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TEN GELEIDE 
 
 
Methodische aspecten 
 
Het laatste deel van deze serie dat werd voorafgegaan door een inleiding is deel II, dat in 
oktober 1980 verscheen. In de oorspronkelijke uitgave van 1984 werd aangekondigd dat de 
testamenten op een meer summiere wijze zouden worden behandeld. Bij de herziene 
uitgave van 2016 heb ik van de testamenten zeer uitgebreide regesten gemaakt. Ik kon 
daarvoor terugvallen op destijds gemaakte aantekeningen. Testamenten die nog niet goed 
waren beschreven werden opnieuw aan de hand van het origineel bezien. De testamenten 
zijn vanuit historisch oogpunt de meest waardevolle stukken in dit archief. 
 
Het kwam nogal eens voor, dat een testament eerst in minuutvorm in het protocol van de 
notaris werd genoteerd en dat het veel later, wanneer de maker van het testament was 
overleden, werd gegrosseerd, terwijl soms op een nog later tijdstip een uittreksel werd 
gemaakt. In zulke gevallen zijn, voor zover bekend, de notarissen, de locaties waar het feit 
geschiedde en de getuigen genoteerd die bij deze gelegenheden aanwezig waren. 
 
Dit deel telt veel nummers gevolgd door een letter a of b. Bij de aanvang van het werk 
waren alle oorkonden reeds gedateerd, maar bij nader inzien bleken nogal wat van deze 
dateringen niet correct te zijn. De correctie van deze data leidde doorgaans tot een andere 
plaatsing in de reeks. Bis-, ter- etc. nummers duiden erop, dat van een stuk meerdere 
versies of exemplaren aanwezig zijn. Voor een goed voorbeeld zij verwezen naar nr. 1313 
dat in zes versies is bewaard. 
 
In tegenstelling tot wat in de inleiding op deel II is vermeld, zijn de twee deelinventarissen 
gemaakt door mijn voorganger de in 2008 overleden Huub van Bavel ord. praem. -van 100 
Bossche testamenten en van de z.g. zegelkast- in dit deel wél verwerkt. Stukken, waarvan 
kon worden vastgelegd, dat zij behoorden tot het archief van de Tafel van de H. Geest zijn 
hier dus ook opgenomen.  
 
Daarentegen zijn de stukken die met zekerheid bleken te behoren tot andere archieven 
(Groot Gasthuis, de Negen Blokken etc.) overgebracht en hier niet behandeld. 
 
In tegenstelling tot wat op p. iii van deel II is gesteld, zijn met ingang van deel IV de minuten 
van oorkonden waarvan wel melding wordt gemaakt, maar die niet in het archief van de 
Tafel van de H. Geest aanwezig zijn, niet voorzien van een eigen nummer. Ze zijn echter wel 
aangeduid (voorbeeld: p. 34 ná 1391).  
 
Geïnsereerde en gevidimeerde oorkonden zijn, zoals ook voorheen, wel onder een eigen 
nummer geplaatst. 
 
 
Inhoudelijke aspecten 



 

 
 

  

 
De meeste stukken handelen over de verwerving en het beheer van onroerende goederen. 
De meeste daarvan lagen rondom de stad ‘s-Hertogenbosch. In deze periode (1400-1409) is 
er sprake van een zeer sterke vermogensaanwas van de Tafel. Deze mocht zich verheugen in 
een zeer grote populariteit bij de Bosschenaren. Op de p. 65-67 is een overzicht gegeven 
van deze aanwas. In tien jaar tijds groeide de hoeveelheid rogge voortkomende uit 
erfpachten alleen al met meer dan 283 hectoliter (= ca 21.230 kg) aan. Er werden 14 nieuwe 
spynden gesticht, de meeste 12 tot 18 hectoliter rogge groot. Het hoevenbestand werd met 
drie stuks uitgebreid. 
Drie grote weldoeners die met name genoemd mogen worden zijn: Hendrik Buc (1401), 
Godfried Sceyvel (1403,), Adam van Mierde (1404), Aart van Beek (1405) en Jan Scraghe 
(1405). Deze laatste woonde in de Zadelmakersstraat (thans Schapenmarkt) en was van 
beroep tingieter. Hij bezat naast vele goederen in Stad en Meierij het complex huizen en 
gebouwen dat was ontstaan uit de Jodenpoort, één van de drie grote poorten in de oudste 
stadsomwalling van ‘s-Hertogenbosch.   
Toen deze poort in de veertiende eeuw zijn militaire functie verloor, is hij geschikt gemaakt 
voor bewoning, zoals dat ook gebeurde met de Gevangenpoort. Op 24 december 1405 
kocht Jan Scraghe van de Tafel van de H. Geest een lijfrente van 200 nieuwe Gelderse 
guldens jaarlijks. In ruil daarvoor schonk hij een omvangrijk pakket van goederen aan de 
Tafel, een maand later maakte hij zijn testament, waarin hij wellicht ten overvloede 
nogmaals deze goederen aan de Tafel legateerde en een wekelijkse winterspynde stichtte. 
Deze spynde bestond uit witte erwten die uitgedeeld dienden te worden aan de armen die 
door de Tafel van de H. Geest bedeeld werden. De huisarmen en zij die woonden in 
kloosters en andere conventen, werden nadrukkelijk uitgesloten. De goederen die Jan 
Scraghe naliet aan zijn echtgenote, Luitgart Sceymaker, werden na haar dood in 1408 door 
de erfgenamen eveneens aan de Tafel overgedragen.  
Het vertrouwen dat veel Bosschenaren hadden in de soliditeit en het organisatievermogen 
van de Tafel was zo groot, dat personen die in hun kwaliteit als executeur van een 
testament een spynde moesten organiseren deze taak overdroegen aan de meester van de 
Tafel (nr's 1320 en 1405). 
 
 
Ton Kappelhof 
Archivaris van de Godshuizen 
28 oktober 1984 
+ 
herzien februari-maart 2016 en later 
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1400 
 
 
1261.  
vervallen 
 
 
1262.  
1400, 7 januari  
Vestiging erfpacht landerijen Beek en Donk 
 
Henricus Rover (?) natuurlijke z.v.w. Thomas van der Donc, scholaster van de kerk van St. 
Oedenrode vestigt 
t.b.v.: Henricus Melys van Druenen, bakker. 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit:  
1. een kamp in BEKE bij ARLE op RIETVOERT; 
2. een kamp gelegen als onder 1 grenzend aan de beemden gend. DIE WERINGEN; 
3. een stuk beemd; 
4. een stuk EUSEL grenzend aan een heiland. 
lasten: herencijnzen  
uit 1. een erfpacht van 23 lopen rogge Helmondse maat;              
uit 2. een erfpacht van ½ mud rogge 
uit 3. en 4. een erfpacht van 1 mud rogge, alles aan N.N. 
 
 
1262a. 
1400, 11 januari  
Aanspraak op recht van naasting nr. 1262 
 
door: Goeswinus Moedel z.v. Bertholdus maakt aanspraak op 
op: de in nr. 1262 vermelde erfpacht 
De formulering luidt alleen: ‘exhibuit patentes denarios’; deze formulering hoort bij de 
naastingsprocedure.  
 
 
1243a.  
1399, 29 januari of 
1400, 28 januari 
Overdracht land Haaren en Helvoirt Noordbroek 
 
voor: schepenen van Oisterwijk 
Engbert van de Nieuwenhuis z.v.w. Engbert van den Nieuwenhuis; Mattheus en Wouter 
zonen van de vorige uit diens eerste huwelijk met Hillegond dragen over 
aan: Katrijn d.v. Jan de Leeuw, de tweede echtgenote van Engbert voornd. mede t.b.v. 



 

 
 

  

van de kinderen uit dit huwelijk reeds geboren en nog te verwekken 
van: een erfgoed in Belveren bij Haaren en twee stukken beemd in NOERTBROEC  
Taal:  Middelnederlands 
 
     
1263.  
1400, 30 januari  
Overdracht erfcijns land Den Dungen 
 
Jacobus en Elizabeth k.v.w. Henricus de Nuys dragen over 
aan: Johannes van Best, clericus 
van: erfcijns £ 5 payment 
uit: 3 morgen land gend. SCEEPDONC in DIE DUNGEN 
 
 
1263a. 
1400, 30 januari  
Uitgifte erfpacht land Geffen 
 
Johannes, Thomas en Mabelia k.v.w. Arnoldus Stamelart van den Kelre geven uit 
aan: Theodericus z.v.w. Denkinus die Neyser.  
van: 5 lopenzaad rogland in Geffen AFTER DEN ELSHOF grenzend aan het bos v.w. Rycoldus 

Koc, ridder 
voor: erfpacht ½ mud rogge                                                                      
 
 
1264.  
1400, 14 februari  
Erfdeling goederen Woensel, Beek & Donk, Son en St. Oedenrode 
 
Partijen: 
A. Johannes van der Donc z.v.w. Rutgherus van der Donc; 
B. Johannes Baex gehuwd met Elizabeth en Ghiselbertus van Doorne gehuwd met  Maria, 
beide d.v.w. Rutgherus voornd.: 
C. Johannes van Aafforden gehuwd met Katherina d.v.w. Rutgherus voornd. 
Gedeeld wordt de erfenis v.w. Rutgherus van der Donc en w. diens echtgenote Luytgardis. 
ad A. erfpacht van 19 mud rogge uit een hoeve c.a. in Woensel; onder de toebehoren vallen 
ook de cijnzen en hoenderen; 
ad B. het goed TER DONC in de parochie van BEKE bij ARLE met ook het erfgoed DEN 
HOEVEL en de daaraan verbonden cijnzen, hoenderen en ganzen;   
ad C. 't GOET TEN NUWENHUZE in ZONE c.a. en een erfcijns van 2 groten en 2 oude schilden 
uit een huis c.a. in St. Oedenrode  
voorwaarden: eventuele schade door uitwinning e.d. zal gelijkmatig gedeeld worden met 
uitzondering van een erfcijns van £ 10 oudgeld die toekomt aan de Tafel van de H. Geest die 
alleen voor rekening is voor C. 



 

 
 

  

Op de rug: -’dese gylt Wouter van Craendonck ende syn gecomen van Aert Berwout’ 
     -van 3 mud rogge rogge Woensel voor een spynde. 
 
 
--  28 februari 
Minuut van de aanvulling op het testament van Waltherus van Oekel voor notaris Adam 
van Mierd gegrosseerd 7 oktober 1406. 
zie nr. 1415a. 
 
 
1265.  
1400, 19 maart  
Vestiging erfcijns huis Hinthamereind 
 
Henricus z.v.w. Theodericus, de smid van Hezewyc vestigt 
t.b.v.: Johannes z.v.w. Johannes Zebrechts soen. 
van: erfcijns 40 schellingen payment  
uit: huis c.a. op het Hinthamereind buiten de Pijnappelpoort. 
 
 
1266.  
1400, 19 maart  
Erfdeling goederen Best, Udenhout, Boxtel, Middelrode en ligging onbekend 
 
Partijen: 
A.     Rodolphus Delft en Elyzabeth zijn zuster, k.v.w. Jacobus Avensoen z.v.w. Mechtildis van 
Eycke. 
B.     Enghelbertus Delft, Johannes Steimpel, Aleydis, Egidius van Gheel z.v.w. Johannes van 
Hees gehuwd met Mechtildis d.v.w.  Jacobus Avensoen 
Zij delen de erfenis van Jacobus Avensoen 
ad A.    
1. erfpacht 12 mud rogge uit het goed van Emondus z.v.w. Johannes de Hellu gend. TER 
CAPELLEN te Best, welk goed ooit was van heer Willem van Den Bossche; 
2. erfpacht 5 mud rogge de helft van een hoeve van Johannes Steympel sr. in Udenhout; 
3. erfpacht 3 mud rogge uit 7 mud rogge uit de erfgoederen van Mathias de Moelnere van 
Bucstel en diens zoonJohannes gelegen in Boxtel; de andere 4 mud rogge zijn door Johannes 
voornd. vermaakt aan de Tafel van de H. Geest 
4. erfcijns £ 4  
uit: niet vermeld 
5. erfcijns £ 3 uit 1/3de  van een huis c.a. in Middelrode bij de brug grenzend aan DIE AA. 
6. erfcijns 40 schellingen 
uit: niet vermeld                                                    
7. erfcijns 20 schellingen 
uit: niet vermeld 
voorwaarden: mocht partij A schade lijden door een uitwinning of anderszins, dan moet hij 



 

 
 

  

deze zelf dragen. 
De delen van de andere partijen worden niet vermeld. 
Op de rug:  
1. aantekening over een vidimus gemaakt door Dirk van der Aa in verband met Johannes 
Brant (vijftiende eeuw) 
2. deelbrief rogge Best; hiervan heft men 8 mud rogge uit de 12 mud rogge uit Best; nog 
eens 3 mud rogge (vroeg 17de eeuw).   
 
 
1266b. 
1400, 23 maart 
Overdracht erfcijns Udenhout - goed Ten Beerschot 
 
Deliana d.v.w. Jacob Coptyten sr.  en Gooswijn Steenwech haar zoon dragen over aan 
Hendrik z.v.w. Hendrik Matheus ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 
20 pond payment uit het goed dat was van heer Dirk van Horne en genaamd is ‘ten 
Boerschot’ in Udenhout. De cijns werd gevestigd op 21 april 1351. Mechteld d.v. Jacob 
Coptyten erfde de cijns van haar vader en deze werd haar in een erfdeling die is verleden 
voor schepenen van 's-Hertogenbosch toebedeeld. Deliana erfde hem van haar zuster 
Mechteld. Voorwaarde is dat de meester ieder jaar op het vigilie van Palmzondag een 
uitdeling van witbrood houdt onder de armen tot heil van de ziel van haar zuster Mechteld. 
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 178v en op 4 april 2017 toegevoegd. 
 
 
1266a. 
1400, 24 maart 
Overdracht erfpacht Schijndel-Elde 
 
Henricus van Zulikem draagt over 
aan: Henricus van der Cluyten (‘de Globo’) t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een kamp in Schijndel in EYLDE grenzend aan de gemene straat 
lasten: 3 oude groten aan de hertog. 
bijzonderheid: door Hendrik lang geleden uitgegeven voor 1 mud en de hertogscijns. 
 
 
1267.  
1400, 14 april  
Verkoop erfcijns erf Visstraat/-markt 
 
Hubertus van Ghemert z.v.w. Johannes van Ghemert z.v.w. Johannes  
Elyas, de gewantsnijder en Willelmus Zoetart gehuwd met jonkvrouwe Bela d.v.w. Johannes 
van Ghemert dragen na verkoop over 
aan: Johannes Scraghe 
van: erfcijns £ 9 oudgeld 



 

 
 

  

uit: een deel van het erf (zie nr's 71 en 74) gelegen in de straat, die loopt van het midden 
van de Orthenstraat in de richting van de Vismarkt en wel op het einde van dit erf aan de 
PORTA PISCIUM  
Op de rug: -Vismarkt (ca 1400 
-’deze voirscreven ix £ auts zyn verandert in xxxv £ payments inden branche vuytgeg. : van 
den welcken gilt nu ...’ (volgt lijstje van debiteuren). (zestiende-eeuws).  
 
 
--  14 april  
Testament van Mechtildis Bynnen 
Origineel niet aanwezig 
Authentiek afschrift d.d. 18 augustus 1440 (zie nr. 2010a) 
 
 
1268.  
1400, 26 april  
Overdracht erfcijns Gerwen – goed Ten Alvensoen 
 
Johannes z.v.w. Theodericus van Vessem gehuwd met Elizabeth en Henricus die Wisse 
gehuwd met Agnes d.v.w. (beide) Henricus van Arle alias van den Stadeacker dragen over 
aan: Johannes natuurlijke z.v.w. Arnoldus Heyme 
van: erfcijns £ 8 oudgeld 
uit: het landgoed TEN ALVENSOEN in Gerwen, de ZEELSTACKER en 2 lopenzaad gerstland 
aldaar. 
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 139r-140r. 
 
 
1269.  
1400, 26 april  
Erkenning recht van naasting nr. 1268 
 
De koper erkent 
t.b.v.: Johannes z.v.w. Henricus van Arle alias van den Stadeacker   
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 140r. 
 
 
1270.  
1400, 26 april  
Overdracht recht van naasting nr. 1268    
 
Johannes en Henricus van Arle alias van den Stadeacker draagt over 
aan: de koper 
van: zijn recht van naasting 
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 140r.          
 



 

 
 

  

 
1271.  
1400, 4 juni  
Overdracht erfcijnzen hofstad Windmolenberg en landerijen Berghem 
 
Jacobus Scildeken gehuwd met Aleydis d.v.w. Henricus Weyer van Berghem draagt over 
aan: Rypkinus z.v.w. Gerardus (de) Lepper 
van:  
1. de helft van een erfcijns van £ 5 payment                                 
2. de helft van een erfcijns van 30 schellingen payment 
3. een erfcijns van 20 schellingen payment 
4. de helft van een erfcijns van 28 groten  
5. de helft van een erfcijns van 20 schellingen payment      
uit:  
1. een hofstad c.a. in de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de WYNMOLENBERCH                                
2. hofstad en hof in Berghem grenzend aan de straat 
3. 4 hont land in Berghem OP DEN GEER 
4. een stuk land gend. DIE CAULILLE in Berghem 
5. 2 hont land op de gemeijnte van Berghem op het einde aan de kant van het dorp 
Berghem  
De 28 groten van 4. zijn zonder nadere aanduiding, zodat vrijwel zeker geen oude groten 
werden bedoeld, maar wellicht groten payment. 
 
 
1272.  
1400, 25 juli  
Uitgifte erfpacht akker Gerwen 
 
voor: JAN BUBKEN, JAN DIE CONYNC, JAN KETELEER, JAN HENRIC VEREN ZANNEN SOENS 
SOEN WAS, WILLEN SCONCKEN, en WILLEM VAN DEN ENODE schepenen van Nuenen 
Jan z.v.w. Wendelmoede van Gherwen geeft uit aan 
aan: Jacob z.v.w. Jan Coman van Gherwen  
van: een stuk land gend. LUTEN ECKER in Gerwen 
voor: erfpacht 7 lopen Nuenense maat 
lasten: een JAERGELT aan de kerk van Gerwen 
Met het schependomszegel van Nuenen. 
 
 
1272bis.  
1400, 25 juli  
als nr. 1272 
Identiek exemplaar, maar zonder het schependomszegel van Nuenen 
 
 
1273.  



 

 
 

  

vervallen 
 
 
1274.  
1400, 30 juli  
Openbare verkoop goederen [Berghem en Herpen] 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Goeswinus z.v. Petra d.v.w. Goeswinus gend. Moedels van Steenwege verkoopt in het 
openbaar 
aan: zijn moeder Petra w.v. Petrus Alarts 
van: alle goederen van Petrus, de broeder van Petra 
wegens: een achterstallige lijfrente van 30 gouden Hollandse gulden die door Petra en 
Petrus voornd. en Arnoldus Stamelart van (den) Spanck, Rodolphus van der Grave en 
Engbertus Ludinc z.v.w. Jacobus van Uden was gevestigd t.b.v. Elizabeth w.v.            
Goeswinus gend. Moedels voornd. 
bijzonderheid: Petra was van rechtswege gedwongen deze rente als enige te betalen; na de 
eerste afkondiging (PROCLAMATIO) had zij haar zoon Goeswinus gemachtigd de 
uitgewonnen goederen te koop aan te bieden; verder de in de costumen beschreven 
procedure 
lasten:  
1. erfcijns £ 3 aan de Tafel van de H. Geest 
2. de levering van 21.000 dakpannen (LAPIDUM TECTORUM) aan de kerk van HEES. 
 
 
1274a. 
1400, 14 augustus 
Testament Godschalk van Megen (vermoedelijk aanvulling) 
 
Notaris Paul Borchardsz. van Zuilichem, priester bisdom Luik, oorkondt 
 
Godschalk van Megen weduwe v. Aleid en poorter van 's-Hertogenbosch (zie ook 10 
november 1394), maakt zijn testament 
hij is gezond van geest, maar ziek van lichaam 
Er wordt melding gemaakt van een testament van 10 november 1394 [wegens slechte 
toestand van het stuk is niet duidelijk of hij dit herroept of bekrachtigt; vermoedelijk werd 
het oudere testament bevestigd en goedgekeurd.] 
Volgt een bepaling over het betalen van alle schulden en de verkoop in verband daarmee van 
erfgoederen. 
 
legaten: 
1. aan de predikheren 5 lichte schilden 
2. aan de St. Lambertuskerk in Luik 5 schellingen  
3. aan de kapelaan van de St. Janskerk 5 schellingen 
4. aan Rutger, broeder Albert en Liesbeth kinderen van hem en w. Aleid al zijn overige 



 

 
 

  

goederen; zij moeten wel de goederen die aan hen bij hun huwelijk of als bruidsschat gegeven 
zijn bij de erfdeling inbrengen; weigeren zij dat te doen, dan [onleesbare passage]..... 
mochten deze drie personen allen overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaan 
zij naar Hendrik Rode, een van de kinderen  van een kind van Liesbeth en naar een ander kind 
waarvan Liesbeth, aldus testator, thans zwanger is; mochten deze twee kleinkinderen 
overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan vervallen deze goederen aan de Tafel van 
de H. Geest met uitzondering van een erfpacht van 2 mud rogge voor Porta Coeli; deze pacht 
is bestemd voor een jaarlijkse spynde te houden vóór de poort van het klooster; mochten de 
broeders in gebreke blijven, dan vervalt de pacht terstond aan Tafel voornd. 
 
plaats van de handeling:   
het voorste deel van zijn woonhuis Achter de Tolbrug 
 
getuigen van de handeling: 
Godfried van Berghem, priester die tevens de laatste sacramenten toedient; 
Gobelyn van Keulen, koster van de St. Janskerk; 
Jan z.v. Dirk en 
Jan z.v. Leonius, beiden poorters van 's-Hertogenbosch 
Christina d.v.w. Albert van Megen en 
Mechteld van Diest, begijn in het Groot Begijnhof 
bijzonderheid:  door verbleking en beschadiging zijn delen van dit stuk slecht  leesbaar. 
 
 
1274b. 
1400, 14 augustus  
Testament Hendrik van der Cluyten (‘de Globo’) en Agnes Hoefsleger (uittreksel) 
erfcijns goederen Liempde en erfpacht goederen Oss  
 
Notaris Theodericus Heym van Vechel, clericus Luik, oorkondt 
 
Henricus van der Cluyten, poorter en gehuwd met Agnes d.v.w. Franco Hoefslegher maken 
gezamenlijk hun testament 
zij zijn gezond van lichaam en geest 
 
betreft:  
1. een legaat aan de Tafel van de H. Geest namelijk een erfcijns van £ 10 payment [dit deel is 
verbleekt; in het cartularium nr. 737 staat echter: ‘decem libras communis census bursalis in 
opido de Busco ducis illo tempore currente’, dus payment] te vestigen op goederen geërfd 
of nog te erven van zijn ouders 
2. Henricus heeft de helft van de onder 1. vermelde goederen vermaakt aan zijn natuurlijke 
dochter Sopfia; mocht zij overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan                   
vervallen deze goederen aan de Tafel, maar in dat geval vervalt legaat 1.; Agnes voornd. 
heeft het vruchtgebruik van deze goederen 
3. erfpacht van 2 mud rogge uit goederen gelegen in het dorp (VILLA) Oss minus een derde 
mud rogge vermaakt aan de Tafel. 



 

 
 

  

 
plaats van de handeling:  
in het huis (DOMUM SEU HOSPITIUM) van de Tafel, waarin zij thans wonen in een/ 
nederkamer (CAMERA BASSA); zij plegen daar te  slapen  
 
getuigen van de handeling:  
Arnoldus z.v.w. Arnoldus van Dijk,  
Albertus z.v. Lambertus van Dynther,  
Johannes z.v. Luytgardis Hannensoen,                       
Arnoldus z.v. Crispianus 
Op de rug: £ 10 goederen te Liempde; later van de abdij van Averbode  
De datering geschiedt volgens de stijl van het hof van Luik.  
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 172r. 
 
 
1275.  
1400, 19 augustus  
Uitgifte erfpacht hofstad Geffen 
 
Arnoldus, de kleermaker van Geffen, z.v.w. Johannes Nouden soen geeft uit 
aan: Johannes Buc z.v.w. Paulus van Kessel 
van: hofstad in Geffen 
voor: erfpacht 13 lopen rogge 
lasten: erfcijns 20 schellingen aan de rector van het altaar van St. Catharina in de kerk van 

Nuland. 
 
 
1276.  
1400, 30 augustus  
Testament Wouter Gerongx (uittreksel) 
erfcijns Orthenstraat 
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem priester bisdom Luik oorkondt (oorspronkelijk en 
uittreksel) 
 
Walterus Gheronx, poorter van 's-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is getroffen door een besmettelijke ziekte (LICET INFIRMITATE EPIDEMIE UT ASSERUIT 
DETENTUS) 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van £ 6 payment uit al zijn 
goederen te aanvaarden na de dood van zijn zoon Tilmannus verwekt bij w. Conegondis 
d.v.w. Tilmannus van Amersfoert en na de dood van Agnes zijn huidige echtgenote 
 
plaats van de handeling:  



 

 
 

  

het woonhuis van Reynerus van Holten in de Orthenstraat 
 
getuigen van de handeling:  
Theodericus Schere, Arnoldus van Eyndoven en Romboldus Cuper, alle poorters van 's-
Hertogenbosch  
 
Het betreft vermoedelijk een rente die nog gevestigd moest worden. De valuta wordt 
aangeduid als 'sex librarum pagamenti usualium opidi supradicti' 
 
 
1277.  
1400, 2 september   
Verkoop erfcijns Schijndel - Hautaart 
 
Johannes z.v.w. Johannes Scoenmaker van Mierle, Reynerus van Langel gehuwd met 
Margareta en Henricus van den Kerchove van Vaerle z.v. Willelmus van den Kerckhove 
gehuwd met Aleydis; Aleydis en Margareta zijn dochters van Johannes Scoenmaker; zij allen  
dragen na verkoop over 
aan: Johannes Scraghe 
van: erfcijns £ 6 payment 
uit: 2 mudzaad gerstland in Schijndel in DIE HAUTART grenzend aan de weg.  
 
 
1277a.  
1400, 11 september 
het uur van de completen  
Testament Jan Coptyten (uittreksel) 
goederen Schijndel, Tilburg, Hilvarenbeek en Beek en Donk 
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester, oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel) 
 
Johannes Coptyten z.v.w. Gherardus van Vlederacken, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt 
zijn testament 
hij is naar zijn zeggen getroffen door een besmettelijke ziekte (LICET INFIRMITATE EPIDEMIE  
UT ASSERUIT DETENTUS)  
hij handelt met instemming van zijn echtgenote Heylwigis 
 
betreft:  
1. aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van £ 6 payment uit £ 12 payment uit een 
kamp in Schijndel in ELDE gend. HER GOYARTS CAMP, te aanvaarden na de dood van zijn 
echtgenote 
2. aan de Tafel  van een erfpacht van 1½ mud rogge uit al zijn goederen in Tilburg losbaar 
door de erfgenamen met 66 Hollandse guldens, te aanvaarden na de dood van zijn               
echtgenote 
3. aan de Tafel van een erfpacht van 2 mud rogge uit goederen (niet gespecificeerd) in 



 

 
 

  

ARLEBEKE te aanvaarden na de dood van zijn echtgenote 
4. aan de Tafel van een erfpacht van 1 mud rogge uit verschuldigd door DIE KYNDER VAN 
SCERPENBERCH uit  goederen (niet gespecificeerd) in Hilvarenbeek, te                     
aanvaarden na de dood van zijn echtgenote 
 
voorwaarden: de Tafel moet daarvan na hun beider dood een spynde houden 
 
plaats van de handeling:  
(oorspronkelijk) in ‘s-Hertogenbosch in de achterkamer van hun huis gelegen achter het 
minderbroedersklooster bij de ULENBORCH boven de Dieze die daar stroomt 
 
getuigen van de handeling:  
Arnoldus z.v.w. Petrus van Vladeracken 
Johannes z.v.Johannes Berwout 
Walterus (de) glaesmeker, clericus van de testator [sic] 
deze drie personen zijn poorters 
Marcelius van der Ghunnen 
deze vier personen komen uit de bisdommen Luik en Keulen. 
 
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 84r – 85r. 
 
 
1277b.  
1400, 11 september  
Testament Theodericus Losscaert (uittreksel) 
erfpacht ligging onbekend  
 
Notaris Johannes Paweter (oorspronkelijk en uittreksel) oorkondt 
 
Theodericus Losscaert alias Franken zoen, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn 
testament 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 1 mud rogge uit al zijn 
goederen  
 
bijzonderheid:  
dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Henricus Matheus meester van de Tafel van de H. 
Geest 
 
plaats van de handeling:  
het woonhuis van de testator naast de Markt in ‘s-Hertogenbosch 
 
getuigen van de handeling: 
... rico Bac en Martinus Lukens .... en .... (een vrouwspersoon; Hilla?) 



 

 
 

  

 
De oorkonde is beschadigd 
Opgenomen in de ‘Collectie Bossche testamenten’, nr. 8, regest nr. 23   

    
 
1278.  
1400, 13 september  
Testament Gerard Brok  
eenmalige gift 
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester bisdom Luik, oorkondt (oorspronkelijk en 
authentiek uittreksel) 
 
Gherardus Broc, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is naar zijn zeggen getroffen door een besmettelijke ziekte 
hij handelt met instemming van zijn echtgenote Yda 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van 40 gouden nobels door de meester van de Tafel 
te gebruiken voor de aankoop van een roggepacht; deze erfpacht zal toekomen aan 
Elisabeth, de zr. van Yda voornd. gedurende haar leven en na haar dood aan de Tafel van de 
H. Geest 
De monetaire frasering luidt: 'quadraginta aureorum denarios communiter nobel vocatos' 
 
plaats van de handeling:  
(oorspronkelijk) vóór het woonhuis van de testator op het Hinthamereinde buiten de 
Pijnappelpoort  
 
getuigen van de handeling:  
Henricus van der Brugghen alias van Helvoirt 
Ghiselbertus z.v. Johannes Everardi 
Arnoldus van Hees, smid 
Gharisius z.v. Willelmus van Herpen 
deze vier personen zijn poorters 
Mechteldis Brocx, zr. van de testator. 
 
 
1278a. 
1400, 20 september 
Vestiging erfcijns Den Dungen 
Engelbert van der Boydonk vestigt ten behoeve van Oede weduwe van Rutger van Bommel 
z.v.w. Rutger van Boommel een erfcijns van 5 pond payment uit een kamp genaamd ‘die 
Tobbe’ in Den Dungen in het Vrijdom van ’s-Hertogenbosch. 
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 10v. 
 



 

 
 

  

 
1279. 
1400, 27 september 
Testament Arnd van der Cluyten (afschrift van volledig testament) 
stichting spynde 
 
Notaris Mattheus van der Hagen, clericus Luik, oorkondt oorspr. en auth. afschrift) 
 
Aart van den Kloot, clericus bisdom Luik, maakt zijn testament 
[gezondheidstoestand niet vermeld] 
hij wil begraven worden in de St. Janskerk 
 
legaten: 
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 6 lichte plakken 
2. aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 10 schellingen uit zijn 

rechten op en zijn aandeel in het huis van w. zijn ouders in de Vughterstraat onder de 
last van een jaargetijde 

3. aan de minderbroeders een erfcijns van [onleesbaar] ... schellingen onder de last van 
een jaargetijde 

4. aan de Lieve Vrouwebroederschap een erfpacht van 1 mud rogge uit al zijn goederen; 
zijn natuurlijke dr. Katryn mag dit afkopen met 40 nieuwe Gelderse guldens; dit legaat 
dient ter delging van zijn doodschuld [Arnd is lid van deze broederschap] die bestaat 
uit het beste kledingstuk van de overledene of 1 oud schild in geld; deze erfpacht moet 
gebruikt worden ter vergroting van een spynde ter herinnering aan de testator; onder 
de last van een jaargetijde 

5. aan de clarissen een erfcijns van 10 schellingen uit al zijn goederen; Katryn voornd. 
mag dit afkopen met 5 nieuwe Gelderse guldens; onder de last van een jaargetijde 

6. aan het klooster Porta Coeli een erfcijns van 10 schellingen (verder als 5.) 
7. aan Liesbeth zijn zuster en haar kinderen een erfcijns van 3 oude groten tournoois uit 

al zijn goederen; Katryn mag dit aflossen met 3 Hollandse guldens 
8. aan Hendrik zijn broer een erfcijns van 2 oude groten tournoois uit het onder 2. 

vermelde onderpand 
9. aan Sofie zijn zuster een erfcijns van 1 oude groot tournoois 
10. aan Aleid d.v.w. Aart Zegerszoon een lijfrente van 2 mud rogge uit al zijn goederen; na 

haar dood gaat dit naar Katryn voornd. 
 
