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INLEIDING

In het tweede deel van de regestenlijst van de oorkonden van de Tafel van de H.Geest zijn
de oorkonden uit de jaren 1360-1373 behandeld. In grote lijnen is de opzet dezelfde als in
het eerste deel. Doel is de kern van de stukken weer te geven in gemoderniseerde regesten.
In afwijking van deel I bestaan de regesten in deel II niet meer uit volzinnen, maar zijn de
gegevens ondergebracht in categorieën die onder elkaar steeds in dezelfde volgorde zijn
weergegeven. Het grootste deel van de oorkonden bestaat immers uit akten, waarbij ten
overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch onroerende goederen worden
overgedragen of grondrenten worden gevestigd of overgedragen. Dergelijke documenten
lenen zich zeer goed voor een schematische weergave. Een andere, veel kleinere groep van
documenten zijn de testamenten waarbij dezelfde procedure is gevolgd.
In tegenstelling tot de verwachting treffen we nauwelijks tijdpacht-contracten aan.
Nochtans bezat de Tafel ca 1350 al een aantal hoeves die naar alle waarschijnlijkheid voor
een bepaald aantal jaren in pacht werden gegeven. Wellicht zijn de pachtcontracten na
afloop van de pacht vernietigd of werden ze niet voor schepenen gepasseerd. De contracten
die de Tafel in de tweede helft van de vijftiende eeuw sloot met de ‘laten’ (= pachters)
werden onderhands en dus niet voor schepenen of een notaris gesloten en afgeschreven in
registers. Het oudste bewaarde register met pachtcontracten dateert uit de tweede helft
van de vijftiende eeuw.

De regesten
De regesten zijn gebaseerd op van tevoren opgestelde modellen, waarvan er ter oriëntatie
enige volgen.

1.
datum (jaar, dag maand)
Vestiging erfpacht landerijen Tilburg
naam van de persoon die de erfpacht heeft gevestigd (‘verkoop’; VENDIDIT)
t.b.v.
naam van de persoon aan wie de erfpacht is verkocht
van:
grootte van de erfpacht
uit:
omschrijving en ligging van de onderpanden; de belendingen zijn omschreven
zoals in deel I (zie inleiding op deel I).
lasten:
op het onderpand rusten lasten die in het stuk worden gespecificeerd
voorw.:
voorwaarden die worden gesteld bijvoorbeeld een dubbele erfpacht te
leveren bij de overdracht aan derden van het onderpand
extra onderpand: betiteld in de stukken als PIGNUS; een enkele maal stelt de verkoper een
stuk land, dat zijn eigendom of bezit is, als extra onderpand; in eerste instantie wordt de
schade immers verhaald op het onderpand

bijz:

eventuele bijzonderheden

2. datum
Uitgifte erfpacht hoeve Boxtel Lennisheuvel
naam van de persoon (of: instelling) die het goed heeft uitgegeven (DEDIT AD ANNUUM ET
HEREDITARIUM PACTUM e.d.)
aan: naam van de persoon aan wie het goed is uitgegeven
van: omschrijving en ligging van het goed
voor: aard van tegenprestatie i.e. erfcijns of erfpacht en grootte daarvan
lasten:
als 1.
voorw:
als 1.
extra onderpand:
als 1.
bijzonderheden
als 1.
In d.: aantekeningen op de rug van de oorkonde die van belang zijn bijvoorbeeld wegens de
localisatie van het goed of wegens de wijze, waarop de Tafel het goed c.q. de
grondrente heeft verworven
N.B.:
aantekeningen over de bezegeling en andere materiële
eigenaardigheden; eveneens aantekeningen over het archief, waar het stuk thuishoort,
indien dit niet het archief van de Tafel is

3. datum
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Vismarkt
naam van de persoon die heeft beloofd een prestatie te leveren (PROMISIT ... SE DATURUM
ET SOLUTURUM)
aan:
naam van de persoon aan wie deze belofte wordt gedaan
wegens:
omschrijving en localisatie van het uitgegeven goed
voor:
aard en omvang van de tegenprestatie
lasten:
als in 1.
voorw.:
als in 1.
extra onderpand:
als in 1.
bijz.:
als in 1.
in d.:
als in 1.
N.B.:
als in 2.

Tenzij anders vermeld is steeds:
-een erfpacht bestaat uit rogge
-de graanmaat is de Bossche maat
-de leverplaats van de erfpacht is 's-Hertogenbosch
-plaatsnamen zijn de namen van de parochies
-de oorkonden zijn gepasseerd voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Geïnsereerde oorkonden zijn opgenomen sub dato onder een eigen nummer.
Bij gevidimeerde oorkonden is dezelfde gedragslijn gevolgd.1 Minuten die bewaard zijn en later bijvoorbeeld door een andere notaris zijn gegrosseerd,
zijn eveneens sub dato onder een eigen nummer opgenomen (voorbeeld nr.612a
minuut - nr. 624 grosse). Indien zaken als lasten, executeurs e.d. niet in
de oorkonde vermeld staan, dan zijn ze ook niet opgenomen in het regest.

Persoonsnamen
Een moeilijk punt vormen de persoonsnamen. In de Bossche schepenoorkonden zijn veel
achternamen vertaald in het Latijn. Zo wordt ‘van Dijk’ DE AGGERE en ‘van Doern’ DE SPINA.
Nu kent het Latijn geen bepalend lidwoord, zodat Petrus PISTOR dus kan betekenen ‘Peter
de bakker/Bakker’ of ‘Peter Bakker/Becker’. DE AGGERE kan men vertalen met ‘van Dijk’ of
met ‘van den Dijke’. In deel I zijn veel Latijnse achternamen daarom niet vertaald. Uit de
stukken blijkt soms echter duidelijk, dat bijvoorbeeld ‘Albertus dictus Wael’ ‘Albert de
Wael(e)’ heette en dat ‘Theodericus z.v.w. Ywanus de Gravia’ ‘Dirk z.v.w. Ywyn van den
Grave’ heette. Het leek ons verstandiger de achternaam te vertalen indien er voldoende
zekerheid bestond over de eigentijdse vorm. Bij achternamen die uit beroepsaanduidingen
bestaan is dit steeds vertaald zonder toevoeging van ‘de’, ofschoon het waarschijnlijk is, dat
het in veel gevallen ging om Jan, de kleermaker. Het woordje ‘dictus’ dat aan iedere
achternaam voorafgaat is vanaf dit deel niet meer vertaald door ‘gend’. De beroepsaanduidingen zijn in een afzonderlijke index verwerkt. Men hoedde er zich echter voor te
veel waarde te hechten aan deze gegevens. ‘Arnoldus Candelator’ kan betekenen: Aart de
kaarsemaker of Aart Keersemeker(s). Het woord CANDELATOR kan het beroep aanduiden,
dat in werkelijkheid werd uitgeoefend, het kan net zo goed het beroep zijn geweest van een
van de voorouders en later fungeren als al of niet vaste achternaam.

Toponiemen
De toponiemen zijn weer evenals in deel I in de oorspronkelijke spelling weergegeven met
inbegrip van de voorzetsels, indien deze zijn vermeld. Latijnse voorzetsels zijn vertaald. De
namen van de parochies zijn met ingang van dit deel niet meer in de oorspronkelijke spelling
1

Een vidimus is een bijzondere vorm van een authentiek afschrift.

geschreven.

Jaarstijl
In middeleeuws 's-Hertogenbosch begon het nieuwe jaar lang niet altijd op 1 januari zoals
anno 2016. Voor het stadsbestuur en de hertog van Brabant begon het nieuwe jaar op
Eerste Paasdag, voor de notarissen die onder het hof van de bisschop van Luik vielen was
dat met Kerstmis. Over de jaarstijl is onlangs opgemerkt, dat het niet zeker zou zijn, dat de
notarissen van het hof van Luik de Kerststijl gebruikten. De mogelijkheid zou bestaan, dat ze
de jaardagstijl (1 januari) hanteerden. Een aantal malen vermelden de notarissen expliciet,
dat ze de stijl van het hof gebruikten n.l.:
nr. 712
nr. 831
nr. 993
nr. 1006
nr. 1023

notaris Johannes Baldewini van Bynderen 4 januari 1372
notaris Adam van Mierd 9 november 1374
notaris Gerardus Croy 9 december 1386
notaris Johannes Soeyvel 19 september 1387
notaris Petrus Polslauwer 7 oktober 1388

Volgens Grotefend is de Luikse stijl vanaf 1333 de Kerststijl. Een oorkonde van de officiaal
van Luik (nr. 722 en nr 723) stelt mij echter voor problemen als we uitgaan van de Kerststijl:
immers de chronologie van de gebeurtenissen verzet zich tegen een datering 29 december
1371. Ik neem aan dat de officiaal zich vergist heeft.

Procuratoren
Zie voor een volledige lijst hetg ebstand ‘Geschiedenis van de Tafel van de Heilige Geest
van ’s-Hertogenbosch.

Diversen
De benaming ‘procurator’ van de Tafel is vanaf dit deel vertaald als ‘meester’.
De oorkonden geregistreerd in de ‘Inventaris zegelkast’ en in de ‘Inventaris 100 Bossche
testamenten’ van de hand van mijn voorganger H. van Bavel ord. praem. zijn niet in deze
regestenlijst opgenomen, onder meer omdat van de meeste van deze stukken niet bekend
is, tot welk archief ze behoren.
Overigens is door Huub van Bavel, die in 2008 is overleden, reeds veel voorwerk verricht
voor deze regestenlijst. Door zijn toedoen werden immers alle stukken gedateerd en op een
betere wijze geborgen.
Van verschillende kanten is de wens geuit, dat er indices zouden komen op de regesten. In
dit deel treft u derhalve aan:
1. index op geografische namen op deel II

2. index van zaken op de delen I en II
3. index van beroepen en beroepsaanduidingen op de delen I en II
4. lijst van procuratoren en provisoren van de THG over de periode 1281-1373
De a-nummers zijn om technische redenen later tussengevoegd. Moest er tussen een
gewoon nummer en een a-nummer nogmaals een stuk worden tussengevoegd, dan kreeg
dit een nummer bestaande uit een cijfer gevolgd door een -o-. Veel a-nummers zijn
ontstaan doordat het van ca 1530 daterende cartularium (nr. 737, inv. Van Rooy, 1918) in
een later stadum is verwerkt in de regentenlijst.
Passages tussen vierkante haken [ ] zijn interpretaties van mij van de tekst. Een vraagteken
betekent dat de lezing van het voorgaande worod onzeker s.

REGESTEN

466.
1360, 16 januari
Vestiging erfcijns landerijen Oss
Johannes z.v.w. Godefridus die Laet van Os vestigt
t.b.v. Woltherus van Os, Gewantsnijder
van: erfcijns £ 4 payment
uit: 20 lopenzaad rogland, Oss, bij de windmolen strekkend tot aan de weg van het dorp
(VILLA) Oss naar St. Willibrord; 4 lopenzaad van dit land is in het bezit van een ander en 4
lopenzaad rogland aldaar, gelegen achter een hof
lasten: erfcijns van 2 schellingen uit de 4 lopenzaad rogland
Op de rug: aantekening over een uitwinning
Ook afgeschreven in zestiende-eeuwse cartularium inv. nr. 737, f 38r/v.
Van de erfcijns van 2 schellingen is niet duidelijk welke muntsoort werd bedoeld.
Uitgewonnen op 26 maart 1476 (zie nr. 2853).

467.
1360, 24 januari
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis St. Anthoniestr.
Johannes Hezeken z.v.w. Johannes van Heze belooft te betalen
aan: Martinus van Duzel
wegens: huis c.a.in (de St. Anthoniestraat) grenzend aan het grote huis van Johannes
voornd. met het recht van dakdrup (STILLICIDIUM).
voor: erfcijns 40 schellingen payment en de hertogscijns
lasten: zie boven
voorwaarde: hij mag op het erf van het huis niet zo bouwen, dat het huis van Johannes van
zijn lucht beroofd wordt (AERE) en hij heeft geen rechten op de steeg tussen beide huizen
behoudens de reeds genoemde dakdrup.
Op de rug: bij de Baseldonksepoort

467a
1360, 29 januari
Uitgifte erfpacht Helvoirt - Brokkenhoeve
Johannes van Zidewynden schoonzoon v.w. Arnoldus van der Poorten geeft uit
aan: Johannes van den Bredeacker
van: de Brokkenhoeve in Helvoirt
voor: erfpacht 5 mud rogge, 6 kapoenen en 16 pond vlas tot de hekel bereid, de erop
rustende herencijnzen en een erfcijns van 20 schellingen oudgeld aan de Tafel van de H.

Geest van Oisterwijk
lasten: zie boven
voorwaarde: indien de erfpachter niet vóór Pasen betaalt -de betaaltermijn is Lichtmis- dan
mag de verpachter de hoeve weer in eigendom nemen.
De huidige pachter is Arnoldus Brocke; de hoeve is door Johannes verworven van de
erfgenamen van Henricus uten Waude.
Zie nr. 4368. De erfpacht was toen uiteengevallen in een groot aantal stukken.

468.
1360, 23 februari
Betalingsbelofte erfcijns huis St. Janskerkhof
Elizabeth van Eymkerke belooft te betalen
aan: Gerardus Quedens soen van Sonne
wegens: een huis c.a. v.w. Johannes Matmeker bij het St. Janskerkhof (ATRIUM ECCLESIE)
gekocht van de dochter van Johannes Matmeker.
van: erfcijns 40 schellingen payment.

469.
1360, 9 april
Vestiging erfpacht beemd Tilburg
Petrus z.v.w. Arnoldus de molenaar van Tilburg vestigt
t.b.v. Nicholaus z.v. Nicholaus moelnere
van: erfpacht ½ mud rogge Tilburgse maat te leveren in Tilburg (WESTILBORCH)
uit: 1½ bunder beemd gend. DAT HEYDEBROEC in Tilburg bij QUALEN
lasten: de hertogcijnzen

470.
1360, 16 april
1. Betalingsbelofte na uitgifte goederen Boxtel
2. Overdracht erfcijns goederen Boxtel
1.
Godefridus z.v.w. Boudewinus van de Molengrave van Bucstel belooft te betalen
aan: Ghibo Pennino van Ghestel
wegens: huis en hof in Boxtel op DIE STRYPT grenzend aan DIE DUMMEL en aan de heer van
Boxtel en een hof naast de weg die loopt naar de MANSIO [= hier kasteel] van STAPELEN
grenzend aan DIE DUMMEL
voor: erfcijns 16 schellingen payment en de herencijns te betalen in Boxtel
lasten: zie boven

2.
Godefridus z.v.w. Boudewinus van den Molengrave van Bucstel draagt over
aan: Gibo Pennino van Ghestel
van: erfcijns 24 schellingen payment
uit: huis en hof in Boxtel op de BORGHACKER
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 167r.

