te verminderen, te lymenteren ende te benauwen, te interpreteren ende vuyt te 

leggen moegen gelyckerwys als ick selve zoude moegen doen waer dat ick leeffden maer nochtans all 

nae die rechte redenen ende rechtveerdicheyt; noch zoe zullen sy tot haer moegen nemen eenen off 

meer executeuren zoe hoer dat zall believen die zy nochtans zullen moeten gageren van hoeren 

sallaris dat hoer gemaeckt is; ende ick wille datmen van dit testament zall maecken een oepenbaere 

instrument ofte meer instrumenten eest zaecke dat van noode is; mer ick en will nyet dat dese myn 

executeurs zoude dese executie bevelen myn erffgenaemen oft iemant van myn ander vrienden, all 

waert 

 

 

p. 17 

 

saecke dat zy dat selve well begeerden te ontfangen ende geloven dat zyt all well zoude volbrengen; 

wat myn executeuren vynen by myn dingen met mynder gescreven ende met mynen naeme ende met 

mynder eyghender handt onderteeckendt, dat will ick van weerden gehauwen hebben al oft in dit myn 

testament gescreven stondt. 

 

Terstont nae mynder doot zoe zullen myn executoiren maecken eenen inventarium van allet gene dat 

in myn huys is ende datmen my schuldich is ende van allet gene dat ick schuldich ben; ende nae 

desen inventarius zullen reeckeninge moeten doen voor myn heeren die schepens als die executie zall 

zyn heel wel volbracht; ende myn rendtmeester Arnt van Broegel, want zyn vader ende moeder wegen 

(want nae zyn vader doot die myn rendtmeester was en hebben wy noch geen reeckeninge tsaemen 

geslaegen voor Pincxten anno lxvi) van allen synen ontfanck ende vuytgeven zynt zyn leste 

gepasseerde reeckeninge de anno lvi gedaen van zynen vader ende by Uden onderteeckent van 

mynen testament alst behoort; ende hier voere zoe maecke myn heeren die schepenen twee oft drie 

int getaele zynde, om dat zy my dit nyet en willen weygeren een pont groot eens. 

 

Noch soe besette ick ende maecke eeniegelycke van de arme fraterkens, die bonefantkens ende die 

coorkynder van S. Jans die my sullen haelen ten graeffve ende die vondelinge een schoon broodt van 

een oirt stuvers. 

 

Noch zoe maect desen testator dese naebescrevene cloosteren ende eeneniegelycke van dyen een[s] 

vyff Ryns guldens voor 1 pitantie 

 

 

p. 18 

 

van wyn ende schoonbroot daer voor zy zullen zoe haest als zy cunnen singen in hoer convent een 

misse van Requiem ende een vigilie van ix lessen, te weten het clooster van S. Annenborch, vanden 

Caudewater liggende tot Roosmaelen, te Magdalenen opden Wyntmoelenberch, S. Geertruyden, S. 

Elisabeth after die Tolbrugh, te Prekers hier ende den Minderbrueders, ten Bogaerden, die Clarissen te 

Boicxtel; noch begheer ick een dartichsten gedaen te hebbene, dat is dartich missen van Requiem die 

my bestaen zall ende achtervolgen die zonder ophauwen terstont nae myn doot te weten die Prekers 

ten Bossche, die Minderbrueders, die Bogaerden; ende hier voer zoe maecke ick een iegelycke 

clooster vyer Ryns guldens eens. 

 

Allen myn boeck tzaemen by een gepackt met myn gescreven boeckskens als de canone, misse, de 

ysaya et magistro sententiarum expositione et declaratione ofte die gelycken liggende in die kleercaste 

van mynder caemeren zalmen sluyten in een tonne oft mande ende seynden se te Lovanium aen myn 

heere den president van die college van Hauterle daer ick wel eer heb gewoont anno xlii ende xliii om 

die te distribueren den armen studenten nae syn discretie; maer zynder nochtans ennige boeken onder 
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die diesgelycken in heure liberarie nyet en zyn ende wel zouden begheeren te hebben, dyen boeck ofte 

die boecken zall die president moegen hauwen ende die leggen in die gemeyne liberarie van heur 

collegie by myn ander boecken die ick daer hoer heb geseynt int jaer van xlv (ut opinor) byden welcken 

waeren opera S. Augustini episcopi ten prouffyte ende ghebruycke van heuren collegisten; daer omme 

begheer ick zeer aen myn heere den president ende bursalen van dyer collegie dat zy toch harttelyck 

willen bidden Godt den heere dat hy my haest 

 

 

p. 19 

 

woude verlossen vuyt den vegevuer. 

 

Noch zoe maecke ick myn nichte zuster Marycken van Os (die dochter van heer Willem van Os myn 

neeff) professysuster in S. Geertruyden clooster woonende myn cleyn crucifixken dat geverwt is, 

staende in myn slaepcaemer op een tresoor voor myn ongeverwde crucifixken; ende in dat geverwde 

crucifixe daer staet in die figuer van S. Maria Magdalenen tussen die figuere van Onser Liever 

Vrouwen ende van S. Jan evangeliste; ende oft myn voors. nichte voor my oeverleden waer, zoe 

maecke ick dat voors. crucifixken die Mater van S. Geertruyden clooster om dat zy toch voor my ende 

Merycken myn voors. nichte ende heur zuster zuster Jenneken van Os oock professy de suster van S. 

geertruyden woude bidden ende int gemeyn doen bidden die susteren, want dit voorscreven geverwde 

crucifixken heeft my Merycken myn voorscreven nichte gegeven tot een memorie voor Jenneken heur 

zuster doene zy oeverleden was; ende want myn twee voorscreven nichten van Os dit was gegeven 

voer een memoriael (eer die mater van After die Tolbrugh) van brueder Martten vander Keelen suster 

wegen professyde zuster van After die Tolbruge clooster, soe begheer ick harttelycken zeer oock van v 

luyden dat ghy zeer wilt bidden voor den voorscreven broeder Martten ende zyn zuster voors., want zy 

waren die oeme ende die meye van Jenneken ende Merycken van Os myn nichte 

 

Ick maecke ten Bossche den Minderbroeders ende die Prekers eenen gulden eens voor eeniegelycke 

clooster ende die drie cappellanen van Sint Jans tzamen eens eenendetwintich stuvers, ende den 

cappellaen vanden baghynen eens twelff str. 

 

 

p. 20 

 

omme dat zy als zy in heur kercken preken zoude voir myn doen lesen eenen pater noster ende een 

ave maria een jaer lanck;  

Ende off myn voors. besetselen met den naebescreven besetselen die my tzaemen vuyter hant zall 

geven meer beliepe tan die ghereede penningen diemen dan by myn vynen zall beavontueren, zoe 

begheer ick op myn executeuren dat zy hoer daer nyet aen en stooten, maer willen aansien datmen 

my sculdich is ende noch daer en boven ofte noch daer mede nyet en waer genoch, zoe sullen die 

executeuren noch beuren myn renthen all op tot dat het all betaelt zall zyn, jae oock dat ick mynen 

erfgenaemen heb gemaeckt ontfangen tot dat all betaelt is. 