Hij legateert al zijn overige goederen aan zijn natuurlijke dochter Katryn voornd.; mocht zij 
volgens de kerkelijke voorschriften huwen (‘sub forma ecclesie’) en wettige kinderen krijgen, 
dan mag zij dit legaat niet vervreemden of in waarde achteruit laten gaan; mocht zij huwen 
en geen kinderen krijgen en zich gedurende aanzienlijke tijd eerbaar gedragen dan mag zij dit 
wel vervreemden [niet geheel duidelijke passage] als zij behoeftig zal zijn geworden; indien 
zij overlijdt zonder wettig nageslacht na te laten, dan wordt op deze goederen, voor zover zij 
dan nog niet verbruikt zijn, een erfpacht gevestigd van 6 mud rogge; deze is bestemd voor 
een jaarlijkse spynde te houden op zijn sterfdag in 's-Hertogenbosch bij het Geefhuis. Uit dit 
legaat gaat nog een erfcijns van £ 12 naar de mis die in de St. Janskerk is gesticht door wijlen 



 

 
 

  

Pieter Steenweg, tenminste als deze mis, die nu drie maal per week wordt opgedragen, 
dagelijks gecelebreerd gaat worden. Uit dit legaat wordt dan jaarlijks nog 2 mud rogge 
uitgekeerd aan Hendrik van den Kloot zijn bloedverwant en wonend in het dorp Hilvarenbeek; 
zo ook 1 mud rogge naar Aart van den Kloot en 1 mud rogge naar Wouter z.v.w. Jan van den 
Kloot, zijn natuurlijke broer en wonend in Vught. Deze legaten worden pas van kracht na de 
dood van Katryn voornd.  
 
bijzonderheden:  
wie zich verzet tegen de bepalingen van dit testament wordt uitgesloten van de erfenis of 
verliest zijn legaat; 
 
Het oorspronkelijke testament werd op 14 augustus 1400 opgemaakt; op 27 september 
1400 werd dit authentieke afschrift gemaakt ten behoeve van Hendrik van der Kluyten. 

 
executele:  
Willem Zeelmaker, Klaas de goudsmid, Jan van Genderen en Aleid, moeder van Katryn 
voornd. 
 
plaats van de handeling:   
in het woonhuis van de notaris in het dorp Hilvarenbeek 
 
getuigen: (oorspronkelijk) 
Godfried Byerman, clericus; 
Aart van Bekerdyk en 
Jan van Ophem  
(afschrift) 
Jacob van Luik, kanunnik van de St. Janskerk; 
meester Gysbert Schermer, rector van de school in Hilvarenbeek en 
Dirk van Zelem, clericus. 
  
 
1280.  
vervallen 
 
 
1281.  
1400, 13 oktober  
Uittreksel testament Godschalk van Megen (nr. 1166)  
 
voor: notaris Paulus Borchardi van Zulichem 
betreft: de legaten vermaakt aan de Tafel van de H. Geest (zie nr. 1166) 
Zie ook nr's 1232a en 1283 
 
 
1282. 



 

 
 

  

1400, 13 oktober 
Testament Jacobus z.v.w. Wynricus (de) Screynmaker (volledig) 
 
Notaris Jan Paweter, priester Luik, oorkondt 
 
Jacob z.v.w. Wynrik Schreinmaker, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is ziek van lichaam, maar gezond van geest 

 
legaat:   
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 7 mud rogge uit te keren na de dood van zijn 
echtgenote, tenzij zij, moge God dat vergunnen, een wettig kind krijgt; mocht dat kind 
overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaat deze rente alsnog naar de Tafel; de 
rente is bestemd voor een spynde te houden op zijn sterfdag 
 
plaats van de handeling: zijn woonhuis in de richting van de Vughterpoort 
 
getuigen van de handeling:  
Klaas z.v. Rudolf, brouwer; 
Aart van Bladel en 
Mattheus van Maren 
 
op de rug: ‘na dode Guedelen sijns wijfs’ 
 
 
1283.  
1400, 24 oktober  
Oorkonde officiaal van Luik 
 
De officiaal van het bisdom Luik maakt bekend aan zijn buitenofficiaal (‘officialis foraneus’)  
in ‘s-Hertogenbosch en aan alle priesters, clerici en notarissen die aan hem onderhorig zijn, 
dat hij schout en schepenen van ‘s-Hertogenbosch verbiedt zich te mengen in het geschil 
tussen de kinderen van wijlen Godescalcus van Meghen en enige schuldeisers van wijlen 
Rutgherus, een van de drie kinderen van deze Godescalcus, en dat hij de rechtspraak in deze 
zaak aan zich trekt, omdat processen over testamenten krachtens het gewoonterecht voor 
het hof van de officiaal gevoerd moeten worden. 
Zie ook nr's 1166, 1274a en 1281. 
 
 
1284.  
1400, 30 oktober  
Testament Hendrik van der Cluyten (aanvulling) 
erfpacht ligging onbekend 
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester Luik, oorkondt 
 



 

 
 

  

Henricus z.v.w. Arnoldus van den Cloot RECTOR SEU PROVISOR van de Tafel van de H. Geest 
maakt zijn testament 
hij is gezond van lichaam en geest 
[geen vermelding, dat hij poorter is] 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van een erfpacht van 2 mud rogge te vestigen op al zijn goederen; al 
zijn overige niet reeds gelegateerde goederen vermaakt hij aan zijn natuurlijke dochter 
Sophia verwekt bij Katherina d.v.w. Jordanus van der Vloet van Oerschot; mocht zij zonder 
wettig nageslacht na te laten overlijden, dan vervallen deze goederen aan de Tafel; hij wenst 
begraven te worden bij de minderbroeders. 
 
bijzonderheid:  
hij herroept alle eerdere testamenten behalve dat, wat gemaakt is ten overstaan van notaris 
Theodericus Heys met instemming van wijlen zijn echtgenote Agnes 
 
plaats van de handeling:  
in het woonhuis van de Tafel van de H. Geest in de bakkerij van dat huis 
 
getuigen van de handeling:  
Johannes van Scijndel, de bakker en zoon van Luytgardis Hannen soen  
Arnoldus z.v. Cristianus Hermanni van Nuenrebeke            
Arnoldus z.v.w. Arnoldus van Nuenen 
Rodolphus z.v.w. Ghibo Vette 
Johannes z.v.w. Henricus Voet van Schindel 
Elijsbeth d.v. Noutdonis 
Oda d.v. Walterus Bul 
Agnes d.v. Nycholaus Reynkini 
 
Op de rug: 2 mud rogge uit het goed van Averbode te Liempde 
Zie ook de nr's 1274b en 1279. 
 
 
1284a. 
1400, 5 november  
Overdracht erfpacht goederen Geffen 
 
Mabelia w.v. Henricus van Uden met haar kinderen Arnoldus en Henricus Stamelart dragen 
over 
aan: Johannes van den Kelre z.v.w. Arnoldus Stamelart van den Kelre   
van: erfpacht van 5 sester rogge en 2 kapoenen 
uit: huis en hof in Geffen op de PAPENDIKE tussen de VESPERTYTS HOEVE en de steeg en 
een streep land en ½ morgen land in Nuland op VINCKEL in de gemeijnte aldaar.  
 
 



 

 
 

  

1285.  
1400, 11 december  
Vestiging erfpacht goederen Waalwijk 
 
Arnoldus Byertop en Nycholaus en Jutta zijn kinderen vestigen 
t.b.v.: Mychael van Walwyc 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een hofstad met de gebouwen erop in Waalwijk (er staat een  parochie, geen stad of 
vrijheid) strekkend van de straat achterwaarts tot aan DIE VELT HOFSLOET en uit een 
erfpacht van  1½ mud rogge 
lasten: erfcijns 20 schellingen payment uit de hofstad. 
 
 
1285a. 
1400, 27 december  
Testament Jan die Raet (aanvulling) 
land Lithoijen 
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester Luik, oorkondt 
 
Johannes die Raet, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij ligt ziek op bed 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van 4 morgen en 1 hont land in Lithoijen op  
voorwaarde dat de meester van de Tafel van de H. Geest van de opbrengst van dit land op 
zijn sterfdag een spynde houdt; doet deze dit niet, dan vervalt dit land aan zijn erfgenamen 
 
bijzonderheid:  
hij herroept alle eerder gemaakte testamenten behalve dat, wat hij met instemming van 
wijlen zijn echtgenote Margardis heeft gemaakt voor notaris Marcelius van Bakel, priester. 
 
plaats van de handeling:  
in ‘s-Hertogenbosch in het woonhuis van de testator aan de Hinthamerstraat in zijn 
slaapkamer. 
 
getuigen van de handeling:  
Theodericus (die) Raet, monnik van het klooster van Berne  
Nicolaus van Aken, kanunnik van de St. Janskerk 
Willelmus Paeuwe, clericus coniugatus (gehuwd clericus) 
Mathias van Broekem 
Philippus z.v. Hermannus Coenensoen 
Johannes Knappe 
Johannes van Ghenderen 
Van Broekem, Coenensoen en Knappe zijn poorters 



 

 
 

  

 
 
1286.  
1401, 7 januari  
Verkoop tiend Zeelst 
 
Willelmus van Langhelaer gehuwd met jonkvrouwe Aleydis d.v.w. Arnoldus Rover, ridder, 
draagt na verkoop over 
aan: Robertus natuurlijke z.v. Robertus van Grevenbroec, ridder 
van: de tiend van Arnoldus voornd. in het dorp van Zeelst die volgens het recht van ‘s-
Hertogenbosch aan de verkopers als bruidsschat is gegeven 
lasten:  
1. erfpacht ½ mud rogge Oerlese maat aan het klooster  
2. erfpacht van 7 mud rogge aan Johannes z.v.w. Gerlacus Cnode van Erpe 
3. erfpacht van 2 mud rogge aan Gerardus (de) Wael z.v.w. Ghibo. 
 
 
1287.  
1401, 13 januari  
Overdracht erfpacht goed Te Papenvenne Deurne en beemd Helmond 
 
Heylwigis w.v. Arnoldus Stamelart van den Spanct draagt over 
aan: Henricus Matheus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: al haar rechten op een erfpacht van 5 mud en 2 lopen rogge Helmondse maat  te 

leveren in Deurne 
uit: het goed TE PAPENVENNE in Deurne en een beemd in Helmond grenzend aan DIE AA 
 
 
1287a. 
1401, 15 januari  
Vestiging erfpacht hoeve Deurne en landerijen Kessel, Maren en Veghel-Zijtaart 
 
Goeswinus Moedel z.v.w. Rutgherus van der Donc vestigt 
t.b.v. Baudewinus Beys 
van: erfpacht 5 mud rogge 
uit: 
1. een hoeve c.a in Deurne, bestaande uit allodiaal en cijnsgoed 
2. een akker in Veghel op ZITERT grenzend aan het erfgoed gend. WAUTHENIS STREPEN en 
aan de gemeijnte gend. OP ZITERT 
3. een vierde deel in een kamp in de tiende van Maren gend. DIE MAERSSCHE DELEN 
4. een vierde deel in een stuk land aldaar gend. DEN VORSTEN EIRT grenzend aan 
jonkvrouwe Mechtildis van Kessel 
5  een vierde deel van een stuk land groot 5 morgen in Kessel gend. DEN EFTERSTEN EIRT 
grenzend aan jonkvrouwe Mechtildis van Kessel strekkend vanaf DEN VORSTEN EIRT tot aan 
het VOIRBRUECT 



 

 
 

  

6. een achtste deel in een stuk land in Kessel buitendijks gelegen OP WYKEN strekkend van 
OP BERGHEN tot aan de gracht gend. WYKER GRAVE 
7. een vierde deel in de kamp vermeld onder 3. 
8. een vierde deel in een stuk land vermeld onder 4 
9. een vierde deel in een stuk land groot 5 morgen vermeld onder 5. 
10. een vierde deel in 9  
11. een achtste deel in 6 
12. 1 morgen land in Maren gend. PANDELAER grenzend aan het erfgoed van het altaar in 
de kerk van Oss,dat is gesticht door w. Rodolphus Rover van Vladeracken 
13. 7½ hont in Kessel gend. DEN EFTERSTEN EIRT 
14. 4 maten gend. VADEME lands in Kessel gend. DEN VOIRSTEN EIRT 
15. ½ morgen land in Kessel OPTEN WYKEN met uitzondering van 2 h.  
lasten: cijnzen aan de heren van de grond uit de hoeve, hertogscijns en onderhoudsplicht 
van dijken, sloten en weteringen e.d. 
Op de rug: deze 5 morgen verwisseld voor 8 morgen 
 
 
1287b. 
1401, 16 januari  
Overdracht (tijdelijk) erfpacht landerijen Geffen 
 
Rodolphus z.v. Johannes Gherijs en Gerardus z.v.w. Thomas van der Bruggen, zijn 
schoonzoon dragen over 
aan: Henricus Matheus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: 6 morgen land in Geffen op de USSER WECH grenzend aan het erfgoed van de pastoor 
van Geffen 
voorwaarde: voor een periode van vier jaar; daarna keert de erfpacht terug naar de 
oorspronkelijke eigenaar. 
 
 
1287c. 
1401, 10 februari  
Verkoop erfgoederen (vermoedelijk) Berghem 
 
Gerardus z.v.w. Johannes gend. Gherits soen van Berghem en Arnoldus van Haren gehuwd 
met Elisabeth d.v.w. Johannes Gherits soen dragen na verkoop over 
aan: Hermannus Lodensoen 
van: alle goederen hen toegevallen na de dood van Beatrix d.v.w. Johannes Gherits soen 
 
 
1288.  
1401, 11 februari  
Testament Henricus Zanne (uittreksel) 
erfpacht goederen Den Dungen en Breugel  



 

 
 

  

 
voor: (oorspronkelijk en uittreksel) notaris Johannes Paweter, clericus Luik 
 
Henricus Zanne, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van lichaam en geest 
hij handelt met instemming van zijn echtgenote Bessula 
 
betreft:  
een legaat van een erfpacht van 1 mud en 4 sester rogge uit goederen in de parochie (sic) 
op het dorp van Den Dungen en van 4 sester rogge uit goederen in Breugel aan Francho (de) 
Timmerman; na diens dood komt deze erfpacht toe aan de Tafel van de H. Geest. 
 
bijzonderheid:  
dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Henricus Matheus meester van de Tafel van de H. 
Geest 
 
plaatsvan de handeling:  
het woonhuis van de testator gend. (de) Vliegher achter de Tolbrug 
 
getuigen van de handeling:  
Johannes (de) Vliegher en  
Johannes diens zoon. 
 
 
1289.  
1401, 23 februari  
Verkoop erfcijns kamp Den Dungen 
 
Engelbertus van der Boydonc z.v.w. Henricus van der Boydonc draagt na verkoop over 
aan: Oda w.v. Rutgherus van Boemel z.v.w. Rutgherus van Boemel 
van: erfcijns £ 5 payment 
uit: een kamp gend. DIE TOBBE in het vrijdom van ‘s-Hertogenbosch in DUNGHEN  
lasten: hertogscijns 
 
 
1290.  
1401, 23 februari  
Overdracht recht van naasting nr. 1289 
 
door: de naaster Enghelbertus z.v. Theodericus van der Boydonc 
aan: Oda de koopster 
 
 
1291.  
1401, 11 maart  



 

 
 

  

Vestiging erfcijns landerijen Den Dungen 
 
Godescalcus z.v.w. Ghiselmarus van Vlimen vestigt 
t.b.v.: Arnoldus van Beke z.v.w. Goeswinus van Beke 
van: erfcijns £ 8 payment 
uit: twee stukken land groot 4 morgen en 2 hont in het Vrijdom van ‘s-Hertogenbosch in DIE 
DUNGEN en 2 morgen land aldaar TEN CAMP 
voorwaarden: de koper zal deze erfcijns heffen gedurende zijn leven; na zijn dood komt 
deze toe aan de Tafel van de H. Geest. 
Oók afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 10r. 
 
 
1291a. 
1401, 24 maart  
Uitgifte erfpacht land Oss Osserschaijk 
 
Theodericus Mersman z.v.w. Arnoldus Mersman sr. geeft uit 
aan: Gerardus Heymerics soen van Scadewijc 
van: 1 morgen land gend. MERSMANS GEMEYNT in Oss achter SCADEWIJC achter  de 
GROETAERTS HOEVE 
voor: erfpacht 1 mud rogge 
extra onderpand: 9½ hont land in Oss achter SCADEWIJC, 3 lopenzaad rogland in Oss in DIE 
RODEN en 3½ lopenzaad rogland aldaar. 
 
 
1292. 
1401, 28 april 
Testament Lana van Erp (volledig) 
 
Notaris Jacob Woutersz. van Luik, priester bisdom Luik, oorkondt 
 
jonkvrouwe Lana d.v.w. Pieter van Erp maakt haar testament 
zij is ziek van lichaam, maar gezond van geest 
zij wil begraven worden in de St. Janskerk in het graf van haar moeder 
 
legaten: 
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 1 nieuwe Gelderse gulden van 3 schilden eens 
2. aan deken en kapittel van de St. Janskerk 8 nieuwe Gelderse guldens onder de last van 

een jaargetijde 
3. aan de fabriek van de St. Janskerk 8 nieuwe Gelderse gulden eens 
4. aan de Lieve Vrouwebroederschap 6 nieuwe Gelderse gulden ter afkoop van haar 

doodsschuld bestaande uit het beste kledingstuk 
5. aan de Predikheren 8 nieuwe Gelderse guldens onder de last van een jaargetijde 
6. aan de Minderbroeders 8 nieuwe Gelderse guldens onder de last van een jaargetijde 
7. aan het Clarissenklooster 5 nieuwe Gelderse guldens onder de last van een jaargetijde 



 

 
 

  

8. aan het klooster Binderen een erfcijns van 9 oude groten uit huis en hof in St. 
Oedenrode gend. ‘dat Pant’ onder de last van een jaargetijde 

9. aan de arme zieken in het Groot Gasthuis bij de Gevangenpoort 2 nieuwe Gelderse 
guldens 

10. aan het Neynselsgasthuis aan de Hinthamerstraat 1 nieuwe Gelderse gulden 
11. aan het Anthoniusgasthuis bij de Baseldonksebrug 1 nieuwe Gelderse gulden 
12. aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 2 lichte schilden 
13. aan het gasthuis bij de Windmolenberg waarin arme, oude vrouwen wonen 2 lichte 
schilden 
14. aan de kluizenares op het Groot Begijnhof 12 lichte plakken 
15. aan de kapel gewijd aan Onze Lieve Vrouw, St. Anthonius en St. Cornelius op de 

Vughterdijk 12 lichte plakken 
16. aan de Tafel van de H. Geest  250 Hollandse guldens om een erfpacht van 6 mud rogge 

voor te kopen bestemd voor een spynde te houden op de dag van haar jaargetijde 
voor het heil van de zielen van haarzelf en haar ouders; 150 van deze guldens zijn een 
vordering op Willem van Nuland en 100 komen uit de kist van de testatrix 

17. aan jonkvrouwe Griet Aaikensz. weduwe v. Gooswyn Models Dikbier 3 morgen land 
achter Porta Coeli en 1 morgen land in de Vliert zolang zij leeft; na haar dood gaat dit 
land naar de kinderen van Jan van Dinther verwekt bij Luitgaard, wijlen haar zuster 

18. zij staat (‘concessit’) aan haar zuster jonkvrouwe Hillegond, abdis van Binderen, zekere 
hoeveelheden geld toe namelijk een schuld die zij aan Binderen kwijtscheldt 

19. aan Leonius van Erp haar broer 12 morgen land in Maren en Lithoyen; als er een 
erfdeling komt tussen haar en Leonius en de andere kinderen van Pieter van Erp, dan 
krijgt Leonius haar aandeel, als zij dan nog in leven zijn 

20. aan Leonius (als 19) een stuk land in Erp 
21. aan Willem van Nuland een erfcijns van £ 5 oudgeld (de oude groot tournoois 

gerekend voor 16 penningen) uit de heerlijkheid Megen en aan haar zuster Johanna 
weduwe v. Hubert van Goberdingen een erfcijns van £ 5 oudgeld (als voor) uit deze 
heerlijkheid; de gehele cijns is 10 pond 

22. aan Willem en Johanna (als 21) alle achterstallen van de erfcijns vermeld in 21. 
23. aan Willem van Nuland een erfpacht van 3 mud rogge waarvan 2 mud uit goederen in 

Gerwen en 1 mud uit goederen in Nuenen 
24. aan Johanna weduwe v. Hubert van Goberdingen alle cijnzen en renten in Oss 
25. aan Dirkske d.v. Jan van Dinther een gevoerde tabbaard van een grijze kleur 
26. aan jonkvrouwe Griet Aykensz. voornd. een voering bestaande uit verschillende 

soorten bont (‘pennis de vario’) gend. ‘graw botervoeder’ en haar beste, 
zwartgekleurde sluier  

27. aan Johanna van Goberdingen een voering samengesteld uit verschillende soorten 
bont (‘pennis de vario’) gend. ‘cleynbotervoeder’ en een andere beste falie 

28. aan Griet d.v. Willem van Nuland een nieuwe gouden ring die Willem haar vroeger 
gegeven heeft 

29. aan Aart van Beek bij (‘apud’)  het Geefhuis twee stukken linnen laken, ieder stuk 10 
el lang 

30. aan jonkvrouwe Aleid haar zuster en e.v. Willem van Nuland zekere sluier van zijde 
(‘peplum seritium’) gend. ‘een side ranst’ 



 

 
 

  

31. aan Liesbeth haar natuurlijke zuster 10 Hollandse gulden 
32. aan Liesbeth voornd. een groen hemd gevoerd met verschillende soorten bont 
33. zij bezit 24 ‘cusselbladeren’; 12 daarvan zijn voor Aleid d.v. Jan van Dinther en 12 voor 

Leonius van Erp; Leonius krijgt ook een roodgekleurde serge van 3 el 
34. aan Johanna van Goberdingen haar zuster een zaak (‘negotium’) gend. ‘een brede 

tyck’ van 4 el lang 
35. aan jonkvrouwe Griet Aaikensdr. 9 pond linnen garen 
36. aan Aart van Vught haar knecht 3 nieuwe guldens van 3 schilden 
37. aan Jan van Venlo haar knecht 2 guldens (als 36) 
38. aan Mette e.v. Pieter van den Pettelaar 1 nieuwe gulden en een rode tabbaard 

gevoerd met ... (‘pennis cunicolorum’) 
39. aan Liesbeth van Uden 5 nieuwe guldens 
40. aan meester Jacob van Uden 5 nieuwe guldens 
41. aan Dirkske d.v. Jan van Dinther een hemd gend. ‘een nuwe onder rock’ 
42. aan de notaris die het testament opmaakt 10 el wollen laken 
43. op de kamer van haar woonhuis heeft zij een gesloten kist (‘scrineum’) met sieraden; 

wat daarvan nog niet vermaakt is, is voor Leonius, tenzij Griet haar zuster iets voor 
zich zelf wil hebben; in dat geval mag zij daaruit een keus maken 

44. aan Pieter z.v. Hubert van Goberdingen 18 guldens ad 3 schilden 
45. aan het hoogaltaar in Binderen een riem van zilver, zwaar 40 lood om een kelk van te 

maken 
46. aan Oede in het Anthoniusgasthuis een roodgekleurd hemd (‘tunicam subtinctoriam’) 

en 12 lichte plakken 
47. aan Johanna weduwe v. Goberdingen 12 pond linnen garen 
48. aan Hille d.v. Jan van Dinther, non in Binderen, 1 gouden ring 
49. aan Leonius een zaak (‘negotium’) gend. ‘een smaeltick bedde’ van 2 el breed 
50. aan Pieter z.v. Liesbeth haar natuurlijke zuster 2 nieuwe guldens 
de overige bezittingen gaan naar Leonius voornd., maar Griet mag sieraden uitkiezen 
 
bijzonderheden:  
de achternaam Goberdingen wordt ook geschreven als Goburdingen 
 
executele:  
Leonius voornd. die niet aanwezig is, Griet voornd. die er wel bij is en die deze taak uit vrije 
wil op zich neemt 
 
plaats van de handeling:   
woonhuis van de testatrix in de Hinthamerstraat 
 
getuigen:  
Aart van Beek bij het Geefhuis; 
Aart van Vught; 
Jan van Venlo en 
Mette e.v. Pieter van den Pettelaar 
 



 

 
 

  

materiële staat: prachtig geschreven groot formaat. 
 
 
1293.  
1401, 20 mei  
Testament Margarita Moedels (uittreksel) 
erfpachten Strijp en Zeelst  
 
Notaris Petrus van Straten (DE PLATEA) van Helmont, priester van het bisdom Luik, oorkondt 
 
 
MATRONA jonkvrouwe Margarita Moedels w.v. Goswinus Moedel Dicbier maakt haar 
testament 
zij ligt ziek op bed 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest voor een spynde (een GHEMEYNE SPYNDE) te 
houden op de dag van haar jaargetijde ten behoeve van haar zieleheil en dat van wijlen haar 
zuster Hillegunda namelijk een erfpacht van 5 mud rogge uit goederen in Strijp samen met 
de bijbehorende cijnzen en een erfpacht van 1 mud rogge uit goederen  in Zeelst   
 
plaats van de handeling:  
in de DOMO CLAUSTRALI (= het slot) van de abdis van Binderen in de nederkamer 
 
getuigen van de handeling:  
Hillegunda van Erpe, abdis van Binderen 
Wilhelmus van der Brugghen, priester 
Leonius z.v.w. Petrus van Erpe, schildknaap 
Johanna en Aleydis, zusters van Leonius 
Godefridus Boelen 
Petrus z.v.w. Theodericus Wellens. 
 
 
1294.  
1401, 3 juni  
Verkoop rechten op hoeve Berghem - Duurseind 
 
Johannes Bonaert gehuwd met Beatrix en Rutgherus die Moelnere gehuwd met Cristina 
d.v.w. Hermannus gend. Scoen Knape en Luytgardis d.v.w. Johannes Geryts soen van 
Berchen dragen na verkoop over 
aan: Hermannus Loeden soen 
van: al hun rechten op een hoeve c.a. in Berghem in DUER met inbegrip van de cijnzen die 
bij deze hoeve behoren. 
 
 



 

 
 

  

1295.  
1401, 8 juni 
het uur van de vespers  
Testament Johannes van Hintham  (uittreksel) 
erfpacht Rosmalen - Bruggen 
 
Godfried van Berghem priester en assistent van de pastoor in de St. Janskerk oorkondt 
 
Johannes z.v.w. Nycholaus Daems zoen van Hintham maakt zijn testament 
hij ligt ziek in bed en handelt met toestemming van Heilwych zijn echtgenote d.v.w. LEWE 
 
betreft: een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 2 sester rogge uit een 
stuk land in Rosmalen in BRUGGEN  
bijzonderheid: Godfried diende de sacramenten van de Eucharistie en de Ziekenzalving toe. 
 
plaats van de handeling:  
het woonhuis van de echtgenoten in Hintham 
 
getuigen van de handeling: 
Dirk van Engeland 
Marcelis Maaszoon 
Rudolf CLOPPAERT 
Jan Tielmanszoon 
Aart Cnode 
en verscheidene anderen. 
Met het zegel van de oorkonder. 
 
Vermoedelijk betreft het een volledig testament, maar dat is niet helemaal zeker. De 
clausule ‘inter cetera alia particularia legata’ ontbreekt in elk geval. 
 
1296.  
vervallen 
 
 
1297.  
1401, 26 juli  
Ruil landerijen Lithoijen 
voor: ARNT VAN HOEMEN, ARNT MILLEN (?), REYNER LOEFKEN, GHERIJT VAN KESSEL, 
REYNER BERNTS SOEN, JAN BOCK EN JAN HAGHEN, schepenen van Lith 
Partijen:  
A. Jan van Eynode 
B. Florijs z.v.w. Henrich Muykens en Godert Keyen als kerkmeesters (KERICHMEESTERE) van 
de kerk van Lith handelend in naam van de fabriek van deze kerk 
A. geeft aan B: ½ morgen land in het gericht van Lithoijen IN DIE PODELEREN 
B. geeft aan A: 2 hont land in het gericht van Lithoijen IN DIE BERGHELE 



 

 
 

  

bijzonderheid: wat A aan B. geeft is meer waard dan wat hij ontvangt, het verschil is een 
aalmoes aan de kerk van Lith 
Het schependomszegel is verdwenen 
Taal: Middelnederlands.  
 
 
1298.  
1401, 2 augustus  
Overdracht erfcijns goederen Hintham 
 
Willelmus z.v.w. Nycholaus van den Arennest draagt over 
aan: Godescalcus z.v. Theodericus Goetscalcs 
van: erfcijns 40 schellingen payment 
uit: huis c.a. en twee deeltjes land in Hintham grenzend aan de  windmolen. 
 
 
1298a. 
1401, 6 oktober  
Uitgifte erfpacht land Udenhout - Groenstraat 
 
Hilla w.v. Ghibo (de?) Vette en haar kinderen Rodolphus, Arnoldus en Bertha geven uit 
aan: Tielmannus die Vette 
van: 13 lopenzaad rogland in Udenhout aan DIE GRUENSTRAET 
voor: erfpacht 11 sester rogge 
lasten: erfcijns van 3 oude groten aan de hertog en een erfcijns van 5 oude groten aan de 

abdij van Tongerloo; deze komen voor rekening van de erfpachter 
bijzonderheid: te leveren aan Hilla zolang zij leeft en na haar dood voor drie vierde deel aan 
voornde kinderen en voor een vierde deel aan Johannes en Weyndelmodis, nu nog 
minderjarig en eveneens kinderen van Hilla voornd. 
Geplaatst in doos met opschrift ‘Catersgasthuis’in kast 218 E3. 
 
 
1299.  
1401, 7 oktober  
Overdracht landerijen Deuteren en bij Vlijmen 
 
Henricus van Lyt z.v.w. Theodericus Clynghe en Elizabeth d.v.w. Johannes Becker z.v.w. 
Henricus Becker dragen over 
aan: Henricus Becker z.v.w. Johannes Becker  
van:  
1. een vierde deel in de helft van 10 morgen land uit een kamp in OTHEREN naast de 
CROMVOERTSCHE BEEMDE voorheen bezit van Johannes van (den?) Plasse, ridder, en door 
deze gekocht van de hertog en de stad ‘s-Hertogenbosch 
2. een vierde deel in de helft van 3 morgen en ½ hont land gelegen in de zesde kamp vóór 
Vlijmen onder (INFERIUS) de straat aan de kant van Vlijmen; de gehele kamp is groot 6 



 

 
 

  

morgen en 2 hont. 
  
 
1300.  
1401, 29 oktober  
Vestiging erfcijns kamp Schijndel Elde 
 
Henricus Bruystens soen vestigt 
t.b.v.: Henricus z.v.w. Henricus Mathei t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 40 schellingen payment 
uit: een kamp van 4 bunder in Schijndel in EILDE grenzend aan het erfgoed gend. 
STUERMANS LANT en een weg behorend bij deze kamp; de weg is 20 voet en 1 SOLEA breed 
en loopt naar de gemeijnte 
Óók afgeschreven in het zestiende- eeuwse cartularium nr. 737, f 88r/v. 
 
 
1300a. 
1401, 7 november  
Uitgifte erfpacht goederen Schijndel - Wijbosch 
 
Walterus Coptyten geeft uit 
aan: Henricus z.v.w. Henricus van der Haghen van Rode 
van: huis c.a. en twee strepen aangelegen land gend. BUBBENDONC in Schijndel AENT 
WYBOSCH en de helft van de mesthoop 
voor: erfpacht 10 sester rogge 
lasten: erfcijns van 1 oude groot tournoois aan de heer van Helmond, door de erfpachter te 
betalen. 
 
 
1300b. 
1401, 7 november  
Uitgifte erfpacht land Schijndel bij de kerk 
 
Walterus Coptyten geeft uit 
aan: Petrus z.v. Engelbertus Peterssoen 
van: een stuk land gend. DIE BERCH in Schijndel naast de kerk 
voor: erfpacht ½ mud rogge 
 
 
1300c. 
1401, 7 november  
Uitgifte erfpacht akker Schijndel - Wijbosch 
 
Walterus Coptyten geeft uit 
aan: Johannes die Laet van Scynle 



 

 
 

  

van: een akker gend. 'T SNAUWARTS ACKER in Schijndel AENT WYBOSCH 
voor: erfpacht ½ mud rogge 
 
 
1300d. 
1401, 7 november  
Uitgifte erfpacht akker Schijndel - Wijbosch 
 
Walterus Coptyten geeft uit 
aan: Henricus z.v. Johannes van den Hoevel alias van Gerwen 
van: drie strepen land gend. DAT CALVERLOECT in Schijndel AENT WYEBOSCH 
voor: erfpacht 1 mud rogge 
 
 
1300e. 
1401, 7 november  
Uitgifte erfpacht akker Schijndel - Wijbosch 
 
Walterus Coptyten geeft uit 
aan: Theodericus en Cristianus, zz. v. Henricus z.v. Johannes van den Hoevel 
van: een akker in Schijndel AENT WYBOSCH grenzend aan de straat met de helft van een 
gracht 
voor: erfpacht 1½ mud rogge 
lasten: erfcijns van 1 oude groot tournoois aan de heer van Helmond, voor rekening van de 
erfpachter. 
 
 
1300f. 
1401, 7 november  
Uitgifte erfpacht beemd Schijndel 
 
Walterus Coptyten geeft uit 
aan: Paulas Metten soen van Gerwen 
van: een beemd gend. DEKENS BEEMT in Schijndel grenzend aan de beemden gend. DIE 
GEMEYN BOYDONC 
voor: erfpacht 6 sester rogge 
lasten: erfcijns van 1 oude groot tournoois aan de heer van Helmond. 
 
 
1301.  
1401, 7 november  
Uitgifte erfpacht landerijen Schijndel - Wijbosch 
 
Walterus Coptyten geeft uit 
aan: Lucas z.v.w. Gerardus Otten soen van Erpe 



 

 
 

  

van: de helft van een akker in Schijndel AENT WYBOSCH in 'T HOUBRAKEN en een stuk land 
gend. 'T SMAELWINCKEL aldaar naast de kerk met de helft van een aangrenzende gracht 
voor: erfpacht 5 sester rogge. 
 
 
1301a. 
1402, 13 januari  
Overdracht erfcijns Gerwen - goed Ten Alvensoen 
 
Johannes natuurlijke z.v.w. Arnoldus Heyme draagt over 
aan: Henricus Matheus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 8 oudgeld  
uit: het goed TEN ALVENSOEN in het dorp Gerwen c.a. uitgezonderd de ZEELSTACKER en 2 

lopenzaad akkerland 
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 140v - 141r. 
 
 
1301b. 
1402, 27 februari  
Vestiging lijfrente goederen Den Dungen - Poeldonk 
 
Rodolphus en Gerardus k.v.w. Gerardus Roelen soen vestigen 
t.b.v.: Sophya d.v.w. Hubertus van den Wuwer gehuwd met Theodericus Schout, 
schoenlapper 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: huis c.a. en aangelegen erfgoederen in het Vrijdom OP DIE POELDONC grenzend aan de 
straat en uit een huis c.a. en aangelegen erfgoederen in het Vrijdom op de EYKENDONC  
lasten: de ONRAET (niet gespecificeerd) 
voorwaarden: te leveren gedurende het leven van Sophya; na haar dood vervalt de erfpacht 
aan de verkopers of hun erfgenamen. 
 