471.
1360, 6 mei
Testament Heilwych Milters (volledig)
erfpacht Berlicum
Notaris Theodoor z.v.w. Matheus Gheghel van den Bossche oorkondt
Jonkvrouwe Heilwych Milters d.v.w. Jan Miltor en begijn in het Groot Begijnhof maakt haar
testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk in Luik 32 schellingen eens
2.
aan de predikheren een erfcijns van 12 schellingen voor een jaargetijde voor haarzelf,
Aleid haar zuster, Gerard haar broer en Oede e.v. Gerard
3.
aan de minderbroeders een erfcijns van 4 schellingen voor een jaargetijde als onder
2.
4.
aan de derde orde van St. Franciscus een erfcijns van 16 penningen
5.
aan de rector van de kapel van het St. Kruis een erfcijns van 16 penningen
6.
aan het Neynselsgasthuis een erfcijns van 16 penningen
de renten onder 2 tot en met 6 komen uit een huis in de Peperstraat
7.
aan Bessele haar nicht de helft van een derde deel van een erfgoed in de
Hinthamerstraat grenzend aan meester (mr.) Aart van der Zant, ‘physicus’
8.
aan Gijsbert, Jan en Aleid k.v.w. Gerard haar broer de andere helft van 7.
9.
aan Gijsbert haar neef het bed dat Hille Sorgen aan haar had vermaakt
10.
aan Jan haar neef het bed dat zij in het huis op voornd. erfgoed v.w. haar ouders tot
nu heeft gedragen (‘portavit’)
11.
aan Bessele en aan de personen vermeld onder 8 alle sieraden die zij in het voornd.
huis heeft om onder elkaar gelijkelijk te delen
12.
aan Bessele een erfpacht van ½ mud rogge uit 15 lopenzaad land in Berlicum
13.
aan Jan haar neef zolang hij leeft een erfpacht van 5 lopen rogge uit de 15 lopenzaad
vermeld onder 12; na zijn dood gaat dit naar het Tafel van de H. Geest
14.
aan de debiteur van de pachten vermeld onder 12 en 13 2 lopen rogge eens
15.
aan Aleid haar nicht een erfpacht van 7 sester rogge uit 8 sester te betalen door Porta
Coeli
16.
aan Porta Coeli een erfpacht van 1 sester rogge uit de 8 sester vermeld onder 15,
bestemd voor een jaargetijde

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

aan Aleid haar nicht haar lange kleren met de sluier (‘phalea’) en haar bed
aan Gijsbert, Jan, Bessele, Christina en Aleid voornd. k.v.w. Gerard een erfpacht van 4
steen vlas uit het goed Wolfhoven in Knegsel
aan meester Jan Blankart en Colinus, haar neven, een erfcijns van 40 schellingen uit
een erfgoed in Oss
aan Christina haar nicht een erfpacht van 1 mud rogge uit het goed Wolfhoven voornd.
aan Agaat d.v. Christina voornd. een erfcijns van 10 schellingen uit een erfgoed in
Berlicum
aan Gijsbert voornd. een erfpacht van ½ mud rogge uit Wolfhoven
aan Gijsbert voornd. een erfcijns van 20 schellingen uit het erfgoed gend. ‘Zabs’ in 'sHertogenbosch achter de kerk van de Minderbroeders
aan Gijsbert voornd. een erfcijns van 26 schellingen uit goederen in Rosmalen
aan Gijsbert voornd. een stuk land in Berghem met de verplichting daaruit jaarlijks 2
schellingen aan de kerk aldaar te betalen bestemd voor een jaargetijde
aan Herborg, natuurlijke dochter van haar broer Gerard een erfcijns van 10 schellingen
uit een erfgoed naast de Windmolenberg
aan Godfried en Jan k.v.w. Jan Bollen een erfpacht van ½ mud rogge uit een erfgoed
in Heeswyk en een erfcijns van 40 schellingen uit goederen in Berghem
aan Jan z.v. Bessele haar nicht die weer is d.v.w. Jan Bolle een erfcijns van £ 4
aan het ‘Wierhuys’ in het Groot Begijnhof een erfcijns van 10 schellingen uit een
erfgoed in de Kolperstraat, waarvan 9 schellingen bestemd is om kaarsen te kopen en
deze te verdelen over de begijnen en 1 schellingen bestemd is voor het Begijnhof zelf

executele:
Klaas gend. Kool van Boxtel, broeder van de orde van de predikheren te ‘sHertogenbosch,en
Jan Boeden, leek.
plaats van de handeling:
binnen in het predikherenklooster
getuigen van de handeling:
Hendrik z.v.w. Jan de Vries (‘Frisonis’) van Oss en
Gerard z.v.w. Jan van der Stegen de Lone

472.
1360, 6 mei
Testament Heilwych Milters (uittreksel)
betreft: het legaat van een erfpacht van 5 lopen rogge voorwaardelijk vermaakt aan de Tafel
van de H. Geest van ’s-Hertogenbosch.
overige gegevens als nr. 471.

473.
1360, 11 juni
Verkoop erfcijns huis Vismarkt
Johannes Hovelman z.v. Theodericus Tedeken draagt na verkoop over
aan: Johannes Quappe, visser
van: een bestaande erfcijns £ 5 payment uit een bestaande erfcijns van £ 8 payment
uit: huis c.a. voorbij de Visbrug
Op de rug: Vismarkt; tesamen £ 10 Gunterslaer (onder Best).

474.
1360, 6 juli
Verkoop erfgoed Windmolenberg
Johannes z.v.w. Conrardus, dekker, draagt na verkoop over
aan: Johannes Boem z.v.w. Henricus Boem van Uden
van: een stukje erfgoed op de WYNMOLENBERCH
lasten: hertogscijns en 14 schellingen en 6 penningen erfcijns aan anderen

475.
1360, 6 juli
Erkenning recht van naasting op nr. 474
Johannes Boem z.v.w. Henricus Boem van Uden, de koper
t.b.v.: Lambertus die Decker van Zittert
van: het recht van naasting op het erfgoed onder nr. 474

476.
1360, 6 juli
Overdracht recht van naasting op nr. 474
Lambertus die Decker van Zittert
aan: de koper

476a.
1360, 9 juli
Verkoop erfcijns en erfpacht hoeve Enschot
Johannes Minrebroeder z.v.w. Johannes Minrebroder draagt na verkoop over
aan: Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput
van: erfpacht 9 lopen rogge en erfcijns 2 oude groten Tournoois

uit: een hoeve in EYNSCHIT die was van Johannes Minrebroder zijn grootvader
Deze oorkonde maakt deel uit van een keten van vier oorkonden die geborgen zijn onder
regest nr. 1432.

477.
1360, 24 juli
Betalingsbelofte na koop erfcijns huis achter de Minderbroeders
Johannes van Swalmen, oude schoenlapper, de koper belooft te betalen
aan: Albertus z.v.w. Arnoldus Gruyter, de verkoper
wegens: de helft van een huis c.a. in het straatje dat loopt van de ZILE richting straat die zich
uitstrekt vóór het huis van Postel, lang 27¼ voet
voor: erfcijns 40 schellingen payment
Op de rug: op de hoek van Achter de Minderbroeders; op de hoek van de Stoofstraat.

478.
1360, 30 juli
Uitgifte erfcijns akker St. Michielsgestel
Arnoldus van Haenwyc geeft uit
aan: Henricus Groneken
van: de helft van een akker in St. Michielsgestel in HEZELAER
voor: erfcijns £ 4 en 4 schellingen payment.

479.
1360, 6 augustus
Verkoop erfpacht goederen Heeswijk
Ermgardis w.v. Wilhelmus van Zychen draagt na verkoop over
aan: Henricus z.v. Wautgherus van Sweensberch
van: een bestaande erfpacht van 1 mud koren, bestaande uit een derde rogge, een derde
gerst en een derde haver
uit: goederen in Heeswijk

480.
1360, 24 augustus
Testament Geertrui d.v.w. Lana, begijn (volledig)
Notaris Matthys Schilder van Den Bossche, clericus bisdom Luik, oorkondt
Jonkvrouwe Geertrui d.v.w. Lana, begijn in het Groot Begijnhof, maakt haar testament

zij is gezond van lichaam en geest
inhoud:
aan de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch als legaat een erfpacht van 7 lopen rogge
uit erfgoederen in Berlicum bij BELVER
voorwaarde:
de meester van de Tafel moet hiervan 4 lopen uitreiken aan de infirmerie van het Groot
Begijnhof en 12 penningen aan de priester in Heeswijk voor haar jaargetijde
plaats van de handeling:
woonhuis (‘curia’) van Geertrui op het Begijnhof voornd.
getuigen van de handeling:
Gijsbert van Gestel, meester van de Tafel voornd. en
jonkvrouwe Geertrui van Stakenborg
bijzonderheid:
vermoedelijk betreft het een authentiek uittreksel, maar de formulering geeft hierover geen
definitief uitsluitsel.

481.
1360, 27 augustus
Testament Yda d.v.w. Ghyselbertus Bollart (uittreksel)
erfcijns Vughterdijk
Notaris Johannes Leydecker van Den Bossche oorkondt (oorspronkelijk en authentiek
uittreksel)
Yda d.v.w. Ghyselbertus Bollart, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt haar testament
betreft:
1. een legaat van een erfcijns van 20 schellingen aan de INVESTITUS en CAPELLANI van
de St. Janskerk voor jaargetijden t.b.v. Yda, haar vader en haar moeder
2. een erfcijns van 10 schellingen aan de Tafel van de H. Geest tot voedsel van de
armen; beide erfcijnzen gaan uit een huis c.a. op de Vughterdijk
bijzonderheid:
de meester van de Tafel van de H. Geest Ghiselbertus van Ghestel verschijnt voor de notaris
en verzoekt hem een aantal bepalingen, die hij zelf aanwijst, uit het testament over te
schrijven.
plaats van de handeling:
het woonhuis van de notaris

getuigen van de handeling:
Johannes Copkens soen
Jacobus van Uden
Henricus van Uden bontwerker
poorters van ‘s-Hertogenbosch.

482.
1360, 14 oktober
Uitgifte erfcijns kamp Deuteren
Johannes van Ghestel geeft uit
aan: Johannes Lemken
van: een kamp van 3½ morgen achter OTHEREN (=Deuteren)
voor: erfcijns £ 9 payment
bijz: de uitgever had deze kamp verworven van de stad ‘s-Hertogenbosch.

483.
1360, 14 oktober
Betalingsbelofte wegens nr. 482
Johannes Lemken belooft te betalen
aan: Johannes van Ghestel
verdere gegevens als nr. 482
De oorkonden vermeld onder de nr's 482 en 483 horen bijeen en zijn op hetzelfde moment
uitgevaardigd. Oorkonde nr. 483 is de contra-akte.

484.
1360, 15 oktober
Testament Elizabeth w.v. Ancelmus vleeshouwer (uittreksel)
erfcijns vleeshal
Notaris Theodoricus z.v. Matheus Gheghel van Den Bossche oorkondt (oorspronkelijk en
uittreksel)
vrouwe (MATRONA) Elizabeth weduwe v. Ancelmus vleeshouwer van ‘s-Hertogenbosch
maakt haar testament
betreft: een legaat van een erfcijns van 15 schellingen aan de fabriek van de St. Janskerk
door de meester van de Tafel van de H. Geest te betalen uit een bank in de vleeshal
plaats van de handeling:

de kamer van het woonhuis van de testatrix
+
In het archief van het Groot Begijnhof regest nr. 32 bevindt zich het volledige testament. Dit
luidt als volgt:
+
1360, 15 oktober
Testament Liesbeth weduwe van Anselm de vleeshouwer (volledig)
Begijnhof, regest nr. 32
Notaris Dirk Mattheusz. Gegel van ‘s-Hertogenbosch, bisdom Luik [geen vermelding van
clericus] oorkondt
Liesbeth weduwe v. Anselm, de vleeshouwer, maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar liggend in bed en zwak van lichaam
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van Luik 10 schellingen
2.
aan de fabriek van de kerk van de stad ‘s-Hertogenbosch een erfcijns van 15 schellingen uit
een vleesbank in het Vleeshuis die was van wijlen Gillis van Antwerpen en die door Liesbeth
in de periode dat zij weduwe was is gekocht.
3.
aan het klooster van Porta Coeli een erfcijns van 5 schellingen uit dezelfde vleesbank
4.
aan het gasthuis in ‘s-Hertogenbosch een erfcijns van 5 schellingen uit dezelfde vleesbank te
besteden aan zoden of turven voor de armen en ballingen die daar samenkomen
5.
aan de fabriek van de kerk van de broeders van de Derde Orde van St. Franciscus in ‘sHertogenbosch een erfcijns van 5 schellingen uit dezelfde vleesbank
6.
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof een erfcijns van 5 schellingen uit dezelfde vleesbank
7.
aan het klooster (‘conventui’) van de dertien arme vrouwtjes gesticht door Hendrik van
Neynsel in de Hinthamerstraat een erfcijns van 5 schellingen uit dezelfde vleesbank
8.
aan de arme vondelingen die in ‘s-Hertogenbosch wonen of daar zijn een erfcijns van 5
schellingen uit dezelfde vleesbank
9.
aan Hille d.v.w. Katryn ‘der smedinnen van Middelrode’ als lijfrente een erfcijns van 10
schellingen; na haar dood valt dit toe aan het Tafel van de H. Geest
10.
aan de Tafel van de H. Geest de restwaarde van voornoemde vleesbank boven alle er uit
gaande renten; de meester van de Tafel beheert de vleesbank en betaalt alle legaten uit
11.

aan Hendrik van Heesch 30 schellingen eens uit haar beste kleren met de ‘phalea’ en de
voeringen die verkocht moeten worden ; van de opbrengst is 30 schellingen bestemd voor
heilige Missen die opgedragen moeten worden in de voornoemde kerk van ‘s-Hertogenbosch;
dit geld moeten de beneficiaten onder elkaar verdelen;
12.
aan Aleid Wals ‘unam phaleam coloris dicti fioleit cum brevi wardcosio coloris eiusdem’
13.
aan Katryn e.v. Willem z.v.w. Jan Noden haar beste ‘pellicidium’ [= bontmantel?]
14.
aan Katryn d.v. Willem en Katryn voornd. een zilveren ‘coclear’
15.
aan Liesbeth Reiniersz. van Aken haar ‘melius caputium suum duplicatum de suis vestibis
melioribus’
16.
aan Thys z.v. Reinier voornd. een laken (‘unum supellectule dictum twibreet slapeleken’)
17.
aan br. Gerard van Oyen van de Derde Orde van St. Franciscus in ‘s-Hertogenbosch hetzelfde
als onder 16.
18.
aan Ermgard haar zuster ‘tunicam peiorum vestium brevium suarum’
19.
aan Hendrik van Col haar bloedverwant en aan Gerard z.v. Jan z.v. Bate zekere zilveren
‘cyphum ... non pedatum’ genaamd ‘een scale’
20.
aan Truda natuurlijke d.v. Anselm wijlen haar echtgenoot haar beste ‘collobium quod
exponetur kloc ... coloris bruni appellati fioleit’
21.
aan Truda voornd. 20 schellingen eens
Al haar kleren, voor zover niet gelegateerd, moeten worden verkocht en de opbrengst moet
onder de armen worden verdeeld.
Al haar goederen, voor zover niet gelegateerd, moeten in drie gelijke delen worden verdeeld.
Een lot gaat naar Ermgard voornd. en al haar kinderen, een lot naar de kinderen van haar
zuster Yda en het derde lot naar de kinderen van wijlen haar zuster Katryn
executele:
Gijsbrecht van Gestel, meester van de Tafel van de H. Geest
Hendrik van Col, haar bloedverwant voornd.
plaats van de handeling:
in ‘s-Hertogenbosch op de kamer van de ‘mansio’ waar zij woont
getuigen van de handeling:
Hendrik van Heesch, ‘capellanus perpetuus’ in de kerk van ‘s-Hertogenbosch en
Reinier van Aken, poorter en leek.

484a.
1360, 24 oktober
Verkoop erfcijns bij de gevangenpoort
Henricus Bathenborch echtgenoot van Yda d.v.w. Henricus Vos van den Hovel schoenlapper
draagt na verkoop over
aan: Jacobus van Ghenipe (of: Ghempe)
van: een bestaande erfcijns 40 schellingen payment uit £ 6 payment
uit: zie nr. 271.

485.
1360, 17 november
Verkoop erfcijns St. Anthoniestraat
Johannes z.v.w. Johannes kandelmaker (CANDELATOR) draagt na verkoop over
aan: Johannes Thonys Vynschot wonend op Porta Coeli
van: een bestaande erfcijns van 20 schellingen payment
uit: huis c.a. naast de BASELDONCSCHEBRUGGE met een erfgoed aan weerszijden van het
water
Johannes Vynschot is de stichter van het St. Anthoniusgasthuis gelegen bij de
Baseldonksebrug.

486.
1361, 21 januari
Verkoop bos St. Michielsgestel-Elde
Michael z.v. Mathias van Kaecbelle draagt na verkoop over
aan: Ghiselbertus van Ghestel
van: 2 bunder bosland (TERRA SILVESTER) in St. Michielsgestel in EILDE grenzend aan de
straat
lasten: 2 oude groot tournoois per bunder aan een onbekende.

487.
1361, 12 februari
Verkoop landerijen Esch
Bonefacius gend. Feesken z.v. Henricus Berwout draagt na verkoop over
aan: Henricus zijn broeder en aan Conrardus Writer en Godefridus Dicbier, bontwerker
van: een zevende deel van:
-huis, boomgaard, schuur en hof groot 3 lopenzaad te GHINDEROVER

-de helft van een erfgoed gend. een EUSEL achter de schuur
-¼ mudzaad rogland DIE WEERMORTEL
-de helft van een stuk land DAT NULANT, groot 8 lopenzaad
-DIE RIDDERBEEMT
-1 bunderheiveld (MERICA) in BIGGENHOEVE
-½ mudzaad rogland in BIGGENHOEVE
-de helft van de DRIESSCHE achter het bovengenoemde rogland
lasten: een aantal erfcijnzen en erfpachten, die niet nader worden aangeduid.