 

By my salmen vynen zommige sleutelen die my gedaen zyn op dat ick my zoude moegen in heur 

plaetsse wat wandelende vermaecken; dese sluetels begheer ick datmen die wederomme gheven zall 

ende dancken haer zeer dat zy my die zoe langhe ghedaen hebben; te wetene inden iersten twee 

lange smaele sloetelkens sonder pypkens van die Minderbruederen te Loeven; ende desen bruederen 

zalmen oock mede zeynen een pont groot daer voor zullen zy hebben in pitantie van wyn ende 

schoonbroot, want ick heur hyer te voeren nyet en hadde ghemaect; ende hier voor soe zullen zy my 

een vuytfaert nae doen  ende een dartichsten naedoen) waer aff den eenen sleutel is van dat gemeyn 

slot ende den anderen van die liberie aen een nestelken ghebonden die my hier oock wel eer te passe 

hebben gecoemen in dit clooster; noch twee ander sluetelkens by die cortter zyn van die voors. 

plaetsen inden convente vanden Prekers ten Bossche; noch ten dordden oock twee sloetelkens by een 

gebonden daer den eenen aff is groodt ende den anderen cleyn vanden  

 

 

p. 21 
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Bogaerden clooster ten Bossche; noch ten vierden twee sloetels met pypkens, den eenen langer 

tanden anderen en smaelder van een kistken tegen S. Joost autaer over in S. Jans kercke ende den 

anderen vanden scheepken onder den voors. autaer staende ende dese voors. sluetels liggen in myn 

slaepcamer in mynen dreyenden lessener; die ander sleutels zyn van mynen huyse, cofferens, kisten; 

ende van die kisten die staen in dat beschot van mynder caemeren ende vanden sluytstoel ende 

cleerkaste ende dese drie leste parcheelen wordden met eenen sleutel gesloeten ende ontsloeten; 

ende hier zyn twee sleutels toe ende tot dat viercante hoochte kiste zyn drie sleutelen toe dat in myn 

slaepcaemer staet; ende tot die bovenste slaepcaemer zyn twee sleutels toe; ende dese liggen by een 

gebonden in dat tresoorken dat in myn slaepcamer staet; behalven den eenen sleutel van de bovenste 

slaepcaemer die ick liet steecken ghemeyndelyck in dat slot; die ander sleutels vanden huyse 

draechden ick ende myn boeden daechelycks aen heur lyff; ende myn maet heeft ghehat den sleutel 

van die tresoir die in dat voorhuys staet daer in bewaert wort het daechelykcse lynwaet; ende myn 

tennewerck heeft die mate te bewaren al tsamen 

 

Ende ick begheer datmen maenstonden hauwen zall een jaer lanck met een lesende misse van 

Requiem; ende nae die misse den psallem "Miserere mei Deus" ende den psalm "De Profundis" ende 

daer nae dese drie collecten, waer aff die ierste zall syn "Deus qui inter apostolicos sacerdotes", die iie 

"Deus ut me largitor" ende die dordde "Fidelum deus omnium"; dese psalmen metten collecten zalmen 

lesen staende op dat graft van desen testatoir; ende ick begeer dat myne neefven ende nichten van 

Oss, Bevers ende Jeger ten Bossche woonende met myn executoeren ende huysvrouwen 

 

 

p. 22 

 

dese misse hoorende (die welcke ick begheer dat lesen zall een van die Cruysbrueders die myn 

weeckmisse doen ende lesen alle weecken op S. Joost autaer, die oock daeghs te voeren zall lesen 

een vigilie van ix lessen ende daechs daer nae eenen viien salm vander penitentie met den pcen (?) 

ende collecten nae die usantie van Luydick; ende die brueder zall hebben voor zynen arbeyts loon alle 

maenstonden vier stuver (boven zynen offer ende twee wittebroyen van eenen stuver het stuck); ende 

ten grave staende voor myn siele biddende, dat die zullen hebben alle reyse vander maenstonden een 

wittebroot, een iegelyck van hoer van eenen stuver; ende die meester vanden H. Geest die zall deur 

zynen diender daechs te voeren voer der maenstonden dach myn leste voors. neeffven ende nichten 

ende myn executeuren met heur huysvrouwen doen bidden dat zy toch sanderdaechs zouden willen 

coemen totter missen vander maenstonde daer inne biddende ende offerende voor die siele des 

testatoers voors.; ende dese persoene die die meester vanden heyligen geest voorscreven daer toe 

verkiesen die zall hebben alle reyse vander maenstonde als hy over alle zyn bootschappe heeft well 

gedaen twee witte broyen van eenen stuver het stuck; ende zall oock mede voer die siele bidden; Eer 

het jaer vervult zynde zoe zalmen oock een jaergetyt houden van een leesmisse van Requiem daer toe 

ick begeer datmen zall toe bidden te coemen myne neefven ende nichten Oss, Bevers, Jeghers in die 

meyerye vanden Bossche woonende; ende die executoiren van mynen testament met haer 

huysvrouwen om coemen hooren die misse ende offeren daer in ende bidden voor myn siele in die 

misse; ende dan sullen zy tsaemen nae die misse coemen ter maeltyt met myn heere die die misse zal 

hebben ghelesen 

 

 

p. 23 

 

die welcke ick begeer dat sall zyn die cruysbrueder die myn weeckmisse doet gemeyndelycken op S 

Joost autaer voors.; welcke maeltyt myn executeuren van mynen testament te voeren zullen hebben 

doen bereyen om tsavonts eeniegelycke in zyn huys te vertrecken; ende die reste vander maeltyt coste 

zalmen voer die doere van huyse om Godts willen den ermen deylen nae die maeltyt. 

 

Ende ofter iemant van myn drie executeuren die executie van mynen testament nyet en woude 

aenveerden als ick begeert heb ende zy my toe hebben geseet ende dat die twee ander executeuren 

die executie wel wouden aenveerden zoe zullen sy dat oock well moegen doen; ende zullen dan daer 

aff voer hoer loon hebben als ick in myn testament heb voor die drie executoeren geordineert; ende 

noch ofter twee van myn drie executoeren nyet en wouden die executie aenveerden van mynen 

testament in dyen zoe maecke ick als voors. is mynen dordden executeur als hy die executie van 
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mynen testament heeft volbracht die voors. eenhondert die zy souden onder heur dryen hebben 

moegen deylen; ende oft nyement van hoer drie die executie en woude aenveerden, zoe begheer ick 

aen myn heeren die schepenen dat zy my drie ander executeuren ordineren ende vuegen hoer noch 

meer toe tan ick heb gedaen, eest zaecke dat ick heur nyet genoch toe en heb gelaeten. 

 

Sint Joost autaer in S. Jans Evangeliste kercke ten Bossche staende maecke alle myn habyt vanden 

misse, als casule, albe, amicte, manipele, stole, twee  

 

 

p. 24 

 

gardynen metten autaer cleet, altesaemen van teneyt camelot gemaeckt ende gewyt is; ende oock 

myne twee lynen autaer cleekens met mynen missael boeck die ick thuys te besingen plach 

somptyden. 