 
1302.  
1402, 13 januari  
Verkoop erfpacht land Tilburg 
 
Gerardus Heernken jr., z.v.w. Godefridus Heernken en gehuwd met Elizabeth d.v.w. 
Gerardus natuurlijke z.v.w. Bode van Tiel (DE TIELA) draagt na verkoop over 
aan: Henricus Matheus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een stuk land gend. DES COSTERS HOSTAET 
Op de rug: Tilburg. 
 
 
1303.  



 

 
 

  

1402, 4 maart  
Uitgifte erfpacht goederen Gerwen 
 
Aleydis d.v.w. Petrus Enghelen soen z.v.w. Johannes gend. [de?] Sot van Gherwen geeft uit 
aan: Jacobus z.v.w. Johannes gend. Comans soen 
van:  
1. een hofstad c.a. en een stuk land daaraan gelegen weide gend. een EEUSEL in Gerwen in 
ENGHELEN in DUNGHELEN grenzend aan 'T  GOET VAN DEN BROEC 
2. een weg naast 1.  
3. twee stukken beemd aldaar in ENGHELEN DUNGHELEN naast 'T GOET TEN BROEC 
4. een stuk land gend. DIE CLOET aldaar 
5. een stuk land gend. DIE BRAKE aldaar 
6. een stuk land gend. DIE BREDE ACKER aldaar 
7. een stuk land gend. DAT EYC STUC aldaar 
8. een hof grenzend aan de weg aldaar    
9. een stuk land gend. DAT TUNGHELEN aldaar OP TUNGELEN 
voor: erfpacht 11 lopen rogge Nuenense maat en in Gerwen te leveren 
lasten:  
1.  een erfcijns van 3½ penningen oude cijns aan de heer van  Helmond 
2. een erfcijns van 6 penningen oude cijns aan de erfgenamen v.w.  heer Rutgherus van 
Ouden 
3. een deel in een erfcijns verschuldigd aan de Tafel van de H. Geest uit het goed TER HEZE 
4. een deel in een erfcijns verschuldigd aan Egidius van Gherwen uit het goed TER HEZE 
5. erfcijns van 2 Hollandse plakken aan Leonius Heymans soen  
6. erfpacht van 29 lopen koren Nuenense maat, half gerst en half rogge aan het klooster van 
Hooidonk 
7. erfpacht van 9 lopen rogge Nuenense maat, aan Philippus die Sceper  
8. erfcijns van 1 Hollandse gulden aan Jordanus van der Leec. 
 
 
1303a.  
1402, 13 april    
Vestiging erfcijns hoeven Udenhout 
 
Jacob Stevens vestigt 
t.b.v.: Steven z.v. Hendrik de Schoenmaker 
van: erfcijns van 60 oude schilden 
uit: anderhalve hoeve lands van wijlen Gijsbrecht Machelmsz. in Udenhout en uit de 

door de koper verworven goederen 
bijz.: de koper heeft verklaard, dat alle vorderingen in geld die hij had voldaan zijn. 
Alleen bewaard in gevidimeerde vorm; zie nr. 1704, oorkonde d.d. 16 juni 1425. 
 
 
1304.  
1402, 25 april   



 

 
 

  

Overdracht erfcijns huis Kerkstraat 
 
Elizabeth w.v. Arnoldus Berwout d.v.w. Rodolphus van Zulikem en Rodolphus haar zoon 
dragen over 
aan: Henricus Matheeus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 20 schellingen payment 
uit: huis c.a. in de Kerkstraat. 
 
 
1305.  
1402, 27 mei  
Openbare verkoop kamp Berlicum - Looffaart 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Henricus Mathei meester van de Tafel van de H. Geest  verkoopt in het openbaar 
aan: Godefridus van Rode 
voormalige bezitter: niet vermeld 
van: kamp land van 8 morgen minus 25 roeden in Berlicum strekkend vanaf het BRUGLAER 
tot aan de straat die loopt voor DIE LOEFVAERTSCHE HUYSE 
wegens: een achterstallige erfcijns 
 
 
1306. 
1402, 31 mei  
Openbare verkoop erf Visstraat 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Johannes van Best gemachtigd door Johannes Scraghe, die daarin gericht was, verkoopt in 
het openbaar 
aan: Johannes Scraghe 
van: een deel van een erf in de straat die loopt van het midden van de Orthenstraat naar de 
Vismarkt en wel dat deel, dat gelegen is op het einde van dat erf aan de kant van de poort 
van de Vismarkt 
voormalige bezitter: niet vermeld 
wegens: achterstallige erfcijns. 
 
 
1306a.  
1402, 2 juni 
Geen regest beschikbaar (volgt op nr. 1298a) 
NB: Geplaatst in doos met opschrift ‘Catersgasthuis’in kast 218 E3. 
 
 
1307. 
1402, 23 juni 



 

 
 

  

Verkoop erfcijns Colperstraat 
Gerlacus z.v. Gerlacus Cnode, Jacob Tijt e.v. Lana en Gerard van Mekeren e.v.Heilwych, 
dochter van Gerlach voornoemd, dragen na verkoop over  
aan: Wouter Potthey ten behoeve van de armen van het Hinthamereinde 
van: erfcijns van 21 schellingen 
uit: een huis in de Colperstraat. 
Deze oorkondt hoort thuis in het archief van het blok van het Hinthamereinde. 
 
 
1308.  
1402, 26 juni  
Overdracht erfpacht goederen Velp – Schaijk 
zoen 
 
Johannes Scraghe draagt over 
aan: Johannes Ruweel z.v.w. Johannes Ruweel en Arnoldus z.v. Everardus Gobels soen en 
gehuwd met Bela natuurlijke d.v.w. Godefridus Ruweel  
van: erfpacht 2 mud rogge 
uit: het goed van Johannes (de?) Proefst van Bucstel in de parochie  van VELPT in 
SCADEWIJC 
bijzonderheid: de overdracht zelf is in een andere oorkonde vastgelegd; in deze oorkonde 
verklaren de begunstigden, dat met deze handeling de moord (NEX) op Godefridus Ruweel 
voornd. verzoend is en dat zij en hun bloedverwanten de goederen van Johannes                 
Scraghe niet meer lastig zullen vallen. 
 
 
1309.  
1402, 24 augustus  
Overdracht tocht erfpacht landerijen Gerwen 
 
Johannes van Rode z.v.w. Walterus gend. Jan Belens soens soen draagt over  
aan: Johannes, Gertrudis en Katherina zijn kinderen mede namens Ywanus, Walterus, 
Henricus Petrus en Elizabeth, broers en  zusters 
van: erfpacht 2 mud rogge 
uit:  
1. een beemd gend. VONDER RIJT in Gerwen op de gemeijnte aldaar 
2. een beemd gend. ROEFDONC aldaar grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H. 
Geest 
3. een stuk land gend. DIE HOFSTAT aldaar grenzend aan DIE GEMEYN KERCHWECH 
4. een stuk land aldaar op de gemeijnte grenzend aan het goed TEN ALFFENSOEN 
5. uit de meerwaarde van het onder 4. vermelde goed boven een erfcijns van £ 8 oudgeld en 
een erfcijns van £ 5 payment. 
 
 
1310.  



 

 
 

  

1402, 31 oktober  
Testament Deliana Vindertenden (volledig) 
 
Thomas van Weert priester en assistent van de pastoor van de St. Janskerk oorkondt. 
 
Deliana Vindertenden gehuwd met Laurencius z.v. Jacobus Vos liggend in haar ziekbed 
verzocht mij haar de laatste sacramenten toe te dienen. Ik heb haar de heilige Eucharistie en 
de laatste zalving toegediend, waarna zij haar testament maakte. 
 
legaten:  
1. 
aan de St. Lambertuskerk in Luik 3 lichte plakken eens 
2. 
aan de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch 6 lichte plakken eens 
3. 
met toestemming van haar man aan de natuurlijke kinderen van haar zuster Margaretha 
een deel van al haar roerende en onroerende goederen te aanvaarden na de dood van haar 
man; zij delen dan gelijk met de andere erfgenamen 
 
plaats van de handeling: 
het woonhuis van Deliana 
 
getuigen van de handeling: 
Laurencius haar man 
Gobellinus de koster 
Heilwych Spijkers 
Catharina Witmers 
Hille van Kessel 
wonend in de bisdommen Luik en Keulen. 
 
 
1311.  
1403, 24 januari  
Overdracht erfcijns hof Vismarkt 
 
Theodericus z.v. Nycolaus gend. Coel van Marheze gehuwd met Elizabeth 
d.v.w. Henricus z.v.w. Godefridus Posteel draagt over 
aan: Katherina d.v.w. Rutgherus Luben 
van: erfcijns 40 schellingen payment 
uit: een hof van 45 bij 15 voet achter de Visbrug achter de stadsmuur. 
 
 
1312. 
1403, 1 februari  
Overdracht goederen ligging onbekend 



 

 
 

  

 
Petra d.v.w. Goeswinus Moedel van den Steenwege (DE LAPIDEA VIA) en w.v. Petrus Alarts 
draagt over 
aan: Hermannus Lodensoen 
van: alle goederen van Petrus haar broeder (ligging niet aangeduid). 
 
 
1313.  
1403, 9 februari  
Testament Godefridus Sceyvel (volledig) 
hoeve Udenhout 
stichting twee spynden 
Tafel van de H. Geest, regesten nrs. 1313 en 1313bis – 1313sester. Van dit testament zijn 
derhalve zes exemplaren bewaard gebleven die niet helemaal identiek zijn. 
 
Notaris Jan Paweter oorkondt 
 
Godfried Sceyvel, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is ziek van lichaam, maar gezond van geest 
[hij is weduwnaar; zie legaat 15] 
 
legaten: 
1. aan de St. Lambertus van Luik 1 nieuwe Gelderse gulden eens 
2. aan de priester die dienst doet in de St. Janskerk een erfcijns van £ 1 payment uit £ 18 

uit zijn goed in het dorp [sic] Luissel (‘Lucel’) onder de last dat hij iedere dag op het 
gebruikelijke uur lang (‘diutius’) zal laten bidden op de ambo voor de zielen van de 
testator, zijn ouders en Stamelart van Bruheze; bij verzuim gaat dit legaat naar de Tafel 
van de H. Geest 

3. aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van £ 2 uit de reeds vermelde £ 
18 onder de last van een jaargetijde voor de zielen als onder 2; voorwaarde is dat een 
erfcijns van 5 schellingen die de testator schuldig was aan het kapittel wordt 
kwijtgescholden 

4. aan de fabriek van de St. Janskerk een erfcijns van £ 2 uit de reeds vermelde £ 18 voor 
zijn graf in deze kerk 

5. aan de predikheren een erfcijns van £ 2 uit de reeds vermelde £ 18 onder de last van 
een jaargetijde voor de zielen als vermeld onder 2.; bij verzuim gaat dit naar de Tafel 
van de H. Geest 

6. aan de clarissen een erfcijns van £ 1 uit de reeds vermelde £ 18 onder de last van een 
jaargetijde voor de zielen vermeld onder 2. 

7. aan de infirmerie van het Groot Begijnhof een erfcijns van 10 schellingen uit de reeds 
vermelde £ 18 

8. aan het Neynselsgasthuis een erfcijns van 10 schellingen uit de reeds vermelde £ 18 
9. aan het gasthuis van de armen bij de Gevangenpoort voor de arme zieken aldaar een 

erfcijns van £ 1 uit de reeds vermelde £ 18 
10. aan de huisarmen voorbij de Geerlingse Brug een erfcijns van £ 1 uit de reeds vermelde 



 

 
 

  

£ 18 
11. aan de Lieve Vrouwebroederschap in de St. Janskerk £ 3 uit de reeds vermelde £ 18 
12. aan de Lieve Vrouwebroederschap wegens de achterstallen en 1 oud schild dat hij aan 

hen schuldig is een erfpacht van ½ mud rogge uit het goed van jonkvrouwe Van 
Goberdingen in Udenhout; voorwaarde is dat zijn vader Jan Sceyvel als lid 
(‘consorcius’) wordt opgenomen in de broederschap 

13. aan het klooster in Binderen £ 1 uit de reeds vermelde £ 18 onder de last van een 
jaargetijde voor de zielen vermeld onder 2 

14. aan Mattheus van (den ?) Grave z.v.w. Iwan van den Grave £ 3 uit de reeds vermelde 
£ 18 

 
De oorkonden betreffende deze £ 18 worden bewaard (‘sub custodia’) van Mattheus vermeld 
onder 14 

 
15. aan de Tafel van de H. Geest zijn hoeve in Udenhout onder de last van twee spynden 

van elk 6 mud rogge; de eerste op het feest van St. Matthias en de andere op zijn 
jaargetijde; dit is bestemd voor de zielen van de testator, wijlen Aleid zijn echtgenote, 
zijn ouders en Stamelart van Bruheze 

16. aan Gooswyn Steenweg 2 morgen land in de Rompert (‘in Roemput’) 
17. hij bezit 2½ morgen land achter het dorp Orthen in de Slagen; daarvan gaat 1½ morgen 

naar Jan van Gemert en 1 morgen naar Zoete zijn zuster e.v. Bartholomeus Spierink 
18. aan Griet zijn natuurlijke dochter en e.v. Gooswyn Boudens ten behoeve van haar 

dochter Bele een erfcijns van £ 5 uit £ 11½ verschuldigd door Jacob van Neynsel 
19. aan Wendelmoed e.v. Jan van der Donk z.v.w. Dirk Sceyvel een erfcijns van £ 2 uit de 

reeds vermelde £ 11½; deze erfcijns kan binnen acht jaar afgelost worden voor 10 
Hollandse gulden per £ 

20. aan jonkvrouwe Mabele van der Vere, non in het clarissenklooster in 's-
Hertogenbosch, een erfcijns van £ 6 uit een erfgoed aan de Hinthamerstraat bij de 
Geerlingse Brug; na haar dood gaat dit naar de kinderen van Lippert Smyt, wonend in 
Woudrichem en moet het gelijkelijk onder hen verdeeld worden 

21. aan Gooswyn Boudens e.v. Griet ten behoeve van Bele en andere nog te verwekken 
kinderen huis, erf en hof in de Hinthamerstraat bij de Geerlingse Brug, waar de vader 
van de testator woonde; indien deze kinderen overlijden zonder wettig nageslacht na 
te laten, dan gaat dit naar de naaste erfgenamen van de testator 

 
De testator bezit een erfcijns van 15 oude schilden uit de tiend van Son verschuldigd door Jan 
van Bruheze; deze wordt als volgt verdeeld 

 
22. aan Gooswyn Steenweg 3 oude schilden [N.B.: in nr. 1313bis staat dat deze cijns uit de 

tiend van Son kwam en dat de oorkonden erover blijven berusten onder Gooswyn] 
23. aan Agnes e.v. Renier Loden en d.v.w. Godfried Sceyvel 2 oude schilden 
24. aan Jacob van Dommelen 1 oud schild 
25. aan de kinderen van Willem van Deventeren e.v. Berte d.v.w. Dirk Sceyvel 2 oude 

schilden [N.B.: in nr 1313 is twee keer gespeld ‘Deventeren’ in nr. 1313 quater staat 
gespeld ‘Derenderen’] 



 

 
 

  

26. aan Liesbeth d.v. Herbert Kangieter 3 oude schilden; na haar dood gaat dit naar Zoete 
zijn zuster 

27. aan broeder Aart Stamelart van de orde van St. Franciscus in 's-Hertogenbosch 2 oude 
schilden; na zijn dood gaat dit naar de tafel van de H. Geest 

28. aan broeder Laurens van Waalwyk van de orde van de predikheren 2 oude schilden; 
na zijn dood gaat dit naar de Tafel voornd.; bij de legaten 27 en 28 geldt als 
voorwaarde dat, wanneer de Tafel deze 4 oude schilden bezit, men daarvan brood 
moet uitdelen; de oorkonden betreffende deze 15 oude schilden worden bewaard 
door Gooswyn Steenweg 

29. aan Geertrui gend. Neben zijn beesten die hij bezit op zijn goed in Heeswyk 
30. aan Geertrui voornd. een lijfrente van 1 mud rogge uit voornd goed in Heeswyk 
31. aan Gielis van Geel z.v.w. Iwan van Vandrik 1 mud rogge uit 5 mud jaarlijks die hij de 

testator schuldig is 
32. aan Jacob Coptiten z.v. Willem zolang hij leeft de 4 mud vermeld in 31; na zijn dood 

gaat dit naar de Tafel voornd. om dit jaarlijks op 14 augustus in de vorm van broden 
uit te delen onder de armen 

33. aan Aleid weduwe v. Dirk Iwaansz. een erfpacht van 8 kapoenen en 3 vat raapzaad uit 
goederen in Someren zolang zij leeft; na haar dood gaat dit naar Mattheus van den 
Grave z.v. Aleid 

34. aan jonkvrouwe Liesbeth van Bruheze, priorin van Binderen, zijn erfpacht in koren die 
hij trekt uit de molen van Berghem; na haar dood gaat dit naar Jut, een bloedverwant 
van Liesbeth en ook non in Binderen; na haar dood gaat dit naar Hendrik z.v. Godfried 
van Bruheze 

 
De testator bezit een erfpacht van 9½ mud rogge uit goederen in Someren; deze wordt als 
volgt gelegateerd: 

 
35. aan Liesbeth e.v. Pieter van Lankveld 1 mud rogge 
36. aan Lucas z.v. Willem Luykenszoon van Erp 1 mud rogge 
37. aan de kinderen van Herbert Kangieter 1 mud rogge 
38. aan jonkvrouwe Liesbeth, non en geprofest in Binderen 1 mud rogge; na haar dood 

gaat dit naar Godfried van Bruheze z.v. Aart 
39. aan Zoete e.v. Bartholomeus Spierink 1 mud rogge; na haar dood gaat dit naar de Lieve 

Vrouwebroederschap 
40. aan Aleid, zijn dienstbode 4½ mud rogge zolang zij leeft; na haar dood beschikken de 

executeurs hierover 
41. aan Zoete, zijn zuster, een erfpacht van 4 mud rogge uit goederen in Uden onder de 

last van een jaarlijkse uitkering aan Liesbeth Writers e.v. Dirk Writers van 4 nieuwe 
Gelderse guldens; mocht Zoete overlijden zonder wettig nageslacht na te laten dan 
gaan deze 4 mud en de andere oude erfgoederen die hij van zijn vader heeft geërfd 
naar de kinderen van w. Dirk Sceyvel en  naar de kinderen van Heilwych weduwe v. 
Gerard van Eyk en naar Liesbeth Writers; de kinderen van Dirk en Heilwych komen dan 
in de plaats van hun ouders 

42. aan Aleid weduwe v. Iwan van den Grave een huis en erf zich uitstrekkend tot aan de 
Dieze in de Hinthamerstraat, zolang zij leeft onder de last van een jaarlijkse uitkering 



 

 
 

  

van 2 Hollandse guldens aan Liesbeth Writers zolang deze leeft; na haar dood gaat dit 
huis naar de Tafel van de H. Geest die er renten voor moet kopen; deze renten zijn 
bestemd voor de aankoop van kleren en schoenen voor de armen 

43. aan de predikheren een derde deel van de hof van het huis zich uitstrekkend tot aan 
de overzijde van de Dieze tot aan de besloten gedeelten van het klooster met een 
uitgang op de Hinthamerstraat onder de last van het onderhoud van de brug [over de 
Dieze] en een deel van een cijns van 4 oude groten 

44. aan Liesbeth van Lankveld en haar kinderen de rest van de hof vermeld onder 43. 
45. aan Aart Haak een erfcijns van 44 schellingen uit een erfgoed voorbij de Boortsebrug 
46. aan Aart voornd. een vak in het Gewandhuis [= Lakenhal] 
47. aan de kinderen van zijn oom en tante van vaderskant 1 Hollandse gulden 
48. aan de kinderen als 47 maar dan van moederskant 1 Hollandse gulden 
49. aan zijn erfgenamen 1 oude groot, waarmee zij tevreden moeten zijn, dit om zekere 

redenen die hem daartoe hebben bewogen [zij worden dus onterfd] 
50. aan jonkvrouwe Liesbeth e.v. Hendrik Maachelman en aan jonkvrouwe Griet 

natuurlijke d.v. Willem van Bruheze zijn beesten die hij heeft in Nuland 
51. aan jonkvrouwe Sibele van der Vere 14 Hollandse gulden 
52. aan Gooswyn Boudens scheldt hij alle schulden kwijt behalve 50 nieuwe Gelderse 

guldens die hij wel moet terugbetalen 
53. aan Liesbeth Writers voornd. 10 nieuwe Gelderse guldens uit de 50 vermeld in 52 
54. aan de priorin van ? 10 nieuwe Gelderse guldens, verder als 53. 
55. aan Aleid van Casteren, zijn dienstbode, een breed bed met twee paar lakens en een 

saartse (‘zartza’) 
56. aan Griet d.v. Willem van Bruheze een klein (? ‘strictum’) bed  
57. aan Aleid van Casteren (als 55) drie koperen potten, twaalf tinnen schotels, twee 

tinnen kandelaars, twee tinnen zoutvaten, een mortiersteen en een koperen schaal 
(‘patella’) 

58. aan de Lieve Vrouwebroederschap twee kussens 
59. aan Hubert van Gemert een zilveren schaal (‘tassia’) 
60. aan mr. Gerlach van Gemert een zilveren schaal (‘tassia’) 
61. aan Bele zuster van Gerlach voornd. een zilveren schaal (‘tassia’) 
62. aan Liesbeth d.v.w. Iwan van den Grave een zilveren schaal (‘tassia’) 
63. aan de jonkvrouwe Van Vere een zilveren schaal (‘tassia’), 2 servetten (‘mappae’) en 

twee van de beste tafelkleden (‘mensalia’) 
64. aan Liesbeth van Bruheze, non in Binderen, een zilveren kop (‘tassia’) 
65. aan Griet e.v. Gooswyn Boudens 1 zilveren schaal (‘tassia’) of in plaats daarvan 6 

zilveren lepels 
66. aan Dele, de moeder van Gooswyn Steenweg, 1 zilveren drinkbeker met een deksel 

(‘poctum primum coopertum’) 
67. aan Willem, zijn dienstknecht, een zilveren schaal (‘tassia’) 
68. aan Gooswyn Boudens al zijn zaken om zich mee te bewapenen met uitzondering van 

een verzwaard zwaar pantser (‘panserius gravior’), een ijzeren speer en een 
‘honskovel’ 

69. de in 68 uitgezonderde wapens gaan naar Godfried z.v. Aart van Bruheze 
70. aan Berte e.v. Willem van Deventeren een zilveren ‘tinctura’ van zilver en de beste 



 

 
 

  

mantel (‘hopplaudum’) 
71. aan broeder Laurens de beste tafel die was van zijn moeder met 30 el linnen laken en 

drie kussens 
72. aan Liesbeth Writers een mantel (‘hopplaudum’) en een zwartgekleurde mantel 

gevoerd met vissen (?) 
73. aan Griet zijn natuurlijke zuster een lange toog 
74. aan Liesbeth d.v. Godfried van Bruheze de helft van zijn bank in de Predikherenkerk; 

de andere helft is voor Zoete voornd.  
75. aan Heilwych Paweter, minderjarig, zijn beste bed met twee paar lakens en een 

saartse (‘sartza’), gordijnen en drie kussens en een zetel (sedila’) 
76. aan Gennette 3 el grijs laken 
77. aan Griet e.v. Jan van Keulen 3 el grijs laken en 3 Gelderse guldens 
78. aan heer Dirk Vembosch [een geestelijke] een psalter (‘psalterium’) en 5 gulden 
79. aan Aleid zijn dienstbode twee tafels, drie servetten en drie tafelkleden (‘mensalia’) 

 
executele:  
Jan van Gemert; 
Gooswyn Steenweg; 
Mattheus van den Grave, meester van de Tafel van de H. Geest en 
Bartholomeus Spierink 
 
plaats van de handeling:   
woonhuis van de testator in de straat gend. Lysbeth Straatken van Heusden  
[N.B.: in de nr's 1313 quinter en 1313 sester staat: woonhuis gelegen bij de Verwerput; in 
nr. 1313bis wordt helemaal geen straatnaam genoemd] 
 
getuigen van de handeling:  
Godfried van Alphen; 
Bartholomeus Spierink; 
Gooswyn Boudens; 
Griet de vrouw van Gooswyn voornd.; 
Godfried Godensz. (‘Godini’) en  
Aleid, de dienstbode. 

 
 

1313bis.  
1403, 9 februari  
Testament Godefridus Sceyvel (uittreksel) 
erfcijns goederen Son 
 
Notaris Johannes Paweter oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel) 
 
Godefridus Sceyvel, poorter van ’s-Hertogenbosch, oorkondt 
hij ligt ziek op bed 
 



 

 
 

  

betreft:  
een legaat van een erfcijns van 3 oude schilden uit 15 oude schilden uit de tiend van Son en 
uit andere goederen aan Goeswinus Steenwech; de cijns is verschuldigd door Johannes van 
Bruheze; de oorkonden betreffende deze erfcijns blijven berusten onder Goeswinus 
 
plaats van de handeling:  
het woonhuis van de testator in de straat gend. LYSBETH STRAETKEN VAN HOESDEN 
 
getuigen van de handeling:  
Godefridus van Alfen 
Bertholomeus Spierinck 
Goeswinus Boudens 
Margarita diens echtgenote 
Godefridus Godini en  
Aleydis, de dienstmeid 
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 132r - 133r. 
 
 
1313ter.  
1403, 9 februari  
Testament Godefridus Sceyvel (uittreksel) 
erfpacht ligging onbekend 
stichting spynde (uittreksel) 
 
voor: zie nr. 1313 
van: zie nr. 1313 
  
betreft:  
een legaat aan Jacobus Coptyten z.v. Wilhelmus namelijk een erfpacht van 4 mud rogge 
(onderpand niet vermeld) gedurende zijn leven en na diens dood aan de Tafel van de H. 
Geest om op 14 augustus jaarlijks uit te delen in broden onder de armen 
plaats: zie nr. 1313 
getuigen: zie nr. 1313  
Zie ook nr. 1371 
 
 
1313quater.  
1403, 9 februari  
Testament Godefridus Sceyvel (uittreksel) 
erfcijns goederen Son (uittreksel) 
 
voor: zie nr. 1313 
van: zie nr. 1313 
  
betreft:  



 

 
 

  

een legaat van een erfcijns van 2 oude schilden uit 15 oude schilden (zie nr. 1313bis) aan de 
kinderen van Wilhelmus van Derenderen en Berta diens echtgenote, die een dochter is van 
wijlen Theodericus Sceyvel 
 
plaats: zie nr. 1313 
getuigen: zie nr. 1313 
 
In nr. 1313 quater is gespeld ‘Derenderen’, in nr. 1313 twee maal Deventeren; 
Óok afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 126v -127r. 
 
 
1313quinter. 
1403, 9 februari  
Testament Godefridus Sceyvel (uittreksel) 
erfcijns goederen Son 
 
voor: zie nr. 1313 
van: zie nr. 1313  
 
betreft:  
een legaat van een erfcijns van 2 oude schilden uit 15 oude schilden aan br. Arnoldus 
Stamelart van de orde van St. Franciscus in ‘s-Hertogenbosch gedurende zijn leven en na zijn 
dood aan de Tafel van de H. Geest 
 
plaats van de handeling:  
in het woonhuis van de testator in ‘s-Hertogenbosch bij de VERWERPUT  
 
In nr. 1313, 1313ter en 1313quater wordt de plaats waar het testament gemaakt werd 
aangeduid als het LYSBETH STRAETKEN VAN HOESDEN; in nr. 1313 quinter en sester wordt 
gesproken over de Verwerput. 
Óok afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737 f 125r/v. 
 
 
1313sester. 
1403, 9 februari  
het derde uur 
Testament Godefridus Sceyvel (uittreksel) 
erfcijns goederen Son 
 
voor: zie nr. 1313 
van: zie nr. 1313  
 
betreft:  
het legaat aan Jacob van Dommelen van een erfcijns van 1 oud schild uit 15 oude schilden. 
 



 

 
 

  

plaats van de handeling: 
woonhuis van de testator bij de Verwerput 
 
getuigen van de handeling: 
Bartholomeus Spierink 
Godefridus van Alphen 
Gooswinus Bouwens 
Margarita zijn vrouw 
Godefridus GODINI 
Aleid van Casteren dienstbode van de testator 
allen van het bisdom Luik 
 
 
1314.  
vervallen 
 
 
1313a.  
1403, 13 maart    
Overdracht erfcijns hoeven Udenhout 
 
Steven z.v. Hendrik de Schoenmaker van Boxtel draagt over 
aan: Jacob Stevens en zijn echtgenote Agnes d.v. Hendrik van Goederheyl, verwer 
van: erfcijns van 60 oude schilden 
uit: zie nr. 1303a. 
bijz.:  als bruidsschat (het huwelijk is al lang geleden gesloten) 
voorw.: de erfcijns komt toe aan de langstlevende echtgenoot en na beider dood aan 

hun kinderen; sterven deze zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaat het 
naar de erfgenamen van Jacob 

Alleen bewaard in gevidimeerde vorm; zie nr. 1704, oorkonde d.d. 16 juni 1425. 
 
 
1315.  
1403, 27 maart  
Oorkonde officiaal van Luik 
 
De officiaal van het bisdom Luik heeft notaris Paulus Borchardi van Zulichem opgedragen 
om de protocollen van wijlen notaris Adam van Mierd over te nemen en daaruit op verzoek 
van belanghebbenden grossen te maken van die oorkonden, die slechts in deze protocollen 
zijn geminuteerd. Het protocol was op papier geschreven en werd hem overhandigd door de 
executeurs van Adams testament Jan van Mierde priester, Henricus Mathei en Johannes die 
Groet.  
Ingevoegd in de oorkonden: 
nr. 1347 (d.d. 24 juni 1404) 
nr. 1415 (d.d. 7 oktober 1406) 



 

 
 

  

nr. 1415a (d.d. 7 oktober 1406) 
nr. 1434a. (d.d. 4 september 1407) 
nr. 1471 (d.d. 23 september 1409) 
nr. 1564 (d.d. 30 mei 1414) 
 
Adam van Mierd maakte zijn testament op 17 maart 1403, vulde dit aan op 21 en 24 maart 
van dat jaar. Op 24 maart was hij nog zwaar ziek. De officiaal reageerde dus wel zéér snel op 
zijn overlijden. 
 
 
1316.  
vervallen 
 
1317.  
vervallen 
 
 
1318.  
1403, 30 maart 
Overdracht erfpacht goederen Berghem 
 
Ghiselbertus pastoor van Esch en z.v.w. Johannes z.v.w. Johannes Bathen soen draagt over 
aan: Hermannus Loden 
van: erfpacht 1½ mud rogge 
uit:  
1. 1½ morgen land in Berghem AEN D LAER met de gebouwen erop  
2. een stuk land gend. DEN GANSACKER groot 12 lopenzaad aldaar in DUER. 
 
 
1319.  
1403, 5 april  
Vestiging erfpacht goederen Schijndel  
 
Mychael z.v.w. Willelmus van Overacker vestigt 
t.b.v.: Metta w.v. Albertus van Meirlaer 
van: erfpacht ½ mud rogge 
uit: huis c.a. en aangelegen erfgoederen in Schijndel in DELSCOT. 
 
 
1320.  
1403, 24 april  
Overdracht executele (nr. 1004) 
 
De executeurs van het testament van wijlen Johannes Slotel (zie nr. 1004) te weten 
Ludovicus Buc in plaats van wijlen Henricus Buc en Henricus Screynmaker in plaats van 



 

 
 

  

Winricus Screynmaker hebben hun bevoegdheden als executeurs overgedragen aan 
Henricus z.v. Matheus, meester van de Tafel van de H. Geest 
plaats: in de AMBITUS (= kloostergang) van de minderbroederskerk. 
Op de rug: van nr. 1004. 
 
 
1321.  
1403, 29 april  
Belofte in verband met erfcijns goederen Gerwen ligging onbekend 
 
voor: DIRC VAN DEN BROKE, DIRC VAN DEN ECKERBROKE, JAN DIE KONYNC, WILLEN 
SCENCKEN, JAN GHYLYS SOEN EN HAPPE DIE MOELNERE, schepenen van Nuenen 
Steven z.v.w. Jan van den Mortel belooft 
aan: Aleyt d.v.w. Peter Jan Sots soen 
betreft: Steven belooft de goederen van Aleyt vrij te houden van een erfcijns (niet nader 
aangeduid), ontstaan doordat haar vader deze in erfcijns had genomen. 
Met het beschadigde schependomszegel van Nuenen. 
 
 
1322.  
1403, 11 mei  
Naasting in verband met uitwinning goederen ligging onbekend 
 
door: Zibertus van Hoculem, (naaster) 
koper: meester Johannes van Best  
van: alle goederen van Rutgherus (de) Cort en Henricus diens zoon  
bijzonderheid: de verkoop is geschied bij schepenvonnis. 
 
 
1323.  
1403, 12 mei  
Verkoop kamp Empel 
 
Goeswinus z.v.w. Ghiselbertus Harinc z.v.w. Gerardus Cnode draagt na verkoop over 
aan: Egidius Coptyten 
van: een kamp van 4 morgen in Empel gend. KREYNSKENS CAMP IN DIE BEEMDE deze kamp 
is met zijn grachten bevonden door echte landmeters (VEROS GEOMETROS) groot te zijn 4 
morgen en 42 roeden. 
 
 
1324.  
1403, 12 mei  
Erkenning recht van naasting 
 
door: de koper 



 

 
 

  

t.b.v.: Johannes z.v.w. Henricus Hoesche 
 
 
1324a. 
1403, 25 mei  
Verkoop erfcijns hoeve Heeswijk 
 
Baselinus gend. Beselijs z.v.w. Johannes van der Zidewijnden draagt na verkoop over 
aan: Nella w.v. Arnoldus van Vladeracken en haar kinderen Johannes en Gerardus 
van: erfcijns £ 20 payment 
uit: het goed OP DEN ZOEMGRAVE in Heeswijk. 
 