488.
1361, 22 februari
Verkoop erfpacht goederen Gerwen
Johannes en Henricus z.v.w. Henricus Hanscoenmaker van Best en hun zwager Mathyas
z.v.w. Albertus van Best verkopen
aan: Johannes z.v.w. Hesselo van Gherwen
van: de helft van een erfpacht van 5 mud rogge in Gerwen te betalen
uit: huis, hof en aangelag grenzend aan DIE DORPAT (een weg) en een een stuk land op
OERLE.

489.
1361, 24 maart
Erkenning recht van naasting huis Oude Dieze
Theodoricus Soeyffaert, de koper
t.b.v. Henricus Goetkijnt
van: een huis c.a. op de Oude Dieze
verkoper: Henricus van den Hovel

490.
1361, 1 april
Verkoop erfcijns land Berghem
Hugo z.v.w. Arnoldus Meyschen draagt na verkoop over
aan: Henricus z.v. Gerardus Laet
van: een bestaande erfcijns van 20 schellingen payment
uit: ½ morgen land in Berghem in DUER.

490a.
1361, 2 april
Verkoop land De Vliert

Aleydis w.v. Gerardus Scade draagt na verkoop over
aan: haar zoon Henricus van Os
van: ½ morgen land uit de Duizend Morgen (zie nr. 279a)
lasten: erfcijns van 3 schellingen payment aan de stad
Zie ook nr's 279a, 422a en 844a.

491.
1361, 3 april
Verkoop landerijen Orthen en bij Porta Coeli
Gerardus Steenwech draagt na verkoop over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: 1 morgen land achter Porta Coeli op de HASELDONC en 1 morgen land achter het dorp
Orthen bij DIE VOERT in een kamp
lasten: erfcijns 12 schellingen payment aan de stad
bijzonderheden vroeger was dit land van w. Willelmus heer Boxtel en ridder; het is
afkomstig uit de Duizend Morgen, gemeijnte van de stad ’s-Hertogenbosch.

492.
1361, 30 april
Betalingsbelofte na uitgifte kamer Weversplaats
Godefridus Scheynkel belooft te betalen
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
wegens: helft van een kamer in de straat gend. BUERDE
voor: erfcijns 40 schellingen payment
Op de rug: aan de Weversplaats.

493.
1361, 18 juli
Testament Elizabeth Roesmont (uittreksel)
erfcijns ligging onbekend
Notaris Adam van Mierd van Den Bossche oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Elizabeth Roesmont
betreft:
zij vermaakt een erfcijns van 40 schellingen aan haar natuurlijke dochter Elizabeth; deze
cijns gaat uit erfcijnzen van 30 schellingen, 5 schellingen, 6 schellingen, 10 schellingen en 3
groten uit diverse erfgoederen [vermoedelijk gezien de namen van de debiteuren in 's-

Hertogenbosch]; indien dochter Liesbeth zonder wettige kinderen sterft, dan gaat de cijns
naar Aleydis Pynlijcs haar nicht; wanneer beiden sterven zonder wettige kinderen na te
laten, dan gaat de cijns naar de Tafel van de H. Geest; in plaats van de erfcijns mag dan aan
Aleid ook eenmalig £ 2 groten gegeven worden; aan Aleid vermaakte Liesbeth ook 4 pond
groten.
De monetaire frasering van de groten luidt: 'vele due libre grossorum semel dandum […] en
‘quatuor libras semel in paratis'
bijzonderheden:
het authentiek uittreksel is vervaardigd op verzoek van Ghiselbertus van Ghestel meester
van de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
(auth. uittreksel) in het huis van de Tafel voornd.
getuigen van de handeling:
broeder Menso prior van Porta Coeli,
broeder Gheerlacus van dit klooster,
Antonius Vinscot genaamd van Porta Coeli,
Arnoldus van Bebe [sic],
Elisabeth Aykens en vele anderen
Er wordt alleen gesproken van schellingen en groten zonder nadere aanduiding.

494.
1361, 30 juli
Verkoop erfcijns beemd Haren-Belveren
Petrus z.v.w. Woltherus Gheenkens soen draagt na verkoop over
aan: Amelius van Baerdewijc
van: een bestaande erfcijns van 20 schellingen payment
uit: die GROETBEEMT in Haren in BELVER naast de RUDONC grenzend aan de AA
lasten: erfcijns 8 penningen aan een onbekende
Er wordt gesproken van 8 penningen zonder nadere aanduiding.

495.
1361, 8 augustus
Testament Pieter van Vught (volledig)
huizen Windmolenbergstraat en Hinthamerstraat
Notaris Adam van Mierde van Den Bossche, clericus bisdom Luik, oorkondt
Pieter van Vught z.v.w. Jan van Vught, handschoenmaker en poorter van ’s-Hertogenbosch,
oorkondt

hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
aan de Tafel van de H. Geest een huis c.a. en een erfgoed in de straat die loopt van de
Hinthamerstraat naar de Windmolenberg; verder een huis c.a. en een erfgoed in de
Hinthamerstraat en zijn aandeel in de erfgoederen v.w. Hendrik van Bladel ‘up die
Hogestraet’ strekkend naar ‘Griensvenne’ [= in Bladel ?]
voorw.:
zijn echtgenote en zijn kinderen hebben hiervan de tocht; alleen wanneer de kinderen
zonder wettige kinderen overlijden, komen deze goederen aan de Tafel die dan wel alle
erop rustende lasten moet betalen
executele:
Gijsbert van Gestel, meester van de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
woonhuis van de notaris in de Beurdsestraat
getuigen van de handeling:
Hendrik van Loyt, clericus en
Thomas Diebart.

496.
1361, 14 augustus
Testament Rutger van Weert (volledig)
kameren Achter de Minderbroeders (volledig)
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt.
van:
Rutger van Weert maakt zijn testament
hij is ziek maar gezond van geest
legaten:
aan de Tafel van de H. Geest drie kameren in de straat die loopt van de Vughterstraat naar
de Vismarkt, gend. Achter de Minderbroeders en al zijn andere goederen, inclusief de
gerede en de ongerede en alle vorderingen
executele:
Gijsbert van Gestel, meester van de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
in één van de drie voornoemde kameren

getuigen van de handeling:
Aart van Beek
Gevard van (den?) Donk
Hendrik Brustensz.

497.
1361, 21 augustus
Schenking erfcijns Gijzel (Haren of Helvoirt)
Notaris Mathias Scilder van Den Bossche, bisdom Luik, oorkondt.
Gerardus Vos namens zijn oom Theodericus Lurinc schenkt
aan: de Tafel van de H. Geest
van: een bestaande erfcijns van 15 schellingen payment
uit: BREDEACKER in GHESEL op de akkeren aldaar naast de HUYSACKER
voorw.: 5 schellingen hiervan zijn bestemd voor het gasthuis bij de Gevangenpoort
plaats van de handeling:
in het woonhuis van Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel voornd. in de kamer
aldaar.
getuigen van de handeling:
Lambert van der Heiden en
Peter van der Heiden

498.
1361, 6 september
Vestiging erfcijns goederen Schijndel
Arnoldus Hoeghenoene draagt na verkoop over
t.b.v.: Arnoldus van Beke z.v.w. Goessuinus van Beke ten behoeve van Ghiselbertus van
Ghestel
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis en 4 bunder land in Schijndel grenzend aan het erfgoed van jonkvrouwe Aleydis
w.v. Ludinc z.v.w. Daniël van den Dijke (DE AGGERE) en al zijn andere goederen
lasten: hertogscijns en een erfpacht van 1 malder aan een onbekende
bijzonderheden het onderpand is voorheen door de verkoper in erfcijns verkregen van
Daniël van den Dijke
Ook afgeschreven in Cartularium, inv. nr. 737, f 84v-85r.

499.
1361, 13 september
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns Hinthamerstraat
Johannes Rademaker (ROTIFEX) z.v.w. Johannes Veren Selien soen belooft
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
wegens: huis c.a. in de Hinthamerstraat
voor: erfcijns £ 4 payment
bijzonderheden uitgegeven met toestemming van de PROVISORES.

500.
1361, 30 september
Verkoop landerijen Schijndel
Theodoricus Bever echtgenoot van Elizabeth d.v.w. Johannes z.v. Godescalcus draagt na
verkoop over
aan: Arnoldus Schoonzoon van Godescalcus van Hulsel
van: drie stukken land in Schijndel

501.
1361, 16 oktober
Verklaring betreffende testament Elizabeth echtgenote van Henricus van Meerlaer
erfcijns Windmolenberg
Notaris Adam van Mierd van Den Bossche oorkondt
Henricus van Meerlaer, poorter van ‘s-Hertogenbosch, Jutta zijn dochter en Agnes van
Hezewyc beloven het testament van Elizabeth, dat zes weken minus één dagen geleden is
opgesteld te zullen naleven. Elisabeth was echtgenote van Hendrik
betreft:
het betreft een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van £ 3 payment uit een
huis c.a. op de Windmolenberg bij de straat die loopt van deze berg naar de brug van Porta
Coeli; Henricus zal de tocht hebben van deze erfcijns.
bijzonderheden:
de verklaring wordt opgesteld op verzoek van Ghiselbertus van Ghestel meester van de
Tafel van de H. Geest; Henricus ligt ziek in bed
plaats van de handeling:
het woonhuis van Henricus op de Windmolenberg.
getuigen tijdens het uitspreken van het testament:

Matheus PISTOR schoonzoon van de testator
Jutta d.v. Henricus voornd.
Agnes van Hesewijc
Arnoldus van den Houte priester en kapelaan
getuigen tijdens het opmaken van deze oorkonde
Johannes Boden
Zezarius van Os kleermaker
Het testament van Liesbeth was niet op schrift gesteld.

502.
1361, 24 oktober
Verklaring betreffende testament Catharina van Mol
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Katryn de dochter van Katryn van Mol verklaart:
inhoud:
Katryn van Mol weduwe v. Hendrik Paal van ‘s-Hertogenbosch, inmiddels overleden, heeft
drie weken na Pasen jongstleden in de Peperstraat in haar woonhuis haar testament
gemaakt. Daarin heeft zij aan de Tafel van de H. Geest vermaakt een erfcijns van £ 3
payment uit een huis c.a. in de Kerkstraat en een erfcijns van 10 schellingen uit een huis c.a.
in de ‘Triniteyt’. Voorwaarde was dat haar dochter Katryn het vruchtgebruik heeft, zolang zij
leeft, en dat dit na haar dood gaat naar Bartold z.v.w. Bonifatius. Pas na diens dood gaat de
rente naar de Tafel van de H. Geest
bijzonderheid:
de verklaring wordt gemaakt op verzoek van Gijsbert van Gestel, meester van de Tafel
plaats van de handeling:
woonhuis van Jan van Mol in de Hinthamerstraat
getuigen van de handeling:
Jan van Mol;
Jan van Mol, priester;
Gerard Groy;
Jan van Duren;
Jan z.v. Jacob Kopkensz..

503.
1361, 24 oktober

Getuigeverklaring omtrent testament Heilwych e.v. Jan van Mol
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Jan van Mol, poorter van ’s-Hertogenbosch, verklaart
inhoud:
Heilwych, echtgenote van Jan voornd. en inmiddels overleden, heeft enige tijd geleden haar
testament gemaakt en daarin aan de Tafel van de H. Geest vermaakt een erfcijns van 38
schellingen payment uit land in de Duizend Morgen in de Slagen in een kamp, waarbij Jan
haar echtgenoot het vruchtgebruik heeft zolang hij leeft
bijzonderheid:
op verzoek van Gijsbert van Gestel, meester van de Tafel
plaats van de handeling:
woonhuis van Jan van Mol in de Hinthamerstraat
getuigen van de handeling:
Gerard Groy;
Jan van Duren;
Jan z.v. Jacob Kopkynsz.
Katryn d.v. Katryn van Mol

504.
1361, 24 oktober
Testament Jan van Mol (volledig)
land Berghem
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Jan van Mol, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
[geen vermelding van gezondheidstoestand]
legaat:
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 20 schellingen uit landerijen in Berghem
bijzonderheid:
De rente gaat uit de volgende stukken land:
de helft van een stuk land;
een stuk land aan de overzijde van de weg;
een stuk land achter een hof;
een stuk land UPTEN VETTEN OGHEN;
een stuk land in VOERTLAER
de helft van een stuk land DIE GHEER in DWILTLANT

de helft van een stuk land UP DIE BRAKE
een derde deel van 2 morgen land in T GHEER
een stuk land gend. ZEVENMAIDERZAET
een stuk land gend. DAT SANTSCELLEKEN
de helft van een derde deel van een beemd gend. DIE MIDDELBEEMT
de helft van 8 hont land van de gemeynte van het dorp Berghem in een kamp tegenover de
HOSTIUS van het huis gend. VOLKEN
2 hont van voornde gemeynte gelegen IN DIE GHEER
1 hont IN DIE DUERSCHE STEGHE
de helft van de gehele heide die was van Jan van Mol in de heide van Berghem
plaats van de handeling:
woonhuis van Jan van Mol in de Hinthamerstraat
getuigen van de handeling:
Jan van Mol, priester;
Jan Boden;
Gerard Groy;
Jan van Duren;
Jan z.v. Jacob Kopkensz.

505.
1361, 13 december
Testament Dirk Scheyfaart (volledig)
erfcijns Verwersstraat
onderwijs
Notaris Dirk z.v.w. Mattheus Ghegel van 's-Hertogenbosch, bisdom Luik, oorkondt
Dirk Scheyfaart maakt zijn testament
hij ligt ziek op bed, maar is gezond van geest
legaten:
1.
aan zijn broer Jan z.v. Jan Scheyfaart een huis c.a. aan de Oude Dieze om zijn school
mee uit te breiden en er te onderrichten (‘in subsidium scole sue extendende et
doctrine adipiscende’)
2.
aan Jan voornd. een erfcijns van 22 schellingen oudgeld uit een huis in de straat die l
oopt van de Kolperstraat naar de Oude Dieze
3.
al zijn andere goederen aan heer Dirk, Jan Scheyfaart zijn neef, jonkvrouwe Agnes,
non in Kedichem, en aan Liesbeth, allen kinderen van zijn broer Jan Scheyfaart
plaats van de handeling:
in 's-Hertogenbosch op de kamer van het woonhuis van de testator

getuigen van de handeling:
Hendrik van den Nieuwenhuizen (‘de Novadomo’), kapelaan in de St. Janskerk, en
Jan Hacke van 's-Hertogenbosch, beiden priesters.
506.
1362, 12 januari
het zesde uur
Overdracht huis Oude Dieze
Notaris Adam van Mierd, clericus bisdm Luik, oorkondt
Johannes Sceyfart, volder en zijn zoon Theodericus Sceyfart, priester in ‘s-Hertogenbosch
dragen over
aan: Johannes Sceyfaart z.v. Johannes voornd. clericus Luik
van: huis c.a. aan de Oude Dieze in nr. 505 gelegateerd door Theodericus Scheyfaert
plaats van de handeling:
in de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Egidius ‘de Libra’ priester
Herman Ketelaar en
Dirk van Megen poorters van ’s-Hertogenbosch.

506a.
1362, 26 februari
Testament Mechtildis van Loet huis Peperstraat (authentiek uittreksel)
Notaris Johannes Leydecker van Den Bossche oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Mechtildis van Loet weduwe van v. Henricus van Vucht alias van Loet, verwer, maakt haar
testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van de helft van een huis c.a. in de Peperstraat te
aanvaarden na de dood van haar echtgenoot
bijzonderheid:
gemaakt op verzoek van Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
(uittreksel) het woonhuis van de notaris
getuigen van de handeling:
Johannes z.v. Arnoldus Aneman clericus

Martinus Snider leek

507.
1362, 18 maart
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns kameren Windmolenbergstraat
Johannes, rademaker z.v.w. Johannes Veren Selien soen belooft te betalen
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
wegens: twee kameren en een lege hofstad aan de WINDMOLENBERCHSTRAET
voor: erfcijns 40 schellingen payment.

507a.
1362, 24 maart
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns kamp Veghel
Johannes gend. Rode Jan van Vechel belooft te betalen
aan: Rodolphus z.v.w. Gloria van Uden
wegens: een derde deel van een kamp DIE HEYDE CAMP in Veghel
voor: erfcijns 47 schellingen payment
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 71r.

508.
1362, 1 april
Uitgifte erfcijns huis Kerkstraat
Theodericus Zuetmelc sr. en zijn zoon Theodericus geeft uit
aan: Stephanus van Haren kleermaker
van: huis c.a. in de Kerkstraat
voor: erfcijns £ 6 payment en de hertogcijns
Op de rug: (zestiende-eeuws schrift) Jan Henrick Boickbynder in die Kerckstraet.