 

Den Bogaerden clooster maecke ick inder stadt vanden Bossche mynen autaer steen met die custodie 

van dyen die ick daer toe heb doen maecken daer nae dat zy my dyen steen hadde gegeven. 

 

Die Prekers Tshartoigenbossche maecke mynen kelck net custodien van dyen,  ende die twee silveren 

ampullekens (die kelcke is van rynen silver ende wel vergult ende onder bynnen den voedt staet 

ingesteecken mynen naeme ende den datum van het maecksel) ende een silveren lepelken ende een 

gewyde corporael met twee kellicx doeckskens van verscheyden soorten met een peesken met broot 

cofferken; dat altsaemen leeght inne een fruweelen [sic] custodie in een houte custodie besloten. 

 

Ende offmen ennige briefkens, cedullekens ofte pappierkens van mynder hant bescreven ende 

onderteeckent waren bevonden daer ick yemonden wat in gemaect hadde ofte van desen 

tegenwoordigen mynen testament wat hadde verandert, het zy luttel off veel, dat will ick dat inne alle 

manieren cracht zal hebben gelyckerwys all oft in dit myn testament ghescreven waer. 

 

Ende want ick gehoort hebbe seggen hoe dat die weeskynderen haest wel mochten vercoren wesen 

ende  

 

 

p. 25 

 

onderhouden wordden in dese stadt van Tshartoigbossche wanter verscheyen huysen erven bynnen 

deser stadt ende renthen zyn daer toe opgedragen den weesmeesters voor schepens van deser stadt 

ende daer omme ter eeren Gods om dat te beter zoude voortganck moigen hebben, soe wil ick hoer 

nu maecken allen myn ander goeden ende renthen die ick noch nyet en heb ewech gemaeckt als hier 

nae volgen sal ende staen aldus zoe nae in ordine in myn cleyn rekenboeck; aengaende den rogge 

ende die ander renthen, erve ende pachten in die reeckeninge van mr. Jan van Broegel mynen 

rentmeester die hy my heeft gedaen ende ick hebse onderteeckent ende was zyn leste reeckeninghe 

vanden jaere lvi; maer hier is noch te weten, eest zaecke dat voor myn doot die weeskynder noch nyet 

en zyn toegelaeten om hyer te woonen ende onderhouden te wordden doer een octroye vercregen 

vanden hartoige van Brabant ende vanden paus oft onssen bisschop, soe en maecke ick heur nyet 

met allen, maer ick maecke dan die goeden den blockmeesters van deser stadt tot profyte van onse 

arme medebourgers van desen stadt Tshartogenbosche die welcke ick alleynskens noemen zall nae 

die specificatie van die renthen die ick heur maecken zall. 

 

In den iersten den weeskynderen zoe maeck ick myn woonhuys metten hoff ende dat afterhuys 

staende in die Kerckstraet tusschen heer Aelbert van Thephelens huys aen deen zyde ende aen die 

ander zyde beneven dat huys van Aelken die weduwe van Peeter Geelmans daer die Arke van Noye 

voor vuythanght met allen den huysraet die daer in is als bedden, cussens 

 

 

p. 26 

 

slaeplaeckens, servetten, handtweelen, droochdoecken, oorcussens, fluwynen, taeffellakens, cussens 
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groot ende cleyn, ende oock allen die stucken lynenlaeckens het zy dat syn groot ofte cleyn, zyn 

gelycke oft ongelycke daer wat aff is gesneden ofte nyet gesneden, het zy pellelaeckens oft ander 

laecken van lynen oft van vlassen, garen geweven ende oock alle myn garen groot ofte cleyn, wercken 

oft vlessen, gesoeden oft ongesoeden, ende myn cleederen altesaemen als tabbarden, rocken, 

wammissen, hoesens, schoen, pantoffels, stoel ende bancken, kisten, kofferens, biervaeten, 

waetercuypen, vleeschtonne, waschcuypen, vleeschtonne, botertonnekens, allen myn tennewerck van 

schotelen, potten, cannen, teliooren, warmoescommekens, mostartsauchierkens, pispotten, alle myn 

eerewerck ende eerdewerck als vleeschpotten, waetercannen, ketelen, kandelaeren, vuerpannen, 

braetpannen ende all dat oeverscoth van myn borringe ende van mynen rogge op mynen solder 

liggende ende vleesch ende boter dat in die tonne noch zall oeverschieten als myn diender heer 

Symon ende myn maet Margareta zullen vuyt mynen huyse begheeren te gaene, want zy zullen daer 

well in moegen woonen blyven gebruyckende heur nootdruft vanden voors. brant, cost, bier ende boter 

een halff jaer lanck, believet hoer zoe lange te blyven om dat zy hoer daer en tusschen zouden 

moegen ergens wel bestellen; ende eest zaecke dat dese weeskynder meesters noch nyet en hebben 

vercregen die octroye vanden hartoige van Brabant ende van myn heere die paus van Roomen ofte 

van onsen bischop, zoe zal dan dat voors. huys met syn voors. huysraedt den weeskynder zyn 

ontmaeckt ende gemaect den blockmeesters vanden huysarmen van die Kerckstrate tot 

Tshartoigenbossche 

 

 

p. 27 

 

Ende die dit huys aenveert zal jaerlicx moeten betalen der Groeter Infirmarie vanden Grooten 

Baghynhoff te Korsmis achtendetwintich stuvers ende noch aen Jan Colen in die Vischstraet op onser 

Liever Vrouwen Lichtmis vier R[yn]s guldens 

 

Ten tweeden soe maecke ick den weeskynder als voor myn drie negendegedeelte die ick hebbe van 

negemans hoeve die my te deel gevallen zyn met den huyse dat ick daer heb doen tymmeren nyet 

verre vanden Cauwater clooster; ende en hebben die weesmeesters die twee octroyen nyet voor die 

weeskynder vercregen, zoe ontmaecke ick hoer dese voorss[creven] iii/ix ende die maecke ick den 

blockmeesters vanden Hynthaemereynde tot prouffyt van die arme huysarme aldaer woonende die 

daer mede zullen moeten worden onderhouwen. 