 
1324b. 
1403, 9 juni  
Overdracht erfcijnzen en erfpachten St. Oedenrode-Vressel, Helvoirt, Liempde onder 
Boxtel, Oirschot, Aarle, Berlicum, Rosmalen. Boxtel-Lennisheuvel 
 
Dirk Buc en Nycholaus genaamd Coel z.v.w. Wynricus Screynmaker dragen over 
aan: Dirk van den Hoevel z.v.w. Lambertus als e.v. Agnes, en Hendrik van den Zande als e.v. 
Gertrudis; Agnes en Gertrudis zijn d.v.w. Godfried Visser die gehuwd was met Heilwych 
natuurlijke d.v.w. Jan Slotel   
van: de helft van de volgende goederen 
1. erfcijns £ 5 payment 
2. erfcijns 1 oude schild 
3. erfpacht 1 mud rogge  
4. erfpacht 6 mud rogge 
5. erfpacht ½ mud rogge 
6. erfpacht 4 mud rogge 
7. erfpacht 4 mud rogge 
uit:  
1. een huis in de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg 
2. huis c.a. en aangelegen erfgoederen in St. Oedenrode in VERETSEL aan drie zijden 
grenzend aan de gemeijnte en uit een beemd in ONSTADEN 
3. een stuk land in Helvoirt in GHESEL 
4. het goed c.a. TE LAER in ARLE 
5. een stuk land gelegen in Berlicum en in Rosmalen AN DIE AUDE MOELEN 
6. de hoeve van wijlen Henricus Paep in Oirschot in MORTELLEN en uit een erfpacht van 2½ 
mud rogge Oirschotse maat uit een huis, schuur en hof grenzend aan Daniël van der 
Noetellen, priester, en uit een beemd in Oirschot naast de LANGENDYCK en nog uit een 
erfpacht van ½ mud rogge Oirschotse maat uit een stuk land met zijn gebouwen en uit een 
beemd gend. JAN BOLLAERTS BEEMT en uit een beemd aldaar gend. DIE BLAECBEEMT en 
nog uit een erfpacht van 10 lopen rogge uit een stuk land naast de kerk van Oirschot en ten 
slotte uit 4 lopenzaad rogland grenzend aan het erfgoed van DER JOFFROUWEN 
ERFGENAMEN VAN DER NOETELLEN en nog uit een akker in Boxtel LENNENSHOVEL 



 

 
 

  

7. 7 bunder erfgoed in Boxtel in LYEMDE 
 
bijzonderheid:  
deze renten zijn gekocht door de transportanten in hun kwaliteit van executeurs van het 
testament van w. Johannes Slotel met het geld gekomen van de huizen van Johannes 
voornd. in de Zadelmakersstraat 
 
voorwaarden:  
mochten Agnes en Geertrudis sterven zonder wettig nageslacht na te laten, dan vervallen 
deze goederen zoals bepaald in het testament van Johannes Slotel voornd. aan de Tafel van 
de H. Geest 
 
Uit een aantekening op de rug van de oorkonde blijkt dat deze goederen nog in de 
negentiende eeuw in het bezit waren van de Godshuizen.  
 
 
1325.  
1403, 12 juni  
Overdracht deel goederen nr. 1324b 
 
Theodericus en Henricus (zie ook nr. 1324b) draagt over 
aan: Henricus Matheus 
van: een vijfde deel van de in nr. 1324b genoemde goederen. 
 
 
1325a. 
1403, 4 juli  
Testament Radulphus van den Grave c.s. (uittreksel) 
erfpacht ligging onbekend  
 
Wilhelmus Voet van Boxtel, priester, oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel) 
 
Radulphus van den Grave en Luytgardis zijn echtgenote maken hun testament 
zij zijn beide gezond van lichaam en geest 
 
betreft: 
twee legaten namelijk aan de kerk van St. Lambertus in Luik  1 Gelderse gulden eens en aan 
de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 2 sester rogge uit al hun erfgoederen en wel hun 
cijnsgoederen, niet hun  leengoederen, te aanvaarden na hun beider dood 
 
plaats van de handeling:  
in de St. Janskerk in het koor van Onze Lieve Vrouwe naast de AMBO SEU LECTRINA [= 
lessenaar] die daar staat 
 
getuigen van de handeling:  



 

 
 

  

Ghiselbertus van Bakel, priester 
Ghiselbertus van Doorne en 
Wilhelmus van Laerven 
 
Opgenomen in de ‘Collectie 100 Bossche testamenten’, nr. 9 regest nr. 26 
 
 
1326.  
1403, 7 juli  
Verkoop erfcijns landerijen Lith en Kessel 
 
Henricus Godevarts soen van Uden, broer van w. Bela w.v. Arnoldus gend. Nolleken z.v.w. 
Gerongius, handschoenmaker;  
Petrus en Elizabeth kinderen van Henricus voornd.;  
Goeswinus Geryts soen gehuwd met Aleydis d.v. Henricus voornd., Katherina d.v.w. 
Lambertus z.v.w. ; 
Henricus Godevarts soen van Uden; Reynerus van Berze gehuwd met Bela; 
Arnoldus van den Laeke DOLIATOR (?) gehuwd met Lucia;  
Johannes Pynge gehuwd met Cristina (Bela, Lucia en Cristina zijn dochters v.w. Lambertus 
voornd.);  
Johannes en Nychelaus en Bela en Katherina k.v.w. Margareta zr. v.w. Bela voornd.; 
Henricus, de verver, en Lambertus k.v.w. Katherina van Goyderheyle;  
Johannes van den Panthelaer gehuwd met Ida d.v.w. Katherina voornd. ,  
Zij allen dragen na verkoop over 
aan: Andreas z.v.w. Andreas (de) Timmerman    
van: de helft van een erfcijns van 3 oude schilden 
uit: 7 hont land in Groot Lith in MATHEEUS HOEVE en 16 hont land in Kessel in het 
VOERBROECKE en 4 hont land als voor. 
Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, f 21v – 22r. 
 
 
1327.  
1403, 26 juli  
Overdracht erfpacht land Schijndel - Schootse Hoeve 
 
Rycoldus gend. Willems soen draagt over 
aan: Weyndelmoedis d.v.w. Cristianus van der Straten 
van: erfpacht ½ mud rogge 
uit: 4 lopenzaad en 10 roeden rogland in Schijndel in DIE SCOETSCHE HOEVE en uit de helft 
van de grachten aan weerszijden van dit perceel. 
 
 
1327a. 
1403, 26 juli 
Afstand erfcijns Lith 



 

 
 

  

Jan Smit echtgenoot van Katryn d.v.w. Katryn van ‘Goyderheile’ doet afstand van de helft 
van en erfcijns van 3 oude schilden uit onderpanden in Lith (zie verder nr. 1326) 
Afgeschreven in het cartularium nr. 737 f  22r. 
 
 
1328.  
1403, 27 juli  
Overdracht erfcijns goederen St. Oedenrode - Vressel 
 
Theodericus van den Hoevel en Henricus van den Zande (zie nr. 1324b) dragen over 
aan: Henricus Matheus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de in nr. 1324b. onder 2 vermelde erfcijns van 1 oud schild 
Geschreven in zestiende-eeuws schrift. 
 
 
1329.  
1403, 27 juli  
Overdracht erfpacht Oirschot - Notel 
 
Theodericus van den Hoevel en Henricus van den Zande (zie nr. 1324b) dragen over 
aan: Henricus Matheus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de in nr. 1324b. onder 6 vermelde erfpacht 
N.B.: in het handschrift van de tijd, waarin de oorkonde werd opgesteld 
 
 
1330.  
1403, 28 juli  
Verkoop erfcijns huis Windmolenberg 
 
Theodericus van den Hoevel en Henricus van den Zande (zie nr. 1324b) draagt na verkoop 
over  
aan: Gerardus z.v.w. Nycolaus van Berze, bakker t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de in nr. 1324b. onder 1 vermelde erfcijns 
Geschreven in het handschrift van de tijd, waarin de oorkonde werd opgesteld. 
 
 
1331.  
1403, 20 augustus  
Overdracht huis Orthenstraat 
 
Tielmannus z.v.w. Walterus Geroncs en Conegunda d.v.w. Tielmannus kleermaker die weer 
een zoon is van wijlen Mathias, kleermaker, dragen over 
aan: Arnoldus Bruysten z.v. Matheus Luwe 
van: huis c.a. in de Orthenstraat. 
 



 

 
 

  

 
1332.  
1403, 17 september  
Uitgifte erfcijns kamp Berlicum - Looffaart 
 
Henricus Matheus meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van 
de PROVISORES geeft uit 
aan: Petrus z.v.w. Petrus Engelberen soen en Zegerus Rutten soen 
van: de kamp vermeld in nr.1305 
voor: erfcijns van £ 4 en 16 schellingen payment voorheen toekomend aan de stad ‘s-

Hertogenbosch, thans aan de fabriek van de St. Janskerk en een erfcijns van 24 
schellingen aan de Tafel 

Óók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 51v. 
 
 
1333.  
1403, 1 oktober  
Uitgifte erfpacht landerijen St. Oedenrode 
 
voor: GHYLYS BROECHENEN EN MERTIJN DIE RODE schepenen van St. Oedenrode 
Aleyt d.v.w. Claus Emonts soen geeft uit 
aan: Goeswijn natuurlijke z.v.w. Gherart van den Amer 
van: een stuk land in DEN VLOETECKER in St. Oedenrode grenzend aan het erfgoed van de 
THG en nog een vierde deel deel van een stukje land gend. DIE HEGSTREPE ook gelegen in 
DEN VLOETECKER 
voor: erfpacht van 10 lopen rogge Rooise maat 
Met de twee zegels van de schepenen.  
 
 
1333a.  
1403, 11 oktober   
Overdracht huis Orthenstraat 
 
Anselm z.v.w. Gooswijn z.v.w. Jan van Best draagt over 
aan: Jan van Best z.v.w. Willem Broeder 
van: een derde  deel van een stenen huis en erf in de Orthenstraat 
bijz.:  
1. Jan Peters zoon van Drunen alias Stevens en mr. Jan van Best hebben tevens afstand 
gedaan van al hun rechten op dit goed 
2. Gooswijn had het hele huis via een uitwinning verkregen van Lodewyk z.v.w. Godschalk 
van Bladel. 
Ook gevidimeerd op 18 mei 1437 (nr. 1939). 
 
 
1334.  



 

 
 

  

1403, 30 november 
Testament Heilwych e.v. Hendrik van Zeeland (volledig) 
erfpacht  
 
notaris Thomas van Weert assistent van de pastoor van de St. Janskerk (‘coadiutor’) en 
dienstdoend priester in deze kerk oorkondt 
 
Heilwych e.v. Hendrik van Zeeland, inwoonster van het dorp (‘villa’) Hintham, maakt haar 
testament 
[gezondheidstoestand niet vermeld] 
het testament is opgesteld nadat de oorkonder de laatste sacramenten heeft toegediend 

 
legaten: 
1.  
aan de fabrieken van de kerken van Luik en die van Onze Lieve Vrouw in 's-Hertogenbosch 4 
lichte plakken eens 
2.  
aan haar echtgenoot haar aandeel in het huis en erf dat zij bewoont in het dorp Hintham 
3.  
aan haar echtgenoot, zolang hij leeft, een erfpacht van 9 lopen rogge [onderpanden niet 
aangeduid] en een hof bij de Kayenberg; na zijn dood gaat dit naar de Tafel van de H. Geest  
 
bijzonderheden: 
mocht zij nog wettige kinderen krijgen die haar overleven, dan vervalt dit testament; 
de oorkonder heeft dit  testament laten opschrijven 
 
plaats van de handeling:   
woonhuis van de testatrix in Hintham 
 
getuigen van de handeling:  
Gobelyn, koster; 
Marcelis van Hintham; 
Liesbeth weduwe v. Jan van Valkenberg; 
Aleid Bresse en 
Katryn van den Broek 
 
zegel:   
met het zegel van de oorkonder. 
 
 
1335.  
1403, waarschijnlijk: 15 augustus  
datering ‘In crastino beate Marie virginis’ 
Overdracht kamp Berlicum - Looffaart 
 



 

 
 

  

Godefridus van Rode draagt over 
aan: Henricus Matheus t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: een kamp omschreven in nr. 1305 en 1332 
bijzonderheid: aan Godefridus verkocht middels een vonnis van de schepenen van ‘s-
Hertogenbosch door Henricus Matheus voornd. 
 
 
1336.  
1404, 17 januari  
Verkoop erfcijns landerijen Lith en Kessel 
 
Johannes Quappe en Gloria zijn zr. k.v.w. Arnoldus Quappe; 
Arnoldus van Vlymen, smid en gehuwd met Elizabeth d.v.w. Arnoldus Quappe 
Matheus en Johannes Quappe k.v.w. Franco Nollekens; 
Nycholaus Bollen, verver; 
Quirinus gend. Ackaryn z.v. Johannes gend. Ackaryns soen en gehuwd met Katherina d.v. 
Nycholaus voornd.; 
zij allen dragen na verkoop over 
aan: Andreas Hoppenbrouwer 
van: de helft van een erfcijns van 3 oude schilden 
uit: zie nr. 1326 (waar de andere helft wordt overgedragen) 
Oók afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 23r/v. 
 
 
1337.  
1404, 31 januari  
Overdracht rechten op oorkonden 
 
Theodericus Buc heeft al zijn rechten op de oorkonde omschreven in het testament van w. 
zijn broeder Henricus Buc, kanunnik van de St. Janskerk, overgedragen aan Heylwigis 
gehuwd met Willelmus Coelver. 
 
 
1337a.  
1404, 8 februari  
Overdracht land Vrijdom - Deuteren 
 
Jan van Lith z.v.w. Dirk Klinge en w. Liesbeth d.v.w. Jan Bekker draagt over 
aan: Hendrik Bekker z.v.w. Jan Bekker 
van: een vierde deel  van de helft van 10 morgen land in een kamp (zie verder nr. 435) en 

1/4 van de helft van 3 morgen en ½ hont in de 6de kamp die in zijn geheel groot is 6 
morgen en 2 hont en die gelegen is voor Vlymen beneden de straat. 

Gevidimeerd in de oorkonde d.d.  8 januari 1461 (nr. 2452). 
 
 



 

 
 

  

1338. 
1404, 25 februari  
Verkoop land Vrijdom 
 
De stad ‘s-Hertogenbosch draagt na verkoop over 
aan: Henric gend. van Meirlair z.v.w. Rolof van Mierlair 
van: een stuk land gend. DIE EYNDHOUTSCHE STEGE 
bijzonderheid: reeds bestaande rechten van weg blijven intact 
Taal: Middelnederlands 
 
 
1339.  
1404, 27 maart  
Overdracht huis Orthenstraat 
 
Arnoldus Bruysten z.v. Matheus Luwe draagt over 
aan: Henricus van Rysingen z.v.w. Godefridus van Rysingen 
van: een huis c.a. in de Orthenstraat (zie nr. 1331). 
 
 
1340.  
1404, 10 april  
Overdracht erfpacht beemden Enschot 
 
Willelmus van Uytwyc z.v. Theodericus van Uytwyc draagt over 
aan: Margareta d.v.w. Johannes Corter en w.v. Jacobus van Campen 
van: erfpacht 28 1/3 lopen rogge 
uit: een derde deel van een beemd die 2½ bunder en 61 roeden groot is in Enschot INT 
BROEC en nog een stuk beemd aldaar  
bijzonderheid: door Willelmus voornd. verworven van Johannes van Herlaer,  heer van 
Meerwijk en gehuwd met Agnes d.v. Theodericus Rover, ridder. 
 
 
1341.  
vervallen. 
 
 
1342.  
1404, 2 mei  
Verkoop erfcijns tiend Son 
 
Jacobus van Dommelen draagt na verkoop over  
aan: Agnes w.v. Reynerus Loeden en d.v.w. Godefridus Sceyvel 
van: erfcijns 1 oude schild uit 15 oude schilden 
uit: zie nr. 1313sester 



 

 
 

  

Óók afgeschreven in het zestiende- eeuwse cartularium nr. 737, f 128v. 
 
 
1343.  
1404, 3 mei  
Openbare verkoop goederen ligging onbekend 
 
voor: ARNT MICHIELS SOEN VAN HAL, ARNT VAN DEN ORS, BAUDEN JANS SOEN, HERMAN 
BRANT, JAN DIDDERICS SOEN VAN HAL, EMONT DIE WOLF, en JAN MATHIJS EN JAN 
MATHIJS SMOELNERS SOEN schepenen van Boxtel 
Heinric, priester, en z.v.w. Jacob de Coster in zijn kwaliteit van rector van het altaar van het 
H. Kruis in de kerk van Boxtel verkoopt 
aan: Rutgher z.v. Rutgher van Boemel 
voormalige bezitter: (vermoedelijk) Rutgher van Boemel en w. Elsebene de Berse 
van: goederen waarvan de ligging onbekend is 
wegens: een erfcijns van 10 schellingen die 12 jaar achterstallig is 
Het schependomszegel is verdwenen 

Op de rug: dit is den iersten vonnis brief 
Goed voorbeeld van een oorkonde in het middelnederlands met de hele procedure van de 
uitwinning zoals deze plaatsvond voor een Meierijse schepenbank. 
 
       
1344.  
1404, 9 mei 
Testament Aart Snobbe (volledig) 
 
Notaris Dirk Jansz. van der Mazen, clericus Luik, oorkondt 
 
Aart z.v.w. Rover Snobbe en Aleid zijn echtgenote maken hun testament 
zij wonen beiden in 's-Hertogenbosch 
zij zijn gezond van lichaam en geest 
 
legaten: 
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 1 plak eens 
2. aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 4 payment uit huis, erf en hof van 

Gerard van Rosel 
3. aan de armen in het gasthuis bij de Gevangenpoort een erfpacht van 6 lopen rogge te 

leveren door Hendrik z.v. Hendrik van (der ?) Voort wonend in Belveren 
De legaten 2 en 3 gaan pas in na hun beider dood 
 
plaats van de handeling:   
woonhuis van de testatoren bij de Voldertrap 
 
getuigen van de handeling:  
Pieter Pennink en Dirk Boen, poorters van 's-Hertogenbosch 



 

 
 

  

 
 
1345.  
1404, 26 mei  
Overdracht hoeve Helvoirt - Leendonk 
 
Nycolaus van Duren en Hilla zijn zr., k.v.w. Johannes van Duren dragen over 
aan: Ghevardus van Doirne z.v.w. Everardus van Doerne 
van: een hoeve c.a. in Helvoirt in LEENDONC. 
bijzonderheid: deze hoeve is afkomstig van Symon van Dyefhout, de grootvader van 
Nycholaus van Duren; de overdragers hebben deze geërfd van Johannes Koyt z.v.w. 
Rodolphus Koyt 
Zie ook nr. 1346. 
 
 
1346.  
1404, 6 juni  
Machtiging inzake proces voor de officiaal 
 
Nycolaus van Dueren, poorter van ‘s-Hertogenbosch, heeft een viertal personen gemachtigd 
om namens hem te verschijnen voor de rechtbank van de officiaal van Luik in verband met 
het proces tegen Wilhelmus Loeyer z.v. Katherina, de zuster v.w. Johannes Koyt en daar 
namens hem alles te doen wat een procureur (PROCURATOR) behoort te doen. 
De namen van de gemachtigden zijn: Ghevardus van Doerne z.v. Everardus de schildknaap; 
Arnoldus Severini; Theodericus DE RINO (van Rijn ?); Lippertus van Eyke, allen clerici van 
Luik. 
 
plaats van de handeling:  
het woonhuis van Nycolaus gelegen in de stad Utrecht (TRAIECTUM) naast de collegiale kerk 
van St. Maarten 
 
getuigen van de handeling:  
Jacobus van Hal, poorter van ‘s-Hertogenbosch en kleermaker en  
Henricus z.v. Johannes van den Zande 
ten overstaan van: notaris Arnoldus van Dijk, clericus Luik. 
 
 
1347.  
1404, 24 juni  
Testament Goeswinus Cnode (uittreksel) 
goederen Kerkstraat en Oude Hulst  
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem oorkondt (uittreksel) 
 
Goeswinus Cnode z.v.w. Heylwigis van den Werde maakt zijn testament 



 

 
 

  

 
betreft: de in nr. 938 vermelde legaten aan de Tafel van de H. Geest 
 
plaats van de handeling:  
in de St. Janskerk in de kapittelzaal (IN LOCO CAPITULARI IPSIUS ECCLESIE) (uittreksel) 
 
getuigen van de handeling:  
Johannes van Vessem en Johannes Paweter, kanunnikken van de St. Janskerk (uittreksel) 
 
bijzonderheid: de oorkonde is opgesteld op het uur, waarop de Hoogmis in deze kerk pleegt 
te worden gezongen. 
 
 
1347a. 
1404, 27 juni  
Verkoop tiend van Boekel 
 
Petrus van Lancvelt z.v.w. Godefridus van Lankvelt draagt na verkoop over  
aan: Johannes Sceffenere z.v.w. Petrus van Druenen 
van: de gehele tiend van Boekel (OP BOEKEL) met uitzondering van de tiend van de ganzen 
bijzonderheid: door de oudoom van Petrus van Lancvelt, Leonius van Erpe z.v.w. Petrus, aan 
hem vermaakt; door deze Leonius gekocht van Walram van Valkenburg, heer van Born, 
Sittart, Herpen en Asperen en zijn echtgenote Aleydis en van Reinoud van                  
Valkenburg, de broeder van Walram. 
 
 
1348.  
1404, 26 juli  
Openbare verkoop goederen ligging onbekend 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
mr. Johannes van Hees gemachtigd door Arnoldus van Gheel z.v.w. Jacobus van Gheel die 
een vordering heeft op Petrus Smedeken verkoopt in het openbaar 
aan: Henricus Buekentop 
voormalige bezitter: Petrus Smedeken 
van: alle goederen van Petrus Smedeken (ligging niet vermeld) 
wegens: een belofte die Petrus Smedeken had gedaan aan Arnoldus van Gheel voornd. en 
die betrekking had op een erfcijns van 12 oude schilden uit een huis c.a. in de 
Hinthamerstraat strekkend achterwaarts in de richting van de stroom; deze erfcijns is 
verschuldigd aan het klooster van Porta Coeli; het huis was van w. Arnoldus Rover Boest, de 
vader van broeder Emondus Boest, monnik in Porta Coeli 
 
 
1348a. 
1404, 31 juli  



 

 
 

  

Uitgifte erfcijns hofstad Hintham 
 
Ghibo Pels geeft uit 
aan: Ryxkinus Gerytssoen van Berghem 
van: hofstad en hof in Hintham 
voor: erfcijns 40 schellingen payment. 
 
 
1348bis. 
Identiek aan nr. 1348a. 
Deze oorkonde was destijds bestemd voor Ryxkinus, die van nr. 1348a. voor Ghibo Pels. 
 
 
1349.  
vervallen 
 
 
1350.  
1404, 7 augustus  
Verkoop land De Vliert 
 
Willelmus Hels en zijn kinderen Willelmus, Nycholaus, Johannes en Gerardus draagt na 
verkoop over  
aan: Johannes Pels z.v. Gerardus Pels 
van: 1 morgen land in een kamp in de VLIEDERT gend. DE HAVERCAMPEN grenzend aan DIE 
GEMEYN VLIEDERT 
Op de rug: ‘dit syen brieve van de heylant’. 
 
 
1351.  
1404, 14 augustus  
Erkenning recht van naasting goederen Hendrik Buc 
 
Goeswinus Steenwech erkent 
t.b.v.: Theodericus Berwout 
betreft: al zijn rechten op de goederen van w. Henricus Buc, kanunnik van de St. Janskerk, 
met uitzondering van een hoeve gend. DIE CLEYNEN WANBERCH hem toegevallen na de 
dood van Henricus voornd. 
 
 
1352.  
1404, 14 augustus  
Overdracht recht van naasting goederen Hendrik Buc 
 
Theodericus Berwout draagt over 



 

 
 

  

aan: Willelmus Coeln/vere 
betreft: de in nr. 1351 vermelde rechten 
 
 
1353.  
1404, 14 augustus  
Overdracht rechten goederen Hendrik Buc 
 
Theodericus Berwout draagt over 
aan: Goeswinus Steenwech  
betreft: al zijn rechten op de goederen van w. Henricus Buc, kanunnik van de St. Janskerk, 
met uitzondering van een hoeve gend. DIE CLEYNEN WANBERCH die Henricus voornd. aan 
hem  heeft gelegateerd 
 
 
1354.  
vervallen 
 
 
1355.  
1404, 2 oktober  
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Rosmalen 
 
Ghibo z.v.w. Ghibo Janssoen belooft te betalen 
aan: Bessella van Meghen 
van: erfpacht 2 sester rogge 
uit: 10 hont land in Rosmalen 
 
 
1356.  
1404, 8 oktober  
Verkoop erfcijns Jodenpoort 
 
Goeswinus en Petrus en Hilla k.v.w. Hubertus Steenwech; 
Cristina d.v.w. Goeswinus z.v.w. Johannes van Steen, smid; 
Paulus van Vessem gehuwd met Cristina d.v.w. Hubertus en   
Cristina voornd. dragen na verkoop over 
aan: Willelmus natuurlijke z.v.w. Johannes Loyer 
van: erfcijns £ 5 uit £ 30 payment 
uit: het in nr. 374a d.d. 22 juli 1354 vermelde onderpand. 
 
 
1357.  
1404, 14 oktober  
Overdracht hoeve Helvoirt Leendonk 



 

 
 

  

 
Ghevardus van Doerne z.v.w. Everardus van Doerne draagt over 
aan: Gerardus Scilder 
van: een hoeve in Helvoirt in LEENDONC 
 
 
1358.  
1404, 16 oktober  
Uitgifte erfpacht land St. Michielsgestel 
 
Johannes, Lambertus en Petrus k.v.w. Johannes van (den) Pettelaer alias Priker geeft uit 
aan: Theodericus de mulder van Vucht Gherijts soen 
wegens: de helft van een stuk land gend. LIEVENROC in St. Michielsgestel 
voor: erfpacht 5 lopen rogge 
lasten: de herencijns die voor rekening van de erfpachter komt. 
 
 
1359.  
1404, 26 oktober 
het uur van de terts 
Testament Jan van Straten (volledig) 
land Empel 
stichting spynde 
 
voor:  notaris Jan Paweter, priester bisdom Luik 
van:  Jan van Straten, clericus bisdom Luik 

gezond van geest, maar ziek van lichaam 
legaten: 

1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 10 schellingen 
2. aan de St. Janskerk 10 schellingen 
3. aan het gasthuis bij de Gevangenpoort zijn bed, waarin hij lag, met een 

paar linnen lakens en een saartse (‘sargia’) 
4. aan Lambert en Luitgaard k.v.w. Liesbeth van Straten, zijn zuster, een 

erfcijns van £ 13 uit een erfgoed in de Orthenstraat en 2 morgen land 
in Empel in (het ?) Meerveld en een stuk akkerland ‘in die Salen’ met de 
erop rustende lasten namelijk 5 oude groten jaarlijks; verder nog een 
kamp van 3 morgen in Empel naast de ‘Kuckenpoel’ met de 
bijbehorende rechten namelijk de waterlopen en met de erop rustende 
lasten; tenslotte nog een stuk land op het einde van Die Donk aan de 
kant van het dorp Engelen; voorwaarde is dat zij dit niet mogen 
vervreemden 

5. aan Lambert en Luitgaard voornd. 2 grote koperen potten en een lang 
tafelkleed met een lang servet; deze waren van w. zijn vader; verder 
nog een leeg kistje (‘scrineum’) dat van w. zijn moeder was 

6. aan Heilwych d.v. Hendrik Loyen van Straten 1 mud rogge die zij hem 



 

 
 

  

nog schuldig was 
7. aan Jan Loyen een erfpacht van 1 mud rogge en een erfcijns van £ 1 die 

die hij hem nog schuldig was 
8. aan Hendrik Maas 3½ lopen rogge Oirschotse maat die hij hem nog 

schuldig was 
9. aan het armengasthuis in het dorp [sic] Oirschot een erfpacht van ½ 

mud rogge Bossche maat te leveren in het dorp Straten door Sofie van 
den Dyk wonend in Boterwyk [bij Oirschot] 

10. aan Sofie voornd. scheldt hij een schuld van 1 gulden kwijt 
11. aan het Geefhuis 6½ morgen land in Empel in het Pulsbroek onder de 

last van een spijnde aan de armen te houden op het vigilie van Lichtmis 
[2 februari] voor zijn zieleheil 

12. aan Liesbeth zijn dienstbode een ½ morgen land gewoonlijk genoemd 
een schaar weide (‘een scaer weyden’) in Empel achter (het ?) 
Pulsbroek in het Wielsem 

13. aan meester Aart Buk natuurlijke z.v.w. Albert Buk een huis en erf bij de 
Geerlingse Brug op voorwaarde dat hij aan Gooswyn Bouwens op 
Kerstmis a.s. het geld betaalt dat de testator nog moest betalen wegens 
de aankoop van dit huis; als Aart dit niet doet, vervalt dit legaat 

14. aan Aart voornd. het hout dat de testator kocht om dit huis te herstellen 
en te bouwen 

15. aan Gooswyn van der Sluizen, zijn executeur, zijn twee beste 
hoppelanden, een groen van kleur en een blauw van kleur 

16. aan Gooswyn voornd. een rond wasbekken met een deksel (‘lavatorium 
rotundum coopertum’) en 10 Gelderse guldens, die hij de testator 
schuldig was 

17. aan Engelbert Peterszoon een nieuw blauwgekleurd hemd een korte 
hoppelande van dezelfde kleur en een nieuwe tijk van 3½ el met zijn 
‘capitale (??) 

18. aan Liesbeth zijn dienstbode alle linnen en al zijn linnen lakens die hij 
bezit in zijn huis, voor zover hij daar al niet over heeft beschikt 

19. aan Liesbeth voornd. een bronzen vat gend. ‘vysel’ met zijn ijzeren 
stamper (‘cum suo ferro sibi attinente’) 

20. aan Liesbeth voornd. alle bronzen en koperen potten, voor zover hij 
daar niet al over beschikt heeft, met de erbij horende tinnen schotels 
en de andere vaten die hij had samen met de ‘patelli’ en een bronzen 
vat om water te geven voor de handen met het bekken en twee oude, 
bontgekleurde togen [er staat letterlijk: van diverse kleuren] 

21. zijn andere kleren, voor zover hij daar niet al over beschikt heeft, 
moeten aan de armen gegeven worden voor zijn zieleheil 

22. aan Liesbeth zijn dienstbode alle brandhout liggend in zijn huis 
23. aan Engelbert voornd. een paar blauwgekleurde laarzen (‘caligae’) 
 

executele: Aart Buk, kanunnik van de St. Janskerk; 
meester Aart Buk en 



 

 
 

  

Gooswyn van der Sluizen 
mochten zij kosten maken dan moeten deze betaald worden uit de gerede 
goederen; zij alleen mogen het testament wanneer er onduidelijkheid is 
interpreteren; 
wie van de erfgenamen of legatarissen zich verzet tegen de bepalingen in dit 
testament krijgt niets 

plaats:  woonhuis van de testator in 's-Hertogenbosch 
getuigen: Jan van der Heyden (‘de Merica’), priester; 

Dirk Snyder en 
Engelbert Peterszoon 

 
 
1360.  
1404, 29 oktober  
Vestiging erfcijns landerijen Lith en huis ‘s-Hertogenbosch Markt 
 
Johannes van Berze z.v.w. Gerardus van Berze vestigt 
t.b.v.: Henricus Matheeus zijn oudoom (AVUNCULUS)  
van: erfcijns £ 20 payment 
uit:  
1. een stuk land van 4 morgen in Lith in DIE GROETBEEMDEN strekkend  van de straat naar 
DAT BROECK  
2. een stuk land van 7 hont tegenover l. 
3. DIE LANGWEYDEN grenzend aan Godefridus van Conden, priester in Lith 
4. 4½ hont land gend. DIE ACKER naast DIE MOELENWERF grenzend aan het erfgoed van 
zeker altaar van St. Nycholaus, ook in Lith 
5. een vierde deel van een huis aan de Markt strekkend van de Markt tot aan het water 
aldaar 
lasten: uit 1-4 cijnzen verschuldigd aan het kapittel van de St. Lambertus in Luik en de 
onderhoudsplicht van zekere dijken en waterlopen 
uit 5: de hertogscijns en een erfcijns van £ 10 oudgeld en een erfcijns van 40 schellingen 
beide laatste uit het hele huis 
De koper is meester van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch. Zie voor zijn 
testament hierna nr. 1363. 
 
 
1361.  
1404, 26 november  
Overdracht erfpacht hoeve Schijndel Liesschot 
 
Henricus z.v.w. Johannes van den Weerde en Cristina d.v.w. Hilla Jonckers dragen over 
aan: Goeswinus Steenwech 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: hoeve c.a. in Schijndel INT LYESSCHOT naast de windmolen aldaar en grenzend aan de 
gemeijnte 



 

 
 

  

Onder de pliek: over te dragen aan Heilwych Coelvers. 
 
 
1362.  
1404, 27 november  
Overdracht erfpacht landerijen Veghel 
 
Arnoldus z.v. Henricus van den Parre draagt over 
aan: Baudewinus Beys 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een stuk land in Veghel INT AKART en een stuk land aldaar IN  GHEEN LAER. 
 
 
1363.  
1404, 27 november  
Testament Henricus Matheeus (uittreksel) 
erfcijns huis ‘s-Hertogenbosch Markt.  
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester Luik, oorkondt 
 
Henricus z.v.w. Henricus Mathei, RECTOR SIVE PROVISOR ET PROCURATOR van de Tafel van 
de H. Geest, maakt zijn testament 
hij ligt ziek op bed 
hij handelt met goedkeuring van zijn echtgenote Margareta 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van de helft van een erfcijns van £ 20 payment (zie 
nr. 1360) te aanvaarden na de dood van hem en zijn echtgenote; de debiteur van deze 
erfcijns mag andere onderpanden aanwijzen en deze desgewenst aflossen met 110 
Hollandse gulden; de Tafel moet in dat geval dit geld weer beleggen in renten 
 
plaats van de handeling:  
het huis (DOMUS) van de Tafel in de beneden slaapkamer van de testator    
 
getuigen van de handeling:  
Bodo z.v.w. Henricus Mathei en broeder van de testator 
Theodericus z.v. Gerardus van der Stegen 
Godefridus Mostaert 
Wilhelmus van Beke 
Godefridus van den/r Colct 
Henricus Petri van Orten 
Hadewigis Wonders 
Margareta, echtgenote van de testator die met dit alles instemde 
 
Óok afgeschreven in het zestiende eeuwse cartularium nr. 737, f 26r-26v. 