509.
1362, 6 april
Vestiging erfpacht landerijen St. Michielsgestel
Johannes Wedighensoen vestigt
t.b.v.: Theodericus van Meghen z.v. Theodericus van Meghen
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: DIE HESPACKER en een beemd gend. DIE TORFT in St. Michielsgestel
lasten: een cijns aan de heer van St. Michielsgestel

510.
1362, 5 mei
Verkoop erfcijns huis St. Janskerkhof
Gerardus Quedens soen van Zonne draagt na verkoop over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis c.a. bij het St. Janskerkhof

511.
1362, 17 mei
Vestiging erfcijns huis Orthenstraat
Hilla d.v.w. Bartholomeus Quadeheynen soen vestigt
t.b.v.: Cecilia w.v. Theodericus Buxken
van: erfcijns 35 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Orthenstraat strekkend van de straat tot aan de Dieze
lasten:
erfcijnzen n.l. 20 schellingen oudgeld, 45 schellingen payment aan Cecilia voornd.en 35
schellingen payment aan de CAPELLANI van de St. Janskerk

512.
1362, 30 mei
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Peperstraat
Gherisius Loedekenssoen belooft te betalen
aan: Katherina van Molle d.v.w. Henricus Pael
wegens: huis c.a. in de Peperstraat
voor: erfcijns £ 4 payment.

513.
1362, 2 juli
Vestiging erfcijns huis Orthenstraat
Margareta d.v.w. Johannes Colvaert vestigt
t.b.v.: Ghibo van Ghestel
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Orthenstraat grenzend aan het water.

514.

1362, 6 augustus
Verkoop erfpacht goederen Nuland
Arnoldus Abt, schoenlapper draagt na verkoop over
aan: Ghibo van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht van 2 sester uit 1 mud rogge
uit: erfgoederen (niet gespecificeerd) in Nuland

515.
1362, 2 september
Schenking erfcijns kamer Markt
Notaris Johannes Leydecker oorkondt
Matheus z.v.w. Godefridus Rademaker en Theodericus Berwout gehuwd met Katherina d.v.
Godefridus voornd. schenkt
aan: Henricus van den Dijk en Adam van Neijnsel, kerkmeesters van de St. Janskerk
van: erfcijns 20 schellingen
uit: een kwart van een kamer op de Markt
bijzonderheden deze erfcijns is in twee delen elk van 10 schellingen door resp. Godefridus
en Katherina aan de fabriek van de St. Janskerk vermaakt
plaats van de handeling: in de St. Janskerk in het koor van St. Nycholaus
Er wordt gesproken van schellingen zonder nadere aanduiding.

516a.
1363, 7 februari
Vestiging erfcijns goederen Son
Rutger van Ouden ridder vestigt ten behoeve van Gerard z.v.w. Jacob Coptiten een erfcijns
van 15 pond payment uit zijn goederen in Son in AENSTOT met toebehoren.
Alleen bekend door middel van een uitwinning vermeld in een oorkonde van 3 maart 1446
(nr. 2131).

516.
1362, 19 november
Overdracht erfcijns kamp Deuteren
Johannes van Ghestel draagt over aan
aan: Johannes Coninc z.v.w. Petrus Coninc
van: erfcijns £ 9 payment
uit: een kamp van 3½ morgen achter OETHEREN.

517.
1363, 18 februari
Testament Jan van Steensel (volledig)
Notaris Jan Leidekker van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Jan van Steensel, wapenkoning (‘rex armorum’) en poorter van 's-Hertogenbosch, tevens
e.v. jonkvrouwe Volcwych maakt zijn testament
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk 40 schellingen eens
2.
aan de minderbroeders een erfcijns van 20 schellingen voor zijn jaargetijde
3.
aan de predikheren een erfcijns van 10 schellingen voor zijn jaargetijde
4.
aan de clarissen een erfcijns van 10 schellingen voor zijn jaargetijde
5.
aan de Lieve Vrouwe Broederschap een erfcijns van 10 schellingen; zij waren bereid
hiermee genoegen te nemen (‘quibus aliis juribus voluerunt contentari’)
6.
aan de pastoor en de kapelaans van de kerk van de stad 's-Hertogenbosch een erfcijns
van 30 schellingen voor zijn jaargetijde;
De renten onder 2. tot en met 6. gaan uit het huis van Willem van Boxtel in ’s
Hertogenbosch naast het huis van w. Jacob Coptyten sr.; de helft van deze renten wordt na
zijn dood uitgekeerd, de rest na de dood van zijn echtgenote
7.
aan het Tafel van de H. Geest een erfcijns van 4 schellingen
8.
aan de infirmerie [= hier gasthuis] van heer Hendrik van Neynsel en aan de infirmerie
[= hier: gasthuis] van Antonie ieder een erfcijns van 3 schellingen of een som geld om
daarmee zo'n rente te kopen
9.
aan jonkvrouwe Mechteld, hun dochter, een erfcijns van £ 8 als lijfrente
10.
Jan en Volkwych vermaken aan elkaar £ 200 te verkrijgen door goederen te verkopen
die zij tijdens hun huwelijk hebben verworven
bijzonderheid:
aparte oorkonde door de officiaal van het bisdom Luik, waarin hij het testament goedkeurt
plaats van de handeling:
vóór het ziekbed van Volkwych in de kamer van het woonhuis van de testatoren
getuigen van de handeling:
Klaas van Enode, priester;
Rutger z.v.w. Aart Harleweide;
Gerborg d.v.w. Aart van Tongelre
Er wordt gesproken van 200 pond zonder nadere aanduiding. De schellingen worden niet
nader aangeduid.

518.

1363, 9 maart
Verkoop huis Windmolenberg
Johannes van Uden, linnewever draagt na verkoop over
aan: Johannes van Stralen
van: de helft van een huis c.a. op de WYNMOLENBERCH
lasten: erfcijns 8 schellingen aan de priesters van de St. Janskerk

519.
1363, 6 april
Erfdeling huis Achter de Tolbrug
Erfdeling tussen de kinderen v.w. Theodericus Spiker
aan: Enghelbertus z.v.w. Theodericus voornd. valt toe een erfcijns van £ 3½ payment uit een
huis c.a. Achter de Tolbrug.

520.
1363, 9 april
Overdracht land Herpen
voor schepenen van Herpen Aernt van Huselinghen en Peter Coppen zoen
Jacob broer van Peter Coppen soen en Fie zijn echtgenote dragen over
aan: Villen van Lichtenberch
van: 1 hont land in GHENEE ONDER HOVEN
Met de zegels van de twee schepenen van Herpen.

521.
1363, 13 april
Vestiging erfcijns land Berghem
Lambertus z.v. Johannes z.v.w. Batha vestigt
t.b.v.: Arnoldus Stamelaert van der Spanct t.b.v. Jacobus z.v. Henricus van Uden
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: een stuk land in de parochie van DUER OPTEN BAUWERT
Afgeschreven in zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 34v.

522.
1363, 11 mei
Verkoop hoeve St. Oedenrode Ter Heze
Arnoldus Rover ridder draagt na verkoop over

aan: Johannes van der Ziwinde schoonzoon v.w. Arnoldus van der Poorten
van: de hoeve TER HEZE in St. Oedenrode
lasten: hertogscijns: een cijns aan de heer van Helmond; een cijns aan het kapittel van St.
Oedenrode; een hooitiend aan anderen
bijzonderheden de pachter op de hoeve is Heymericus van Boeck
Op de rug: der Bonifanten hoeve.
523.
1363, 11 mei
Overdracht recht van naasting hoeve onder nr. 522
Alardus van Vauderic z.v.w. heer Eustacius van Brakel draagt over
aan: de koper (zie nr. 522)
van: zijn recht van naasting op de hoeve onder nr. 522

524.
1363, 11 mei
Belofte betreffende hoeve Ter Heze (nr. 522); conflict Jekschot
Arnoldus Rover ridder heeft beloofd dat voor het geval dat het goed TER HEZE, zojuist
verkocht aan Johannes van der Ziwinden, enig geld zou kosten bij gelegenheid van een
accoord of de oorlog om JECSCOET die tot op de dag van vandaag is gevoerd, dat hij dan de
koper schadeloos zal stellen dat wil zeggen hij zal hem dan de koopsom teruggeven.
Commentaar:
Jekschot was een grondheerlijkheid onder St. Oedenrode (zie Oorkondenboek NoordBrabant, deel I, nr. 835). Er is sprake van een conflict (GUERRA) om dit goed. Het stuk
behoort tot het archief van de Bonnefanten.

525.
1363, 15 mei
Overdracht erfcijns huis Oude Hulst
Johannes Yewijns soen vleeshouwer draagt over
aan: Goessuinus Cnode z.v.w. Heilwigis uten Voerde
van: een bestaande erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis c.a. op de Oude Hulst.

526.
1363, 18 mei
Vestiging erfcijns landerijen Heesch
Johannes van Berze van Hees vestigt

t.b.v. Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: twee stukken land in HEES
lasten: erfcijns van 5 penningen aan ?
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 44v.

527.
1363, 27 mei
Overdracht erfcijns hoeve Loon op Zand
Mechtildis w.v. Godefridus Dunnecop en haar kinderen dragen over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 40 schellingen oudgeld
uit: een hoeve in LOEN met toebehoren en 2½ bunder land in Udenhout
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 175r.

528.
1363, 6 juni
Getuigenverklaring testament Johannes van Lit huis Peperstraat
Notaris Johannes Leydecker van Den Bossche oorkondt
Arnoldus van den Hout, VICECURATUS van de St. Janskerk, die destijds de laatste
sacramenten toediende en Rosinus DE MYRABELLO z.v. meester Hermanus chirurgijn, en
koster in deze kerk, die daarbij aanwezig was, hebben een getuigeverklaring afgelegd over
het testament van Johannes van Lit op verzoek van Ghiselbertus van Ghestel meester van
de Tafel van de H. Geest.
betreft:
onder andere een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een huis c.a. in de Peperstraat,
waarbij zijn echtgenote Aleydis de tocht zal bezitten.
tijdstip van het testament:
na Pasen j.l. (het precieze tijdstip is niet bekend)
plaats van het testament:
op de bovenkamer van het woonhuis van de testator in de Peperstraat
plaats van deze verklaring:
de AULA van het huis van de Tafel voornd.
getuigen van de handeling:
Waltherus van Bladel en Zegerus Hughen soen poorters van ‘s-Hertogenbosch

De andere legaten worden niet vermeld.

528a.
1363, 28 juli
Overdracht erfcijns huis Peperstraat
Heylzoeta d.v.w. Henricus zwaardveger (FORBITOR), begijn draagt over
aan: Winricus, bakker die de erfcijns tevens verschuldigd was
van: erfcijns £ 4 en 11 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Peperstraat grenzend aan het erfgoed van Egidius de (SCRIPTOR).
Op de rug: onder andere dat Wimken de Becker de debiteur is en later meester Jan Stempel.

529.
1363, 6 augustus
Erfdeling beemd De Vliert
Erfdeling tussen de erfgenamen v.w. Rudolphus Koyt
Aan Johannes z.v. Rudolphus voornd. valt toe 4 morgen land in de Duizend Morgen
gemeijnte van de stad ‘s-Hertogenbosch in DIE VLIEDERT naast de beemd van de leprozen
en grenzend aan de beemden van MAELSTROOM.
De andere kavels worden niet vermeld.

530.
1363, 17 augustus
Overdracht goed Ter Heze St. Oedenrode
Johannes van der Zidewinden schoonzoon v.w. Arnoldus van der Poorten draagt over
aan: Henricus Buc, priester
van: het goed TER HEZE in St. Oedenrode (zie nr's 522-524)
Behoort tot het archief van de Bonnefanten.

531.
1363, 26 september
Overdracht erfgoed Windmolenberg
Johannes Boem z.v.w. Henricus Boem draagt over
aan: Aleydis w.v. Johannes Kremer
van: een stukje erfgoed op de WYNMOLENBERCH
lasten: een erfcijns van 6 penningen aan een onbekende

531a.
1363, 5 oktober
Betalingsbelofte na uitgifte hoeve Den Dungen
Johannes z.v.w. Egidius Hovelman belooft te betalen
aan: Johannes van Den Dungen
wegens: huis, schuur en hof en aangelegen erfgoederen in het vrijdom van ‘sHertogenbosch OPTIE SPORCKT
voor: erfcijns £ 17 payment
lasten: een cijns van 7 schellingen aan de heer van Boxtel en erfcijnzen ter waarde van 19
schellingen payment aan anderen
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium inv. nr. 737 f 9r/v.

532.
1363, 26 oktober
Verkoop kamp heideveld Schijndel - Elde
Goessuinus Mutsart jr. c.s. draagt na verkoop over
aan: Ghiselbertus van Ghestel
van: een kamp heide in de jurisdictie van Schijndel in EILDE
lasten: een cijns van 7½ oude groten aan de heer van Boxtel.

533.
1363, 26 oktober
Erkenning recht van naasting op nr. 532
door: de koper
aan: Arnoldus Mutsart

534.
1363, 26 oktober
Overdracht recht van naasting op nr. 532
door: Arnoldus Mutsart
aan: de koper

535.
1363, 4 november
Overdracht land Vrijdom

Arnoldus Stamelaert van de Kelre draagt over
aan: meester Wolphardus, chirurgijn (PHISICUS)
van: 1 morgen land op DIE HOEGHE VOGHELDONC in de Duizend Morgen, gemeijnte van de
stad ‘s-Hertogenbosch
voorw.: dit land mag alleen vervreemd worden aan poorters van de stad ‘s-Hertogenbosch

536.
1363, 7 december
Overdracht erfcijns onderpand onbekend
Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenputte draagt over
aan: Cecilia w.v. Theodericus Buxken
van: erfcijns £ 4 payment
uit: niet vermeld in de oorkonde.

537.
1363, 14 december
Overdracht erfcijns bij de Korenbrug
Theodericus z.v. Theodericus Buxken draagt over
aan: Henricus Crabbart
van: een bestaande erfcijns 46 schellingen en 8 penningen
uit: niet vermeld in de oorkonde
Op de rug: voorbij de Korenbrug in een straatje, waarlangs men naar de muur van de stad
gaat (vijftiende-eeuws schrift)
Er staat alleen schellingen en penningen zonder verdere aanduiding.

538.
1363, 18 december
Overdracht erfpacht Heeswijk
Wilhelmus z.v.w. Eelkinus vleeshouwer draagt over
aan: Henricus Crabbart t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: onderpanden in Heeswijk

539.
26 december 1363 (indien Jaardagsstijl)
26 december 1362 (indien Kerststijl)
Getuigeverklaring testament Wilhelmus van Tyel en zijn echtgenote Margareta

Notaris Johannes Leydecker van Den Bossche oorkondt
Johannes Hac, priester, Rosinus z.v. meester Hermanus, chirurgijn en Petrus Potghyter,
priester die daarbij aanwezig zijn geweest, leggen op verzoek van Ghiselbertus van Ghestel
PROCURATOR SEU RECEPTOR REDDITUM van de Tafel van de H. Geest een getuigenverklaring af over de inhoud van het testament van Wilhelmus van Tyel, kleermaker en zijn
echtgenote Margareta.
inhoud:
Willem van Tiel, kleermaker en poorter van 's-Hertogenbosch, en zijn echtgenote Griet,
maakten op of omstreeks 1 november 136. [ten dele onleesbaar] en 4 december 1362 hun
testament; daarin vermaakten zij al hun goederen aan het Tafel van de H. Geest ?
bijzonderheden:
de verklaring is afgelegd op verzoek van Gijsbert van Gestel, meester van de Tafel van de H.
Geest
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testator vóór zijn ziekbed (testament);
in de zaal (‘aula’) van de Tafel van deH. Geest (verklaring)
getuigen van de handeling:
Wouter van Bladel;
Hendrik ... [onleesbaar] en
Zeger Hugensz., allen poorters van 's-Hertogenbosch
De oorkonden is zwaar beschadigd.

540.
1363, 28 december
Overdracht erfcijns huis Achter de Tolbrug
Engbertus z.v.w. Theodericus Spiker draagt over
aan: zijn zuster Heilwigis
van: erfcijns £ 3½ payment
uit: huis c.a. Achter de Tolbrug.