 

Ten dordden soe maecke ick noch den weeskynderen als voor twee mud roggen die my verschynen 

Purificatio uut dat convent van die Baseldonck; ende noch een mud roggen vuyt Geldrop, waer aff dat 

Evert Rutten my aff betaelt ½ mud ende Lambert Raess kynderen het ander halff mud Purificatio; noch 

ii½ mergen lants naeden mergenboeck gereeckent tot Maren; die heeft in hueren ghehat Arnoldus 

Beviers verschynende Martini xvi½ gulden; noch eenen mergen opten hoevel tot Lith ende noch drie 

mergen genoempt den Boencamp, die in hueren heeft gehat Henrick Henricxsz. ende Gerart Reynen 

voor xvii½ gulden; Thys die smit vuyt zynen huyse After die Minrebrueders gilt my Johannes Christi 

viii½ £ ende Johannes vii½ £, die maecken v gulden xii stuivers 

 

 

p. 28 

 

die maecke oock den weeskynder; ende oock die drie drie [sic] gulden die my gilt die weduwe Henricx 

van Stryp verschynen Catharine, maecke ick hoer oock; ende twelff Ryns gulden die my gilt Ffrans van 

Casteren cum suis Omnium Sanctorum; ende zess gulden van Henrick Willemss Assumptionis Marie; 

 ende die twee ghulden twee stuvers vanden convent After die Tolbrugh Johannis; ende die vyff gulden 

van Dries Loyen tot Orthen i/a [=prima] juny; noch drie gulden van Jan Gerincx tot Roosmalen ende die 

vier gulden x stuivers i oirt van myn heer van Heeswyck; ende uut Scynle noch thien Ryns guldens die 

my gilt Art Willems Abbens zoen ende Thonys zyn brueder woonende tot Woensel ende verschynt i/a 

[= prima] octobris, actum xii/a octobris anno lxii ut in libro secretarii Peter Ooms; noch thien Ryns 

gulden van Peeter Henricxsz. van Luyck, Aerlebeeck puris; ende thien guldens van Hanrick vanden 

Eynde cum suis puris Lierop; noch vii guldens van Jacop Danielsz. puris tot Asten; dese veerthien 

voors. parcheelen hebbe ick ghemaeckt, eest zaecke dat zy die twee voorscreven octroyen vercregen; 

ende en hebben zyse noch nyet, zoe ontmaeck ick heur ende maecke den blockmeesters van dat 

Orthen eynde tot prouffyte vanden huysarmen van dyen block vanden Ortheneynde. 
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Ten vierden soe maecke ick noch den weeskynder voors. als voor dese naebescreven; inden iersten 

twee mud roggen ende eenen zester verschynende puris vuyt Hees ende wort my betaelt halff van die 

weduwe van Peeter  

 

 

p. 29 

 

van Peeter Jansz. ende halff van Claes Lambertsz.; den tweeden xx Ryns guldens die my gilt Adriaen 

Woutersz. Ketelers soene verschynen Luce, maer dese renthe zall heer Symon van Ytegem myn 

diender zyn leven lanck ontfangen, want ick hum dese renthe heb zyn leven lanck daer toe geleent 

vuyt Loesbroeck; 3 noch x guldens van Jan Reynen tot Woensel woonende Huberti vuyt onderpanden 

inde Vloet; 4 ende vijf gulden Marti van Meeusken Goyarts sBrauwersz.; 5 ende noch xx Ryns gulden 

die my gilt Gerit Lambert Geeritss ut patet xiii septembris anno lxiiii in libro secretarii Collen, mer dese 

renthe sullen die weesmeesters vuytreycken Margareten van Millen myn maet Thys die smits dochter 

hoer leeven lanck blyft sy by my woonen tot mynder doot toe; anders en dorvent zy dat nyet doen; 

dese vyff voors. parcheelen maecke den weeskynderen voorscreven inne dyer voors. manieren, eest 

saecke dat die weesmeesters hebben vercregen die voors. octroyen, want en hebben zy die noch 

nyet, zoe ontmake ick hoer die voors. vyff legaten; ende die maecke ick den blockmeesters vanden 

Vuchteren dyck om vuyt reycken den huysarmen van dyen Block. 

 

Ten vyffsten soe maeck ick noch den voors. weesmeesters i inder voirscreven manieren noch twee 

mudden roggen die my gelden die kynder van die weduwe Heylken Jan Aertss vuyt den huyse by die 

Pynappels poorte puris; 2 noch v Ryns guldens die my gilt die weduwe Peter Truyen Martini tot 

Soemeren; 3 ende noch aldaer xv guldens die my gilt Marcelis vanden Eynde Thome; 4 noch aldaer 

v guldens die my gilt Adriaen Deenen Omnium Sanctorum; 5 noch negen guldens van Hanrick Jans 

Genensz. aldaer Purificatio; 6 ende vi guldens Jan Theenss cum suis te Weert puris; 7 noch v½ 

guldens 

 

 

p. 30 

 

van vi guldens Henrick Jacopsz. van Aelst Johannis uut Gestel by Oosterwyck; 8 noch v guldens van 

v½ guldens Visitationis Marie van Henrick vanden Hoevel aldaer ende mede onder Diessen; 9 noch vi 

guldens Henrick Raess puris te Sonne; 10 ende twelff guldens die gilt Ffaes van Hoone Johannis te 

Sonne; xi noch vi gulden van Jan Gerits Hoerkensz. i/a [= prima] may tot Aerlebeeck; xii van Arnt van 

Cuyck cum suis Johannis xii g[ulden]s/ die sy my gelden, maecke den voors. als voor; xiii noch vi 

guldens van Ffaes vanden Hoove  i/a [= prima] Martii te Sonne; 14 noch xi½ guldens van Huygh 

Huyghensz. cum suis Huberti op die Vuchteren dyck; 15 ende xv guldens die mr. Jan van Broegel als 

cooper van mynder wynmoelen Johannis; dese voors. xv parcheelen maecke ick den weeskynder 

voors. in dyer voorscreven manieren, eest zaecke dat die weesmeesters hebben vercregen die twee 

voorscreven octroyen, want en hebben zy die noch nyet, zoe ontmaecke ick heur weer dese 

voorscreven xv parcheelen ende die maeck ick nu den blockmeesters van die Vuchterstraet om vuyt te 

reycken den huysarmen vanden voorscreven block. 

 

Ten sesten soe maeckt noch desen testatoir den weesmeesters voorscreven als voor alle dat 

oeverscoth van zyne gereede penningen ofter noch ennige waeren als myn testament vervult zall zyn 

ende alle myn schult wael betaelt ende oock die verschenen renthen het zy van gelt ofte van rogge die 

my verschenen waer, maer eest zaecke dat die weesmeesters voorscreven die twee voors. octroyen 

noch nyet vercreghen hadden, zoe ontmaeck ick heur weer dit vi/te voorscreven testament ende dat 

maecke ick dan nu den blockmeesters van die Vischstraete om dat vuyt te reycken den huysarmen 

vanden Vischstraeten block ende vanden Vischmerckten block 
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p. 31 

 

Ende myn executeuren zullen moeten den weesmeesters voorscreven allen die goeden vanden 

legaten ende testamenten voors. die zyn hier te voeren hoer gemaeckt om all getrouwelyck vuyt te 

reycken den weeskynderen opdragen voor schepenen; ende die weesmeesters zullen oock voor die 

schepens moeten geloven voor hoir ende voor hoor naecommelingen dat zy die voorscreven goeden 

sullen laeten ghebruycken ende vuytreycken alle jaer aen die dinghen die zy meest van noode hebben 

het zy van cost ofte dranck, cleeder ofte brandt ofte huysraidt. 