 

 
 

  

De testator vervoegt zich bij de notaris voorzien van een stuk papier, dat hij aan hem 
overgeeft en in aanwezigheid van de getuigen door hem laat voorlezen; de notaris geeft                    
vervolgens in zijn oorkonde de letterlijke tekst van dit in het middelnederlands geschreven 
stuk weer; de delen daarvoor en daarna zijn volgens het gebruikelijke formulier in het                       
Latijn gesteld. 
 
 
1364.  
vervallen 
 
 
1365.  
1404, 11 december  
Uitgifte erfpacht goederen Veldhoven Zonderwijk 
 
Henricus z.v.w. Johannes van den Broec; 
Henricus van Vessem gehuwd met Goedeldis en Arnoldus van Casteren gehuwd met Aleydis 
beide d.v.w. Johannes van den Broec voornd. geven uit 
aan: Arnoldus z.v.w. Johannes van den Broec voornd. 
wegens: drie zevende deel van de helft van alle goederen geërfd van Johannes voornd. 

gelegen in de parochie van Zonderwijk 
voor: erfpacht 27 lopen rogge Oerlese maat, te leveren in Oerle 
lasten: deze zijn voor rekening van de erfpachter. 
 
 
1366.  
1404, 17 december  
Testament Willelmus Colveer (uittreksel) 
stichting spynde erfpacht huis Hinthamerstraat 
 
Johannes van Vessem, priester Luik, oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel) 
van: Willelmus Colveer, poorter 
hij ligt in zijn ziekbed 
hij handelt met toestemming van Heylwigis d.v.w. Ludolphus van  Boemel, zijn echtgenote 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 6 mud rogge uit het stenen 
huis in de Hinthamerstraat, waar zij nu wonen, en dat grenst aan het huis van jonkvrouwe 
Bela d.v.w. Godefridus van Erpe en gehuwd met Emondus van Zoelen; de erfpacht is 
bestemd voor een spynde; zolang zijn echtgenote leeft, moet zij deze organiseren; zij mag 
andere onderpanden aanwijzen 
 
plaats van de handeling: (oorspronkelijk)  
het woonhuis van de testator in ‘s-Hertogenbosch 
 



 

 
 

  

getuigen van de handeling:  
Johannes van der Heyen, priester, en  
Jacobus van Hornic, rector van het altaar van St. Andreas en alle andere apostelen in de kerk 
van de begijnen,  priester.  
Zie voor de uitvoering van dit testament nr. 1396. 
 
 
1367.  
1404, 18 december  
Vestiging erfcijns huis Hinthamerstraat 
 
Gibo z.v.w. Rutgerus van Vlymen vestigt 
t.b.v.: Gerardus [de] Wael z.v.w. Gibo [de] Wael 
van: erfcijns £ 4 payment 
uit: huis c.a. v.w. Henricus Loyt, priester 
lasten: een erfcijns van £ 10 payment aan de Tafel van de H. Geest 
Op de rug: aantekening waaruit blijkt, dat deze erfcijns later toekwam aan de Tafel en het 
Groot Gasthuis gezamenlijk. 
 
 
1368.  
5 januari 1405 (indien Kerststijl) 
4 januari 1406 (indien Paasstijl) 
Vestiging erfpacht Rosmalen Heze 
 
voor: <onleesbaar, één persoonsnaam>, CLAUS LEUWEN SOEN, BROES JANS SOEN, JAN VAN 
DEN KOLC, schepenen van HEZE 
door: Heynric van Henxtum 
t.b.v.: Dirc Ghenen soen 
van: erfpacht 3 lopen rogge 
uit: een stuk land in Rosmalen TER STAT GHEHEITEN TOT HEZE 
Het schependomszegel is verdwenen. 
 
 
1369.  
1405, 17 januari  
Overdracht erfcijns landerijen Lith en Kessel 
 
Andreas [de] timmerman draagt over 
aan: Andreas Hoppenbrouwer 
van: erfcijns 3 oude schilden 
uit: zie nr. 1326.  
Óók afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 23r. 
 
 



 

 
 

  

1370.  
1405, 31 januari  
Arbitrage hoeve Helvoirt - Leendonk 
 
Gerardus Scilder, Nycholaus van Duren en Hilla (zie nr. 1357) enerzijds en Willelmus Loyer 
anderzijds hebben besloten door middel van arbitrage een einde te maken aan een geschil 
over de hoeve op LEENDONC in Helvoirt 
Als arbiters hebben Gerardus c.s. gekozen: Henricus Dicbier z.v. Godefridus, Goeswinus 
Steenwech, Jordanus z.v. Arnoldus Tielkini en Jacobus Coptyten.  
Willelmus heeft als arbiters gekozen: Ywanus Stierken, Egidius van Gheel en Johannes van 
Best. 
Hun uitspraak luidt, dat Gerardus c.s. twee derde deel en Willelmus Loyer een derde deel 
van de hoeve krijgt. Willelmus ontvangt bovendien de oogst van het komend jaar. De 
arbiters zullen nog beslissen over die van het afgelopen jaar.  
Ten overstaan van twee schepenen van ‘s-Hertogenbosch wordt deze uitspraak vastgelegd.  
Uit een dorsale aantekening blijkt, dat het hier gaat om de hoeve op `t Laar onder Helvoirt, 
die later in het bezit is van de Tafel van de H. Geest.  
 
 
1371.  
1405, 7 februari  
Overdracht vruchtgebruik erfpacht hoeven Heeswijk 
 
Jacobus Coptyten z.v.w. Willelmus draagt over 
aan: Eustacius van Hedichuzen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: het vruchtgebruik van een erfpacht van 4 mud rogge uit 5 mud 
uit: twee hoeven in Heeswijk, een in DEN ZOEMGRAVE en een naast de VEEBRUGGE in 
WEELDENBERCH 
bijzonderheid: door Godefridus Sceyvel gelegateerd aan de overdrager  
Zie nr. 1313ter. 
 
 
1372.  
1405, 21 februari  
Vestiging recht van inbalking ‘s-Hertogenbosch 
 
Henric Steenwech z.v.w. Gerit gend. Monic erkent ten overstaan van de schepenen dat de 
ijzeren haken die hij heeft aangebracht in de muur tussen het huis van Wouter Coptyten en 
zijn huis gelegen OPTEN ZIJLE daarin zijn geplaatst met toestemming van Wouter die de 
eigenaar is en blijft van deze muur en altijd mag eisen, dat deze haken verwijderd worden. 
In deze haken is door Henric een poort gehangen. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
1373.  



 

 
 

  

1405, 9 maart  
Overdracht schuldbekentenis 
 
door: Leonius z.v.w. Petrus van Erpe draagt over 
aan: Eustacius van Hedichuysen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: al zijn rechten op 150 gouden Hollandse guldens van goed gewicht beloofd aan Lana 
d.v.w. Petrus door Willem van Nuland zoals vastgelegd in een schepenoorkonde van 's-
Hertogenbosch. 
Zie nr. 1292. 
 
 
 
1374.  
1405, 10 mei  
Overdracht huis Hinthamerstraat 
 
Theodericus Berwout draagt over 
aan: Heylwigis w.v. Willelmus Coelver 
van: een stenen huis c.a. met stenen poort in de Hinthamerstraat gelegen naast het huis van 
Godefridus van Os, ridder 
bijzonderheid: de overdrager had dit huis genaast van Theodericus Rover, bakker, en z.v.w. 
Theodericus Rover van Oyen. 
 
 
1374a. 
1405, 20 mei  
Vestiging erfpacht goederen Vrijdom Eykendonk 
 
Henricus van Audenhoven z.v.w. Johannes Lyerincs (?) van Straten vestigt 
t.b.v.: Theodericus Goedescalcs soen 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: 10 morgen en 71½ roeden land in het Vrijdom op de EYKENDONC grenzend aan DIE 
EYCKENDONCSCHE STRAET met de gebouwen en het huis die er op staan 
lasten: de hertogscijns en een erfcijns van £ 30 aan Arnoldus van Beke 
Op de rug: lecta 26 jan. [15] 96 (zie nr. 4190). 
 
 
1375.  
1405, 29 mei  
Verkoop land Deuteren 
 
Agnes w.v. Gerardus van Uden en Andrea haar zuster, dochters v.w. Walterus van Oekel; 
Goeswinus van den Roetelen z.v.w. Alardus Vuest en w. Mechtildis d.v.w. Walterus voornd. 
Hadewigis en Margareta d.v.w. Alardus voornd.  
Thomas van den Kelre gehuwd met Elisabeth d.v.w. Alardus; 



 

 
 

  

zij allen dragen na verkoop over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de helft van de negende kamp VAN DEN OETHEREN  aan de kant van Vught, in totaal 
groot 10 morgen en gelegen in het VUCHTBROEC grenzend aan de gemeijnte en aan de weg 
die loopt van het erfgoed van het  gasthuis naar OETHEREN 
bijzonderheid: door Walterus van Oekel gekocht van de stad ‘s-Hertogenbosch 
 
 
1376.  
1405, 29 mei  
Belofte in verband met nr. 1375 
 
Goeswinus van den Roetelen (zie nr. 1375) belooft, dat hij zijn nog minderjarige zuster 
Mechtildis, zodra zij meerderjarig is, afstand zal laten doen van haar rechten op dit land. 
 
 
1377.  
1405, 29 mei  
Verkoop land Vrijdom Vughtbroek 
 
Agnes w.v. Gerardus van Uden en Andrea haar zuster, dochters v.w. Walterus van Oekel; 
Goeswinus van den Roetelen z.v.w. Alardus Vuest en w. Mechtildis d.v.w. Walterus voornd. 
Hadewigis en Margareta d.v.w. Alardus voornd.  
Thomas van den Kelre gehuwd met Elisabeth d.v.w. Alardus; 
zij allen dragen na verkoop over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: 4 morgen en 2½ hont land in de 10de kamp, die in totaal 10 morgen groot is, gelegen in 
het VUCHTBROEC aan de kant van Cromvoirt en grenzend aan de gemeijnte. 
 
 
1378.  
1405, 29 mei  
Belofte in verband met nr. 1377 
 
Agnes w.v. Gerardus van Uden en Andrea haar zuster, dochters v.w. Walterus van Oekel; 
Goeswinus van den Roetelen z.v.w. Alardus Vuest en w. Mechtildis d.v.w. Walterus voornd. 
Hadewigis en Margareta d.v.w. Alardus voornd.  
Thomas van den Kelre gehuwd met Elisabeth d.v.w. Alardus; 
Zij doen dezelfde belofte aan Eustacius als in nr. 1376 maar nu met betrekking tot het in nr. 
1377 vermelde land. 
 
 
1379.  
1405, 29 mei  
Verkoop land Vrijdom Vughtbroek 



 

 
 

  

 
Agnes w.v. Gerardus van Uden en Andrea haar zuster, dochters v.w. Walterus van Oekel; 
Goeswinus van den Roetelen z.v.w. Alardus Vuest en w. Mechtildis d.v.w. Walterus voornd. 
Hadewigis en Margareta d.v.w. Alardus voornd.  
Thomas van den Kelre gehuwd met Elisabeth d.v.w. Alardus; 
zij allen dragen na verkoop over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de andere helft van de in nr. 1375 vermelde negende kamp. 
 
 
1380.  
1405, 29 mei  
Belofte in verband met nr. 1379 
 
door: als in nr. 1375 
aan: als in nr. 1375 
Zij doen dezelfde belofte als in nr. 1376 maar nu met betrekking tot het in nr. 1379 
vermelde land. 
 
 
1381.  
1405, 1 juni  
Overdracht recht van naasting huis ligging onbekend 
 
Paulus Nouden draagt over 
aan: Arnoldus van der Heyden, lakenscheerder 
van: zijn recht van naasting op een zeker deel van een huis c.a. dat door Lambertus z.v. 
Petrus Heze in erfpacht is gegeven aan Arnoldus voornd. 
 
 
1382.  
vervallen 
 
 
1383.  
1405, 1 juli  
Testament Gerardus van Brugghen (uittreksel) 
huis Windmolenberg  
 
Arnoldus van Dijk, clericus Luik, oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel) 
 
Gerardus van Brugghen, poorter van ’s-Hertogenbosch, oorkondt 
hij is gezond van lichaam en geest 
hij handelt met toestemming van Bertha zijn echtgenote 
 



 

 
 

  

betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een huis c.a. op de Windmolenberg te 
aanvaarden na hun beider dood 
 
plaats van de handeling:  
woonhuis van Bernardus z.v. Johannes op de Windmolenberg 
 
getuigen van de handeling:  
Theodericus Batenzoen 
Jacobus van den Hovel 
Bernardus z.v. Johannes 
Petrus van Gheffen en 
Cristianus diens zoon poorters ‘s-Hertogenbosch 
 
 
1384.  
1405, 2 augustus 
Testament Jan van Gestel (volledig) 
 
De oorkonder is onbekend omdat het einde van het charter is afgesneden 
 
Jan van Gestel, poorter van 's-Hertogenbosch en schildknaap, maakt zijn testament 
hij is gezond van lichaam en geest 
 
legaten: 
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 1 nieuwe Gelderse gulden van 3 lichte schilden eens 
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 50 guldens als vermeld in 1. 
3. aan zijn echtgenote jonkvrouwe Goedele die Driemilen een lijfrente van 25 guldens als 

vermeld in 1; daarmee moet zij genoegen nemen 
4. aan Hendrik Bierman 27 Franse kronen 
5. aan zijn zuster (‘sorori carnali’) jonkvrouwe Jut weduwe v. Aart van Werdenberg al zijn 
andere goederen; voorwaarde is dat alle schulden worden betaald uit zijn erfenis, voordat de 
legatarissen aan de beurt komen 
 
De monetaire fraseringen luiden: 'unum florenum Gelrie novum de tribus scutis' en 
'quinquaginta florenos Gelrie tribus scutis levibus pro quolibet computato', 'vitalem 
pensionem vigintiquinque florenorum monete ducis Gelrie tribus scutis levibus pro quolibet 
floreno computato' 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis van de notaris achter het kerkhof van de St. Janskerk op de Papenhulst 
 
getuigen van de handeling:  
Jacob van Mierle; 
Godfried Sceyvel; 



 

 
 

  

Jan van Gielbeek, steenhouwer en 
Aart Bergeren 
allen poorters van 's-Hertogenbosch en afkomstig uit de bisdommen Luik en Kamerijk [sic] 
Slecht leesbaar door beschadiging van het perkament. 
 
 
1385.  
1405, 3 augustus  
Overdracht erfpacht goederen Gerwen 
 
Rodolphus gend. Roef Meynarts soen draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge Nuenense maat te leveren in Gerwen 
uit: erfgoederen (niet gespecificeerd) in Gerwen. 
 
 
1386.  
1405, 9 september  
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat 
 
Heylwigis Braems d.v.w. Johannes Braems draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen meester van de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 3½ payment 
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat. 
 
 
1387.  
1405,  11 september 
Testament Aart van Beek (volledig) 
erfcijnzen Hinthamerstraat, Hintham, Den Dungen, Cromvoirt, Veghel en ’s-Hertogenbosch 
stichting spynde 
 
notaris Jan van Best, clericus Luik, oorkondt 
 
Aart van Beek z.v.w. Gooswyn en wonend in het Geefhuis maakt zijn testament  
hij is gezond van geest, maar ziek van lichaam 
 
legaten: 
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 5 schellingen 
2. hij wenst begraven te worden in het graf van zijn moeder in de St. Janskerk, daar waar 

Leonius van Erp z.v.w. Pieter van Erp dit zal aanwijzen; daarvoor legateert hij een 
zilveren schaal (‘testa’) met een gewicht van 16 lood en 3 oude schilden 

3. aan de ‘familia’ van het Geefhuis 4 nieuwe Gelderse guldens 
4. aan de predikheren een wollen saartse (‘sargia’) te plaatsen vóór het hoogaltaar en 10 

el linnen laken om daar een andere van te maken en tenslotte nog 4 nieuwe Gelderse 



 

 
 

  

guldens 
5. aan het klooster Binderen 2 lichte schilden 
6. aan de minderbroeders 12 gewone plakken 
7. aan de clarissen 12 gewone plakken 
8. aan het gasthuis bij de Gevangenpoort 12 gewone plakken 
9. aan het Anthoniusgasthuis 6 gewone plakken 
10. aan Griet weduwe v. Hendrik Mattheus 1 kleine geldkist van leer (‘cophinum’) 
11. aan Dirk van der Stegen van Zovenem, knecht en clericus van de Tafel van de H. Geest, 

die in het Geefhuis woont, een wandelstok (‘peram’), zijn beste muts en één el zwart 
laken 

12. aan de Tafel voornd. de volgende erfcijnzen: 
 @ £ 10 uit een kamp van 4 morgen in Hintham van Albert Buk van Lith gekocht 
 @ £ 10 uit een stenen huis en erf van Jan van Gemert in de Hinthamerstraat 

grenzend aan w. Klaas van Enode, deken van de St. Janskerk 
 @ £ 8 uit twee stukken land van 4 morgen en 2 hont in Den Dungen en uit 2 

morgen land in Den Dungen Ten Kamp 
 @ 20 schellingen uit huis en erf van Aart Nasgart gelegen tegenover het grote huis 

(‘mansio’) van Rudolf van Zuilichem, verkocht aan w. zijn moeder Griet van 
Woudrichem 

 @ 10 schellingen oudgeld uit huis en hofstad in Cromvoirt 
 @ 20 schellingen uit huis en hofstad in Veghel 
 @ 3 oude schilden uit 10 oude schilden uit 2 erfgoederen, ieder 9 voet breed en 

11 voet lang, naast het slot (‘claustrum’) van de Minderbroeders tussen de trap 
gend. ‘der Minrebrueder Stappe’ en Steven van Hake en uit de gebouwen 
daarop staand; deze cijns is gekocht van Hubert van Gemert 

 
En verder aan de Tafel van de H. Geest al zijn andere goederen, roerend en onroerend. De 
meester van de Tafel voornd. moet jaarlijks aan zijn erfgenamen een erfcijns van 2 oude 
groten uitkeren; deze is aflosbaar tegen 32 oude groten. 
 
bijzonderheid:   
stichting spynde 
Staas, de meester van de Tafel van de H. Geest, en zijn echtgenote Liesbeth moeten in overleg 
met Dirk van der Stegen en Leonius van Erp met het gerede geld dat er overblijft na aftrek 
van de legaten en de onkosten van de begrafenis een erfpacht van 6 mud rogge kopen. Deze 
is bestemd voor een spynde bestaande uit broden te houden op de dag van zijn jaargetijde 

 
plaats van de handeling:   
In het Geefhuis in de kamer van de testator 
 
getuigen van de handeling:  
Staas van Hedikhuizen [meester van de Tafel van de H. Geest]; 
Liesbeth echtgenote van Staas voornd.; 
Albert (de ?) timmerman; 
Leonius van Erp; 



 

 
 

  

Dirk van der Stegen en 
Gysbert Willemszoon  
 
 
1387a. 
1405, 27 september  
Testament Marselius z.v. Theodericus van Cromvoirt (uittreksel) 
erfpacht Cromvoirt  
 
Johannes van Broechoven priester en rector van de kerk van Erp oorkondt 
 
Marselius z.v. Theodericus van Cromvoirt maakt zijn testament 
hij ligt ziek op bed 
 
betreft: 
onder andere aan de St. Lambertuskerk in Luik 4 lichte plakken eens en een legaat aan zijn 
vleselijke broer Johannes van een erfpacht van 21 lopen uit 27 lopen uit goederen in 
Cromvoirt parochie Vught-St. Lambertus; de overige 6 lopen van deze erfpacht gaan naar 
zijn echtgenote; na haar dood komt deze erfpacht aan de Tafel van de H. Geest. 
 
plaats van de handeling: 
woonhuis van de testaor in Erp 
 
getuigen van de handeling: 
Arnoldus Nuwert 
Johannes z.v. Wynaldus 
Gherardus z.v. Philippus 
Henricus z.v. Goeswinus 
Gerlacus de smid 
Gherardus z.v. Nicolaus 
parochianen en inwoners van Erp 
 
Met een deel van het zegel van de oorkonder.   
 
 
1388.  
1405, 27 oktober  
Betalingsbelofte erfcijns huis Hinthamerstraat 
 
Henricus Buekentop belooft te betalen 
aan: Henricus van Os, prior Porta Coeli 
wegens: een huis c.a. in de Hinthamerstraat 
van: erfcijns 3 ¼ oude schilden. 
 
 



 

 
 

  

1388a. 
1405, 4 november  
Overdracht erfpacht hoeve Schijndel 
 
Goeswinus Steenwech draagt over 
aan: Heilwigis w.v. Willelmus Coelv/nere 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een hoeve in Schijndel INT LYESSCOT naast de windmolen aldaar 
Zie nr. 1361. 
 
 
1389.  
1405, 24 november  
Vestiging lijfrente 
 
Eustacius van Hedichuzen, meester van de Tafel van de H. Geest handelend met          
toestemming van de provisoren vestigt 
t.b.v.: Johannes Scraghe 
van: een lijfrente (VITALIS PENSIO) van 200 nieuwe Gelderse gulden per jaar, te betalen in 
vier termijnen op Kerstmis, Pasen, St. Jan Baptist en St. Remigius 
De monetaire frasering luidt: 'ducentorum novorum aureorum florenorum communiter 
nuwe gulden  vocatorum monete Gelrie boni auri et justi ponderis seu alterius pagamenti 
eiusdem valoris' 
Ongeldig gemaakt door doorsnijding van de oorkonde. 
 
 
1390.  
1405, 24 november  
Stichting spynde  
goederen Stad en Meierij 
 
Johannes Scraghe schenkt aan Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest de 
volgende goederen:  
1. zijn grote huis (MANSIO) in ‘s-Hertogenbosch in de Zadelmakersstraat en de daaraan 
gelegen Jodenpoort en de ernaast gelegen erfgoederen; 
2. de helft van 4 morgen land gelegen tussen het dorp Engelen en OETHEREN INT SLYCK 
3. alle erfcijnzen uit zijn erfgoederen in de Zadelmakersstraat;  
4. de helft van een erfpacht van 3 mud en 3 lopen rogge uit erfgoederen in Veghel; 
5. de helft van een erfpacht van 1 mud rogge en een erfcijns van 30 schellingen payment uit 
erfgoederen in Schijndel; 
6. helft van een erfpacht van 2 sester rogge en eveneens de helft van de helft van 2 sester 
rogge uit erfgoederen in Rosmalen; 
7. een derde deel van een erfpacht van 10 mud rogge uit een hoeve c.a. gend. GRUYTHUYS 
(ligging niet vermeld); 
8. de helft van een erfcijns van £ 4 [valuta niet vermeld] uit erfgoederen in Schijndel; 



 

 
 

  

9. de helft van een erfcijns van £ 10 payment (onderpanden niet vermeld);  
10. de helft van een erfcijns van £ 13 [valuta niet vermeld] (onderpanden niet vermeld); 
11. de helft van een erfcijns van £ 6 payment (onderpanden niet vermeld); 
12. de helft van een erfcijns van £ 7 payment uit een huis in de Colperstraat; 
13. een erfcijns van £ 4 payment uit een erfgoed in de Beurdsestraat en uit een erfgoed in 
de Vughterstraat; 
14. een erfcijns van £ 6 payment (onderpanden niet vermeld);  
15. de helft van een vleesbank in het Vleeshuis in ‘s-Hertogenbosch; 
16. de helft van een erfcijns van 20 schellingen oudgeld uit een erfgoed naast de kerk van 
Nuland; 
17. de helft van een erfcijns van £ 5 [valuta niet vermeld] uit de Jodenpoort; 
18. de helft van een erfcijns van 2 oude schilden uit een erfgoed in de HULS bij de 
CONINCSBRUGGE; 
19. de helft van een erfcijns van 8 oude groten uit het erfgoed gend. NOTEN ERVE (ligging 
verder onbekend); 
20. een erfcijns van £ 9 oudgeld  
21. een erfgoed in St. Oedenrode waaruit Jan Scrage een lijfrente trekt van 1 mud rogge  
22. een som van 300 gouden Engelse nobels. 
   
Hij schenkt al deze goederen op voorwaarde dat de meester van de Tafel van de H. Geest 
jaarlijks van Allerheiligen tot 1 mei in de St. Janskerk iedere zondag [sic] een spynde houdt. 
Hiervoor is een erfpacht van ½ mud witte erwten bestemd, die de meester moet aankopen. 
De erwten zijn bestemd voor die armen die een portie (PREBENDA) van de tafel 
(SCAMPNUM) van de Tafel van de H. Geest ontvangen en voor die armen die de meester in 
aanmerking  vindt komen. Uitgezonderd van deze spynde zijn de Lollarden, de Zwesteren    
en hen, die in gasthuizen verblijven. 
Met drie in plaats van gebruikelijke twee schepenen van 's-Hertogenbosch als getuigen. 
      
 
1391.  
vervallen 
 
 
--  
1405, 24 november  
Testament van Johannes Scraghe (eerste versie) 
zie nr. 1393. 
 
 
1392.  
1405, 28 november  
Vestiging erfpacht goederen Loon op Zand 
 
Petrus Elen soen van Venloen en Walterus van den Bekerdike zijn schoonzoon vestigen 
t.b.v.: Henricus van der Bruggen, verver, alias van Helvoirt 



 

 
 

  

van: erfpacht ½ mud rogge 
uit:  
1. een huis, schuur c.a. in Loon op Zand naast de windmolen met aan weerszijden de 
gemene plaats; 
2. 20 lopenzaad land daar tegenover en grenzend aan het erfgoed van  het huis van Postel; 
3. 6 lopenzaad land gend DIE LYNDACKER in de akkers van Loon op Zand; 
4. 4 lopenzaad land aldaar; 
5. 3 lopenzaad land gend. GHEZENHOEFKEN met aan weerszijden de  gemeijnte; 
6. 2. lopenzaad land naast de waterloop 
lasten: de herencijns, een erfpacht van 4 lopen rogge aan de Tafel van de H. Geest van 
LOEN, een erfpacht van 4 lopen rogge aan de kerk van LOEN en een erfpacht van 1½ mud 
rogge aan Gerardus van Ghildze. 
 
 
--   
1405, 20 december  
Testament Elizabeth d.v.w. Laurencius Buyen en gehuwd met Wolterus Coptyten (eerste 
versie) 
zie verder nr's 1449a en 1449a bis. 
 
 
--  
1405, 23 december  
Testament Johannes Scraghe (eerste wijziging) 
zie nr. 1393. 
 
 
1393. 
1405, 24 november 
Testament Jan Scrage (volledig) 
 
Notaris Jan van Vessem, priester Luik, oorkondt 
 
Jan Scrage, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van lichaam en geest  
hij wenst begraven te worden bij de minderbroeders; de begrafenis moet bescheiden 
(‘decenter’) zijn 
 
legaten: 
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 1 nieuwe Gelderse gulden eens 
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 8 nieuwe Gelderse guldens eens 
3. voor het grafrecht bij de minderbroeders 12 nieuwe Gelderse guldens eens 
4. aan de predikheren 1 nieuwe Gelderse gulden eens 
5. aan de arme zieken in het gasthuis bij de Gevangenpoort 2 nieuwe Gelderse gulden 

eens 



 

 
 

  

6. aan de armen in het gasthuis van w. Aart Heym gelegen op het einde van de 
Vughterstraat 2 nieuwe Gelderse guldens EENS 

7. aan de armen in het Neynselsgasthuis 1 nieuwe Gelderse gulden eens 
8. aan het St. Anthoniusgasthuis 1 nieuwe Gelderse gulden eens 
9. aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 2 nieuwe Gelderse guldens eens 
10. aan Jan van Myngen zijn neef 1 oude groot eens 
11. aan Hendrik z.v.w. Mathys van Berlicum, zijn neef, al zijn werktuigen gend. ‘ghetouwe’ 

benodigd voor het beroep van tingieter (‘canghieters ambacht’), al zijn kleren, al zijn 
huisraad, met uitzondering van de aan anderen vermaakte zilveren voorwerpen zoals 
koppen, bekers en vorken, (‘cyphi, tassei et cocleares’) 

12. aan de kinderen v.w. Mathys van Berlicum en w. Christina d.v.w. Jan van Nymegen al 
zijn rechten op huis en erf in de Vughterstraat naast de Zijle 

13. aan Pieter z.v.w. Jan Bertenzoon 1 zilveren schaal  (‘tassea’) met een gewicht van 5 
ons 

14. aan Dirk van Gemert, priester, idem als onder 13. 
15. aan Geertrui van Gemert, non in het gasthuis bij de Gevangenpoort, 1 Engelse nobel 
16. aan Heimerik Groy, indien hij bereid is het executeurschap op zich te nemen, zijn beste 

harnas (‘lorica’) en 1 zilveren kop 
17. aan Jacob z.v.w. Gerard van der Wiel, indien hij bereid is het executeurschap op zich 

te nemen, zijn een na beste harnas 
18. aan Jan van Vladeracken, indien hij bereid is het executeurschap op zich te nemen, 

een van zijn beste zilveren koppen 
19. aan de meester van de Tafel van de H. Geest, indien hij bereid is het executeurschap 

op zich te nemen, een van zijn beste koppen 
20. aan de notaris die dit testament opmaakt als 18 
21. aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van £ 3 uit een erfgoed in 

Schijndel onder de last van een jaargetijde te houden met hun eigen ‘candelae’ en 
‘linares’ 

22. stichting spynde 
aan de Tafel van de H. Geest bestemd voor de armen die gedwongen zijn om te 
bedelen: 

a. de helft van 4 morgen land tussen het dorp Engelen en Deuteren in het Slijk 
b. zijn huis oftewel de Jodenpoort zich uitstrekkend tot aan en langs de 

Zadelmakersstraat en verder alle andere erfgoederen naast deze poort, gelegen aan 
weerszijden van deze poort 

c. alle erfcijnzen uit de erfgoederen en huizen in de Zadelmakersstraat tussen het 
erfgoed gend. ‘Voetkynt’ en zijn eigen erfgoederen 

d. de helft van een erfpacht van 3 mud en 3 lopen uit erfgoederen in Veghel 
e. de helft van een erfpacht van 1 mud en van een erfcijns van 30 schellingen uit 
erfgoederen in Schijndel 
f. de helft van twee erfpachten van elk 2 sester rogge uit goederen in Rosmalen 
g. een derde deel van een erfpacht van 10 mud rogge uit het goed gend. Gruithuis 
(‘Gruythuys’) in [niet vermeld] 
h. zeker erfgoed van Hendrik van Eyk in St. Oedenrode hem toegewezen via een vonnis 
van de schepenen van 's-Hertogenbosch wegens een achterstallige lijfrente van 1 mud rogge 



 

 
 

  

i. een erfcijns van £ 6 verworven van Berys van den Grave 
j. de helft van een erfcijns van £ 4 verschuldigd door iemand uit Schijndel 
k. de helft van een erfcijns van £ 10 payment 
l. de helft van een erfcijns van £ 13 payment 
m. de helft van een erfcijns van £ 6 payment 
n. de helft van een erfcijns van £ 7 payment 
k tot en met n uit een erfgoed in de Kolperstraat 
o. een erfcijns van £ 4 payment uit een erfgoed in de Beurdsestraat en uit een erfgoed in 

de Vughterstraat 
p. de helft van een vleesbank in de Vleeshal 
q. de helft van een erfcijns van 20 schellingen oudgeld uit een erfgoed naast de kerk van 

Nuland 
r. de helft van een erfcijns van 2 oude schilden  
 
Dan volgt een gat in het stuk met als gevolg daarvan een niet geheel duidelijke passage over 
een bedrag van 300 gouden Engelse nobelen, waarmee de meester van de Tafel van de H. 
Geest wat moet doen, waarschijnlijk goederen aankopen. Daarop volgt de regeling van de 
wekelijkse spynde die bestaat uit erwten en die bestemd is voor de armen die door de Tafel 
bedeeld worden waarna de andere armen gend. huisarmen aan de beurt komen of die armen 
welke bedelen, dit laatste naar het oordeel van de provisor of de meester van de Tafel. Iiedere 
arme krijgt één mengele  erwten. Hiervan uitgesloten zijn de armen die in gasthuizen wonen 
of die deel uitmaken van een samenlevingsvorm gend. ‘congregatio dicta verghaderinghe’, 
ongeacht of zij nu een prebende van de Tafel hebben of niet. 
 