541.
1364, 14 februari
Openbare verkoop huis Hinthamerstraat
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Henricus Crabbart gemachtigd door Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de

H. Geest draagt na verkoop over in het openbaar
aan: Arnoldus van Beke, natuurlijke z.v.w. Arnoldus van Beke, priester
van: huis c.a. aan de Hinthamerstraat
bijzonderheden uitgewonnen wegens achterstallige erfpacht

541a.
1364, 7 maart
Erfdeling hoeve Helvoirt
Partijen:
A.: Wendelmodis w.v. Rodolphus Koyt, Johannes haar zoon en Christianus Becker gehuwd
met Agnes haar dochter
B.: Henricus van Mierde, Adam en Heilwigis kinderen v. Henricus voornd. en Petrus van Acht
gehuwd met Hilla d.v. Henricus voornd.
aan A. is toegevallen uit de erfenis van w. Symon van Diefhout:
in Helvoirt:
een huis op LEENDONC
een stuk land van 12 lopenzaad grenzend aan DIE MIDDELGRAVE
een akker van 18 lopenzaad grenzend aan DIE MIDDELGRAVE
de helft van een beemd grenzend aan jkvre Elisabeth Comans
de helft van een akker achter de hof van het huis
een omgrachte EUSEL achter de hof ernaast
de helft van 6 bunder land gend. DAT LAER
de helft van 3 bunder land gend. DAT LAER gelegen aan de kant van RUMTSVOERT
de helft van de COELHOF grenzend aan het huis
voorwaarde: beide partijen geven elkaar recht van weg over elkaars gronden

542.
1364, 14 maart
Overdracht rechten op huis nr. 541
Petrus van Berze, Gerardus van Berze, Eeffa van Berze;
Elisabeth weduwe van Jacob van Berze;
Johannes van Berze z.v.w. Johannes z.v. Ghibo;
Ghibo, Willelmus, Katherina en Oda kinderen v.w. Ghibo;
Arnoldus van Berlikem;
Henricus Porter;
Margareta d.v. Nicholaus Gheenmans (?);
Willelmus Toelinc;
Johannes z.v.w. Hubertus van Berze
zij allen dragen over
aan: Arnoldus van Beke, de koper

van: alle rechten hen aangeërfd v.w. Johannes van Berze op het huis in de Hinthamerstraat
tegenover het grote huis (MANSIO) van Nycholaus van Meghen
bijzonderheden Johannes van Berze had een deel van deze goederen in erfcijns gekregen
van Henricus van den Dijke (DE AGGERE).

543.
1364, 26 maart
Ruil land Herpen
voor: schepenen van Herpen HEINRICC DIE WUEST en JAN MANGHELAERT
partij: A Ghoeswijnt Merselijs zoen van Mameren en Mechtel zijn echtgenote
partij: B Lambrecht z.v. Jan Baten zoen van den Bossche
Partijen ruilen
A draagt over aan B
14 h. land naast DOSSEN DONC grenzend aan de TEN BEIRENLAERVAERT
lasten: de wetering; geen dijklasten
Met de zegels van de twee schepenen.

544.
1364, 21 mei
Uitgifte land gemeijnte Helvoirt
schepenen en gezworenen van het dorp Helvoirt met toestemming van de GOEDE LUDE DIE
INDEN VOERS. DORPE GHESETEN SYN geven uit
aan: Jan Coute z.v.w. Rolof Cout
van: 10 roeden land op LEENDONC afkomstig uit de gemeijnte gelegen in een dries voor de
deur van het huis van Jan voornd.
voor: een CHYNS van 2 penningen payment
De monetaire frasering luidt: 'voer enen chyns jaerlyc ende erflyc van twee penninghen
alzulc ghelds als elcs jaers opten dach der gulden gemeynlijc in boersen gaen sal alle jaer' op
St. Thomasdag en 'voer enen chyns jaerlyc ende erflyc van twee penninghen alzulc ghelds
als elcs jaers opten dach der gulden gemeynlijc in boersen gaen sal alle jaer' op St.
Thomasdag.
Op de rug: niets.
Taal: Middelnederlands
Het schependomszegel ontbreekt
De namen van de schepenen en gezworenen worden niet genoemd.

545.
1364, 4 juni
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Vught

Henricus van Soye belooft te betalen
aan: Johannes van Haenwijc
wegens: huis en hof in de parochie van Vught-St. Lambertus in de TATERSTRAET
voor: erfcijns £ 4 payment en erfcijnzen ter waarde van 23 schellingen en 4 penningen aan
anderen
Bij teruggave betaalt Hendrik een dubbele cijns
Op de rug: nu 45 schellingen wegens verlaging van de erfcijns wegens WANDOGENSCHAPPE
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium inv. nr. 737, f 3r.

546.
1364, 6 juni
Overdracht erfcijns Colperstraat
Johannes z.v. Johannes van Hedel en Johannes z.v.w. Wilhelmus van Oyen draagt over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 8 schellingen payment
uit: huis c.a. in de COLPERSTRATE (zie nr. 5)

547.
1364, 6 juni
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Orthenstraat
Johannes Stael belooft te betalen
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
wegens: een huis c.a. in de Orthenstraat strekkend richting van het MUNTELKEN
voor: erfcijns 50 schellingen payment.

547a.
1364, 17 juni
Overdracht goederen Markt en Kerkstraat
Jacobus natuurlijke z.v.w. Johannes van Neynsel draagt over
aan: Johannes van der Zidewijnden schoonzoon v.w. Arnoldus van der Poorten
van:
1. een huis c.a. op de markt
2. een erfcijns van £ 10 payment uit 1.
3. een erfcijns van £ 10 payment uit erfgoederen daarachter, gelegen tussen dit huis en de
stadsmuur met de poort naast het huis en de ingang van deze poort
4. alle rechten verworven van br. Theodericus bisschop van GIBELETHENSIS (?) op 3.
5. een erfcijns van 20 schellingen payment uit een huis in de Kerkstraat
6. het huis van Hermanus Keteleer in de Kerkstraat
Ingevoegd in nr. 831.

547b.
1364, 17 juni
Transacties met betrekking tot Dinther-Hommelheze
Johannes Cuper z.v. Bela Cupers heeft afstand gedaan van de goederen die Jacobus
natuurlijke z.v. w. Johannes van Neynsel en Bela Cupers zijn moeder hebben verworven of
zullen verwerven met uitzondering van de goederen, die in cijns zijn uitgegeven en waarvan
hij de oorkonden onder zich heeft. Deze goederen moeten ten goede komen aan Johannes
z.v. Jacobus voornd.
Johannes voornd. heeft beloofd, dat Johannes Cuper na de dood van Jacobus en Bela zal
krijgen de helft van de hoeve met de helft van de veestapel gend. DIE HOMMELHEZE in
Dinther naast het bos van BERNHEZE

547c.
1364, 27 juni
Inbewaringgeving oorkonden huis Oude Dieze
Lambertus Wytmeri jr. Rutgherus Heyarts, Arnoldus van den Loect, Rodolphus z.v.
Theodericus van der Ameiden hebben verklaard ontvangen te hebben van Katherina d.v.w.
Wolterus Zelden van den Hout
1. een oorkonde verleden voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch betreffende een huis op de
Oude Dieze verkocht aan Henricus Stercke en
2. een oorkonde verleden voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch betreffende een erfcijns
van 3 schellingen en 6 penningen uit dit huis.
Er staat schellingen en penningen zonder nadere aanduiding.

548.
1364, 4 juli
Verkoop land Oss
Johannes Teyen z.v.w. Heymericus Teyen draagt na verkoop over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: ½ morgen land in Oss op de gemeijnt naast het erfgoed van de Tafel van de H. Geest

549.
1364, 4 juli
Overdracht land Oss
Theodericus van Zaubeke z.v.w. Johannes van Saubeke draagt over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest

van: 4 hont land in Oss op DIE PAELACKER

550.
1364, 22 augustus
Vestiging erfcijns huis Papenhulst
Arnoldus Hoeloeghe vestigt
t.b.v.: Herzewindis echtgenote van Goessuinus Aenlevy (of: Aenleoy)
van: erfcijns 10 schellingen payment
uit: de helft van een huis op de HULS
lasten: hertogscijns en een erfcijns van 20 schellingen oudgeld aan een niet nader
genoemde
Op de rug: Papenhulst.

551.
1364, 10 september
Verkoop erfpacht hoeve Tilburg-Broekhoven
Johannes Soeyvel z.v. Rutgherus van Kessel draagt na verkoop over
aan: Johannes van der Cloot (DE GLOBO) clericus t.b.v. Ghiselbertus z.v.w. Ghiselbertus van
Vlochoven
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: de hoeve TE BROECHOVEN die was van Wilhelmus (de) Gruyter in de parochie van
WESTILBORCH

551a.
1364, 26 september
Verkoop beemd Haren-Luissel
Heilwigis en Engelberna d.v.w. Arnoldus Nennen soen en Nycholaus gend. Hob/1 (?) hun
schoonzoon verkopen
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: een beemd in Haren in LUCEL
lasten: hertogscijns en erfcijnzen ter waarde van 28 penningen aan anderen

551b.
1364, 6 oktober
Overdracht land Heesch-Zoggel
voor schepenen van Heesch HEYNMAN BELEN SOEN, DIDDERIC VAN RUNNEN (?), PETER
ERMGARDEN SOEN en HEYN VAN ZULEN

Jan van Zochel draagt over
aan: Arnd zijn zoon
van: een stuk land van 8 lopenzaad OP ZOCHEL IN DIE NUWE HOVE
lasten: een cijns van 3 penningen en 1 helling aan de geburen van Heesch.
bijzonderheden De vier schepenen van Heesch die de oorkonde uitvaardigen verklaren dat
hun medeschepen Claus van Zochchen z.v. Reynken Bits verklaarde, dat deze transactie ten
overstaan van hem is geschied
Het schependomszegel van Heesch is verdwenen.
De valuta is onbekend.

552.
1364, 19 december
Vestiging erfcijns goederen Schijndel
Arnd Hoeghe Noene vestigt
t.b.v. Ghiselbertus van Ghestel
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis, hof en aangelag gend. DIE HEMELSDONC en een akker gend. DIE VORSDONC met
toebehoren in de jurisdictie van Schijndel
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 85r/v.

553.
1364, 23 december
Getuigenverklaring testament Hermanus van der Stoven huis St. Janskerkhof
Notaris Johannes Leydecker van Den Bossche oorkondt
Sala van der Stoven (of Sconen) de weduwe van de testator Hermanus van der Stoven en
Beatrix w.v. Johannes van Mechelen, hersteller van oude kleren, hebben op verzoek van
Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest een getuigenverklaring
afgelegd over de inhoud van het testament.
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van de helft van een huis voorbij/achter (ULTRA) het
St. Janskerkhof, waarbij zijn echtgenote Sala de tocht zal bezitten
tijdstip van het testament: op 27 oktober nu 4 jaar geleden (= 27 oktober 1360)
plaats van de handeling:
het woonhuis van Sala voornd.
getuigen van de handeling:
Gerardus van Milheze

Petrus van EYNSPYCKE [= Enspijk]
Walterus GRAVE
allen van het bisdom Luik.

554.
1365, 9 januari
Overdracht erfcijnzen Boxtel
Ghibo Penninc van Ghestel draagt over
aan: Gerardus Wisseleer
van: twee bestaande erfcijnzen van 16 schellingen payment en 24 schellingen payment
Op de rug: Boxtel (zie ook nr. 470)
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium inv. nr. 737, f 167v.

555.
1365, 28 januari
Overdracht erfcijns erfgoederen Oss
Johannes van der Zidewijnden schoonzoon van w. Arnoldus van der Poorten draagt over
aan: Johannes Cuper z.v.w. Arnoldus Cuper
van: een bestaande erfcijns 40 schellingen oudgeld
uit: erfgoederen in Oss.

555a.
1365, 28 januari
Overdracht goederen Markt en Kerkstraat
Johannes van der Zidewijnden schoonzoon van Arnoldus van der Poirten draagt over
aan: Johannes Cuper z.v.w. Arnoldus Cuper
van: de goederen omschreven in nr. 547a.
Ingevoegd in nr. 831

556.
Vervallen

557.
1365, 2 april
voor het negende uur of daaromtrent
1. Overdracht erfcijns Oss onderpand onbekend
2. Overdracht zelfde erfcijns

3. Testament (authentiek uittreksel) Fyssia Borchgraven erfcijns onderpand onbekend
voor: (1-3) notaris Johannes Leydecker van Den Bossche, clericus bisdom Luik
1.
door: Arnoldus van Uden pastoor van de kerk van Vught - St. Petrus als executeur van het
testament van Fyssia Borchgraven draagt over
aan: Aleydis d.v.w. Henricus Baere
van: erfcijns £ 10 payment (zie: 1359, 28 oktober)
uit: onderpanden niet vermeld
bijzonderheden deze erfcijns is door Fyssia samen met een erfpacht van 1 mud rogge als
lijfrente vermaakt aan Aleydis
2.
Arnoldus en Aleydis voornd. dragen over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: deze erfcijns van £ 10 payment
3.
Op verzoek van Ghiselbertus van Ghestel is een authentiek uittreksel gemaakt van het
testament van Fyssia gepasseerd voor notaris Adam van Mierd
betreft:
een legaat van een erfcijns van £ 16 aan Henricus van Neynsel deken van Cuijk als lijfrente
en na zijn dood aan Arnoldus van Uden; na hun beider dood komt deze erfcijns toe aan de
predikheren te ‘s-Hertogenbosch als bijdrage in de kosten van een nieuw altaar te bouwen
en in te wijden in hun kerk; vóór dit altaar wil Fyssia begraven worden; de predikheren
mogen deze erfcijns niet vervreemden of in tocht geven en indien zij dit toch doen, dan
vervalt de erfcijns aan de Tafel die deze dan moet besteden aan lakens, hemden en klompen
(SOCULARES) voor de armen
plaats van de handeling (1-3):
het woonhuis van Gerardus Nycholai
getuigen van de handeling:
GHEVARDUS VAN EYNDOVEN
Hendrik CRABBART
Jan z.v. Leyte Baers
allen bisdom Luik
Op de rug: £ 10 Oss
Afgeschreven in het cartularium inv. nr. 737, f 36r - 37r.

558.
1365, 5 april

Overdracht erfcijns erfgoed Vismarkt
Henricus Crabbart draagt over
aan: Arnoldus Stamelaert van den Spanct t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 46 schellingen en 8 penningen payment
uit: zie nr. 398.

559.
1365, 21 april
Overdracht erfcijns erfgoederen Hinthamerstraat
Mathias Scilder priester en erfgenaam v.w. Gerardus van Neynsel draagt over
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 10
uit: huis met alle toebehoren in de Hinthamerstraat aan weerszijden van het water naast
het erfgoed van de vrouwe Wytvliet
voorw.: na de dood van Mathias zal de Tafel dit besteden tot het heil van de ziel v.w.
Marcelius van Keulen aan de armen
bijzonderheden deze erfcijns is aan Gerardus van Neynsel (zie nr. 175) verkocht ten behoeve
van de ELEMOSINA van Marcelius van Keulen.

560.
1365, 3 mei
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht/erfcijns landerijen Strijp
Henricus Belen soen van Stripe geeft uit
aan: Aleidis w.v. Johannes Aykinus
wegens: een stuk land INT LOE, een stuk land naast DIE SCERPE ACKER, de SCERPE ACKER,
een stuk land gend. DAT CRANENSTUC, een streep land, een stuk land, alles in Strijp
voor: erfpacht 18 lopen rogge Eindhovense maat te leveren in Strijp en een erfcijns van 5
schellingen payment.

561.
1365, 3 mei
Betalingsbelofte na uitgifte landerijen Strijp
Johannes van Lievendael belooft te betalen
aan: Aleidis w.v. Johannes Aykinus
wegens: drie stukken land in Strijp, één in DAT LOE en één gend. DIE CULACKER
voor: erfpacht 15 lopen rogge Eindhovense maat te leveren in Strijp en een erfcijns van 4
schellingen payment.

562.
1365, 3 mei
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht/-cijns landerijen Strijp
Johannes van den Vonne belooft te betalen
aan: Aleidis w.v. Johannes Aykinus
wegens: 3 stukken land in Strijp, het tweede gend. DIE VLAS CLOET, het derde DIE
NEDERACKER grenzend aan de WATERLAET
voor: een erfpacht van 20 lopen rogge Eindhovense maat te leveren in Strijp en een erfcijns
van 5 schellingen payment.

563.
1365, (3) mei
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht/-cijns landerijen Strijp
Godefridus van den Water soene (?) belooft te betalen
aan: Aleidis w.v. Johannes Aykinus
wegens: land in Strijp
voor: erfpacht 8 lopen rogge Eindhovense maat te leveren in Strijp en een erfcijns van 4
schellingen
Deels onleesbaar wegens beschadiging door vocht.