 

Ende eest zaecke dat die weesmeesters die twee voors. octroyen dan noch nyet vercregen en hadden, 

zoe zullen dan myn executoeren den voors. blockmeesters van deser stadt voor myn heeren die 

schepens eeniegelyck blockmeester oft blockmeesters van zynen block opdraegen alle die goeden 

ende renthen het zy van rogge oft gelde, huys ende hoff, landt ende sandt,  zoe ick dat den zess 

huysermen blockmeesters heb te voeren gemaeckt; eenyegelyck block zyn zeecker deelen ende 

parcheelen; ende blockmeesters van die zess voorscreven blocken oock sullen moeten geloeven myn 

executeuren ende den schepenen die dan zullen zyn ende die naemaels coemen sullen dat zy alle jaer 

tusschen december inclusive et februario exclusive zullen eeniegelyck inne zynen block den armen 

van hoeren block deylen hoir poirtie vanden voorscreven testateurs goeden op eenen zeeckeren dach 

altyt;  welcken dach die blockmeesters metten schepenen ende myn executeuren sullen eens 

verkiesen (ende zall altyt werdden ghehauwen nae dat den armen van dyen block alderbest te passe 

coemen zall, in broot, ghelde, borringhe te weten als syn lange te voeren geen aelmisse vuytgereyct 

 

 

p. 32 

 

en hebben; noch en zullen nyet haest dorven doen naer die voorgaende fundatie. 

 

Ende myn executeuren voorscreven sullen voor twee schepenen vander stadt van 

Tshartoigenbossche selve moeten bethoonen dat zy die executie van myn testament wel hebben 

volbracht; ende myn rendtmeester Aert van Broegel zall oock ten zelven tyde voor die voorscreven 

schepens oock doen zyn reeckeninge van den ontfanck ende vuytgeven van myn testateurs goeden 

ende het reliqua vanden tyt van zyns vaeders mr. Jan van Broegel myn rentmeester weghen, die welck 

mr. Jan van Broegel reeckeninghe my gedaen is ende geaccordeert is van my doer myn hanteecken 

als vanden jaere sess ende vyftich; ende zynder tyt hebbe Art van Broegel van syns vaderen 

oeverleden wegen ende zyn moeder noch leevende alle beye noch laeten ontfangen ende vuytgeven 

van mynen twegen ende van haere ontfangen ende doen uut van mynen twegen, maer Aert van 

Broegel ofte die weduwe Lysken van Broegel en hebben my noch gheen reeckeninghe gedaen vanden 

voorscreven tyt tot Pincxten toe anno lx ende sess die ick heb geapprobeert; ende want ick van hoer 

heb ontfangen oft wat ick hoer hebbe voor my doen betaelen oft wat ick van myn renthiers heb 

ontfangen oft wat ick heb gegeven aen die kerckhoff van S. Jacop muere te metsen ende myn 

bouwhuys te tymmeren byt Cauwater dat zalmen by my vynden, want sy en hebbent nyet vuyt heuren 

buydel al van mynen twegen verschoth ende my verleet. 

 

Ende die twee heeren die schepen voors. sullen ontfangen van myn executeuren voor die twee 

reeckeninghen te hooren 

 

 

p. 33 

 

ende te approberen ten meesten prouffyt vanden armen weesen kynderen ofte huysermen eenen 

redelycken grooten gouden penninck eeniegelyck in zyn hant voor hueren wyn ofte twee, daer mede zy 

te vreden sullen zyn. 

 

Ick mr. Frans van Uden begheer op myn executeuren voorscreven dat zy toch dit myn testament zullen 

willen volbringen ende sullen weten hoe dat ick dit testament eens op heb gebroken ende verandert, 

daer aff snyende twee bladerken ende te drie plaetsen vuytgescrapt heb; ende daerom zoe heb ick 

wederom onderteeckent met mynen naeme op die geboorte van S. Jan Baptisten dach anno xv/c lxvi 

(gelyckerwys als ick te voeren anno lxii in myn woonhuys als blyckt in leste bescreven blat naest 
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desen) Ondergescreven: By my mr. Ffrans van Uden priester onweerdich; opt leste voorscreven bladt, 

zoe stont noch gescreven dit altesaemen dat hier voors. staet in dit libel van xiii off xiiii bladerkens 

pappiers, is dat testament ende den vuytersten wille ende leste begeerte van my mr. Ffrans van Uden, 

priester etc. ende (als boven in dat beginsel van dese staet) dat ick selve heb gescreven in myn 

voorscreven huys staende in die Kerckstraet, daer ick nu ter tyt in woonende ben in die stadt van 

Tshartoigenbossche staende in die Kerckstraet tusschen heer Aelberts van Thephelens huys ende dat 

huys daer die Arcke van Noye vuyt hanget; ende wille dat dat zall wordden vervult deur crachte vanden 

voors. octroye van onssen heere Carolus den v/en keyser van dyen naeme ende consent vanden 

bisschop van Luydick (als staet voor in dat eynde vanden iersten dordden bladt) om welcke te moegen 

maecken myn testament daeromme zoe heb ick selve dit myn testament gheschreven int jaer ons 

heeren xv c twee ende tsestich op Sinte Vincents dach voor paesschen in januario den xxii dach by my 

ende ondergescreven; M. Ffrans van Uden ende was alnoch inne tselve besloeten testament 

bevonden 

 

 

p. 34 

 

als dat geoepent wordden zekere billetken dwelck in is houdende zoe ende als hier nae volght: Dit myn 

testament begheer ick terstont nae myn doot gelesen te hebben ofte minstens voor myn vuytfaert ende 

daer nae gedaen te hebben ofte minsten voor myn vuytfaert ende daer nae gedaen te hebben; Ffrans 

van Uden, priestere ende myn executeuren die op die ander zyde gescreven staen hebben my 

toegheseet op den iersten vrydach in die Vasten inden Heyligen Gheest nae der noenen, doen ick heur 

den wyn hadde gheschoncken dat zy myn testament souden vervullen. Actum anno xv/c lxi in 

presentie mr. Henricken Bloeyman, heere van Helvoort.  Hyer onder stont gheschreven ende was een 

ander hant: Ick mr. Ffrans van Uden, priester, constitueer tot mynen vierden executeur N. Barvoet 

mynen neeffve, den man van Catharina weduwe wylen Ffrans Boogardt; ende zall hebben zyn aenpart 

van tghene des den anderen ececuteuren is ghemaeckt. Actum xv/c 66 mensis novembris etc. met 

presentie notario Adriano Back, vicecurato; ende was besegelt met mr. Ffranssens seghele daer op 

ghedruckt; noch op dander zyde stont noch geschreven: dit zyn die executeuren die ick mr. Ffrans van 

Uden heb ghestelt om dit myn testament te vervullen, te weten meester Goyart Lombarts, heylich 

gheestmeester ende Jan Jansz. van Liebergen, kerckmeester ende mr. Goyart van Vechel, 

raidtsheere ende oft iemant van desen twee ierste storff voer my ofte alle beyde saemen, zoe zullen 

dan myn executoeren syn die in heur plaetsch zullen zyn oft ierste nae wordden vercoeren; ende oft 

mr. Goyart van Vechel oeverleeden waer voor my zoe zullen dan die iie ierste voorscreven meesters 

mynen dordden executeur verkiesen den gasthuysmeester; by my Ffrans van Uden; alnoch zoe is 

bevonden int zelffve testament ghesteecken zynde eenen besegelden brieff daer op stont geschreven 