De omschrijving van de spynde wijkt enigszins af van die in nr. 1390; zo is de dotatie 
verschillend. 
 
executele:  
1.  de provisor van de Tafel van de H. Geest; thans is dit Staas van Hedikhuizen die 

aanwezig is en deze last op zich neemt 
2. zie legaat nr. 16 
3. zie legaat nr. 17 
4. zie legaat nr. 18 
allen poorters van ’s-Hertogenbosch; de onder 2 tot en met 4 genoemde personen zijn ten 
dele aanwezig en hebben de functie van mede-executeurs; als deze personen niet bereid 
zijn dit werk op zich te nemen, dan mogen twee of zelfs een van hen dit doen samen met de 
provisor; in dat geval mag de provisor andere executeurs in hun plaats kiezen 
 
bijzonderheden 
wie van de legatarissen zich verzet tegen de bepalingen van dit testament verbeurt zijn 
legaat; deze maatregel neemt de testator op grond van zekere voorkennis (‘ex certa 
scientia’) 
 
plaats van de handeling:   
in het Geefhuis in de kamer van Staas van Hedikhuizen 



 

 
 

  

 
getuigen van de handeling:  
Jordaan z.v.w. Aart Tielkens; 
Jacob Tyt [= Jacob Coptiten] 
Gooswyn Steweg [= Steenweg ?] en 
Aart en Hendrik z.v.w. Aart Heym 
allen poorter van 's-Hertogenbosch 
+ 
1405, 23 december 
Aanvulling testament Jan Scrage 
Het oorspronkelijke testament blijft van kracht, maar er worden enkele legaten toegevoegd 
namelijk: 
23. aan Hendrik Mettenartszoon 1 oude groot 
24. aan Hendrik voornd. en aan Hendrik Egens, zijn neven, scheldt de testator alle 

schulden kwijt; Hendrik Mettenarts moet hiermee tevreden zijn; hij krijgt verder niets 
25. de rest van zijn bezittingen gaat naar de Tafel van de H. Geest 
 
plaats van de handeling:   
woonhuis van de testator in de Zadelmakersstraat 
 
getuigen van de handeling:  
broeder Jan van Straten van de Minderbroeders; 
Hendrik z.v.w. Matthys van Berlicum; 
Geertrui van Gemert, non, en 
Katryn d.v.w. Dirk Hoen 
+ 
1405, 27 december (n. st.) 
Aanvulling testament Jan Scrage 
Het legaat onder nr. 25 wordt herroepen. De provisor van de Tafel voornd. mag van zijn 
goederen niets vervreemden of hij moet er renten voor kopen ten behoeve van de door de 
testator gestichte spynde. Deze bepaling moeten de provisor en zijn opvolgers naar hun 
geweten uitvoeren (‘ipsis eorum consciencias desuper onerando commisit’) 
 
plaats van de handeling: 
als de aanvulling van 23 december 1405 
 
getuigen van de handeling:  
Hendrik Egens; 
Hendrik z.v.w. Matthys van Berlicum; 
Liesbeth e.v. Wouter Delyen en 
Katryn d.v.w. Dirk Hoen 
 
 
1394.  
1406, 2 januari  



 

 
 

  

Uitvoering testament Willem Colvere nr. 1366 
 
Notaris Johannes van Best, clericus Luik, oorkondt. 
 
Voor deze notaris verschijnen Heylwigis w.v. Willelmus Coelvere en Eustacius van 
Hedichusen, meester van de Tafel van de H. Geest. Heylwigis heeft t.b.v. de Tafel een 
nieuwe erfpacht van 6 mud rogge gevestigd op goede onderpanden [die niet gespecificeerd 
worden]. Eustacius draagt een oude erfpacht van 6 mud rogge uit het huis in de 
Hinthamerstraat over aan Heylwigis. De nieuwe erfpacht is bestemd voor een spynde in 
brood te houden ieder jaar op 2 februari. Heylwigis mag daarbij aanwezig zijn. 
 
plaats van de handeling:  
in het raadhuis van ‘s-Hertogenbosch 
 
getuigen van de handeling:  
Johannes van Vessem, priester 
Theodericus Berwout 
Goeswinus Steenwech 
Jacobus Tyt [= Jacob Coptiten] 
Egidius van Gheel 
Henricus Heyme 
Theodericus Buc allen poorters 
     
 
1406, 4 januari 
zie nr. 1368 (5 januari 1405) 
 
 
1395.  
1406, 28 januari  
Erfdeling goederen Vught 
 
voor: JACOB VAN LOEVEN ((?), BOUDEWYN (?) MOERKEN, COENRAET AERT VOGELLAERS 
SOEN, JAN PETERS SOEN, schepenen van Vught 
partijen:  
A. Heynric z.v.w. Wouter van Vlymen en Aleyt d.v.w. Jan Roden: 
B. Willem z.v.w. Jan Roden 
aan A wordt toebedeeld: het huis met de HOGHE STREPE en een stuk  land in de 
BOEVENACKER 
aan B wordt toebedeeld: een stuk land aan de straat, een stuk land gend. DEN LEGHEN 
STREPE en een stuk land  gend. DAT HOPLANT gelegen INDEN BOGHAERT, een stuk land 
gend. DEN LANGGHEN HOF en ½ dagmaat beemd IN DIE MADE 
bijzonderheid: de erop rustende erfcijnzen zullen ze ieder voor de helft betalen en een 
bestaand recht van weg blijft gehandhaafd. 
Op de rug: c.a Vught- St. Petrus 



 

 
 

  

Taal: Middelnederlands.  
Slecht leesbaar 
 
 
1396. 
vervallen 
 
 
1397.  
vervallen 
 
 
1398.  
1406, 20 februari  
Vestiging recht van weg Loon op Zand 
 
Johannes Koyt z.v.w. Johannes Koyt van Venloen en zijn kinderen Walterus, Hermannus en 
Katherina vestigen 
t.b.v.: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: het recht om met karren en vee vanaf de gemene plaats in VENLOEN over het erfgoed 
van Johannes voornd. te gaan naar de kamp van de Tafel. 
 
 
1398a. 
1406, 4 maart  
Overdracht goederen Dinther 
 
Johannes Paesdach z.v.w. Godefridus Vleminc en gehuwd met Femya d.v.w. Johannes 
Deynen draagt over 
aan: Agnes d.v.w. Johannes Deynen 
van: alle erfgoederen door Femya geërfd van haar ouders 
voorwaarden: na de dood van Agnes vallen deze goederen terug aan Femya of als zij op dat 
moment niet meer in leven is aan haar erfgenamen. 
  
 
1399 
Testament Johannes z.v.w. Gerlacus Cnode (volledig) 
tiend Zeelst 
 
Notaris Dirk Jansz. van der Mazen oorkondt 
 
Jan z.v.w. Gerlach Cnode maakt zijn testament 
hij is ziek van lichaam, maar gezond van geest 
bij het opmaken van dit testament woont hij in Boxtel 
hij handelt met toestemming van zijn echtgenote, jonkvrouwe Marauda d.v.w. Pieter van 



 

 
 

  

Hemert, ridder 
hij wenst begraven te worden naar de eisen van zijn stand   
 
legaten: 
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 12 plakken payment zoals in ‘s-

Hertogenbosch gebruikelijk is ('duodecim placcas communis pagameti buscenses') 
eens 

2. aan de priester die dienst doet in de kerk van Boxtel 12 plakken zoals onder 1 eens 
 

Een erfcijns van £ 5 payment ('quinque librarum monete censualis communiter in Buscoducis 
ad bursam currentis') uit erfgoederen in Rosmalen moet als volgt verdeeld worden: 
3. aan de priesters van de St. Janskerk £ ½ onder de last van een jaargetijde voor zijn 

zieleheil 
4. aan de fabriek van de St. Janskerk £ ½ voor zijn graf daar of anders 8 nieuwe Gelderse 

guldens 
5. aan de priesters in de kerk van Boxtel £ ½ onder de last van een jaargetijde voor 

hemzelf en zijn echtgenote 
6. aan de minderbroeders £ 1 onder de last van een jaargetijde zoals onder 5. 
7. aan de predikheren £ 1 onder de last van een jaargetijde zoals onder 5. 
8. aan Gerlach en Jan natuurlijke z.v. zijn broer Gerlach £ 1½ 
9. aan de Tafel van de H. Geest van Boxtel een erfpacht van ½ mud rogge uit 7 mud rogge 

uit een tiend in Zeelst; Marauda moet dit jaarlijks uitdelen onder de armen; na haar 
dood doen de meesters van de H. Geesttafel van Boxtel dat 

10. aan Heilwych zijn natuurlijke dochter een erfpacht van 1 mud rogge uit de 7 mud 
voornd. in Zeelst zolang zij leeft; na haar dood gaat dit naar de Tafel van de H. Geest 

11. aan Heilwych natuurlijke dochter van zijn broer Hendrik een erfpacht van 1 mud rogge 
uit de 7 mud voornd. 

12. aan Jan z.v. Jan van den Velde, zijn bloedverwant, een erfpacht van 1 mud uit de 7 
mud voornd.; uit te keren na hun beider dood (in de wijziging van 10 november staat: 
na zijn dood uit te keren) 

13. aan Bartholomeus z.v. Klaas een erfpacht van 1 mud rogge uit de 7 mud voornd., uit 
te keren na hun beider dood 

14. aan de Tafel voornd. in 's-Hertogenbosch een erfpacht van 2½ mud rogge uit de 7 mud 
voornd.; uit te keren na hun beider dood 

15. aan de abdij van Berne zijn cijnshoenderen ('cijnshoenre') in de ban van het dorp 
Vlijmen onder de last van een jaargetijde voor hemzelf en Marauda 

16. aan het klooster in Heusden [= Mariënkroon] zijn cijns in geld in de ban van het dorp 
Vlijmen onder de last van een jaargetijde voor hemzelf en Marauda 

17. zes schalen die als bruidsschat zijn gegeven aan Marauda moeten aangewend worden 
voor vrome doeleinden dat wil zeggen er moeten kelken van gemaakt worden die 
bestemd zijn voor arme kerken 

18. aan Aleid van Tyghel e.v. Boudewyn van Tyghel, zijn bloedverwant, 12 kussens ‘de 
scuoto albo’ (?) waarin het beeld van een zwarte leeuw is geweven, uit te keren na 
hun beider dood 

19. de rest van zijn zilveren vaatwerk, dat Marauda heeft geërfd van haar moeder, de 



 

 
 

  

vrouwe van Hemert [= Nederhemert] gaat naar Marauda 
20. aan zijn erfgenamen 1 oude groot 

 
Al zijn overige goederen gaan naar zijn ware erfgenamen, waarbij het gewoonterecht van 's-
Hertogenbosch gevolgd wordt; zij moeten dit onderling gelijkelijk verdelen; dit wordt van 
kracht na hun beider dood. 
 
bijzonderheden:   
zijn echtgenote krijgt het vruchtgebruik van al zijn goederen met name van de leengoederen 
gelegen in Boxtel; de hiervoor vermelde legaten zijn daarvan uitgezonderd; als zijn 
erfgenamen moeilijkheden maken, dan legateert hij haar 500 oude schilden eens uit al zijn 
goederen; als een van de erfgenamen dit testament gaat aanvechten, dan wordt hij of zij 
uitgesloten van zijn/haar erfdeel. 
 
plaats van de handeling:   
in het dorp Boxtel in het woonhuis van de testator 
 
getuigen van de handeling:  
jonkvrouwe Marauda voornd; 
Hendrik Kosters, priester van het altaar van het H. Kruis in de kerk van Boxtel; 
Engelbert z.v.w. Albert en  
Gerard z.v. Willem van ‘Hondesghoet’ 
allen uit het bisdom Luik (géén poorters van ‘s-Hertogenbosch) 
 
De clausule ‘inter alia legata.,.’ of iets dergelijks, die aanduidt, dat het geen volledig 
testament maar een uittreksel betreft, ontbreekt. 
 
 
1399bis  
1406, 5 maart  
Testament Johannes z.v.w. Gerlacus Cnode  
erfpachten tiend in Zeelst 
zie nr. 1399. 
Uittreksel met de legaten toekomend aan de Tafel van de H. Geest. 
 
1400.  
vervallen. 
 
 
1401.  
1406, 19 maart  
Overdracht land Tilburg 
 
Henricus Wisse draagt over 
aan: Petrus zijn broeder en z.v.w. Gerardus Schart 



 

 
 

  

van: de helft van een stuk land in Tilburg in GOCGHEN BRAKE 
lasten: geen behalve die, welke in retroacta vermeld staan 
 
 
1402.  
1406, 14 april  
Overdracht rechten hoeve Helvoirt - Leendonk 
 
Ghevardus van Doerne z.v.w. Everardus van Doerne en Gerardus Scilder draagt over 
aan: de Tafel van de H. Geest 
van: alle rechten die zij hebben op de hoeve c.a. van w. Symon van Dyefhout in Helvoirt in 
LEENDONC 
bijzonderheid: de afspraken gemaakt tussen de overdragers onderling en die tussen 
Gerardus voornd. en Willelmus Loyer blijven gehandhaafd. 
 
 
1402a. 
1406, 14 april  
Overdracht rechten hoeve Helvoirt - Leendonk 
 
Nycholaus van Dueren en zijn zr. Hilla k.v.w. Johannes van Dueren draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: als nr. 1402. 
 
 
1402b.  
1406, 26 april   
Verkoop erfpacht landerijen Schijndel 
 
Erenbertus z.v.w. Henricus Erenbrechts soen dragen na verkoop over 
aan: Gerardus z.v.w. Nycholaus van der Haghen 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een stuk beemd in SCRIVERS HOEVE, een hofstad en een daaraan gelegen stuk land 
bijzonderheid: te leveren op de hofstad 
 
 
1403.  
1406, 27 april  
Overdracht land Vrijdom - Deuteren 
 
Henricus Dicbier, heer van Mierlo draagt over 
aan: Henricus Dicbier z.v. Godefridus 
van: 5 morgen land in Deuteren grenzend aan de CRUYS CAMP. 
 
 



 

 
 

  

1404.  
1406, 27 april  
Overdracht hoeve Helvoirt - Leendonk 
 
Willelmus Loyer z.v.w. Willelmus Loyer draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: een zesde deel en al zijn rechten op een hoeve c.a. van w. Symon van Dyefhout in 
Helvoirt in LEENDONC. 
 
 
1405.  
1406, 28 april  
Overdracht executele testament Hendrik Buc  
erfpachten Oisterwijk en St. Oedenrode 
 
Notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester bisdom Luik, oorkondt 
 
Heylwigis w.v. Willelmus Coelvers, poorteres van ‘s-Hertogenbosch en executeur van het 
testament van w. Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk draagt over 
aan: vijf schepenen van ‘s-Hertogenbosch, die ook als getuigen worden vermeld, ten 
behoeve van de Tafel van de H. Geest 
van: twee erfpachten, de ene van 3 mud rogge uit een hoeve in St. Oedenrode in OLLANT en 
de andere van 1 mud rogge uit goederen in Oisterwijk (zie voor laatste nr. 1250a) 
voorwaarden: deze erfpachten zijn bestemd voor een jaarlijkse spynde te houden op het 
feest van St. Catharina ten behoeve van het zieleheil van de stichters 
 
plaats van de handeling:  
het raadhuis van ‘s-Hertogenbosch 
 
getuigen van de handeling:  
de vijf schepenen voornd. te weten:  
Johannes van Dordrecht 
Jordanus z.v.w. Arnoldus Tielkini 
Egidius van Ghele 
Henricus van Bronckhorst alias Heym 
Theodericus Lu 
en verder: 
Jacobus van Vladeracken 
Ywanus Stierken 
Theodericus Berwout 
Godefridus van Driel 
N.B.: zie verder nr. 1250a. 
 
 
1406.  



 

 
 

  

1406, 17 mei  
Belofte in verband met erfpacht goederen Moergestel 
 
Petrus Scoenmaker van Gestel bij Oesterwyc belooft te betalen 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
betreft: hij zal de schade voortvloeiend uit de kosten van vervolging wegens een 
achterstallige erfpacht van 1 mud rogge uit de goederen in Moergestel aan de Tafel van de 
H. Geest die deze int vergoeden  
uit: een erfgoed gend. DIE EYGEN, een huis c.a. 2 mudzaad rogland 6 bunder heiveld en drie  
stukken beemd.  
 
 
1407.  
1406, 26 mei  
Verkoop erfcijns tienden Son 
 
Goeswinus Steenwech draagt na verkoop over 
aan: Agnes w.v. Reynerus Loden t.b.v. haar zoon Godefridus 
van: een erfcijns 3 oude schilden uit 15 oude schilden 
uit: de grote en de kleine tiend van Son 
voorwaarden: indien Godefridus voornd. overlijdt zonder wettig nageslacht na te laten, dan 
ontvangen de naaste erfgenamen van Reynerus voornd. en niemand anders deze erfcijns: 
Agnes heeft van deze erfcijns het vruchtgebruik gedurende haar leven. 
 
 
1408.  
1406, 31 mei  
Verkoop erfdeel ligging onbekend 
 
voor: GHERART VAN DEN ECKER, JAN VAN HOUTHEM, GHERART VAN DEN BOGHARDE, 
LAMBRECHT LUYT HAMMEN SOEN (?) JAN HERBRECHTS SOEN WAS, JAN VAN DEN BORNE, 
EN ARNT EYGHEN schepenen van Schijndel 
Matthys z.v.w Reyner Brouwers draagt na verkoop over 
aan: zijn broeder Jan 
van: de goederen die hij van zijn broeder Ghysbrecht heeft geërfd 
Taal: Middelnederlands 
Met het schependomszegel van Schijndel. 
 
 
1408a. 
1406, 6 juli  
Oorkonde officiaal met betrekking tot het testament van Johannes Scraghe 
 
De officiaal van Luik keurt de bepalingen in het testament van w. Johannes, voor zover ze 
betrekking hebben op de Tafel van de H. Geest, goed. Hij laat het aan Eustacius van 



 

 
 

  

Hedichusen, een van de executeurs, over om voor zijn geweten rekening en verantwoording 
af te leggen wegens de legaten vermaakt aan de Tafel voornd. en aan andere personen en 
instellingen, mits de bepalingen van het testament correct worden uitgevoerd. 
 
 
1409.  
1406, 17 juli  
Afstand rechten erfpacht beemden Schijndel  
 
Willelmus en Henricus k.v.w. Walterus Bac van Broechoven en Walterus Colen soen van 
Bucstel dragen over 
aan: Albertus van Kessel 
van: hun rechten op een erfpacht van 2 mud rogge 
uit: een beemd in DIE EVERSDONC, een stuk beemd in de HAGHE BEEMDE, drie stukjes 
beemd als voor, alles in Schijndel. 
 
 
1410.  
1406, 19 augustus  
Belofte erfpacht hoeve Blaarthem 
 
Henricus z.v.w. Henricus Jong Ghiben soen belooft te betalen 
aan: Henricus Machelini 
betreft: hij is aansprakelijk voor een vijfde deel van een erfpacht van 3 mud rogge uit een 
hoeve c.a. in de parochie van Blaarthem-St. Severinus; Henricus Machelini is slechts 
aansprakelijk voor het overige een zesde deel. 
 
 
1411.  
1406, 20 september  
Uitgifte erfcijns huis Windmolenberg 
 
Theodericus Heyme, kanunnik in de St. Janskerk geeft uit 
aan: Johannes Huysman z.v.w. Metta Huysmans 
van: de helft van een huis c.a. in het straatje, dat loopt van de Windmolenberg achter langs 
het grote huis (MANSIO) v.w. Arnoldus Rover Boest  naar de Baseldonksestraat   
voor: erfcijns 20 schellingen payment 
lasten: hertogscijns en een erfcijns van 20 schellingen payment aan de Tafel van de H. 
Geest; deze zijn voor rekening van de erfpachter 
bijzonderheid: de andere helft van het huis wordt bewoond door Metta voornd. 
onder de pliek: deze oorkonde was bestemd voor Theodericus Heyme. 
 
 
1412.  
1406, 23 september  



 

 
 

  

Overdracht beemden Herpen 
 
Cristina Meelmans d.v.w. Gerardus Meelmans draagt over 
aan: Henricus Kuyst gehuwd met Elizabeth en aan Nycholaus gend. Coes [de] Screynmaker 
die gehuwd is met Beatrix d.v.w. Ywanus van Grave 
van: de helft van verschillende stukken beemd gelegen in Herpen in DIE HERPENSCHE 
BUENRE. 
 
 
1413.  
1406, 23 september  
Overdracht hoeve Tilburg  
 
Henricus Kuyst gehuwd met Elizabeth en Nycholaus gend. Coes [de]Scrynmaker gehuwd 
met Beatrix; Elizabeth en Beatrix zijn d.v.w. Ywanus van Grave; zij allen dragen over 
aan: Cristina Meelmans d.v.w. Gerardus Meelmans  
van.: de helft van de helft van een hoeve in Tilburg. 
 
 
1413a. 
1406, 23 september  
Betalingsbelofte erfpacht en erfcijns goederen Liempde 
  
Wijchmannus Mesmaker z.v. Nycholaus Wijchmans soen en Sophia natuurlijke d.v.w. 
Henricus van den Cloot (DE GLOBO) beloven te betalen 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
betreft: een erfcijns van £ 10 payment en een erfpacht van 2 mud rogge vermaakt aan  de 
Tafel (zie nr. 1274b) 
uit: al zijn goederen geërfd van zijn ouders 
voorwaarden: zij staan garant voor de betaling van deze renten; de Tafel zal niet meer eisen 
Op de rug: Liempde 2 mud rogge uit het goed van Averbode. 
Óók afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 173r. 
 
 
1414.  
1406, 27 september  
Betalingsbelofte geld en rogge 
 
Wychmannus (zie nr. 1413a) belooft te betalen 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
betreft: hij zal drie jaar lang ieder jaar £ 5 payment en 1 m. rogge betalen 
 
 
1415. 
1406, 7 oktober 



 

 
 

  

Testament Eva van Leeuwen (volledig) 
 
Notaris Adam van Mierde oorkondt (minuut 21 mei 1395) 
Notaris Paul Borchardsz. van Zuilichem oorkondt (grosse 7 oktober 1406) 
 
vrouwe ('matrona') Eva (‘Eeffa’) d.v.w. Hendrik van Leeuwen en e.v. Albert de Waal, poorter 
van ’s-Hertogenbosch, maakt haar testament 
zij ligt ziek op bed  
zij handelt met toestemming van Albert de Waal, haar echtgenoot 

 
legaten: 
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 8 lichte plakken ('octo denarios communiter lichte 

placken vocatos') eens 
2. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 3 mud rogge uit de Kloetshoeve groot 

14 bunder in Eelde die was v.w. Daniël van Dijk en die grenst aan de Rooise Weg en 
verder uit huis en erf in Gemonde grenzend aan de gemeynte 

3. aan de Tafel voornd. een erfpacht van 1 mud rogge uit de goederen van Aart z.v. Jan 
Rike van Gestel bij Herlaar 

 
bijzonderheid:  
Albert heeft hiervan het vruchtgebruik zolang hij leeft; de langstlevende mag dit testament 
herroepen 
 
plaats van de handeling:   
het Geefhuis (minuut) 
de St. Janskerk vóór het altaar van St. Nicolaas 
 
getuigen van de handeling:  
(minuut) 
Aart van Beek; 
Hendrik z.v. Gerard van Aken; 
Gerard z.v. Gysbert (de ?) Waal 
allen uit het bisdom Luik en 
Willem van Tuyl uit het bisdom Utrecht 
 
op de rug: uit de Loodshoeve in Elde en ook uit goederen in Gemonde. 
 
 
1415a. 
1406, 7 oktober  
Testament Wouter van Oekel  (aanvulling; uittreksel) 
hoeve Vught De Braak  
 
(minuut; oorspronkelijk) datum onbekend 
(aanvulling; in minuut, d.d. 28 februari 1400) notaris Adam van Mierd  



 

 
 

  

(grosse; uittreksel d.d. 7 oktober 1406) notaris Paulus Borchardi van Zulichem 
 
Walterus van Oekel, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van lichaam en geest 
hij vult een eerder gemaakt testament aan en doet dit met toestemming van Gerardus van 
Uden gehuwd met zijn dochter Agnes, van zijn dochters jonkvrouwe Margareta en Andrea 
en van Goeswinus en Elizabeth k.v. Alardus Wuest 
 
betreft:  
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een hoeve in de parochie van Vught-St. 
Lambertus bestaande uit 1 mudzaad. land gend. DIE MOLENACKER, 1 sesterzaad land gend. 
SCOENVELT, 1 sesterzaad land gend. DIE BRAKE omringd door de gemeijnte, 12 lopenzaad 
rogland INDEN  MOLENACKER, 1 sesterzaad land gend. SCOENVELT, 1 sesterzaad land met 
het aangrenzende broek in ENODE naast zekere kleine brug, 2 dagwand beemd INDEN 
MAET en 2 dagwand in DIE RIEDEMAET  
 
plaats van de handeling:  
(minuut) het minderbroedersklooster in ‘s-Hertogenbosch tegenover het Klein Begijnhof 
(grosse) de St. Janskerk vóór het altaar van St. Nicolaus 
 
getuigen van de handeling:  
(minuut) 
Arnoldus van Vladeracken 
Gerardus diens zoon 
Johannes van Dijstelberch 
Wilhelmus van Audenhoven 
Conrardus van den Nuwenhusen 
Tielmannus van der Heyden van Hoculem 
Andreas z.v. Nycholaus Heyen 
 
(grosse) 
dezelfde personen als vermeld in nr. 1415 onder grosse 
 
bijzonderheid:  
1. deze grosse werd gemaakt op verzoek van Wilhelmus van Laervenne, meester van de 
Tafel van de H. Geest; het uittreksel bestaat slechts uit de aanvulling 
2. het oorspronkelijke testament is gemaakt door Walterus van Oekel en zijn echtgenote 
Margareta ten overstaan van notaris Adam van Mierd; Margareta wordt in 1400 niet meer              
genoemd 
 
 
1416.  
1406, 22 november  
Stichting jaargetijde in klooster St. Agatha Cuijk 
 



 

 
 

  

Notaris Arnoldus van Dijk, clericus Luik, oorkondt 
 
Jonkvrouwe Cristina d.v.w. Gerardus Meelman en poorteres van ’s-Hertogenbosch schenkt 
ter uitvoering van de laatste wens van wijlen haar zuster  Aleydis een erfcijns van 20 
schellingen payment uit een huis c.a. in de Hinthamerstraat aan de prior van het klooster 
van St. Agatha in Cuijk, op voorwaarde dat er in het klooster een jaargetijde wordt 
gehouden op het octaaf van  Maria's Geboorte t.b.v. de ouders, broeders en zusters van  
Aleydis en t.b.v. Elizabeth w.v. Petrus van Lankvelt. 
 
plaats van de handeling:  
in de St. Janskerk 
 
getuigen van de handeling:  
Goeswinus Steenwech 
Johannes van den Kelre 
Wilhelmus Loyer. 
 
 
1416a. 
1406, 8 december  
Overdracht korentiend van Boekel 
 
GHERIT VAN BREDE, AERNT VAN HOUTHUSEN, HENRIC WOUTERS SOEN VAN DICTULOE (OF: 
DICCULOE), WELLEN VAN DER ASTELDONCK, schepenen van Uden, oorkonden 
Peter van Lancvelt draagt na verkoop over 
aan: Johan van Druenen die men noemt de SCHEFFENER t.b.v. vrouwe Elysabeth van Cleve 
en van der Mark, hertogin in Beieren 
van: de korentiend van Boekel 
bijzonderheid: Peter draagt het goed op MET DES HOEFS HANT 
Taal: Middelnederlands 
Met het gave schependomszegel van Uden 
Nr. 1519 is vastgehecht aan nr. 1416a 
Hoewel dze oorkonde niet spreekt over een verkoop, blijkt uit nr. 1519 dat de tiend in 1406 
verkocht is. 
 
 
1417.  
1406, 11 december  
Overdracht erfpacht huis Maalstroom 
 
Aleydis w.v. Martinus Monic en haar kinderen Gerardus en Arnoldus dragen over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: huis c.a. in Orthen in MAELSTREM 
bijzonderheid: dit had Martinus Monic vermaakt aan de Tafel. 



 

 
 

  

 
 
1417a 
1407, 16 januari  
Uitgifte erfcijns huis en rosmolen Vughterstraat 
 
Johannes van Zelant en zijn broeder Gerardus k.v.w. Willelmus van Zelant geven uit 
aan: Hubertus Osman en Gerardus Hughe z.v.w. Arnoldus Neve 
van: huis, erf en een in het huis staande rosmolen gelegen aan een straatje dat loopt van de 
Vughterstraat in de richting van de stadsmuur 
voor: erfcijns van 3 oude groten en 1½ penning 
lasten: erfpacht 1 mud rogge 
Op de rug: gelegen bij de H. Kruispoort. 
 
 
1418.  
1407, 27 januari  
Uitgifte erfpacht land Rosmalen Hynen 
 
Elizabeth w.v. Arnoldus Berwout, haar zoon Rodolphus en haar  schoonzoon Willelmus 
Posteel gehuwd met Postuluna en Gerardus van Berze gehuwd met Aleydis geven uit 
aan: Walterus van Vucht z.v.w. Walterus van Vucht  
van: twee stukken land in Rosmalen in HYNEN 
voor: erfpacht van 2 sester rogge en de plicht de wallen te onderhouden 
Op de rug: ‘ Te Hintem aen den Boem; gilt nu die Heilige Geest in Den  Bosch’ 
 
 
1419.  
1407, 27 januari  
Verkoop land Rosmalen De Slagen 
 
Nycholaus gend. Coel die Dorre z.v.w. Zebertus die Dorre en Oda d.v.w. Rodolphus Vrient 
draagt na verkoop over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de helft van 8 hont land in Rosmalen in DIE SLAGHEN grenzend aan de steeg van Empel 
 
 
1420.  
1407, 25 februari  
Verkoop land [Rosmalen?] De Hoeven 
 
Nycholaus van Haeften gehuwd met jonkvrouwe Katherina d.v. Giselbertus 
[de] Voecht van Tuyl (TULA) draagt na verkoop over  
aan: Theodericus van der Stegen van Zevenum t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: een kamp van 3½ morgen in DIE HOEVEN grenzend aan DIE LOEFFOIRTSCHE HOEVE 



 

 
 

  

bijzonderheid: de koopprijs is betaald. 
 
  
1421.  
1407, 17 maart  
Overdracht hofstad Hintham 
 
Ryxkinus gend. Gerijts soen van Berghem draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest  
van: hofstad en hof in Hintham 
lasten: erfcijns van 40 schellingen aan Ghibo Pels die dit goed ooit aan de  overdrager heeft 
uitgegeven. 
 
 
1422.  
1407, 18 maart  
Overdracht erfcijns hofstad Windmolenberg 
 
Rijxkinus z.v.w. Gerardus de Lepper draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest  
van: de helft van een erfcijns van £ 5 payment 
uit: een hofstad c.a. in de straat die loopt van de Hinthamerstraat  naar de Windmolenberg. 
 
 
1423.  
1407, 21 maart  
Overdracht erfcijns hofstad Hintham 
 
Ghibo Pels draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns 40 schellingen payment 
uit: zie nr. 1421. 
 
 
1424.  
1407, 24 maart  
Overdracht erfpacht landerijen Valkenswaard 
 
Nycholaus z.v.w. Hubertus van Ghemert (zie nr. 1164) draagt over 
aan: Heylwigis w.v. Willelmus Coeln/vere 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: als nr. 1164. 
 
 
1425.  



 

 
 

  

1407, 31 maart  
Overdracht vruchtgebruik goederen (Deurne) 
 
Johannes van der Schaut (of: Schanc) draagt over 
aan: zijn kinderen Henricus, Jordanus en Jacobus 
van: alle goederen, waarvan hij het vruchtgebruik heeft, behalve het goed TER SCHAUT (of: 
SCHANC) c.a., een stuk beemd gend. DAT PERDE EUSSELKEN, een stuk land gend. DIE 
BERCHOFF en een stuk land gend. DIE DONC; voorts nog de cijnsgoederen die hij int in        
Deurne en Bakel 
voorwaarden: hij mag zijn leven lang vier runderen weiden in de beemden die hij  heeft 
overgedragen aan zijn kinderen 
onder de pliek: aantekening die duidt op de kinderen van Willelmus van Audenhoven 
 
 
1426.  
1407, 28 april  
Verkoop kamp Esch  
 
Theodericus Lu draagt na verkoop over 
aan: Bartholomeus Spyrinc t.b.v. Johannes van der Dussen 
van: een kamp in  Esch INT LOO grenzend aan de gemene plaats en aan het erfgoed van de 
natuurlijke kinderen v.w. Johannes INVESTITUS van BRAA 
bijzonderheid: op dit perceel rust een recht van weg. 
 
 
1427.  
1407, 25 of 30 april  
Erfpacht Udenhout 
 
Dit stuk verkeert in zo'n slechte staat, dat het bijna niet leesbaar is. 
Het handelt over een erfpacht van 5 mud rogge bestemd voor een spynde uit een hoeve in 
Udenhout. Waarschijnlijk wordt deze erfpacht overgedragen aan Ghibo [de] Wael, terwijl 
ook een juffrouw Margriet Swale er bij betrokken is. 
 
 
1427a. 
1407, 18 mei  
Verkoop erfpacht Erp Keldonk 
 
Theodericus Rover z.v.w. Emondus Rover, ridder, en zijn zoon Emondus dragen na verkoop 
over  
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht van 2 sester rogge en 2 mud gerst, Erpse maat 
uit: het goed gend. KEELDONC in Erp. 
 



 

 
 

  

 
1427b. 
1407, 28 juni  
Verkoop hofstad c.a. Dinther 
 
Yda natuurlijke d.v.w. Margareta Martens en Hubertus van Gemert z.v.w. Hadewigis 
natuurlijke d.v.w. Margareta dragen na verkoop over 
aan: Agnes d.v.w. Johannes van Deynen 
van: hofstad en hof in Dinther grenzend aan de gemene plaats in OPSTAL 
lasten: erfcijns van ½ groot aan de heer van Helmond erfcijns van 16 penningen en 3 
hoenderen aan de kerk van Dinther. 
 
 
1428.  
1407, 12 juli  
Testament Jacobus van Beerze van der Horst (volledig) 
erfcijns ligging onbekend 
 
Notaris Arnoldus van Dijk, clericus Luik, oorkondt 
 
Jacobus van Beerze van der Horst, poorter van 's-Hertogenbosch  
hij is gezond van lichaam en geest 
hij handelt met toestemming van zijn echtgenote Catharina 
hij herroept het testament gemaakt door wijlen notaris Johannes Sceyvel 
 
legaten: 

1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik van 1 Gelderse gulden (= 3 
lichte schilden 2. 

2. 1 oud schild (= 78 plakken) uit de goederen van w. Engelbertus van Tefelen van Lyt, 
te aanvaarden na hun beider dood; de meester van de Tafel van de H. Geest 
ontvangt dan de voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch verleden oorkonden, 
waarmee de testator deze erfcijns heeft verworven; de meester moet de erfcijns 
innen en als volgt verdelen 

1. aan de Tafel 1½ oude schild en 10 plakken;    
2. aan de [illustre] Lieve Vrouwebroederschap 1 oud schild; 
3. aan deken en kapittel van de St. Janskerk ½ oud schild;                    
4. aan de fabriek van de St. Janskerk ½ oud schild; 
5. aan de fabriek van de kerk van Mierlo 1 oud schild; 
6. aan de drie rectoren van de drie altaren in de kerk van Mierlo ieder 15 plakkken;  
7. aan de pastoor van de kerk van Mierlo 23 plakken. 
 
plaats van de handeling:  
het woonhuis van de testator aan de Papenhulst 
 
getuigen van de handeling:  



 

 
 

  

Ghiselbertus van Bakel, priester, en  
Arnoldus van den Goer, clericus. 
 