564.
1365, 19 mei
het uur van de noon
Overdracht erfpacht Oirschot - Stratum
Notaris Mathias Scilder van Den Bossche, bisdom Luik, oorkondt
[geen vermelding van priester of clericus]
Nycholaus van Meghen poorter van ‘s-Hertogenbosch en weduwnaar van Elizabeth Frederici
draagt over ter uitvoering van haar testament
aan: Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: zie nr. 101a. (Oirschot-Stratum)
plaats van de handeling:
in het klooster van Porta Coeli bij 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Adam van Gestel
Hendrik van Hintham (‘Hynthem’)

564a.
1365, 19 mei
Overdracht recht van naasting erfcijns onderpand onbekend
Henricus van Essche draagt over
aan: jonkvrouwen Margareta en Heilzoeta Zwertfegers ten behoeve van het Groot Begijnhof
ten behoeve van de infirmerie van dat Begijnhof
van: zijn recht op naasting van erfcijns van £ 4 en 4 schellingen
uit: niet vermeld
Deels onleesbaar wegens beschadiging.

564b.
1365, 24 juli
Overdracht erfpacht Oirschot - Stratum
Nicholaus van Meghen w.v. Elisabeth Frederici draagt over
aan: Henricus Crabbart t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: zie nr. 101a.
Het betreft hier dezelfde erfpacht als in nr. 564

565.
Auth. afschrift van nr. 564b. uit 1595

566.
1365, 30 juli
het uur van de vespers
Overdracht goederen Orthenstraat en elders
Notaris Adam van Mierd van Den Bossche oorkondt
Ghiselbertus van Ghestel, poorter van ‘s-Hertogenbosch, die ziek te bed ligt, draagt over
aan: Johannes van der Zidewijnden PROVISOR van de Tafel van de H. Geest
van: alle goederen die hij met het geld van de Tafel heeft verworven t.b.v. deze instelling
plaats van de handeling:
in het predikherenklooster in de kamer van broeder Gheerlacus
getuigen van de handeling:
Hendrik Stierken

Jan van Gemert
Jan ‘Cupjens zoen’
Aart ‘Stamelart van der Spanct’
Op de rug: £ 11 Orthenstraat.

567.
1365, 30 juli
Erkenning eigendom goederen algemeen
Ghiselbertus van Ghestel en Mechtildis zijn echtgenote erkennen dat alle goederen die door
hen verworven zijn, dat deze verworven zijn en zullen zijn ten behoeve van de Tafel van de
H. Geest. De Tafel en haar PROVISORES nemen de daarop rustende cijnzen en pachten voor
hun rekening.

568.
1365, 22 augustus
Overdracht huis Papenhulst of Oude Hulst
Henricus Boelart echtgenoot van Aleydis d.v.w. Jacobus van Tiel draagt over
aan: Henricus Crabbart t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een huis c.a. op de HULS

569.
1365, 19 september
Verkoop erfcijnzen Orthenstraat huizen
Arnoldus Stamelart van den Kelre c.s. draagt na verkoop over
aan: Arnoldus Stamelart van den Spanck t.b.v. Jacobus z.v. Henricus van Uden
van: bestaande erfcijnzen van £ 3 en 6 schellingen payment en 15 schellingen payment.
uit: twee huizen c.a. in de Orthenstraat.

570.
1365, 21 september
Testament Fredericus z.v.w. Fredericus PISTORIS
erfcijns Orthenstraat (volledig)
Notaris Jan Leidekker van ‘s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Frederik z.v.w. Frederik, bakker en poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van geest maar ziek

legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 16 schellingen eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 20 schellingen eens
3.
aan de pastoor en de kapelaans van de St. Janskerk een erfcijns van 10 schellingen
bestemd voor een jaargetijde
4.
aan de predikheren een erfcijns van 5 schellingen bestemd voor een jaargetijde
5.
aan de minderbroeders een erfcijns van 5 schellingen bestemd voor een jaargetijde
6.
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 12 schellingen bestemd om onder de
armen te verdelen
De erfcijnzen onder 3 tot en met 6 gaan uit een erfgoed in de Orthenstraat
7.
aan Jan Coptyten zijn oom al zijn leengoederen en de helft van zijn roerende goederen
en gerede goederen
8.
aan ‘matrona’ Mechteld Coptyten weduwev. Jan Berwout, haar neef, een kwart van
al zijn roerende en onroerende goederen
9.
aan Jacob Coptiten z.v.w. Jacob Coptyten een kwart van al zijn roerende en
onroerende goederen
voorwaarden:
Wie zich van de erfgenamen of legatarissen tegen de uitvoering van dit testament verzet,
wordt uitgesloten van zijn erfdeel of legaat. Alle schulden aan Jacob moeten worden
voldaan, maar Jacob geeft dan wel alle hierop betrekking hebbende oorkonden aan
Mechteld; doet hij dit niet, dan vervalt zijn erfdeel aan Mechteld
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in een kamer vóór zijn ziekbed
getuigen van de handeling:
Gerard Groy;
Jan Konink;
Jacob Bruinink en
Hendrik Kuper, allen poorters van 's-Hertogenbosch

570a.
1365, 5 oktober
Nalatenschap Ghiselbertus van Gestel
Wenceslas van Bohemen, hertog van Brabant etc. oorkondt, dat hij alle goederen van
Ghijsbrecht van Gestel, meester van de Tafel van H. Geest van ‘s-Hertogenbosch, schenkt
aan deze tafel en haar ontslaat van de verplichting de boeten (BROECKEN) te betalen. Deze
goederen waren na het overlijden van Gijsbrecht toegevallen aan de hertog.
Op de rug: ‘van allen goede Ghiben van Gestel’
Met restant van het aanhangend en doorstoken zegel van de hertog
Commentaar:

Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat Gijsbrecht een bastaard was zodat zijn
goederen na zijn dood rechtens toevielen aan de hertog die heer van de stad 'sHertogenbosch was. Dit recht op bastaardgoederen werd meestal afgekocht.

571.
1365, 10 oktober
Verkoop goederen Berghem
Ghiselbertus van Tule draagt na verkoop over
aan: Lambertus z.v. Johannes Bathen soen
van: huis, hof en aangelag AENT LAER in Berghem, 4 morgen en 1 hont land, en 7½ morgen
heide aldaar
lasten: 4 oude groten hertogscijns
De monetaire frasering luidt: 'quatuor antiquis grossis turonensibus'

572.
1365, 11 oktober
Overdracht erfpacht/-cijns land Nuenen
Rutgerus van Ouden, ridder draagt over
aan: Johannes z.v. Truda van Vucht, kleermaker
van: erfpacht 5 mud rogge en 4 kapoenen
uit: de SPEELMANS BRAKE in Nuenen geheel omgeven door de gemeijnte op het CRAKEVELT

573.
1365, 15 oktober
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns kamp Berlicum
Andreas van den Yevelaer z.v.w. Loita van den Yevelaer belooft te betalen
aan: Godefridus Bitter
wegens: een kamp van 8 morgen minus 25 roeden in Berlicum strekkend van de BRUGLAER
tot aan de straat die loopt vóór de LOEPORTSCHEHUZE
voor: erfcijns £ 3 en 18 schellingen payment
voorw: bij overdracht van deze goederen moet een dubbele cijns betaald worden.

573a.
1365, 20 november
Overdracht erfcijns gruit Eindhoven-Woensel
Arnoldus Soeymaker z.v. Arnoldus Soeymaker draagt over
aan: Jacobus van den Wiel

van: erfcijns £ 6
uit: de gruit van Woensel en Eindhoven
bijzonderheden destijds door Wolterus gend. Wellen z.v. Yseboldus van Asten gevestigd
t.b.v. Arnoldus voornd.

574.
1365, 11 december
Testament Henricus Dijk (uittreksel)
erfcijns onderpanden onbekend (authentiek uittreksel)
Notaris Johannes Leydecker van Den Bossche, clericus bisdom Luik, oorkondt
Henricus van Dijk (DE AGGERE) poorter van ‘s-Hertogenbosch maakt zijn testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 40 schellingen om uit te delen
onder de armen uit al zijn goederen
bijzonderheden:
zijn erfgenamen mogen andere onderpanden aanwijzen; gemaakt op verzoek van Henricus
Crabbart poorter van ‘s-Hertogenbosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest.
plaats van de handeling:
(van het uittreksel) in de nederkamer van het woonhuis van (vermoedelijk) de notaris in ‘sHertogenbosch
getuigen van de handeling:
… en .. van Ogghen (?) pastoor van Empel
Beschadigd en daardoor niet helemaal leesbaar.
De schelllingen worden niet nader omschreven.

574b.
1366, 30 januari
Overdracht erfcijns goederen Haren bij Megen
Gijsbrecht van Tuil draagt over aan Hendrik Stierken meester van de Tafel van de H. Geest
een erfcijns van 10 pond oudgeld (1 oude groot = 16 d.) uit goederen in Haren bij Megen (zie
nr. 143a.)

575.
1366, 21 februari

Vestiging erfcijns goederen Veghel
Eilla d.v.w. Wilhelmus van Hanfelt vestigt
t.b.v.: Henricus Stirken meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis, hof en 2 mudzaad gerstland in Veghel in ZITART
lasten: een erfcijns van 21 schellingen aan een onbekende
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 71v-72r.

576.
1366, 27 februari
Verkoop landerijen Berghem
Hermanus Scoen Knape van Megen draagt na verkoop over
aan: Lambertus z.v. Johannes Bathen soen jr.
van: twee stukken land, één in de hoeve van Johannes Gherijts soen en het ander OP HEEST
lasten: hertogscijns en een erfpacht van 1¼ lopen rogge aan een onbekende.

576a.
1366, 5 maart
Vestiging erfcijns goederen Veghel
Johannes Hannart z.v.w. Wilhelmus van Hanfelt en Wilhelmus zijn zoon vestigt
t.b.v.: Henricus Stierken meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns £ 4 payment
uit: huis en hof in BRUGLAER, een stuk land van 3 mud gerstzaad en 4 voeder hooi
lasten:
hertogscijns; erfcijnzen van 40 schellingen aan Gerardus Vos, van 8 schellingen aan de Tafel
van de H. Geest en van 9 oude groten aan Agnes Bonys.

577.
1366, 14 maart
Testament Katharina van Mol (volledig)
erfpachten Herpen en Loon op Zand
Notaris Adam van Mierde van ’s-Hertogenbosch oorkondt
Katryn van Mol d.v.w. Hendrik Paal en begijn in het Groot Begijnhof, maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ziek
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 10 schellingen eens

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

aan elk van haar naaste erfgenamen 20 schellingen eens
aan de predikheren 20 schellingen eens
aan de minderbroeders 20 schellingen eens
aan het Neynselsgasthuis 2 schellingen eens
aan het Anthoniusgasthuis 1 schellingen eens
aan de infirmerie van het Groot Begijnhof 5 schellingen eens
aan Agnes van Herpt, begijn in het Groot Begijnhof, haar grijze ‘wardecorsium’ met de
voering
aan Oede van Esch, begijn in het Groot Begijnhof, haar bed, waarin zij ligt, met alle
benodigdheden en de drinkglazen (‘vitra’) en de ‘asseres’ die tot haar kamer behoren
en ook haar ‘fidiale’ gend. ‘trali’
aan Griet van Mol haar peetmoeder een erfpacht van 1½ mud rogge uit goederen in
Loon op Zand en uit 4 bunder beemd in Udenhout in ‘Scaudebroec’, zolang zij leeft; zij
moet daaruit uitkeren aan broeder Bartold gend. Heren Bonifaas zoon een erfpacht
van 1 mud zolang hij leeft
aan Griet van Mol een erfpacht van ½ mud rogge uit drie stukken land in Herpen gend.
‘in den Morter’, ‘in den auden Beempt’ en ‘in den Nuen Beempt’ en een erfcijns van
50 schellingen uit goederen in de Peperstraat en verder aan haar al haar andere
goederen voor zover niet reeds vermaakt; na de dood van Griet moeten de executeurs
de rente verkopen en het geld onder de armen verdelen
aan de predikheren een erfpacht van ½ mud rogge uit drie stukken land in Herpen en
een erfpacht van ½ mud uit 1½ mud uit goederen in Loon op Zand en uit 4 bunder in
Udenhout (zie 10.) bestemd voor haar jaargetijde; deze renten mogen niet vervreemd
worden, anders vervallen ze aan de Tafel van de H. Geest

executele:
broeder Bartold en Oede voornd.
plaats van de handeling:
op het Begijnhof in het woonhuis van Katryn in de/een kamer
getuigen van de handeling:
Jan Dargartmaker, priester;
Hadewych van Neynsel,
Liesbeth Sneggelyns,
Geertrui van Berlicum en
Liesbeth van Dorne (Deurne), begijnen;
Griet van Mol.

577a.
1366, 30 maart
Vestiging erfcijns Dinther
Jan van den Dijke en Aleid zijn zuster vestigen ten behoeve van Hendrik Stierken meester

van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 3 pond payment uit een huis, hof en
boomgaard in Dinther en uit 5 lopenzaad rogland grenzend aan de kerk en de gemeynte.
Belast met 12 penningen en 1 obool uit het huis en 19 penningen payment (‘communis
pagamenti’)
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 61r.

578.
1366, 18 april
Openbare verkoop goederen ligging onbekend
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Henricus Crabbart gemachtigd door Ghiselbertus van Ghestel meester van de Tafel van de
H. Geest verkoopt in het openbaar
aan: Henricus Stirken
van: alle goederen van Wilhelmus van Gherwen z.v.w. Henricus Blitheldunc
bijzonderheden uitgewonnen wegens achterstallige erfcijns
Op de rug: van den goede in Gerwen.

579.
1366, 18 april
Openbare verkoop huis achter de Visbrug
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Arnoldus Mertens gemachtigd door Mathias z.v. Franco van Vlimen verkoopt in het
openbaar
aan: Ghibo Gheynser
van: huis c.a. achter de Visbrug naast de nieuwe stadsmuur
bijzonderheden uitgewonnen wegens een achterstallige erfcijns

580.
1366, 21 april
Verkoop landerijen Empel
Arnoldus Gherouts zoen van Orthen draagt na verkoop over
aan: Henricus Wolf touwslager (FUNIFEX)
van: vier stukken land in Empel te weten in REES, in de PAPEN CAMP, DIE CLOET en DIE
GHEER naast DIE ENGELSCHE CAMP en wel 1/56ste deel daarvan
lasten: hertogscijns en een zesde deel van een erfpacht van ½ mud rogge
Gevidimeerd in nr. 1213

581.

1366, 8 mei
Overdracht rechten akker Gerwen
Godefridus z.v.w. Godefridus Soeyvel draagt over
aan: Henricus Stirken t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: al hun rechten op DIE ZELSTACKER in Gerwen met toebehoren grenzend aan een
zekere VIRIDEM VIAM (= groene weg?)
Op de rug: ‘den Steltacker’ (14de eeuws schrift)

582.
1366, 9 mei
Overdracht erfpacht goed Enschot
Godefridus z.v.w. Godefridus Soeyvel draagt over
aan: Henricus Stirken t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht van 2 mud rogge uit 6 mud rogge
uit: het goed in Enschot met toebehoren
bijzonderheden eertijds door Henricus van Nuwelant in erfpacht uitgegeven

583.
1366, 10 mei
Uitgifte erfpacht hoeve Rosmalen Eynen
Agnes van den Walde abdis en het klooster van de clarissen in ‘s-Hertogenbosch geven uit
aan: Henricus z.v.w. Maechelemus van Tricht (DE TRAIECTO)
van: de hoeve op EYNEN in Rosmalen
voor: een erfcijns van £ 60 payment, een erfpacht van 4 sester raapzaad, 2 voeder hooi en
jaarlijks 12 kapoenen uit de cijnskapoenen die hij moet mesten totdat het klooster ze
opvraagt
voorwaarden:
de pachter moet jaarlijks 12 voer goede turf (LOFBEER VOEDER TORPS) steken voor het
klooster uit een MOER gend. HAUTAERT; hij mag er niet voor zich zelf steken en heeft geen
enkel recht op dit moer; indien het moer uitgeput is, zal men een ander moer aanwijzen dat
binnen een straal van 2 mijl (LEUCAE) van de stad ‘s-Hertogenbosch ligt
extra onderpand:
3 morgen land in Rosmalen in CLEYNUWELANT grenzend aan het erfgoed van Godefridus
van de ridder
bijzonderheden:
op de hoeve zit een pachter gend. Hermanus Scuwinc.