"facultas testandi pro me Francisco de Uden" innehoudende zoe ende als naevolght/ 

 

 

p. 35 

 

Officialis Leodiensis dilecto nobis in christo magistro Francisco de Uden presbitero pronunc nullum 

benefitium obtinenti in opido Buscoducensi commoranti salutem in domino; ut deinceps quotiens vobis 

expediens videbitur testamentum facere seu de bonis vestris mobilibus et immobilibus vobis a Deo 

collatis et imposterum conferendum disponere aut alias quomodolibet tam in vita quam in morte 

quibusvis personis aut locis prout vestra dictaverit conscientia ordinare executoresque seu 

manufideles huiusmodi testamenti seu ultimae voluntatis eligere et constituere ac bona vestra in 

eorum manibus supportare libere possitis et valeatis iuxta canonicas sanctiones etiam si vos 

imposterum contigerit aliquod beneficium seu aliqua benefitia ecclesiasticum curatum vel non curatum 

ecclesiasticaque curata vel non curata canonice obtinere; vobis tenore praesentium indulgemus ac 

plenam concedimus facultatem quam ordinationem sic ut premittitur per vos faciendam dum & quando 

illam vos facere contigerit, laudamus ratificamus et approbamus ac tenore praesentium in Dei nomine 

confirmamus; in cuius rei testimonium sigillum curiae nostrae officialitatis praesentibus duximus 

appendendum. Sub anno a nativitate Domine xv/c quadragesimo quarto, mensis martii die vicesima 

octava. 

Ondergescreven/ pro domino sigillum Marcelis <onleesbaar woord> Hoilla[n]t  

 

Ende stont opt besloeten testament geschreven aldus: 
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Anno xv c lxii stilo Brabantie opten xxviien dach der maent january, zoe is voor my notario ende den 

getuygen naebescreven gecompareert die eerbare ende discrete heer ende meester Ffrans van Uden, 

priester gaende 

 

 

p. 36 

 

staende ende metten menscen converserende ende heeft my verthoont dit tegenwoordich libel 

gesloeten ende toegesegelt by zyne eygene handt (zoe hy verclaerden) gescreven, willende 

expresselicken alles sgeens daer inne begrepen synde te worden onderhouden inne allen zynen 

puncten ende articulen naegegaen te worddene als zyne testament, lesten ende vuytersten wille; 

ordinerende mits desen dat tselve terstont nae zynder afflyvicheyt zall by my notario ondergescreven 

oft by eenen anderen legalen notaris ter presentien van twee getugen ende van zynen executoers oft 

ennnige van hen oepen ghedaen, gelesen ende nae inhoudene van dyen gedaen te worddene als 

voor; ende zall daer aff byden zelven notarius een off meer instrument in behoorlicker formen 

geextendeert ende vuytghereyckt te worddene den ghenen daer toe geinteresseert synde.  

Aldus gedaen inder cathedraelder kercken van Sint Jan evangelist, datum ut supra; daer by aen ende 

oever waeren eerbare ende discrete heeren Ygram van Well ende heer Bartholomeeus Brants, 

benefitiaten ende poorteren als trouwerdige getuygen daer toe geroepen ende sunderlinge gebeden. 

Ondergescreven/ Et me Christiano de Schyndel notario ad premissa; geteeckent/ Ygramies de Well 

presbiter, Bartholomeus Brants presbiter;  

 

vanden welcken die voors. comparanten begeert hebben van my openbaer notaris onderges. een off 

meer openbaer instrument off instrumenten tot hunder behoeff ende der geenre daer toe interest nu off 

inne toecomenden tyden ghemaeckt ende vuytgereyct te worddene.  

Dits gheschiet inden sterffhuyse vanden voorscreven heeren ende meesteren Franssen van Uden 

opte camere staende Tshartoigenbossche inder Kerkstraeten inden jaere ons Heeren geboorten xv/c 

zess ende tzestich inder <niet ingevuld> indictien der maent van decembri den iersten dach ende 

pausdomme voorschreven. 

 

 

p. 37 

 

daer by aen ende oever waeren die eerbare ende voorsichtige Jan Adriaensz. cremere inde Gulden 

Flessche ende Anthonis vanden Wiel Mathyssz. als ghetuygen hier toe geroepen ende ghebeden. 

  

 Ende ick Jan van Kessel bourger der stadt van Tshartoigenbossche sbisdoms van 

Luydick ende aldaer residerende openbaer notaris ende byden Raedt van Brabant 

totten exerceren vanden notarisschappe geadmitteert wandt ick voirs. testament 

inder formen alst hyer boven uutgedruckt staet hebbe ontslooten ende gepubliceert 

inne presencien der getuygen lest genoempt als notaris daer toe versocht zynde 

daer omme soe heb ick daer van gemaeckt dit tegenwoordich instrument int 

pampier groot achtien bladeren ende drie regulen byder handt van eenen anderen 

geschreven ende inne deser openbaerderen formen geextendeert ende 

geredigeert ende met myne gewoontlycke signature ende naeme ondergescreven 

ende geteeckent tot geloeff vastichs ende getuychenisse van des voirs. is gebeden 

ende gerequireert zynde, mede approberende die merginale additie opt 

seventhiende bladt staende luydende daerom zoo heb ick selve dit myn testament 

 

 

 volgt handtekening van Van Kessel 

 

 

 

Samenvatting testament Frans van Uden 

 

procedure 
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op 28 maart 1544 geeft de officiaal verlof aan Frans om te testeren 

in 1544 geven Karel V en de bisschop van Luik eveneens licentia testandi 

op 13 februari 1562 hebben in het Geefhuis de executeurs beloofd het testament uit te voeren 

hij heeft het geschreven op 22 januari 1563  

het is in de St. Janskerk besloten ingeleverd 27 januari 1563 

[1565 stadsbestuur maakt verordening op het weeshuis, bron: kroniek Berne] 

hij heeft het ondertekend na erin gewijzigd te hebben op 24 juni 1566 

[22 augustus eerste dag van de Beeldenstorm in de St. Jan; periode 22 augustus - 11 september geen 

erediensten in Bossche kerken wegens de strom; bron: kroniek Berne] 

hij benoemt nog een vierde executeur, zijn neef N. Barvoet in november (zonder dag) 1566 

[niet bekend is wanneer hij is overleden; moet zijn tussen 1/30 november en 1 december 1566 

geopend in het sterfhuis in de Kerkstraat 1 december 1566 

bij notaris Jan van Kessel vervoegen zich de executeurs 

het testament draagt de superscriptie van Corstiaan van Schijndel, priester en notaris 

twee priesters als getuigen 

jkr. Roelof die Bever is een van de erfgenamen en verzoekt opening 

 

testator:  

mr. Frans van Uden Hendrikszoon, poorter, wonend in de stad en priester 

heeft broer mr. Roelof 

zijn moeder is een dochter van Roelof De Bever de oude  

zijn oom is 

ook familie van Rutger van Berkel 

hij heeft een eigen rentmeester genaamd Aart van Breugel 

dit is een zoon van mr. Jan van Breugel 

 

graf 

 

hij wil begraven worden in het graf van mr. Roelof van Uden zijn broer in de St. Jan 

voor het sacrament 

beschrijving van de zerk 

hij heeft een aflaat van paus Clemens VII dat hij ook tijdens een interdict of ban mag worden begraven 