 
1428bis 
Identiek aan nr. 1428  
Op de rug; Catharina is later ingetreden in het Clarissenklooster 
 
 
1429. 
1407, 15 juli  
Openbare verkoop goederen Rosmalen en 's-Hertogenbosch - Dravelgas 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Eustacius van Hedichusen namens de Tafel van de H. Geest die in de onderpanden          
gericht was en daarna de zaak had overgegeven aan Gerlacus, priester en natuurlijke z.v.w. 
Emondus van Gemert, priester, verkoopt in het openbaar 
aan: Theodericus van der Stegen en van Zevenem 
van: de goederen vermeld in nr. 860 
voormalige bezitter; niet vermeld 
wegens: achterstallige erfpacht (zie nr. 860) 
In de oorkonde wordt de datum van de oorkonde beschreven onder nr. 860 verkeerd 
weergegeven namelijk als 1382 in plaats van 1381. 
Het perceel onder Rosmalen in nr. 860 genaamd DIE BERCHHOF wordt in deze oorkonde 
vermeld als DIE KERCHOF. 
 
 
1429a. 
1407, 16 juli  
Vestiging erfpacht hoeve Deurne Looibruggen 
 
Henricus, Jacobus en Jordanus k.v. Johannes van der Schaut (of: Schanc) vestigt 
t.b.v.: Jacobus van Vladeracken t.b.v. Elizabeth en Margareta d.v.w. Willelmus van 
udenhoven 
van: erfpacht 4 mud rogge 
uit: de hoeve gend. LOYBRUGGEN in Deurne 
lasten: herencijns 
Zie ook nr. 1425. 
 
 
1430.  
1407, 16 augustus  
Betalingsbelofte rogge 
 
door: Johannes van Bruheze belooft te betalen 



 

 
 

  

aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
betreft: hij zal 10 mud rogge en 1 lopen rogge Helmondse maat betalen aan de Tafel, voor 
de ene helft op Remijs [1 oktober] en voor de  andere helft op St. Maarten [11 november]. 
  
 
1431.  
1407, 22 augustus  
Vestiging erfpacht windmolen en hoeve Beek en Rixtel 
 
Theodericus Rover, ridder, vestigt 
t.b.v.: Zibertus van Hoculem z.v.w. Zibertus van Hoculem 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een (of de) windmolen in de parochie van ARLEBEKE en de hoeve c.a. gend. TEN CULEN 
in de parochie van Rixtel    
bijzonderheid: mede bekrachtigd door Johannes van Herlaar gehuwd met Agnes d.v. 
Theodericus Rover voornd. en hun dochter jonkvrouwe Gerarda en door Theodericus Rover 
z.v.w. Emondus Rover, ridder 
Op de rug: ‘resigilletur de mandato Henrici Dicbier et Henrici Heyme scabinorum’ [= 
herbezegeling] 
 
 
1432.  
1407, 1 september  
Overdracht erfcijns en erfpacht hoeve Enschot 
 
Henricus van den Zande gehuwd met Gertrudis d.v.w. Godefridus Visscher en Heylwigis 
natuurlijke d.v.w. Johannes Slotel dragen over 
aan: Theodericus van den Hoevel jr. t.b.v. Lambertus zijn zoon; de moeder van Lambertus is 
Agnes d.v.w. Godefridus Slotel 
van: erfpacht 9 lopen rogge en een erfcijns van 2 oude groten tournoois 
uit: zie nr. 476a. 
 
 
1433.  
1407, 1 september   
Verkoop goed Boxtel 
 
Arnoldus van den Nuwelant z.v.w. Henricus van den Nuwelant, ridder en Reynera d.v.w. 
Arnoldus van Scynle dragen na verkoop over 
aan: Willelmus natuurlijke z.v. Henricus van Bucstel pastoor van ETEN en Geertruda d.v.w. 
Gerardus Hoppenbrouwer van Geffen 
van: een deel van het grote huis (MANSIO) v.w. Henricus [de] Kelnere in Boxtel grenzend 
aan de Dommel, een deel van een akker achter dit huis, een deel van een beemd aan het 
eind van deze akker en de helft van een brug 
bijzonderheid: Arnoldus van Scynle had deze goederen verworven van de k.v.w.          



 

 
 

  

Henricus [de] Kelnere 
lasten: erfpacht 2 mud rogge aan de kinderen voornd. 
Zie ook nr. 996 
Onder de pliek: ‘Nota ista littera extracta est ex libro prothocollorum de mandato 
scabinorum Ziberti de Hoculem et Godefridi de Rode ac eorum sociorum, quod (?) Johannes 
de Beerze.....               suum..... quod principalis combusta fuerat in incendio.’ 
De originele oorkonde is verloren gegaan in een brand en derhalve is er een nieuwe grosse 
gemaakt op bevel van de schepenen Zebert van Hoculem en Godfried van Rode op                         
basis van de tekst van het protocol. 
 
 
1434.  
1407, 1 september  
Vestiging erfcijns huis Vughterstraat 
 
Willelmus Leyten soen z.v.w. Willelmus Leyten soen vestigt 
t.b.v.: Luytgardis w.v. Andreas Peters soen van den Stoc 
van: erfcijns £ 7 payment 
uit: huis c.a. in de Vughterstraat voorbij de Molenbrug 
lasten: hertogcijns en een erfcijns van 40 schellingen payment. 
 
 
1435. 
1407, 4 september  
Testament Elysabeth d.v.w. Boudewinus Appelman (volledig) 
erfcijns goederen Berlicum 
 
Notaris Adam van Mierde (minuut) 
Notaris Paulus Borchardi van Zuilichem priester van het bisdom Luik (grosse) 
 
Elysabeth d.v.w. Boudewinus Appelman en w.v. Gerardus Wisselaers en poorteres van ’s-
Hertogenbosch maakt haar testament 
zij keurt het testament gemaakt door haar en wijlen haar man Gerard goed.  
  
legaten:  
aan de Tafel van de H. Geest een legaat van een erfcijns van 40 schellingen payment uit de 
helft van een erfcijns van £ 9 uit erfgoederen in Berlicum  
 
plaats: 
het woonhuis van de testatrix in de Oudeklerenkoperstraat 
 
getuigen 
Johannes van Vinkendonc 
Wiinkinus z.v.w. Fredericus Snider van Loen 
Elysabet d.v.w. Jordanus van Hersel 



 

 
 

  

 
De minuut van dit testament dateert van 2 september 1372, de grosse van 4 september 
1407. 
 
 
1436.  
vervallen 
 
 
1437.  
1407, 14 december  
Verpachting Woensel - Ten Schoot 
 
Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest verpacht 
aan: Walterus z.v.w. Hermannus gend. Eelkens soen 
van: het goed TEN SCOET c.a. in Woensel 
voor: 15 mud rogge rogge en 4 m. gerst 
duur: 5 jaar; het zesde jaar heeft de pachter het goed in halfpacht  
voorwaarden: 
1. de pachter betaalt de cijnzen en de andere lasten 
2. de pachter levert de rogge op Lichtmis, voor de helft in ‘s-Hertogenbosch en voor de 
andere helft op de graanschuur van de Tafel in Woensel; 
3. alle beesten zijn voor de helft van de Tafel en voor de helft van de pachter;  
4. hij zal de hoeve in goede staat houden; 
5. hij levert jaarlijks een CURIALITAS [= een seynde]  bestaande uit 4  kapoenen, 4 ganzen en 
2 steen vlas. 
 
 
1438.  
1407, 29 december  
Overdracht huis Orthenstraat 
 
Henricus van Rijsingen z.v.w. Godefridus van Rijsingen draagt over 
aan: Henricus z.v.w. Gobelinus van den Berghe 
van: huis c.a. in de Orthenstraat 
 
 
1439.  
1408, 5 januari  
Achterstallige erfpacht ligging onbekend 
 
Heylwigis w.v. Willelmus Coelvere bezit een erfpacht van 1½ mud rogge rogge die destijds 
verkocht is aan Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk en die 3 jaar achtereen niet 
geleverd is. Zij heeft de schepenen van ‘s-Hertogenbosch om voldoening gevraagd. 
Deze handeling is een onderdeel van een uitwinning. 



 

 
 

  

 
 
1440.  
1408, 29 februari  
Overdracht erfcijns huis Vught 
 
Tielmannus z.v.w. Johannes van Haenwyc draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 3 uit £ 4 payment 
uit: huis c.a. in de parochie van Vught-St. Lambertus in de TAELSTRAET 
Op de rug: (zestiende-eeuws schrift) 
‘nu... 40 s. et non plus, want vercoft was om gebrek van wandogenschap’. 
Óók afgeschreven in het zestende-eeuwse cartularium nr. 737, f 3r. 
 
 
1441.  
1408, 10 maart  
Overdracht land De Vliert 
 
voor: notaris Arnoldus van Dijk 
Henricus van Moenle en zijn echtgenote Elizabeth die weer weduwe is van Rodolphus van 
Enghelant dragen over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: 1 morgen land uit de Duizend Morgen INDEN VLIEDERT 
 
voorwaarden:  
zij houden het vruchtgebruik en na hun dood betaalt de meester van de Tafel een lijfrente 
van 2 s. rogge uit aan Jutta  d.v.w. Arnoldus van Oijen uit dit stuk land 
 
plaats van de handeling:  
in de St. Janskerk 
 
getuigen van de handeling:  
Hubertus van Ghemert 
Arnoldus z.v.w. Martinus Monix en  
Theodericus van Zevenem, clericus  
allen poorters 
 
 
1442.  
1408, 17 maart  
Overdracht vruchtgebruik goederen ‘s-Hertogenbosch 
 
mr. Arnoldus Buc natuurlijke z.v.w. Albertus Buc pastoor van Erp draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 



 

 
 

  

van: zijn recht van vruchtgebruik hem toebehorend krachtens het testament van zijn vader 
op de volgende goederen: 
1. erfcijns van 10 schellingen uit 1 morgen land OP REES 
2. de helft van een erfcijns van £ 6 oudgeld uit een huis c.a. in de Orthenstraat naast de 
stenen poort gend. de PETER SCUTS POIRT; 
3. de helft van een erfcijns van 20 schellingen oudgeld uit een huis c.a. in de straat die loopt 
van de hoek van het huis v.w. Goeswinus Jabbe naar de Vismarkt; 
4. erfcijns van 19 schellingen uit een hofstad in Orthen 
5. erfcijns van 24 schellingen payment uit een huis c.a. in Empel op DIE WOERT 
6. erfcijns van 19 groten payment (onderpand niet vermeld) 
7. een kamp van 2 morgen in Empel 
8. 6 morgen land in BACS CAMP in Empel naast GEWANDEN 
bijzonderheid: deze goederen behoorden vroeger aan Ghiselbertus van Maelstrem          
alias Bucke, de broeder van Albertus sr. 
 
 
1443.  
1408, 26 maart  
a. Vidimus oorkonden 
b. Overdracht land Haren bij Megen 
 
Zie voor a. de nr's 143a (4 december 1322) en 574b (30 januari 1366) 
 
b. 
Willelmus Brant van Brede gehuwd met jonkvrouwe Aleydis van der Baersdonc draagt over 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: 12 morgen land in Haren bij Megen namelijk: 
1. 7 morgen INT WERLEKEN grenzend aan de ZEGEDIJK en aan de SENTE VINCENTS 
BEEMDEKEN en het HELLENKEMPKEN en aan de STRIBEEMT; 
2. 4 morgen in ALVENDONC en nog 1 morgen aldaar 
bijzonderheid: deze goederen komen in plaats van de achterstallige erfcijns vermeld in de 
nr's 143a en 574b. 
 
 
1444.  
1408, 26 maart  
Goedkeuring overdracht land (zie nr. 1443) 
 
Willem Brant van Brede c.z. (zie nr. 1443) maken bekend de in nr. 1443 beschreven 
transactie gedaan te hebben en vragen Jan, heer van Megen en tot HOEPS [= Haps], hun 
leenheer en een neef van jonkvrouwe Aleyt van der Baersdonc, deze te bekrachtigen. Deze 
doet dat en verklaart het land vrij van diensten en andere verplichtingen. Samen met zijn 
leenmannen, Florijs Snavel en Peter van den Berghe, en de oorkonders bezegelt hij de 
oorkonde, 
Het zegel van Willem is verdwenen, de zegels van de andere drie oorkonders zijn nog 



 

 
 

  

aanwezig; dat van de heer van Megen wordt aangeduid als dat van ‘de greve’. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
1445.  
1408, 6 april  
Betalingsbelofte erfpacht land Vught 
 
Johannes van Zelant z.v.w. Willelmus van Zelant belooft te betalen 
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 6 sester rogge 
uit: een stuk land van 4½ lopenzaad in de parochie van Vught-St. Lambertus aan weerszijden 
grenzend aan het erfgoed van de Tafel  
bijzonderheid: te leveren na zijn dood. 
 
 
1446.  
1408, 11 april  
Overdracht goederen ‘s-Hertogenbosch-Colperstraat, Jodenpoort en Vleeshuis; goederen 
Meerwijk bij Empel, Schijndel, Engelen, Oisterwijk 
 
Katharina d.v.w. Adam Sceymaker en w.v. Amelius [de] Specier en  
Walterus Delyensoen gehuwd met Elizabeth d.v.w. Adam voornd.  
zij dragen over  
aan: Eustacius van Hedichusen t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de helft van de volgende goederen geërfd van w. hun zuster Luytgardis w.v. Johannes 
Scraghe: 
1. erfcijns van £ 6 payment uit 6 morgen land in de jurisdictie van Meerwijk in ROESELMANS 
LAREN;    
2. erfcijns van £ 5 payment uit 8 bunder land in Schijndel in WRITERSHOEVE; 
3. erfcijns van £ 7 payment uit een huis c.a. in de Colperstraat  
4. erfcijns van 40 schellingen payment uit een huis c.a. en 1 malderzaad land in Schijndel in 
BORNE; 10 schellingen daarvan komen toe aan de kapel van Zeeland in de parochie van 
Uden;  
5. erfcijns van £ 13 payment uit (onderpanden niet vermeld); 
6. erfcijns van £ 20 [valuta niet vermeld] uit goederen in Oisterwijk; 
7. erfcijns van 40 payment schellingen uit de hoeve van Henricus z.v.w.  Johannes Boef van 
Oisterwyc; 
8. erfcijns van £ 5 uit £ 30 payment uit de Jodenpoort 
9. erfpacht van ½ mud rogge [onderpand niet vermeld]; 
10. erfcijns van 20 schellingen oudgeld en 8 oude groten [onderpand niet vermeld]; 
11. erfcijns van 30 schellingen payment [onderpand niet vermeld]; 
12. erfcijns van 2 oude schilden [onderpand niet vermeld]; 
13. erfpacht van 14 lopen rogge [onderpand niet vermeld]; 
14. erfpacht van 1 mud rogge [onderpand niet vermeld]; 



 

 
 

  

15. erfpacht van 2 mud rogge en 5 lopen rogge [onderpand niet vermeld];  
16. 4 morgen en 5 h. land in Engelen in DAT SLIJC; 
17. een vleesbank in het Vleeshuis; 
18. al hun rechten op de Jodenpoort en bijbehorende goederen  
19. het huis v.w. Johannes Scraghe boven het water aan de  Zadelmakersstraat;   
20. hun rechten op de erfcijnzen rustend op de onder 18 vermelde goederen. 
bijzonderheid: bij deze oorkonde hoort een perkamenten omslag met daarop de 
aantekening dat deze brief vele cijnzen bevat, dat daarvan aan de tafel zijn toegevallen de 
erfcijnzen van 5 en 13 pond payment, van 30 schellingen payment, van 20 schellingen 
oudgeld en van 8 oude groten uit onderpanden in Middelrode.  
N.B.: ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 57r – 58v. 
Analyse 
Het gaat hier om een zeer grote schenking bestaande uit renten ter waarde van 47 ½ pond 
payment, ½ pond oudgeld, 4 oude groten en 1 oud schild (aangenomen dat als er niets bij 
staat bedoeld is payment] en erfpachten ter waarde van 2 mud en 1 ½ lopen rogge, bijna 2 
½ morgen land in Engelen, de helft van een een vleesbank in het vleeshuis, de helft van een 
huis aan de Zadelmakerstraat en erfrechten op de Jodenpoort. 
 
 
1447.  
1408, 4 mei  
Erfdeling huizen Kerkstraat 
 
Partijen: 
A. Joffrou Nelle, non in het klooster van Nazareth [verdere ligging niet aangeduid] en d.v.w. 
Andries van Oudrigem, gemachtigd door de abdis; 
B. Jan z.v.w. Andries voornd. 
Zij verdelen de erfenis van w. Andries voornd. namelijk de huizen gelegen aan de Kerkstraat 
tussen het erf van Jan Truden soen en Reymbout Sbeckers 
aan A: 
1. een van de twee voorste huizen met het erf erachter, 57½ voet lang; hier hoort bij de 
helft van de tussenmuur die gemeenschappelijk is met het huis van Wouter die 
Steenhouwer;   
2. het andere voorste huis met het erf erachter, 59 voet lang en grenzend aan de weg; dit 
huis grenst ook aan de tussenmuur en aan de weg die 4,75 voet breed is en er hoort een 
bouwsel (TYMMERING) bij boven deze weg; dit bouwsel mag blijven staan, maar het moet 8     
voet boven de dorpel van de poort blijven; de poort mag aan het huis hangen;  
3. de achterste hof met een bebouwing en het recht om de weg te gebruiken; 
aan B. 
het middelste bouwsel gelegen tussen de weg en het erf van Reymbout strekkend van de 
voorste tot de achterste hof en 30 voet lang met het bouwsel boven de weg en het recht 
deze weg te gebruiken. 
lasten: hertogscijns, erfcijns van £ 4 oudgeld aan de Tafel van de H. Geest en  erfcijnzen van 
20 schellingen, 20 schellingen en 18 schellingen die in twee helften worden  verdeeld. 
 



 

 
 

  

 
1448.  
1408, 10 mei  
Overdracht erfpacht hofstad Vught 
 
Arnoldus Ghyssenzoon van Vucht draagt over  
aan: Arnoldus Werner z.v.w. Henricus Werner 
van: erfpacht 10 lopen rogge 
uit: een hofstad in de parochie van Vught-St. Lambertus 
 
 
1449.  
1408, 17 mei  
Uitgifte erfpacht goederen Gerwen 
 
Johannes en Aleydis k.v.w. Theodericus Coman van Gerwen geven uit 
aan: Jacobus z.v.w. Johannes Comans soen 
wegens: huis c.a. erfgoederen en een beemd in Gerwen in LANCKELAER 
voor: erfpacht 2½ mud rogge Nuenense maat, in Gerwen te leveren 
 
 
 
1449a. 
1408, 18 mei 
Testament Liesbeth Buyen (volledig) 
 
Notaris Jan Paweter, priester van het bisdom Luik, oorkondt 
 
Liesbeth d.v.w. Laurens Buyen, e.v. Wouter Coptiten en poorteres van ’s-Hertogenbosch, 
maakt haar testament 
zij is ziek van lichaam, maar gezond van geest 
zij handelt met toestemming van haar echtgenoot (zie voor zijn testament nr. 1606) 
 
legaten: 
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik ½ nieuwe Gelderse gulden 
2. aan de minderbroeders 1 nieuwe Gelderse gulden 
3. aan de predikheren 1 nieuwe Gelderse gulden 
4. aan de Zwesteren [een vrouwenklooster aan de Papenhulst] 1 nieuwe Gelderse 

gulden 
5. aan de Lollarden [sic] wonend op de Triniteit (‘Trinitatis’) 1 nieuwe Gelderse gulden 
6. aan de infirmerie van het Groot Begijnhof 2 nieuwe Gelderse guldens 
7. aan de zieken of lazarussen (‘sive lazaris’) buiten de Vughterpoort 1 nieuwe Gelderse 

gulden 
8. aan het St. Anthoniusgasthuis ½ nieuwe Gelderse gulden9. aan Hadewych d.v.w. Jan 

Gaal een sieraad gend. ‘ranst’ 



 

 
 

  

de legaten 1 tot en met 9 moeten worden uitgekeerd terstond na haar dood 
 
10. aan Hadewych d.v.w. Matthys Spernier van Oss de volgende goederen: 
a. erfcijns van £ 1 oudgeld 
b. erfcijns van £ 4 en 6 schellingen payment uit huis en erf in de Peperstraat 
c. erfcijns van 40 schellingen payment uit een huis en erf in de Kerkstraat 
d. erfcijns van 40 schellingen payment uit een huis en erf in de Beurdsestraat 
De goederen onder a tot en met d kunnen worden aanvaard na hun beider dood; mocht 
Hadewych overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaan deze goederen naar 
Liesbeth, de zuster van Hadewych; mochten er over dit legaat processen ontstaan, dan mag 
Wouter de kosten daarvan betalen uit de opbrengst van deze erfcijnzen 
 
e. 2 morgen en 2 hont broekland in Nuland in Hoog Nuland 
f. de helft van een erfcijns van £ 3 en 4 schellingen [valuta niet nader aangeduid] uit 

zekere erfgoederen in Hoog Nuland 
g. erfpacht van 1 mud rogge uit de windmolen buiten de Orthenpoort die was van w. 

Emond Rover, ridder 
mocht Hadewych overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaan deze 
goederen naar Liesbeth voornd.; als zij huwt mag zij er echter vrijelijk over 
beschikken 

11. aan zijn dochter Geertrui e.v. Gooswyn Model van der Donk de volgende goederen: 
a. erfcijns 30 schellingen payment uit een erfgoed op de Papenhulst 
b. een zwarte pater noster 
c. 1 nieuwe Gelderse gulden 
zij vermaant haar dat zij hiermee tevreden moet zijn; zij deelt verder niet in de erfenis 
 
12. aan Agnes e.v. Jan van Haren, zolang zij leeft, een halve kamp lands gelegen buiten 

de muren bij de Donk van Gerard van Berkel; na haar dood gaat dit voor de helft 
naar haar zoon Aart en voor de andere helft naar de wettige kinderen van Dirk van 
Haren zoon van Agnes 

13. aan Katryn d.v. Agnes voornd. en e.v. Jan van den Wiel een erfcijns van £ 5 payment 
uit een kamp buiten de muren naast de kamp van Hendrik Geks; na de dood van 
Katryn gaat dit naar haar wettige kinderen 

14. aan Geertrui en Katryn k.v.w. Jan Oomken (?) haar oom een erfcijns van £ 3 en 8 
schellingen payment uit een hof en erf op de Papenhulst en een erfcijns van £ 4 ½ 
payment uit twee kameren in de Scheidingstraat (‘Scijtstraat’); zij delen dit onderling 
in gelijke delen; mocht een van hen overlijden, dan gaat haar deel naar de ware 
erfgenamen 

15. aan Hadewych (als 9), nu e.v. Jan Vos een huis en erf in de Scheidingstraat 
(‘Scijtstraet’) vóór de stal, zolang zij leeft; na haar dood gaat dit naar Hadewych 
vermeld onder 10 en naar de kinderen van Zoete d.v.w. Jan Gaal 

16. aan Lya d.v.w. Klaas Molener haar hof grenzend aan het erfgoed De Mortel met een 
recht van weg 

17. aan Mechteld d.v. Willem gend. Lemmens van Giffen, haar dienstbode, een mantel 
(‘toga’) van een kleur gend. ‘sangwyn’, een ‘duplam’ ?, een sluier (‘falia’) en 1 wijd 



 

 
 

  

hemd 
18. aan Hadewych (als onder 9) een ‘pna’ (?) met verschillende stoffen gevoerd (‘fodra 

de vario’) 
19. aan Zoete een hoppelande met verschillende stoffen gevoerd 
20. aan Tafel van de H. Geest de helft van het huis dat zij thans bewonen op de Zyle en 

wel die helft die na hun beider dood toekomt aan haar erfgenamen; haar echtgenoot 
mag na haar dood met zijn helft doen wat hij wil 

21. zij bezit een hoeve in Udenhout die van wijlen haar vader was en verder zekere 
tienden die daarbij horen, gelegen beurtelings in Thede [St. Michielsgestel] en in 
Gemonde [een z.g. rijdende tiend]; dit is door haar vader verworven van Gerlach 
Rover, ridder; hier horen nog zekere zaken bij die tot deze tienden behoren namelijk 
de kleine tienden, 40 penningen oudgeld, 2 groten en 6 oude penningen; met 
uitzondering van de beesten op de hoeve wordt dit als volgt verdeeld 

@ aan Hadewych (zie 9) een derde deel; mocht zij overlijden zonder wettig nageslacht 
na te laten, dan gaat dit deel naar haar zuster Liesbeth en de wettige kinderen van 
Zoete d.v. Jan Gaal 

@ aan Liesbeth voornd. twee derde deel 
 
bijzonderheden.   
regeling vererving 
Zolang de legatarissen geen wettige kinderen hebben, mogen zij de gelegateerde goederen 
niet vervreemden. Sterft één van hen zonder wettig nageslacht na te laten dan gaat diens 
deel naar de overige legatarissen. Mocht door middel van wettige documenten vastgesteld 
worden dat haar vader Laurens samen met haar een erfcijns van £ 70 had moeten geven aan 
Geertrui haar dochter en mocht Geertrui of iemand namens haar deze erfcijns verwerven, 
dan moet deze gevestigd worden op de al genoemde hoeve c.a.; al haar andere goederen 
blijven buiten schot. Mocht haar echtgenoot in een oorlog gevangen worden genomen en in 
een kerker worden vastgehouden en als er gevaar bestaat voor zijn lichaam of beschadiging 
van zijn ledematen, dan mag ?? [onduidelijk] 
 
executele:  
Wouter, haar echtgenoot, en 
Hadewych gend. Gaal, een van de legatarissen 
 
plaats van de handeling:   
woonhuis van de testatrix in 's-Hertogenbosch 
 
getuigen van de handeling:  
Marcelis z.v. Dirk Luwe; 
Jan van Schye, droogscheerder en 
Meysse e.v. Jacob van der Mere, ? 
 
Dit uittreksel is gedateerd op 20 december 1405, maar het is geput uit de tweede versie van 
het testament die is opgesteld op 18 mei 1408. Derhalve is het stuk hier geplaatst en niet 
onder 20 december 1405. 



 

 
 

  

  
 
1449b. 
1408, 28 mei  
Overdracht erfcijns huis voorbij de Visbrug 
 
Henricus van Werthuzen draagt over 
aan: Arnoldus Coby z.v.w. Arnoldus Monic 
uit: huis c.a. voorbij de Visbrug. 
van: erfcijns van 7 groten payment  
De monetaire frasering luidt: septem grossos  monete pro tempore solutionis huiusmodi 
census in Buscoducis ad bursam communiter currentis'. 
 
 
-- 
1408, 28 juni 
Overdracht kamp Empel 
 
Willem ‘Zotart’ echtgenoot van jonkvrouwe Bele d.v.w. Jan van Gemert draagt na verkoop 
over aan Staas van Hedikhuizen een kamp van 4 morgen in Empel ‘op Rees’  grenzend aan 
het Polsbroek met een recht van weg over het erfgoed van mr. Gerlach tot aan de zegedijk.  
Alleen bekend vanwege een door schepenen van 's-Hertogenbosch afgegeven vidimus van 
20 juni 1517 (zie nr. 3439) 
 
 
 
1450.  
1408, 6 juli  
Overdracht heiveld Drunen Giersbergen 
 
Johannes gend. Oghe van Druenen draagt over 
aan: Ludolphus Buc van Boemel voor de ene helft en de Tafel van de H. Geest voor de 
andere helft 
van: een stuk heiland 8 GHERDEN breed in Drunen bij Giersbergen grenzend aan het 
erfgoed van de Tafel. 
 
 
1451.  
1408, 3 augustus  
Overeenkomst scheidingswand Geefhuis 
vestiging recht van inbalking en recht van dakdrup 
 
Staes van Hedichusen, meester van de Tafel van de H. Geest heeft met toestemming van de 
provisor een overeenkomst gesloten met Hubrecht van Ghemert. De Tafel mag een muur 
bouwen naast het erf van Hubrecht en houdt het bouwsel boven zijn poort. Als er ooit naast 



 

 
 

  

deze poort een stenen muur komt, dan mag Hubrecht daar aanbouwen, mits hij de 
toegebrachte schade vergoedt. 
Taal: Middelnederlands 
 
 
--   
1408, 4 augustus  
Minuut van het testament van Eustacius van Hedichusen  
gegrosseerd voor notaris Arnoldus van Dijk 10 november 1410 
zie nr. 1505a. 
 
 
1452.  
1408, 28 augustus  
Betalingsbelofte geld en graan 
 
Deynaldus z.v.w. Henricus Deynartsz. van Vladeracken en Egidius van der Poorten z.v.w. 
Theodericus beloven te betalen 
aan: Leonius z.v.w. Willelmus Zuermont z.v.w. Aelbertus 
betreft: hij zal vóór Lichtmis a.s. betalen 65 Overlens Rijnsgulden (ad 20 stuivers per stuk), 3 
malder haver, 6 sester gerst en 1 malder rogge; het graan moet in ‘s-Hertogenbosch 
geleverd worden. 
De monetaire frasering luidt: ' sexaginta quinque florenos overlens ryns gulden communiter 
vocatos viginti denarios stuvers communiter vocatos aut valorem eorundem in alio 
pagamento pro quolibet huiusmodi florenorum computando'. 
Dit is een zeer vroege vermelding van de munt genaamd stuiver, die een dubbele groot 
waard was. 
 
1453.  
1408, 3 september  
Verkoop land ‘s-Hertogenbosch-Vrijdom 
 
Johannes, Thomas en Mabelis k.v.w. Arnoldus Stamelart van den Kelre en Arnoldus 
Stamelart van Uden z.v. Mabelia dragen na verkoop over 
aan: Theodericus van der Stegen van Zevenem t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: 1 morgen land op DIE HOGHE DONC 
voorwaarden: te aanvaarden na het overlijden van Cristina d.v.w. Gerardus Meelman. 
 
 
1454.  
vervallen 
 
 
1455.  
1408, 5 december   



 

 
 

  

Overdracht vruchtgebruik erfpacht ligging onbekend 
 
Paulus PISTOR [de Bakker?] z.v.w. Henricus van Geffen en Elizabeth d.v.w. Hesselo, de 
rademaker [of: Raaymakers] dragen over 
aan: Conradus z.v.w. Johannes van Lyemde 
van: het vruchtgebruik van een erfpacht van 2 mud rogge 
uit: alle goederen geërfd door Elizabeth en de helft van de goederen verworven tijdens het 
huwelijk door de verkopers. 
onder de pliek: ‘tradetur’ (?) Arnoldo van der Heyden. 
 
 
1456.  
1408, 10 december  
Erkenning recht van naasting erfpacht nr. 1455. 
 
door: de koper Arnoldus van der Heyden, bakker, erkent 
t.b.v.: mr. Johannes van Best 
verkoper: Conradus z.v.w. Johannes van Lyemde 
van: de erfpacht vermeld in nr. 1455. 
 
 
1457.  
1408, 10 december  
Overdracht recht van naasting 
 
mr. Johannes van Best draagt over 
aan: de koper vermeld in nr. 1456 
van: de erfpacht vermeld in nr. 1455. 
 
 
1458.  
1408, 10 december  
Erkenning recht van naasting goederen ligging onbekend 
 
De koper als nr. 1456 erkent 
t.b.v.: als nr. 1456 
verkoper: als nr. 1456 
van: een vierde deel deel in diverse goederen door Elizabeth d.v.w. Hessel de rademaker 
[of: Raaymakers] in haar testament vermaakt aan de kinderen v.w. Johannes van Lyemde, 
Cristianus, Conradus en Mechtildis. 
 
 
1459.  
1408, 10 december  
Overdracht recht van naasting goederen ligging onbekend 



 

 
 

  

 
mr. Johannes van Best draagt over 
aan: de koper vermeld in nr. 1456 
 
 
1459a. 
1408, 27 december  
Verkoop beemd Geldrop -- Hoog Geldrop 
 
Gerardus z.v.w. Gerardus van den Nuwenhuyse en Theodericus z.v.w.  Willelmus van 
Ghizenrode en Elizabeth d.v.w. Gerardus dragen na verkoop over 
aan: Willelmus van Laarvenne meester van de Tafel van de H. Geest 
van: een beemd in de parochie van Geldrop in de jurisdictie van Heeze en Leende in HOGHE 
GELDROP 
lasten: erfcijns 3 oude zwarten aan een onbekende ('exceptis tribus denariis communiter 
aude swart vocaris'.  
 
 
1460.  
1408, 27 december  
Verpachting hoeve Geldrop - Genenbroek 
 
Willelmus van Laarvenne namens de Tafel van de H. Geest verpacht 
aan: Theodericus z.v.w. Willelmus  
van: een hoeve in Geldrop TOT GHENEN BROEC 
voor: een pacht van 9 mud rogge rogge voor de helft te leveren in ‘s-Hertogenbosch en voor 
de helft op de hoeve 
duur: voor 5 jaar en het zesde jaar volgens het laatsrecht (AD JUS COLONI)     
voorwaarden:  
1. de pachter onderhoudt de gebouwen van de hoeve; 
2. de beesten zijn voor de helft van de verpachter en voor de helft van de pachter; 
3. de pachter moet jaarlijks een ZEYNDE leveren namelijk 4 ganzen en 4 kapoenen 
Geen geldpacht. 
 
 
1461.  
1409, 10 januari  
Achterstallige erfpacht ligging onbekend 
 
Exact dezelfde rechtshandeling als beoorkond in nr. 1439 maar nu voor de tweede maal. 
 