584.
1366, 6 juni
Testament Margareta van Mol (volledig)
erfpacht Loon op Zand (volledig)
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Griet van Mol d.v.w. Hendrik van Mol maakt haar testament
zij is gezond van lichaam en geest
zij wil begraven worden op het St. Janskerkhof
legaten
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 10 schellingen eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk en aan Onze Lieve Vrouw 10 schellingen eens
3.
aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 10 schellingen uit 31
schellingen uit een erfgoed aan de Oude Dieze en een erfpacht van 1 mud rogge uit
goederen in Loon op Zand in RYSTELBERCH en uit 4 bunder beemd in Udenhout in
SCAUDEBROEC bestemd voor een jaargetijde voor haarzelf, haar ouders en haar
broers Jan en Hendrik
4.
aan broeder Bartold gend. Heren Bonifaas zoon een erfpacht van ½ mud rogge uit de
goederen vermeld in 3.; na de dood van Bartold gaat dit naar de Tafel van de H. Geest
5.
aan de Tafel voornd. een erfcijns van 10 schellingen uit 31 schellingen
6.
aan de predikheren een erfcijns van 10 schellingen
7.
aan de minderbroeders een erfcijns van 20 schellingen
8.
aan Jan van Puppel, Jan van Orthen, Jan Dargardmaker en Godfried van Helmond,
priesters, ieder 5 schellingen eens
9.
aan het Neynselsgasthuis 2 sester rogge
10.
aan het Antoniusgasthuis 1 sester rogge
11.
aan haar naaste erfgenamen 10 schellingen eens
12.
aan de St. Janskerk drie zilveren schalen en drie zilveren lepels (‘coclearia’) om een
nieuwe kelk van te maken; hieruit moet ook het maakloon betaald worden
13.
aan de twee executeurs ieder 1 mottoen
14.
aan het tweede altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van het Groot Begijnhof,
waarvan deken Jan de rector is, een erfcijns van 10 schellingen uit 31 schellingen
15.
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof een erfcijns van 12 schellingen uit 31
schellingen
16.
aan het altaar van St. Lambertus, waarvan de tweede executeur rector is, een erfcijns
van 10 schellingen uit een erfgoed in de Peperstraat
17.
aan Porta Coeli een erfcijns van 29 penningen uit het erfgoed vermeld onder 16.
18.
aan Hadewych Koenen 10 schellingen
19.
aan Heilwych van der Poorten 10 schellingen
executele:
Jan van Neynsel, deken van Woensel en rector van het tweede altaar van Onze Lieve Vrouw

in de kerk van het Groot Begijnhof en
Gielis van Gisenrode, rector van het St. Lambertusaltaar in de St. Janskerk
plaats van de handeling:
de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Jan van Orthen, priester;
broeder Bertold gend. Graven Bonefaaszoon en
Jan van Oyen alias Mandenmaker
op de rug:
½ mud rogge Loon op Zand en 10 schellingen Oude Dieze;
de schepenoorkonden hiervan berusten bij het kapittel in verband met de erfcijns van 31
schellingen

584bis.
1366, 6 juni
Tweede, identiek exemplaar van het testament vermeld onder nr. 584
Vermoedelijk was één exemplaar bestemd voor het archief van de Tafel van de H. Geest en
één exemplaar voor het archief van het kapittel van de St. Janskerk

585.
1366, 2 juli
Overdracht erfpacht hoeve Knegsel Wolfshoven
Ghiselbertus en Johannes z.v.w. Gerardus van Duren dragen over
aan: Henricus Stirken t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: hoeve met toebehoren gend. WOLFSHOEVEN in Knegsel
bijzonderheden hun vermaakt door Heylwigis d.v.w. Johannes Milters begijn
Op de rug: in Oerle van den goede heer Hermans van Kessel te Wolfhoven

586.
1366, 4 juli
Vestiging erfcijns hoeve Heeswijk
Arnoldus Moddaert bontwerker en echtgenoot van Katerina d.v.w. Johannes Veerdonc sr.
vestigt
t.b.v. Jacobus van den Wiel
van: erfcijns £ 8 payment
uit: de helft van de VOEGHELS HOEVE in Heeswijk

lasten: verschillende erfcijnzen en een erfpacht van 2 s. aan een onbekende
Afgeschreven in zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 55v.

587.
1366, 28 juli
Betalingsbelofte erfpacht goederen ligging onbekend
Goeswinus z.v.w. Heylwigis uten Weerde belooft te betalen
aan: Heylzoeta d.v.w. Johannes van Lit
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: al zijn goederen

588.
1366, 29 juli
Vestiging erfcijns huis Windmolenberg
Elizabeth w.v. Egidius bontwerker en haar dochter Truda vestigen
t.b.v. Henricus Stierken t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 10 schellingen payment
uit: huis c.a. op de WYNMOLENBERCH op de hoek van het straatje dat loopt van de
Windmolenberg naar de Hinthamerstraat
lasten: een erfcijns van 30 schellingen aan de Tafel van de H. Geest en erfcijnzen van 20
schellingen aan anderen.

589.
1366, 31 juli
Verkoop huis achter de Visbrug
Ghiselbertus Gheyser draagt na verkoop over
aan: Thomas Cortroc z.v.w. Johannes Cortroc
van: huis c.a. achter de Visbrug (zie nr. 579)

590.
1366, 20 augustus
Vestiging erfcijns huis Windmolenberg
Heilwigis Beyers vestigt
t.b.v. : Arnoldus van Wesel, priester t.b.v. het St. Antoniusgasthuis
van: erfcijns £ 3 payment
uit: huis c.a. in het straatje dat loopt van de Windmolenberg naar de Hinthamerstraat.

591.
1366, 23 augustus
Overdracht erfcijnzen onderpanden onbekend
Wolterus van Os, gewantsnijder draagt over
aan: Henricus Stierken t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijzen van £ 3 en 10 schellingen payment
uit: onderpanden niet vermeld.

592.
1366, 14 september
Verkoop kamp Vrijdom - De Vliert
Henricus Roempot draagt na verkoop over
aan: Henricus Becker z.v.w. Henricus Becker
van: een vierde deel van een kamp gend. WINRICS KEMPKEN in de VLIEDERT grenzend aan
DIE TALFHOVEL [= Helftheuvel]
lasten: een erfcijns aan de stad
voorw.: dit perceel mag alleen vervreemd worden aan poorters van ‘s-Hertogenbosch

592a.
1366, 26 september
Overdracht erfcijns huis Berlicum
Truda w.v. Bernardus, een broeder v.w. Johannes z.v. Aykkinus en haar zoon Johannes
dragen over
aan: Henricus Stierken t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 6 schellingen payment
uit: huis en hof in Berlicum naast het VALGAT richting MIDDELRODE naast de lindeboom
(TYLIA)
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 54r.

593.
1366, 27 september
Testament Griet van Doerne (volledig)
linnen laken
Notaris Jan Leidekker van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Griet van Doerne, wonend in ’s-Hertogenbosch, maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ziek

zij wil begraven worden in de kerk van de predikheren
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 10 schellingen eens
2.
aan de St. Janskerk 5 schellingen eens
3.
aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk 5 schellingen eens
4.
aan de vice-cureit van de St. Janskerk 5 schellingen eens
5.
aan de koster aldaar 2 schellingen eens
6.
aan de predikheren 12 el linnen laken, per el gerekend op 3 groten, en haar beste
tafelkleed; voorts 40 schellingen eens om missen op te dragen
7.
aan de Tafel van de H. Geest 12 el linnen laken voor een uitdeling (‘refectio’); de
waarde van dit laken moet zijn 3 groten per el
8.
aan Gerard van der Beke, haar vader, haar beste mantel (‘toga’)
9.
aan Heilwych, haar zuster, haar groene hemd met voering
10.
aan Jan Vos 5 el linnen laken
11.
aan Eufemia Thomasdr. 3 el linnen laken om een hemd (‘camisia’) van te maken
12.
aan haar armste buren en aan haar naaste familieleden van beide zijden 20 schellingen
eens
13.
aan Maria, haar natuurlijke dochter, verwekt bij Klaas (de?) Bever al haar goederen
die zij mag gebruiken en desnoods mag vervreemden
voorwaarde:
wie van de erfgenamen zich verzet tegen de uitvoering van dit testament wordt uitgesloten
van zijn erfdeel
executele:
Hendrik Stierken, meester van de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
in haar woonhuis vóór haar ziekbed in 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Dirk van Antwerpen en
Hendrik van Beringen, beiden Predikheren
Hendrik Krabbaard, clericus, en
Dirk Bauderik
Er wordt gesproken van 3 groten zonder meer.

594.
1366, 29 september
het uur van de priem
Testament Gerardus Rike bontwerker (uittreksel)
erfcijns onderpand niet vermeld

Notaris Johannes Leydecker van Den Bossche, clericus bisdom Luik, oorkondt
(oorspronkelijk en uittreksel)
van:
Gerardus Rike, bontwerker.
betreft:
een legaat van een erfcijns van 32 schellingen waarvan 16 schellingen voor de
predikheren voor een jaargetijde van hem en zijn vrouw en 16 schellingen voor de Tafel van
de H. Geest om uit te delen onder de armen; deze erfcijns gaat uit een niet nader aangeduid
huis in ‘s-Hertogenbosch
bijzonderheden:
dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Henricus Crabbart, poorter van ’s-Hertogenbosch,
handelend namens de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
in 's-Hertogenbosch vóór het woonhuis van de notaris (uittreksel)
getuigen van de handeling:
Mathyas Cleynael en Lambertus van ‘Ghyessen’ steenhouwer, poorters van 'sHertogenbosch
Er staat alleen schellingen zodat niet duidelijk is welke muntsoort werd bedoeld.

595.
1366, 26 november
Vestiging erfcijns huis Vughterdijk
Franco Raymaker vestigt
t.b.v.: Goeswinus van den Steen
van: erfcijns 10 schellingen payment
uit: huis c.a. op de Vughterdijk grenzend aan het erfgoed van de SPICULATOR
(=spijkermeester; graanhandelaar??)
lasten: erfcijns van 20 schellingen aan Goeswinus voornd.

595o.
1366, 12 december
Vergunning stichting leen- en laathof Schrijvershoeve Schijndel
Hertogin Johanna van Brabant oorkondt, dat zij Godevaart Henrixz. van Hermalen, haar
leenman, toestemming heeft gegeven om de SCRIVERS HOEVE (in Schijndel) groot ca 50

bunder in zijn geheel of in delen in leen of in cijns uit te geven. Bij overlijden van de leen- en
cijnsmannen of bij een overdracht van percelen uit deze hoeve aan derden moet een
gewincijns betaald worden van 1 oude tournooise groot aan de bezitter van deze hoeve.
Dezen mogen de leen- en cijnsmannen altijd vesten in aanwezigheid van de laten of van
twee hertogelijke leenmannen als getuigen. De hertogin bepaalt, dat het goed ter grootte
van 40 bunder altijd haar leen zal blijven.
Taal: Middelnederlands
Zie de bijlage achterin dit deel voor de volledige tekst van deze oorkonde
Afschrift op papier (zestiende eeuw)

595a.
1367, 15 februari
Verkoop erfcijns huis Beurdsestraat
Maria d.v.w. Franco met den Swerde draagt na verkoop over
aan: Elizabeth w.v. Egidius Heeskens
van: erfcijns 25 schellingen
uit: een kwart van een huis c.a. voorbij de brug van Gerardus metten Koyen
Op de rug: Beurdsestraat
Zie ook nr. 600

595b.
4 januari 1367 (indien Kerststijl)
3 januari 1368 (indien Paasstijl)
Terugkoop erfpacht land Nuenen (nr. 572)
Rutger van Ouden, ridder, erkent geen recht meer te hebben op de erfpacht d.d. 11 oktober
1365 (zie nr. 572) verkocht aan Jan Truden zijn neef, wanneer hij deze niet vóór 2 februari
1368 (Kerststijl)/2 februari 1369 (Paasstijl) aflost (QUIJT) met £ 250, 5 mud rogge en 4
kapoenen en de achterstallen.
Het is onzeker, welke jaarstijl is gebruikt, omdat Rutger zelf als oorkonder optreedt.
Onbekend is ook welke valuta is gehanteerd.
Met het beschadigde zegel van Rutger.

596.
1367, 14 januari
Erkenning recht van naasting huis Hinthamerstraat
door: Rycoldus z.v. Henricus van Herpen, de koper erkent
t.b.v.: Nycholaus van Boekel
op: zijn recht van naasting van een huis c.a. in de Hinthamerstraat
verkoper: Lambertus z.v.w. Nycholaus Coel van der Poeldonc

597.
24 januari 1367 (indien Kerststijl)
23 januari 1368 (indien Paasstijl)
Overdracht goederen Oss
voor: schepenen van Oss DIDDERIC VAN HEYS, HEYNEN WEMELKEN, ROBKEN HEIMEN SOEN
EN JAN zoon van JAN WEYLENZOON
Heyn z.v.w. Herman Hillen soen draagt over
aan: Didderic zijn broeder
van: de helft van een huis, hof en een daaraan gelegen kamp grenzend aan de gemene
straat, 1 morgen land OP DEN BRANT, een stuk land OP WESTERACKER AEN DAT WESTER
VANDOER, alles in Oss
lasten: een erfcijns aan een onbekende
Met het beschadigde schependomszegel van Oss.

598.
1367, 19 januari
Verkoop land Berghem
Marcelius Bastaert draagt na verkoop over
aan: Lambertus z.v. Johannes Baten soen
van: 6 lopenzaad land in Berghem in DUER
lasten: hertogscijns en een erfpacht van 1 lopen rogge Berghemse maat

598a.
1367, 21 januari
Overdracht erfcijns kamp Veghel (zie nr. 507a.)
Henricus van Baex echtgenoot van Yda d.v.w. Rodolphus d.v. Gloria van Uden draagt over
aan: Henricus Stierken meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 47 schellingen payment
uit: een derde deel van een kamp DIE HEYDE CAMP in Veghel
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 71r/v.

599.
1367, 9 februari
Overdracht na ruil beemd Dinther
door: Arnoldus Luten zoen van Hezewyc draagt over
aan: Jacobus van Neynsel z.v.w. Johannes van Neynsel

van: DIE CUYLEERT in Dinther grenzend aan het erfgoed van Arnoldus van Dynther, ridder
lasten: 1 oude groot aan de heer van Helmond

600.
1367, 15 februari
Erkenning recht van naasting/erfcijns huis Beurdsestr.
door: koopster
t.b.v. Egidius Donker van Vechel, dekker
van: recht van naasting op een erfcijns van 25 schellingen
uit: een vierde deel van een huis c.a. voorbij de brug van Gerardus metten Koyen (zie nr.
595a.)

601.
1367, 16 maart
Openbare verkoop landerijen Tilburg
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Henricus Stierken meester van de Tafel van de H. Geest en Wilhelmus Loyer verkopen
aan: Henricus Crabbart
van: een stuk land, een deel van een beemd in QUAELREDYKE, DIE BEEMTACKER, een stuk
land, DIE HOEGHEVONDER, DIE HICSPOERSACKER en een derde deel van een stuk land in
een hof, alles in WESTILBORCH
bijzonderheden uitgewonnen wegens een achterstallige erfpacht
Op de rug: Enschot Tilburg

602.
1367, 16 maart
Openbare verkoop goederen Enschot
voor: schepenen van ’s-Hertogenbosch
Henricus Stierken meester van de Tafel van de H. Geest en Wilhelmus Loyer verkopen
aan: Henricus Crabbart
van: het goed van Arnoldus Moelner in Enschot (EYNSCIT) met toebehoren
bijzonderheden uitgewonnen wegens een achterstallige erfpacht
Johannes van der Afoert zit er op als pachter
Op de rug: 2½ mud rogge.

603.
1367, 26 maart
Vestiging erfpacht akker Geldrop

Egidius van den Boegarde van Gheldrop vestigt
t.b.v. Henricus Stierken meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge te leveren in Riel (bij Geldrop)
uit: een akker gend. DAT GHISEN VENNE, groot ½ mudzaad in de parochie van GHELDORP, in
de jurisdictie van de heer van Horne grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H. Geest.