! 

bij zijn graf te hangen een tafereel van de kruisiging dat nu staat op het tresoor voorin zijn woonhuis 

geen pompa 

de erfgenamen in Brabant niet uitnodigen want dat wordt te duur (reiskosten en zo), het zijn er zo veel; 

noemt neven en nichten Van Os en Hinkaart 

zij moeten in plaats daarvan bidden voor zijn ziel en het uitgespaarde geld  om Godswil weggeven 

wel uitnodigen de neven en nichten Van Os, Jegers en Hinkaart die in DB wonen, maar zij mogen niet 

gaan logeren in zijn huis want dit is te klein en hij wil niet dat de een meer krijgt dan de ander 

het gaat om de kinderen van Jan de Bever, Willem van Os, heer Philips Hinkart en Wouter de Jeger 

verder uit te nodigen de paters van het Geertruiklooster, Windmolenberg en Achter de Tolbrug 

verder priors van de Predikheren, de Kruisbroeders en de Bogarden 

en de pater van Annenborch 

20 wassen kaarsen ad 3 pond te dragen door de arme kinderen van de arme fraterkens uit te kiezen 

door hun rector 

deze kinderen krijgen van de executeurs ieder 1 el zwart laken 

bepaalt de verdeling van de toortsen onder andere OLV boven en beneden in de St. Jan, 5 kloosters in 

Leuven, Annenborch 

de executeurs moeten een maaltijd maken [voor na afloop ?] maar deze moet veel soberder zijn dan 

hij destijds maakte voor zijn broer, dit op aanraden van oude lieden 

 

legaten 

 

onrechtvaardig verkregen goed moet worden teruggegeven 

voor goederen waar hij zich niet van bewust is krijgt de St. Jan 6 str. en de kathedraal in Luik 3 str. 

 

erfgenamen 
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aan de erfgenamen van vaderszijde  

namelijk de kinderen van Willem van Os en Philips Hinkart e.v. zuster van zijn neef Willem van Os  

de volgende goederen waarmee zij tevreden moeten zijn 

3/5 deel van £ 67 pond pay: uit de heerlijkheid Ravenstein 

zij hebben de resterende 2/5 

zijn aandeel in de tiend van Heesch die hij bezit samen met  de kanunniken van de St. Janskerk echter 

wel onder de last van het onderhoud van enkele delen van de stadsmuur tussen de Vughter- en de 

Orthenpoort 

terloops wordt gesproken over de 'magen' Van Eyk en Berwouts 

deze last heeft hij geërfd van zijn vader 

het onderhoud doet hij samen met andere burgers 

dat is hem verteld toen hij in DB kwam wonen namelijk in 1535 

echter: het is hem toen verteld, maar sindsdien tot nu toe in 1562 heeft hij er niets meer over gehoord 

 

volgt een omstandig verhaal over de verantwoording van de rente uit Ravenstein 

Frans heeft een boekhouding 

 

sprake van een hoeve in Gerwen 

Rutger van Berkel, een neef, heeft deze in 1548 gekocht 

een zekere meester Jan van Breugel rekent daarover 

 

de erfgenamen van moederszijde zijn: 

de kinderen van zijn oom Jan de Bever 

hij vermaakt aan hen 3/10 van 16 morgen land even buiten de stad 

verder de kinderen van Goyart de Jeger die hij 'houdt' voor erfgenamen van moederszijde 

hij vermaakt aan hen de gewincijns op St. Willibrord in Oss ten bedrage van Fl. 9,25 

een erfje van 3 vatzaad land in Oss 

het rekenboek van de gewincijns is bij de weduwe van mr. Jan van Breugel 

de smaltiend van Heesch 

een erfpacht van 2 mud rogge uit Tilburg 

 

meer krijgen de erfgenamen niet want zij hebben al genoeg tijdelijke zaken en hij wil graag wat doen 

ad pias causas  

hij heeft een octrooi om te testeren van Karel V uit 1544 en een potestatem testandi van de bisschop 

van Luik uit 1544 

wie van de erfgenamen niet tevreden is verliest zijn deel 

onwillige erfgenamen krijgen 1 oude groot 

mochten alle erfgenamen zich verzetten dan onterft hij ze en wordt de hertog van Brabant enig 

erfgenaam 

sprake van zijn "vuytverkoren kinderkens" 

 

 

lijfrenten aan personeel 

 

hij gaf aan zijn "knape" Simon van Itegem bij Lier een rente van Fl. 20 waarop hij priester is geworden, 

zolang hij leeft  

 

aan zijn dienstbode Margriet Thysken Smietsdochter van Mierlo een rente van Fl. 20 zolang hij leeft  

 

 

mislukt plan 

 

hij was van plan een tehuis op te richten voor weeskinderen toen Hugo Spierings te Heusden was 

overleden 

deze Hugo was gehuwd met Catharina d.v. Hector de Bever een oom van Frans 

krachtens testament kwam hem de helft van de erfenis toe, de andere helft zou naar neef De Bever 

gaan 
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hij was van plan het huis aan het Louwen Brugske waar mr. Jan van Breugel in woonde te 

bestemmen, samen met zijn andere goederen, voor arme weeskinderen 

de schepenen hebben in 1561 van de hertog een octrooi verkregen om in dat huis weeskinderen te 

plaatsen 

hij zou dan de eerste fundator zijn 

bedoeling was dat ook anderen aan dit huis zouden geven want het is groot genoeg 

maar "olasi" toen wij begonnen te spreken over de erfenis wilden mijn vijf neven De Bever mij niet 

meer geven dan een zesde deel van dit huis 

in het testament had hem maar 1/6 deel vermaakt mogen worden, want zijn moeder was gestorven 

voordat nicht Catharina haar testament maakte 

in 1562 werd voor 2 schepenen overeengekomen dat Frans maar 1/6 zou krijgen 

de goederen van Catharina zijn voor Pasen 1566 verkocht en hij heeft zijn deel ontvangen 

 

executele: 

de meester van het Geefhuis 

mr. Goyart van Vechel en na zijn dood de gasthuismeester 

Jan Janszoon van Liebergen, kerkmeester van de St. Jan, en na zijn dood de langs dienende 

kerkmeester 

de drie executeurs krijgen voor hun werk 100 gulden eens 

hij wil niet dat de executeurs de uitvoering van het testament overlaten aan de erfgenamen 

zij moeten het huis en de boedel inventariseren 

wanneer de executie klaar is moeten zij rekening afleggen voor de schepenen 

 

 

legaten  

 

1. aan alle fraterkens, alle bonifanten en alle koorkinderen van de St. Jan een schoon brood van 