 
1462.  
1409, januari  
Verkoop land Vught 



 

 
 

  

 
Theodericus van den Dungen gehuwd met Luytgardis zuster v.w. Margareta die gehuwd was 
met wijlen Johannes van Zelant draagt na verkoop over 
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de helft van een stuk land in de parochie van Vught-St. Lambertus grenzend aan 
weerszijden aan het erfgoed van de Tafel. 
 
 
1462a. 
1409, 11 maart 
Vestiging erfcijns Vrijdom 
Aart Moddart als echtgenoot van Katryn d.v. Jan Veerdonk vestigt ten behoeve van Jacob 
van den Wiel z.v. Hendrik van den Wiel een erfcijns van 40 schellingen payment uit de helft 
van 24 morgen land ‘in den Hoeven’ naast het erf genaamd de Rijshoeven. Belast met 6 
pond [zonder nadere aanduiding] uit 6 morgen deel uitmaken van de 24. 
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 55r. 
 
 
1463.  
1409, 19 maart  
Overdracht huwelijksgoed 
heerlijkheid Haps 
erfcijnzen hoeven en heerlijkheid Woensel/Cranendonk 
 
door: Henric Dicbier, heer van Mierlo, draagt over 
aan: Jan van Berlaer, heer van Haps en TE RYNICH gehuwd met Heylwig d.v. Henric Dicbier 
van: de twee renten vermeld in nr. 986a 
voorwaarden:  
1. sterft Heylwig zonder wettig nageslacht na te laten, dan heeft Jan het recht van 
vruchtgebruik; na diens dood gaan de renten naar de erfgenaam van Heylwig;  
2. Jan geeft aan Henric 800 dubbele Brabantse mottoenen; zolang dit niet geschied is, int 
Henric de rente van 50 dubbele motoenen; 
3. Jan zal ervoor zorgen, dat zijn echtgenote het recht van vruchtgebruik krijgt van de 
heerlijkheid Haps (hij zal haar TUCHTIGEN); hij zal dit recht verheffen voor het                  
leenhof, waarvan het gehouden wordt [dit leenhof wordt niet met name genoemd] 
Taal: Middelnederlands 
Zie ook de nr's 754a en 986a. 
 
 
1464.  
1409, 21 maart  
Overdracht mansio bij de Gevangenpoort 
 
Goeswinus en Johannes k.v. Gerardus van Berkel dragen over 
aan: hun vader Gerardus voornd. 



 

 
 

  

van: een huis en een groot huis (MANSIO) bij de Gevangenpoort, vroeger toegevallen aan 
hertogin Johanna van Brabant; het was toen afkomstig van Wedekinus van Os natuurlijke 
z.v.w. heer Alardus van Os en is door hertogin Johanna verkocht aan Goeswinus en 
Johannes voornd. 
Het betreft hier een deel van het Hof van Brabant; zie: Sasse van Ysselt, Voorname huizen en 
gebouwen, dl. III p. 269-276. 
 
 
1465.  
1409, 23 maart  
Vestiging lijfrente land St. Oedenrode - Houthem 
 
Johannes z.v.w. Arnoldus Kedden vestigt 
t.b.v.: Ludovicus van der Spanct t.b.v. Lucas z.v.w. Arnoldus gend. heer Maes soen en t.b.v. 
de dochter van Lucas, Elisabeth (haar moeder is Hilla d.v.w. Walterus van Everschoet) 
van: lijfrente van £ 3 payment 
uit: een akker van 6 lopenzaad in St. Oedenrode in Houthem 
voorwaarden: na de dood van Elisabeth komt deze rente toe aan Lucas en na de dood van 
Lucas én Elisabeth vervalt deze aan de verkoper of diens erfgenamen 
lasten: een erfcijns van 1 Vlaamse groot ('uno grosso Flandrie') aan de abdis van Binderen 
en een erfpacht van 1 mud rogge aan een onbekende.  
 
 
1466.  
1409, 23 april  
Verkoop beemd Gerwen 
 
Laurentius van den Broeck z.v.w. Arnoldus van den Broeck draagt na verkoop over  
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: een stuk beemd in Gerwen INT HUYSVENNE aan twee zijden grenzend aan het erfgoed 
van de Tafel. 
 
 
1466a.  
1409, 1 juni    
Erfdeling goederen Rosmalen en ligging onbekend 
 
Partijen: 
A. Godfried z.v. Willem Loyer en Mechteld d.v.w. meester Godfried DE THALAMIS, 

chirurgijn (PHISICUS); de wijlen vader van Willem Loyer heet Willem Loyer jr. 
B. Rudolf, Jacob, Willem en Mechteld, k.v. Willem Loyer en Mechteld voornd. mede 

namens mr. Jan hun broeder 
aan A: 
1. erfcijns 40 schellingen 
2. erfcijns 20 schellingen 



 

 
 

  

3. erfcijns 20 schellingen 
4. erfcijns 6 schellingen 
5. erfcijns 30 schellingen 
6. erfcijns 20 schellingen 
7. erfpacht ½ mud rogge 
onderpanden sub 1-7 niet vermeld 
8. een hoeve in Rosmalen gend. DIDDEMANSHOEVE met 2 bunder land IN DEN 

VLIEDERT 
 lasten: erfcijns 2 oude groten aan de hertog van Brabant 
9. een hoeve in Rosmalen gend. DIETVOIRT verworven van Tielman van Son, 

rentmeester van de hertog van Brabant door Gerard Groy en Gerard van Cuyk. 
Alleen bekend van een vidimus d.d. 16 april 1432 (zie nr. 1829). 
 
 
1467.  
1409, 9 augustus  
Overdracht hoeve Boxtel en Esch 
 
Theodericus z.v.w. Nycholaus gend. Coel van Maerheze draagt over 
aan: Jacobus Kesselman 
van: de helft van een erfpacht van 4 mud rogge 
uit: de hoeve TER EGELVOIRT in Boxtel en Eschellingen. 
 
 
1468.  
1409, 5 september  
Verkoop land Oss 
 
Wedigo z.v. Goeswinus gend. Wedigen soen en Gertrudis d.v.w. Johannes Muyl van Os 
draagt na verkoop over 
aan: Lambertus Verdeyn t.b.v. Johannes van der Dussen 
van: 2 morgen uit 5 morgen land in Oss in DIE HENXTRIJC. 
 
 
1469.  
1409, 5 september  
Erkenning recht van naasting nr. 1468 
 
door: de koper (zie nr. 1468) 
t.b.v.: Lambertus Priker 
 
 
1470.  
1409, 5 september  
Overdracht recht van naasting nr. 1468 



 

 
 

  

 
door: Lambertus Priker 
aan: de koper (zie nr. 1468). 
van: zijn recht van naasting. 
 
 
1471.  
1409, 23 september  
Testament Nycholaus Rover (uittreksel) 
erfcijns ligging onbekend  
 
voor:  
(minuut; d.d. 10 augustus 1392) notaris Adam van Mierde 
(grosse en uittreksel) notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester 
 
Nicholaus Rover, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament 
hij is gezond van lichaam en geest 
 
betreft:  
twee legaten namelijk 34 gewone plakken ('ghemeyn placken') eens aan de kerk van St. 
Lambertus te Luik en een erfcijns van 40 schellingen uit £ 4 [onderpanden niet vermeld] aan 
de Tafel van de H. Geest. 
 
plaats van de handeling: 
vóór het woonhuis van de Tafel 
 
getuigen van de handeling:  
(minuut) 
Arnoldus Rover Snobbe 
Wiskinus z.v.w. Theodericus Neven 
Ghibo Molle en 
Yda de echtgenote van de testator, die met het testament instemt 
 
(uittreksel) 
Jacobus van Luik, kanunnik van de St. Janskerk 
Rodolphus van Herende, beide priesters bisdom Luik.  
          
 
1472.  
1409, 16 oktober  
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht Zeelst 
 
Heylwigis natuurlijke d.v.w. Johannes z.v.w. Geerlacus Cnode draagt over 
aan: Lambertus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: haar recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 1 mud rogge uit 7 mud rogge 



 

 
 

  

uit: een [of: de] tiend van Zeelst 
bijzonderheid: dit recht van vruchtgebruik was aan haar gelegateerd door wijlen haar vader. 
 
 
1473.  
1409, 7 november  
Verkoop land Empel - De Slagen 
 
Ghibo Loden soen van der Sporct draagt na verkoop over 
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: 4 hont land in Empel in DIE SLAGEN grenzend aan het land van de  Tafel 
lasten: het onderhoud van waterlopen en sluizen. 



 

 
 

  

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN STAD ‘S-HERTOGENBOSCH 
 
 
Geïndiceerd zijn de namen van de straten binnen de muren van de stad ‘s-Hertogenbosch. 
De stadspoorten en bruggen gelegen in de stad zijn hier eveneens opgenomen en geplaatst 
onder de naam van de straat, waar zij gelegen waren. Gebouwen zoals kerken en kloosters 
zijn geplaatst in de index op zaken. 
 
 
naam nummer regest 
 
Achter de Tolbrug 1288 
Beurdsestraat 1390, 1393 
Colperstraat 1390, 1393, 1446 
CONINCS BRUGGE 1390, 1393 
Dravelgas 1429 
Hinthamereind 1265, 1278 
   -Pijnappelpoort 1265 
   -buiten de Pijnappelpoort 1278 
Hinthamerstraat 1285a, 1348, 1366, 1367, 1374, 1386, 1388, 

1394, 1451 
   -Gevangenpoort 1464 
HULS 1390, 1393 
Jodenpoort zie: Vughterstraat 
Kerkstraat 1304, 1347, 1447 
Markt 1360, 1363 
   -naast de Markt 1277b   
   -DER MINDERBRUEDER STAPPE 1387 
   -Vleeshuis 1390, 1393, 1446 
Orthenstraat 1276, 1331, 1339, 1438, 1442 
   -Peter Scutspoort 1442 
Oude Hulst 1347 
Papenhulst 1428 
Straatje van Lijsbeth van 
    Heusden 1313bis 
Uilenburg 1277a 
Verwerput 1313quinter 
Visbrug 1311 
Vismarkt 1267, 1306, 1311, 1442, 1449b 
   -poort van de Vismarkt 1306 
Vughterstraat 1390, 1393, 1417a, 1434 
   -Jodenpoort 1356, 1390, 1393, 1446 
   -H. Kruispoort 1417a 
   -Vughterpoort (welke ?) 1282 
Windmolenberg (op, bij) 1271, 1324b, 1330, 1383, 1411, 1422 



 

 
 

  

Zadelmakersstraat 1324b, 1390, 1393, 1446 
ZIJLE 1372, 1449a, 1449a-bis 



 

 
 

  

BUITEN DE STAD ‘S-HERTOGENBOSCH 
 
Geïndiceerd zijn de namen van de parochies d.w.z. die plaatsen, die ca 1550 een 
zelfstandige parochiekerk hadden. Hieraan zijn nog toegevoegd: Udenhout, Hintham en 
Vinkel, ofschoon deze plaatsen pas veel later een parochiekerk kregen.  
De parochienamen zijn geordend volgens de op 1 januari 1985 geldende gemeentegrenzen 
(met uitzondering van de namen Gemonde, Vinkel en Hintham die resp. onder de G, de V en 
de H. staan). Empel staat dus gerangschikt onder 's-Hertogenbosch en Cromvoirt onder 
Vught. Houd u er rekening mee dat de in 1996 en 1997 doorgevoerde gemeentelijke 
herindelingen de situatie in Noord-Brabant sterk is gewijzigd ! Verder zijn nog een aantal 
buurtschappen en enige grote hoeven in deze index verwerkt. Zij zijn geplaatst onder de 
parochie, waar zij lagen. 
 
 
naam parochie nummer regest             
 
Aarle-Rixtel 
   -het goed Te Laar 1324b, 1325 
   -de hoeve Ten Culen 1431 
  
Beek & Donk  
   -Beek bij Aarle  1262, 1262a, 1277a, 1431 
   -het goed Ter Donk 1264 
   -het goed Den Hoevel 1264 
Berghem 1271, 1274, 1287c, 1318 
   -Duurseind 1294, 1318 
Berkel-Enschot 
   -Enschot 1340, 1432 
Berlicum 1324b, 1325, 1435a 
   -Looffaart 1305, 1332, 1335, 1420 
   -Middelrode 1266 
   -Wamberg 1353 
Best 
   -het goed Ter Capellen 1266 
Boekel 1347a, 1416a 
Boxtel 1266, 1399bis, 1433 
   -hoeve Ter Egelvoirt 1467 
   -Lennisheuvel 1324b, 1325 
Braa (ligging onbekend) 1426 
 
Cuijk 1416 
 
Deurne 1287a, 1425 
   -de hoeve Looibruggen 1429a 
   -het goed Te Papenvenne 1287 



 

 
 

  

Drunen  
   -Giersbergen 1450 
Den Dungen 1263, 1288, 1289, 1291, 1387 
   -Eikendonk 1301b, 1374a 
   -Poeldonk 1301b 
 
Eindhoven   
   -Blaarthem 1410 
   -Strijp 1293 
   -Woensel                            1264, 1463 
   -hoeve Ten Schoot onder 
         Woensel 1437 
Erp 1292 
   -Keldonk 1427a 
Esch 1426 
   -hoeve Ter Egelvoirt 1467 
Eten (waar gelegen?) 1433 
 
Geffen 1263a, 1275, 1284a, 1288 
Geldrop  
   -hoeve tot Ghenen Broec 1460 
   -Hoog Geldrop 1459a 
Gemonde 1415 
Grave 
   -Velp 1308 
 
Haps 1444 
  -de heerlijkheid van 1463 
Heeswijk-Dinther 
   Dinther 1398a, 1427b 
   -Heeswijk  
    goed op de Zoomgrave 1324a, 1371 
    hoeve naast de Veebrugge 1371 
Helmond 1287 
Helvoirt 
   -Gijzel 1324b, 1325 
   -hoeve te Leendonk 1345, 1346, 1357, 1370, 1402, 1402a, 1404 
's-Hertogenbosch  
(buiten de muren) 
   -Deuteren 1299, 1375, 1376, 1379, 1380, 1390, 1403 
   -Eikendonk zie onder: Den Dungen 
   -Eindhoutse steeg 1338 
   -Empel 1323, 1324, 1359, 1442 
   -Engelen 1281, 1390, 1393, 1446 
   -Maelstrem 1417 



 

 
 

  

   -Meerwijk 1446 
   -Orthen 1442 
   -De Slagen 1473 
   -De Vliert 1350, 1441 
   -Vrijdom diverse plaatsen 1453 
   -Vughtbroek 1377, 1378 
Hilvarenbeek 1277a 
Hintham 1298, 1334, 1348a, 1348bis, 1387, 1418, 

1421, 1423 
 
Liempde 1324b, 1325, 1413a 
   -goed van de abdij van 
       Averbode 1274b, 1284 
Lith 
   -Gewande 1442 
   -Kessel 1287a, 1326, 1336, 1369 
   -Lith 1297, 1326, 1336, 1360, 1369 
   -Lithoijen 1285a, 1297 
   -Maren 1287a 
Loon op Zand 1281, 1390, 1393, 1398 
 
Megen c.a. 
  -Haren (bij Megen) 1443, 1449 
  -Megen 1444 
St. Michielsgestel 1358, 1415 
Mierlo 1463 
Moergestel 1406 
        
Nuenen c.a. 
   -Gerwen 1272, 1272bis, 1303, 1309, 1321, 1385, 

1449, 1466 
   -goed Ten Alvensoen 1268, 1269, 1270, 1301a, 1309 
   -goed Ten Broek (of: 
     van den Broek) 1303 
    goed Ter Heze 1303 
    Tungelen 1303 
Nuland 1390, 1393 
 
St. Oedenrode 1264, 1333, 1390, 1393 
   -Houthem 1465 
   -Olland 1405 
   -Vressel 1324b, 1325, 1328 
Oirschot 
   -Notel 1324b, 1325, 1329 
Oisterwijk 1405, 1446 



 

 
 

  

Oss 1274b, 1468, 1469, 1470 
   -Grootaarts hoeve 1291a 
   -Osserschaijk 1291a 
 
Ravenstein  
   -Herpen 1274, 1412 
Rosmalen 1324b, 1325, 1355, 1390, 1393, 1429 
   -Bruggen 1295, 1429 
   -Heze 1368 
   -De Hoeven 1420 
   -Hynen  1418 
   -De Slagen 1419 
 
Schijndel 1390, 1393, 1409 
   -Borne 1446 
   -Elde 1266a, 1277a, 1300, 1415 
   -De Elschot 1319 
   -Hautaart 1277 
   -bij de kerk 1300b 
   -Liesschot 1361, 1388a 
   -Schootse Hoeve 1327 
   -Schrijvers Hoeve 1402 
   -Writershoeve 1446 
   -Wijbosch 1300a, 1300c, 1300d, 1300e, 1301 
Son  
   -goed Ten Nuwenhuze 1264 
   -tiend van Son 1313bis, 1313quater, 1313quinter, 

1313sester, 1342, 1407 
   -Breugel 1288 
 
Tilburg 1277a, 1302, 1401, 1413 
 
Uden 1446 
Udenhout 1427 
   -de hoeve van Jan Steympel 1266 
   -de hoeve van Godefrides Sceyvel 1313 
   -de groenstraat 1298a 
Utrecht (stad) 1346 
 
Valkenswaard 1424 
Veghel 1362, 1387, 1390, 1393 
   -Zijtaart 1287a 
Veldhoven 1365 
   -Zeelst 1286, 1293, 1399bis, 1472 
Vlijmen 1299 



 

 
 

  

Vught  
   -Cromvoirt 1387, 1387a 
   -parochie St. Lambertus 1415a, 1440, 1445, 1448, 1462 
   -parochie St. Petrus 1395 
 
Waalwijk 1285 
 
Zeeland 1446 
 
 



 

 
 

  

INDEX VAN ZAKEN 
 
Abdij zie onder; klooster 
Aflossing van een erfcijns   
   (erfpacht) 1363, 1387 
St. Agatha bij Cuijk zie onder; klooster 
Arbitrage 1370 
Averbode, abdij van zie onder: klooster 
 
Bazeldonk, klooster van zie onder: klooster 
Berne, abdij van zie onder: klooster 
Binderen zie onder: klooster 
 
Clarissen zie onder: klooster 
Competentie geestelijke rechter 1283 
Costumen zie onder: recht 
 
Deken van 
   -de kerk van ‘s-Hertogenbosch 1387 
Dijklasten zie onder: waterschapslasten 
 
Epidemie 1276, 1277, 1278 
 
Erwten, witte 1390, 1393 
Eusel 1262, 1303, 1425 
Executele 1320, 1405 
 
Gemeijnte van: 
   -Berghem 1271 
   -Gemonde 1415 
   -Gerwen 1309 
   -Den Bosch 1299, 1375-1380    
   -Loon op Zand 1392 
   -Schijndel 1361 
   -Vressel 1324b 
   -Vught 1415a 
   -Zijtaart bij Veghel 1287a 
GHERDE (lengte- of opper 
  vlaktemaat) 1450 
groten 1271, 1427b, 1442, 1449b 
   -oude groten 1264, 1266a, 1267, 1298a, 1300a, 

1300e,1300f, 1301a, 1387, 1390, 1393, 
1417a, 1432, 1446 

   -Vlaamse groten 1264, 1465 
Gulden 



 

 
 

  

   -Gelderse 1325a, 1387, 1389, 1428 
   -Hollandse 1274, 1277a, 1292, 1303, 1363, 1373 
 
 
Heer van: 
   -Haps en te Rynnich 1463 
   -Helmond 1300a, 1300e, 1300f, 1303, 1427b 
   -Herpen c.a. 1347a 
   -Megen en Haps 1444 
   -Mierlo 1403, 1463 
Heerlijkheid van:  
   -Cranendonk 1463 
   -Haps 1463 
Heideveld 1262, 1350, 1406, 1450 
Herbezegeling 1328, (?), 1431, 1433 
Hof van Brabant 
(gebouwencomplex in Den Bosch) 1464 
Hooidonk zie onder: klooster 
Huisarmen 1393 
 
Jaargetijde 1292, 1293, 1387 
 
Kanunnik zie onder: kapittel 
Kapel van:  
   -Zeeland (bij Uden) 1446 
Kapittel van:  
   -de St. Janskerk Den Bosch 1285a, 1429 
   -de St. Lambertuskerk Luik 1360 
Kerk van:  
   -Boxtel 1343 (altaar H. Kruis), 1399bis (idem) 
   -Dinther 1427b 
   -Gerwen 1272, 1272bis 
   -Groot Begijnhof Den Bosch 1366 (altaar St. Andreas c.a.) 
   -Heesch 1274 
   -Den Bosch St. Janskerk 1310, 1325a (O.L. Vrouwekoor), 1332, 1347 

(kapittelzaal), 1415 (altaar St, Nicolaus). 
1415a (altaar St. Nicolaus), 1416, 1428 

   -Lith 1297 
   -Loon op Zand 1392 
   -Luik St. Lambertus 1310, 1325a, 1471 
   -Mierlo 1428 (+ 3 altaren) 
   -Nuland 1275 (altaar St. Catharina) 
   -Oirschot 1324b 
   -Oss 1287a (een altaar) 
   -Schijndel 1300b, 1301 



 

 
 

  

   -Utrecht St. Maarten 1346 
Klooster van:  
   -St. Agatha bij Cuijk 1416 
   -Averbode 1274b, 1284, 1413a 
   -Bazeldonk 1274a, 1348, 1388 
   -Berne 1285a 
   -Binderen 1293, 1465 
   -Clarissen Den Bosch 1428bis 
   -Hooidonk 1286, 1303 
   -Lollarden Den Bosch 1390, 1393 
   -Minderbroeders Den Bosch 1277a, 1284, 1320, 1387, 1415a 
   -Nazareth (ligging onbekend) 1447 
   -Postel te Den Bosch 1392 
   -Tongerlo 1298a 
   -Zwesteren Den Bosch 1390, 1393 
Knaap zie: schildknaap 
 
Landmeters 1323 
Lollarden zie onder: klooster 
Lijfrente 1274, 1278, 1288, 1301b, 1387a, 1389, 

1441, 1465 
 
MANSIO 
   -van de Tafel van H. Geest 1274b, 1284, 1363, 1415 
   -van Rodolphus van Zulikem 1387 
   -van Johannes Scraghe bij de 
     Jodenpoort 1390, 1393 
   -van wijlen Arnoldus Rover 
     Boest bij de Windmolenberg 1411 
   -van wijlen Henricus [de]  
     Kelnere in Boxtel aan de  
     Dommel 1433 
   -bij de Gevangenpoort van de 
     familie Van Berkel 1464 
Mesthoop 1300a 
Minderbroeders zie onder: klooster 
Molen (wind? water?) 1324b 
Mottoenen, dubbele Brabantse 
   (muntsoort) 1463 
 
Nazareth zie onder: klooster 
Nobels (muntsoort) 1278 
   -Engelse 1390, 1393 
 
Officiaal, oorkonde van 1283, 1315, 1408a 



 

 
 

  

Officiaal, proces voor de 1346 
O.L. Vrouwebroederschap Den 
   Bosch (de Illustere) 1428 
Oudgeld 1264, 1267, 1309, 1360, 1390, 1393, 1442, 

1446, 1447 
Oude cijns 1303 
 
Pastoor van:  
   -Braa (ligging onbekend) 1426 
   -Erp 1387a 
   -Esch 1318 
   -Eten (ligging onbekend) 1433 
   -Geffen 1287b 
   -Mierlo 1428, 1428bis 
 
Plakken (muntsoort) 1428 
   -gewone 1471 
   -Hollandse 1303 
   -lichte 1415 
Porta Coeli zie onder: klooster 
Postel  zie onder: klooster 
Priester passim 
Prior van het klooster Bazeldonk 1388 
Provisor(es) van de Tafel  
   van de H. Geest den Bosch 1332, 1389 
 
 
 
Raadhuis Den Bosch 1394, 1405 
Recht van dakdrup 1451 
Recht van inbalking 1372, 1451 
Recht van de stad Den Bosch 1286 
Recht van weg 1338, 1395, 1398, 1426, 1447 
Ridder 1286, 1299, 1303, 1340, 1374, 1399bis, 

1427a, 1431, 1433 
Roerende goederen in testa- 
   menten 1387 
Rosmolen 1417a 
Rijnsgulden (muntsoort) 1452 
 
Schepenen van: 
   -Boxtel 1343 
   -Den Bosch passim 
   -HEZE (Rosmalen?) 1368 
   -Lith 1297 



 

 
 

  

   -Nuenen 1272, 1272bis, 1321 
   -St. Oedenrode 1333 
   -Schijndel 1408 
   -Vught 1395 
Schilden (muntsoort)  
   -lichte 1428 
   -oude 1313bis, 1313quater, 1313quinter, 

1313sester, 1324b, 1326, 1328, 1336, 1342, 
1348, 1369, 1387, 1388, 1390, 1393, 1407, 
1428 

Schildknaap 1293, 1346 
Scholaster van het kapittel 
   van St. Oedenrode 1262 
SOLEA (lengtemaat) 1300 
Spynde 1264, 1274a, 1277a, 1279, 1282, 1285a, 

1292, 1293, 1313, 1313ter, 1359, 1366, 
1387, 1390, 1393, 1394, 1405, 1427, 1449a-
bis 

Stadsbrand Den Bosch 1267, 1433 
Stenen huis (Den Bosch) 1366, 1374, 1387 
 
Tafel van de H. Geest van: 
   -Den Bosch passim 
 zie ook: MANSIO 
   -Den Bosch, de tafel staande 
       in de St. Janskerk 1390, 1393 
   -Loon op Zand 1392 
Tienden van:  
   -Boekel 1347a, 1416a 
   -Son 1313bis, 1313quater, 1313quinter, 

1313sester, 1342, 1407 
   -Zeelst 1286, 1399, 1399bis, 1472 
Tongerlo, abdij van zie onder: klooster 
Tussenmuur 1447, 1451 
 
Uitwinning, procedure van 1343 
Uitwinning passim 
 
VADEME (oppervlaktemaat) 1287a 
Verpachting van hoeve 1437, 1460 
Vlas 1437 
 
Wallen (om stuk land) 1418 
Waterschapslasten 1287a, 1360, 1473 
Windmolen te:   



 

 
 

  

   -Beek & Donk 1431 
   -Loon op Zand 1392 
   -Rosmalen 1324b 
   -Schijndel                          1361, 1388a 
 
Zoenbrief 1308,  
Zwarten, oude (muntsoort) 1459a 
Zwesteren zie onder: klooster 
 



 

 
 

  

LIJST VAN PROCURATOREN 1374 - 1409 
 
 
zie de lijst in deel II, p. 64 voor de periode tot 1374 
 
 
Theodericus z.v.w. Ywanus van (den?) Grave 
 
14 januari 1380   hij maakt zijn testament (zie nr. 839), maar 

is op dat moment gezond van lichaam en 
geest  

                  tevens laatste vermelding 
 
 
Aelbrecht de Wael  
 
8 juli 1381 eerste vermelding, waarbij Aelbrecht de 

Wael optreedt namens de THG 
29 juli 1381 eerste vermelding als PROCURATOR 
4 november 1395 laatste vermelding als PROCURATOR 
  
4 februari 1396  eerste vermelding van Henricus van den 

Cloot optredend namens de THG 
5 en 14 april 1396 Henricus van den Cloot treedt op namens 

de THG 
5 oktober 1396 Johannes Swartinc treedt op namens de 

THG 
 
 
Henricus van den Cloot (de Globo)         
 
8 november 1396 eerste vermelding als PROCURATOR van de 

THG 
17 augustus 1400 hij maakt, gezond van lichaam en geest, zijn 

testament (nr. 1274b) 
30 oktober 1400 hij vult dit testament aan (nr. 1284) 
 
 
Henricus Matheus 
   
11 september 1400 eerste vermelding als MAGISTER SEU 

PROVISOR van de THG 
27 november 1404  hij maakt zijn testament (nr. 1363) en ligt 

dan in zijn ziekbed 
 



 

 
 

  

 
Staes van Hedichusen 
 
7 februari 1405 eerste vermelding, waarbij hij optreedt 

namens de THG 
4 augustus 1408 hij maakt zijn testament nr. 1505a) 
3 september 1408 Theodericus van der Stegen van Zevenem 

treedt op namens de THG 
 
 
Willem van Laervenne  
 
27 december 1408 eerste vermelding als PROCURATOR 
16 oktober 1409 vermelding van ene Lambertus van 

Laervenne die optreedt namens de THG 
  (een schrijffout?) 
 



 

 
 

  

Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1400 - 1409 
 
 
1. erfcijnzen             
   1.1. in £ Bosch' payment:                        £ 152,65 
        38 cijnzen 
 
   1.2. in oude schilden:                               9,63 o.s     
        6 cijnzen 
    
   1.3. in £ oude groten:                           £   8,5 
        2 cijnzen 
 
   1.4. oude groten:                                    8    o.g. 
        2 cijnzen 
 
   1.5. in £ oudgeld                               £  12,5  
        5 cijnzen 
 
1. totaal: 53 cijnzen   
   waarde: 1.1.+1.2. totaal £ 176,48425 (1 oud schild is volgens de oudste  
                                         stadsrekening £ 2,475 
           1.3.-1.5. niet te berekenen, omdat de koersen van al deze geld- 
                     soorten niet te berekenen zijn. 
 
 
 
2. Erfpachten                                        94,2625 mud rogge                                                             2      
mud gerst    
   49 erfpachten 
   omgerekend volgens de koers 1 Bosch' mud = 300,3 liter wordt dit 
   28,307 liter rogge en 600 liter gerst 
 
 
3. Percelen land 
   3.1. waarvan oppervlakte bekend:                        54,34 morgen 
   3.2. waarvan de oppervlakte onbekend:                   5 stukken (x) 
Opmerking: de percelen, waarvan de maat in de oorkonde is opgegeven liggen              alle 
rondom de stad of aan de Maaskant; de percelen, waarvan de              maat niet wordt 
opgegeven liggen alle op het zand. 
 
 
4. Hoeven                                                        3 stuks  
namelijk in: Udenhout, Vught en Helvoirt 
 



 

 
 

  

 
5. Huizen 
een huis in Hintham (ten dele), een half huis in de stad en een heel         huis in de stad; 
daarnaast het waarschijnlijk uitgestrekte complex van       huizen en gebouwen rond de 
Jodenpoort in de stad.  
 
 
1.6. Contant geld                             340 gouden nobels 
 
1.7. diversen                                  1 vleesbank in het Vleeshuis 
 
 



 

 
 

  

Lijst van nieuwe spynden 1400 - 1409 
waarvan de uitvoering werd opgedragen aan de Tafel van de H. Geest 
 
 
Stichter/stichtster datum hoeveelheid in m. rogge 
Godschalk van Megen  1400, 14 aug         2  
Jan Coptyten 1400, 11 sept.     4,5 
Aart van den Cloot 1400, 27 sept.      6 
(voorwaardelijk) 
Jacob de Schreinmaker 1400, 13 okt,         7 
Lana van Erp 1401, 28 april        6 
Margriet Moedels 1401, 20 mei   6 
Godfried Sceyvel 1403, 9 febr.          16 
Willem Colner 1404, 17 dec.         6 
Aart van Beek 1405, 11 sept.        6 
Rycout Borchgreve+ 
     Catrijn Boc 1406, 28 april         4 
TOTAAL     63,5 m. rogge 
 
 
Daar komen nog bij: 
 
Jan die Raet 1400, 27 december: de opbrengst van 4,16 morgen  land is bestemd voor een 
spynde 
 
Jan van Straten 1404, 26 oktober:  de opbrengst van 6,5 m. land is bestemd voor een spynde 
 
Jan Scraghe  1405, 24 november: ½ mud witte erwten  voor spynde gedurende de winter 
 
Liesbeth en haar echtgenoot  Wouter Coptyten  1408, 18 mei: de opbrengst van de verkoop 
van de helft van hun woonhuis is bestemd voor een spynde 
 
TOTAAL 15 stichtingen 
 
  



 

 
 

  

LIJST VAN TESTAMENTEN 1400 - 1409   
 
nr.regest datum naam van de testator/-trix 
1274a 1400, 14 augustus Godschalk van Megen 
1274b 1400, 17 augustus Hendrik van den Cloot (zie ook nr. 1284) 
1276 1400, 30 augustus Wouter Geronx 
1277a 1400, 11 september Jan Coptyten 
1277b 1400, 11 september Dirk Losscaert 
1278 1400, 13 september Gerard Brok 
1279 1400, 27 september Aart van den Cloot 
1282 1400, 13 oktober Jacob [de] Screynmaker 
1284 1400, 30 oktober aanvulling nr. 1274b 
1285a 1400, 27 december Jan die Raet (aanvulling) 
1288 1401, 11 februari Hendrik Zanne  
1292 1401, 28 april Lana van Erp 
1293 1401, 20 mei Margriet Moedels 
1295 1401, 8 juni Jan van Hinthem 
1310 1402, 31 oktober Deliana Vindertenden 
1313 1403, 9 februari Godfried Sceyvel 
1325a 1403, 4 juli Radulf van [den] Grave 
1334 1403, 30 november Heilwig echtgenote van Hendrik van 

Zelant 
1344 1404, 9 mei Aart Snobbe samen met zijn echtgenote 

Aleid 
1347 1404, 24 juni Goeswijn Cnode 
1359 1404, 26 oktober Jan van Straten 
1363 1404, 27 november Hendrik Matheeus 
1366 1404, 17 december Willem Coln/veer (zie ook nr.1394) 
1383 1405, 1 juli Gerard van Bruggen 
1384 1405, 2 augustus Jan van Gestel 
1387 1405, 11 september Aart van Beek 
1387a 1405, 27 september Marcel van Cromvoort 
1393 1405, 27 december Jan Scraghe 
1399 1406, 5 maart Jan Cnode 
1415 1406, 7 oktober Eeffa van Leeuwen 
1415a 1406, 7 oktober Wouter van Oekel 
1428 1407, 12 juli Jacob van Beerze van der Horst 
1435a 1407, 4 september Liesbeth Appelman 
1449a 1408, 18 mei Liesbeth Buyen 
1471 1409, 23 september Claas Rover 
 
totaal: 35 testamenten 
 
  
    