1 oort 

2. aan de volgende kloosters 5 gulden voor een pitantie en onder de last van een requiem en een 

vigilie van 9 lessen 

 Annenborch 

 Coudewater 

 Windmolenberg 

 St. Geertrui 

 Achter de Tolbrug 

 Predikheren 

 Minderbroeders 

 Bogarden 

 Clarissen Boxtel 

3. aan de Predikheren, de Minderbroeders en de Bogarden 4 gulden  voor een dertigste dwz. 30 

missen van requiem te beginnen terstond na zijn dood 

4. zijn bibliotheek moet worden ingepakt en worden opgestuurd naar Leuven naar het college 

van Houterle; hij heeft daar in 1542-1543 gewoond, deze uit te delen onder de arme studenten 

behalve wat zij kunnen gebruiken voor hun eigen bibliotheek, hij heeft hen al boeken gestuurd 

in 1545 onder andere de werken van Augustinus; hij vraagt hen wel te bidden voor zijn ziel 

opdat hij snel uit het vageviir kan 

5. aan zr. Marieke van Os in het St. Geertruiklooster zijn geverfd crucifiekske staande op het 

tresoor in zijn slaapkamer voor het ongeverfde, hierop zijn afgebeeld midden Maria 

Magdalena, en daarnaast St. Johannes en OLV, hij heeft dit kruisbeeldje gekregen van Mariek 

als aandenken aan zijn zuster Jenneke die in hetzelfde klooster zat was overleden; mocht 

Marieke overlijden vóór hem dan gaat dit naar de mater van dit klooster; verzoek om voor hen 

drieën te bidden; het beeldje diende eerder als aandenken voor twee andere religieuzen 

6. aan de Predikheren 1 gulden 

7. aan de Minderbroeders 1 gulden 

8. aan de drie kapelaans van de St. Jan tesamen 21 str. 

9. de kapelaan van het Begijnhof 12 str. 

 6-9 onder de last dat zij een jaar lang na de preek voor zijn ziel laten bidden en wel een Onze 

Vader en een Ave Maria  
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sleutels 

 

in zijn huis liggen enkele sleutels waarmee hij op plaatsen kon komen om wat te wandelen, deze 

moeten worden teruggegegeven; volgt een beschrijving van de sleutels namelijk de Minderbroeders te 

Leuven, de Predikheren in DB, het Bogardenklooster in DB en sleutels behorend bij zijn altaar, dat van 

St. Joost in de St. Jan 

volgt een beschrijving van de sleutels van kasten en kisten in zijn woonhuis 

 

jaargetijde en maandstonden 

 

volgt een gedetailleerde regeling van de maandstonden op zijn eigen altaar 

te celebreren door een van de kruisbroeders 

(deze doen ook al zijn weekmis) 

beginnend met een gelezen Requiem-mis waarna twee psalmen waaronder "de profundis" en drie 

collecten  

deze psalmen en collecten staand te lezen op zijn graf 

daags tevoren een vigilie van 9 lessen en daags na de mis een 7de psalm (onduidelijke passages met 

verwijzing naar gewoonte in bisdom Luik) 

 

wie daarbij aanwezig is krijgt stuivers en wittebrood 

de in DB wonende leden van de families Van Os, De Bever en De Jeger worden verzocht aanwezig te 

zijn 

zo ook het jaargetijde bestaande uit een gelezen Requiem-mis 

op deze mis volgt een maaltijd op kosten van het sterfhuis 

 

10. aan het St. Joostaltaar zijn altaarkleden, zijn priesterkleding en zijn missaal dat hij soms thuis 

placht te lezen 

11. aan het Bogardenklooster zijn altaarsteen met de "custodie"  die hij heeft laten maken nadat zij 

hem de steen hadden gegeven 

12. aan de Predikheren zijn kelk met de custodie en twee zilveren ampullekens; de kelk is van 

zuiver zilver dat is verguld; onder de voet staat zijn naam geschreven; nog wat benodigdheden 

voor een altaar 

 

hij bepaalt dat geschreven codicillen die na zijn dood ergens worden gevonden van kracht zijn 

 

 

Het weeshuis 

 

hij heeft horen zeggen dat er al verscheidene goederen zijn opgedragen voor schepenen aan de 

weesmeesters van de stad bestemd voor de arme weeskinderen; hij vermaakt aan hen al zijn nog niet 

gelegateerde goederen; mocht er bij zijn dood van de hertog en van de paus of bisschop nog geen 

octrooi verkregen zijn om dit weeshuis te stichten, dan gaan deze goederen naar de blokken, zoals 

hierna gespecificeerd. 

 

Dotatie weeshuis 

 

@ zijn woonhuis in de Kerkstraat tussen het huis De Ark van Noé en Albert van Teeffelen met 

alle huisraad dwz bedden, beddengoed, zijn kleren, kisten, vaten en kuipen, tinnegoed, 

keukengoed, aardewerk, de voorraad brandstof en rogge op de zolder 

 bij niet doorgaan: blok Kerkstraat 

@ 3/9 deel van de negenmanshoeve die hij heeft laten bouwen bij Coudewater 

 bij niet doorgaan: blok Hinthamereinde 

@ erfpachten ter waarde van 7,125 mud rogge 

@ 6,5 morgen land in Maren en Lith [= weiland en beemd] 

@ renten in geld ter waarde van Fl. 252,2125 

 

De executeurs moeten voor schepenen rekening en verantwoording afleggen van hun executele. 
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Zo ook Aart van Breugel; zijn vader rekende tot en met 1556 

 

volgt afsluiting 

 

 

Octrooi Philips II 1561 

 

uit: 

A; GBW inv. nr. 2 

 

er zijn in DB al veel Godshuizen, maar er is nog niets voor weeskinderen 

er zijn veel weeskinderen door de recente epidemieën 

dus groeien er kinderen op "in alle quaetheyt, sonder kennisse van Godt almachtich oft der deurcht te 

hebbene" 

dit wordt erger 

door de ziekten zijn er kinderen die geen ouders of familieleden meer hebben 

er zijn enkele burgers die daar wat aan willen doen 

zij willen om te beginnen een huis waar de weduwe van mr. Jan van Breugel in woont bij het 

Loeffbrugske bestemmen als onderkomen 

(Jan van B was rentmeester van het kapittel) 

zij willen dat doteren met 3 of 4 beurzen 

de wezen moeten daar 8 tot 10 jaar wonen 

 

"om by middelen tyde geinstrueert ende geleert te moegen worden tghene dat een Christen mensch 

schuldich is te weten tot salicheyt van zynder sielen" 

en om dat te doen moeten ze zondags naar de Predikheren, 's morgens naar de mis en 's middags 

naar de preek; 

op die dag leren ze in het huis lezen en schrijven en leren ze de gebeden uit het hoofd Paster noster, 

Ane Maria, Credo in unum Deum en de 10 geboden; 

door de week worden ze besteld bij een ambachtsman of gaan naar de school 

 

Philips geeft toestemming conform de bepaling van de Blijde Inkomste 

 

met grootzegel van Ph. II en contrazegel 

met daarop geschreven: voor deze akte is betaald Fl. 10,30 

 