604.
1367, 26 maart
Verkoop beemden Nuenen goed Ten Venne
Goeswinus Moedel Steenwech draagt na verkoop over
aan: Goeswinus Moedel Dicbier
van: de helft van 3 beemden in Nuenen die deel uitmaakten van het goed TEN VENNE, de
eerste grenzend aan het erfgoed van Rutgerus van Ouden, ridder en de derde aan het
erfgoed van het klooster Porta Coeli, strekkend van DIE DUMMEL richting WIELSBERCH naar
het erfgoed van het klooster van Hooidonk (HOEDONC) en wel die helft die ligt aan de kant
van WETTEN
bijzonderheden: hem aangekomen ten gevolge van een erfdeling met het klooster Porta
Coeli van het goed TEN VENNE
lasten: niet nader aangeduide cijnzen

605.
1367, 2 april
Overdracht landerijen Berghem en Herpen
Heylwigis en Hadewigis d.v.w. Petrus van Meghen van Duer dragen over
aan: Henricus Stierken meester van de Tafel van de H. Geest
van: 6 lopenzaad land in DUER naast YEGHERS HOSTAT, 3 lopenzaad land in DUERE VELT,
een streep in de heerlijkheid Herpen In DIE HERPENSCHE HOEVE en 4 hont land op de
gemeijnte van Berghem vóór 'T LAER
lasten: een erfpacht van 2 sester rogge; twee erfcijnzen van 4 schellingen en 4 penningen
oudgeld en van 10 schellingen
Op de rug: blijkt dat de beide zusters dit aan de Tafel hebben gegeven ‘om lijftocht’ d.w.z. zij
hebben bedongen dat zij zolang zij leven het vruchtgebruikvan deze erfpacht hebben.

605a.
1367, 15 april
Vestiging erfpacht akker Veghel
Hubertus z.v.w. Ywanus van Ham van Vechel en echtgenoot van Beatrix d.v.w. Nycholaus
van Bredelaer vestigt

t.b.v. Cristina d.v.w. Gerardus Meelman
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een akker van 12 lopenzaad in Veghel grenzend aan de gemeijnt van Veghel
lasten: een erfcijns van 4 schellingen aan de hertog

606.
1367, 20 april
Verkoop land Gerwen
voor: schepenen van Nuenen KERYS HAPPEN SOEN, PHYLIPS GHENEN SOEN, JHAN VAN DEN
LOEKEN, HENRIC BOMELMAN, TYLYS VAN VAERLOER ENDE HENRIC VAN ORLE
Goeswijn Roefs soen, schepen in Nuenen, draagt na verkoop over
aan: Peter Steenwech van ‘s-Hertogenbosch
van: een stuk beemd INT SPIKKERLOECK in Gerwen
Met het schependomszegel van Nuenen.

607.
1367, 8 mei
Verkoop huis Hinthamereind
Henricus van Heze draagt na verkoop over
aan: Henricus z.v. Ricardus van Loen, smid
van: een huis c.a. op het Hinthamereind

608.
1367, 1 juni
Overdracht erfcijnzen landerijen Empel
Wilhelmus Eelkini, Cristianus Becker en Gerardus, kinderen v.w. Elyas
gend. Eleken, vleeshouwer en Tielmannus Herinc echtgenoot van Elizabeth d.v.w. Elyas
voornd. dragen over
aan: Matheus van den Einde van Empel
van: erfcijns van 20 schellingen oudgeld (1) en erfcijns van 20 schellingen oudgeld (2)
uit:
(1) 1/19de deel van DIE HOVEL en 5 h. land in TEN HULLEN
(2) 3 morgen land in de heerlijkheid Empel in DIE OESTERGRAVE aan de zijde van de
OESTERGRAVE.

609.
1367, 4 juni
Verkoop land St. Oedenrode - Heze

Eligius en Arnoldus Stamelart z.v.w. Godefridus van den Spanck draagt na verkoop over
aan: Franco van Ghestel t.b.v. Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput
van: DIE HEZESTREPE in St. Oedenrode in het goed TER HEZE grenzend aan het erfgoed van
Henricus Buc, priester.

610.
1367, 17 juni
Verkoop kamp Empel
Wilhelmus van Gielbeke echtgenoot van jonkvrouwe Johanna d.v. Wilhelmus Vrancke
draagt na verkoop over
aan: Goeswinus Steenwech
van: een kamp gend. KREYNSKENS CAMP groot 4 morgen in Empel in DIE BEEMDE
lasten: het onderhoud van de zegedijk.

611.
1367, 20 juli
Erfdeling nalatenschap Dirk Buc
goederen ‘s-Hertogenbosch en St. Oedenrode
Partijen:
A. Henricus [Buc] kannunik van ‘s-Hertogenbosch
B. Johannes z.v. Johannes van Bomel echtgenoot van Heilwigis d.v.w. Theodericus voornd.
Verdeling van de erfenis van Theodericus Boc en zijn echtgenote Zelia
aan A. is toegevallen:
een huis c.a. in de Orthenstraat met uitzondering van een weg van 7 voet breed
aan B. zijn toegevallen de volgende erfcijnzen:
£ 8 uit een stenen huis op de Markt waar thans Hendrik van den Kelre woont
£ 3 uit erfgoederen in OLLANT
37 schellingen uit een huis op de hoek van de straat die loopt naar de Vismarkt
£ 3 en 10 schellingen uit het VELKENERS ERVE in de Orthenstraat
een erfcijns van 30 schellingen uit erfgoederen in de Oudeklerenkoperstraat
De valuta wordt niet nader aangeduid, er is alleen sprake van ponden en schellingen.

612.
1367, 20 juli
Erfdeling nalatenschap Dirk Buc
goederen ‘s-Hertogenbosch, Muntel en Veldhoven

Partijen: zoals bij nr. 611
zelfde verdeling als onder nr. 611, behalve dat het aandeel van partij A hier volledig is
weergegeven:
aan A. is toegevallen:
een houten en een stenen huis c.a., waarin de vader placht te wonen, in de Orthenstraat,
met een straat breed 7 voet lopend vóór het stenen huis over een afstand van 7 voet tot
aan het water
een erfcijns van 20 schellingen oudgeld uit een erfgoed in de Orthenstraat
een erfcijns van 20 schellingen oudgeld onderpanden niet vermeld
een erfcijns van 58 schellingen oudgeld uit een erfgoed naast de Korenbrug
een erfcijns van £ 12 en een erfpacht van 1 mud uit het goed TEN DYKE in Veldhoven
een stuk land gend. DAT SCILDEKEN bij het bos gend. MUNTELKEN
twee erfcijnzen van elk £ 4 payment onderpanden niet vermeld
De erfcijns van 12 pond wordt niet nader aangeduid.

-1367, 5 augustus
Minuut van nr. 624 (zie daar)

613.
1367, 12 augustus
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht goederen Haren Gijzel
Katerina van der Putte (DE PUTEO) en haar kinderen Henricus en Theodericus belooft te
betalen
aan: Henricus Snavel t.b.v. de kinderen v.w. Bertholdus Stempel
wegens: een derde deel van de goederen v.w. Wolterus Broc in GHESEL
voor: erfpacht 2 mud rogge

614.
1367, 21 augustus
Testament Hendrik Bekker sr. (volledig)
kamp Hintham
Notaris Dirk Hendriksz. Beukentop alias Snoek, clericus bisdom Luik, oorkondt
Hendrik Bekker sr. maakt zijn testament
hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 1 mottoen

2.
3.

aan de Tafel van de H. Geest een kwart van een kamp van 4 morgen achter
CALFHOVEL
aan Hendrik Bekker natuurlijke z.v. Hendrik Bekker, natuurlijke broer van de testator,
£ 50 eens uit al zijn goederen; mocht vader Hendrik Bekker nog in leven zijn en
terugkeren naar zijn vaderstad (‘patria’), dan gaat dit legaat naar hem

plaats van de handeling:
woonhuis van de testator
getuigen van de handeling:
Hendrik van Best, kanunnik van de St. Janskerk, en
Gijsbert van Best, broer van de vorige.
Op de rug: Hintham

615.
1367, 25 augustus
Uitgifte erfcijns erfgoed Baseldonksebrug
Wilhelmus die Hertoghe, looier, geeft uit
aan: Philippus van Woensel
van: een derde deel van een erfgoed voorbij de brug waarover men gaat naar het klooster
van Porta Coeli op het water aan de zijde van het huis van de zieken (INFIRMORUM) aldaar
voor: erfcijns van 29 schellingen en 4 penningen payment en de lasten
lasten: hertogscijns; erfcijns 10 schellingen payment
voorw.: Philippus zal het erfgoed ter waarde van £ 20 moeten verbeteren met gebouwen.

615a.
1367, 30 augustus
Overdracht erfcijns landerijen Orthen
Arnoldus z.v.w. Gerungius van Orthen draagt over
aan: Henricus Wolf die Zoelmaker
van: erfcijns 26 schellingen
uit: een zesde deel van goederen en beemden die waren van Johannes z.v.w. Johan der
(van?) der Kynder en uit een zesde deel van een erfcijns van 4 schellingen payment uit land
in Orthen
Gevidimeerd in nr. 1213.

616.
1367, 3 september
Testament Jan Sanders en Geertrui zijn echtgenote (aanvulling op eerder testament)

erfpacht Orthenstraat
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Jan Sanders, leerlooier, en Geertrui, zijn echtgenote, maken gezamenlijk hun testament
legaten:
1.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud rogge uit hun huis in de
Orthenstraat
2.
aan Gerard Graat, kanunnik in 's-Hertogenbosch, verder aan Nelle en Katryn, zijn
zusters, Pieter van Beers en Eef, zijn zuster, de helft van hun huis
3.
aan de kinderen v.w. Dirk Spyker de andere helft van voornd. huis, op voorwaarde dat
zij de erfpacht vermeld onder 1. regelen en aan deze kinderen een erfcijns van £ 6
vermaakt aan verscheidene personen en omschreven in een eerder testament
verleden voor notaris Jan Leidekker betalen
4.
aan Willem van Gemert £ 2 vlieguten ad 12 penningen eens
5.
aan Pieter van Beers £ 18 eens
6.
aan Anselm van Gemert £ 16 eens
7.
aan Adam van Mierde 1 mottoen eens
8.
aan Marcelis, broer van Geertrui 2 bedden
9.
aan Dirk, broer van Geertrui voornd. 1 bed
10.
aan de St. Janskerk een kelk, 4 alben gend. ‘alvelen’, een kazuifel en een linnen laken
als ondersteuning van het sacrament wanneer dit door de straten gedragen wordt (‘ad
supportationem ad ferendum sacramentum per vicos cum eodem’)
11.
aan een of meer Godshuizen (‘pius locus of pii loci’) een kelk, een albe en een kazuifel,
dit nader te bepalen door de executeurs
12.
aan de kapel van het Heilig Kruis in 's-Hertogenbosch een voering van een kazuifel
13.
aan de armen die bij de spijnde aanwezig zijn ieder 4 penningen
14.
aan Oede d.v. Pieter .... een gouden munt (verder onleesbaar)
15.
aan Celia d.v.w. Anselm, verwer, 1 mottoen eens
16.
aan Hille Mens 1 mottoen eens
17.
aan Aleid Puppel... (verder onleesbaar)
18.
aan Ermgard Smalen 1 mottoen eens
19.
aan Anselm z.v. Jan Weelken 1 mottoen eens
20.
aan Katryn ..(onleesbaar) een ‘pellicium’ (bontmantel ?)
21.
aan heer Godschalk Roosmond [een priester] 20 schellingen en nog eens 20
schellingen, opdat hij hun beider namen op zal schrijven op zijn rol (‘rotulus’)
22.
aan de koster van de St. Janskerk 10 schellingen
23.
aan Dirk van Gemert (een bedrag in contant geld, verder onleesbaar) waarvoor hij een
bedevaart naar Aken moet maken
24.
aan Willem van Gemert 2 mottoenen, waarvoor hij voor de testator een bedevaart
naar Aken (AQUAE) moet doen
25.
aan Bate van den Nieuwehuis een ‘monile’ gend. ‘panne’ en de op een na beste
koperen pot
26.
aan Engelbert Spyker hun beste beker (‘cupam’)

27.

aan Dirk van Gemert 3 el (verder onleesbaar)

bijzonderheden:
Zij vernietigen een bepaling in een eerder voor notaris Jan Leidekker gemaakt testament,
dat zij verder goedkeuren en dat dus van kracht blijft, waarin zij hun huis in de Orthenstraat
bestemmen voor een gasthuis (AD HOSPITALE IBIDEM PERPETUE PERMANURAS).
executele:
Pieter van Beers,
Jan ...ken (verder onleesbaar),
Aart Hoornken en
Willem van Gemert
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatoren in de Orthenstraat
getuigen van de handeling:
Jan Ingaard;
Hendrik van Diegden [Dieden];
Marcelis van Gemert;
Dirk van der Voorst;
Engelbert Spyker;
Oede d.v. Pieter van Beers en
Hille Mens
Het stuk is gerestaureerd, maar voordien was reeds een deel van de tekst weggevallen door
gaten en schimmel. Het is daardoor niet meer helemaal leesbaar.

617.
1367, 8 september
Testament Hendrik van Moordrecht (volledig)
erfcijns 's-Hertogenbosch
stichting spynde
Notaris Gerard Groy van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Hendrik van Moordrecht, ridder en poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
Aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 20 payment uit het erfgoed tegenover het
woonhuis van Jan, wapenkoning (‘regis armorum’), gelegen tussen de Dieze en zekere vlakte
(PLANUM). Dit legaat is ten behoeve van het zieleheil van de testator, zijn echtgenote vrouwe
Katryn van der Aa, zijn ouders en zijn vrienden en weldoenders. De Tafel moet dit besteden

aan schoenen, mantels en witte hemden (‘calceos, tunicas et camisiasque albas’) die moeten
worden uitgedeeld onder de armen die dit het meest nodig hebben. Het legaat wordt pas van
kracht wanneer beide echtelieden overleden zijn. De eigenaren van het gende erfgoed mogen
andere onderpanden aanwijzen mits deze gelegen zijn binnen de stad en mits de meester van
het Tafel daarmee genoegen neemt
plaats van de handeling:
in het koor van de roemrijke maagd Maria in de St. Janskerk (IN CHORO GLORIOSE VIRGINIS
MARIE)
getuigen van de handeling:
Matthys Schilder, priester, en
Bertold Raat en anderen.
Slecht leesbaar.

618.
1367, 16 september
Verkoop erfcijns huis Orthenstraat
Ludolphus z.v..w. Johannes gend. Ludolf van Boemel en Heilwigis d.v.w. Theodericus Buxken
dragen na verkoop over
aan: Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput
van: erfcijns £ 3½ payment
uit: huis c.a. in de Orthenstraat.

618a.
1367, 16 september
Vestiging erfcijns hoeve Heeswijk
Aart Moddaart bontwerker vestigt ten behoeve van Jacob van den Wiel een erfcijns van 3
pond payment uit de hoeve in Heeswijk die was van wijlen Jan Veerdonk. Belast met cijnzen
[zonder verdere aanduiding].
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737, f 56r.

619.
1367, 25 september
Testament Arnoldus van den Berghe huis Markt (volledig)
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Aart van den Berg z.v.w. Hendrik van den Berg maakt zijn testament

hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik £ 10 eens
2.
aan deken en kapittel van de St. Janskerk £ 16 om daarvan een erfcijns van 16
schellingen te kopen
3.
aan Griet zijn natuurlijke dochter verwekt bij w. Griet Hooimakers een huis c.a. bij de
Markt naast de Gevangenpoort op de hoek dat was van w. Aart Brok, op voorwaarde
dat indien zij overlijdt zonder wettig nageslacht na te laten dit vervalt aan de Tafel van
de H. Geest
4.
aan Griet (als 3.) alle goederen, erfgoederen en gerede goederen, die hij heeft geërfd
van w. Zoete d.v.w. Jan Syse, zowel binnen als buiten Antwerpen [sic] gelegen, op
voorwaarde (verder als 3.)
5.
aan Griet (als 3.) een erfpacht van ½ mud rogge uit goederen in Nistelrode op
voorwaarde dat indien zij sterft zonder wettige kinderen na te laten dat dit dan gaat
naar het Neijnselsgasthuis; als haar kinderen sterven zonder wettige kinderen na te
laten gaat dit ook naar het Neijnselsgasthuis
6.
aan Griet (als 3.) een erfcijns van 17 schellingen uit een huis Achter de Mandenmakers,
op voorwaarde dat als de onder 5. omschreven omstandigheden zich voordoen, dat
deze rente dan naar het Antoniusgasthuis gaat
7.
aan Griet (als 3.) een erfcijns van 30 schellingen uit een erfgoed op de Uilenburg, op
voorwaarde dat als de onder 5. omschreven omstandigheden zich voordoen dat van
deze rente dan 10 schellingen gaat naar pastoor en kapelaans van de kerk van het
Begijnhof, 10 schellingen naar de minderbroeders en 10 schellingen naar de
predikheren; in deze laatste drie gevallen zijn de priesters wel verplicht zijn jaargetijde
te houden
8.
aan zijn naaste erfgenamen een erfcijns van 5 schellingen uit het huis omschreven
onder 7.
executele:
Gielis van Doorn en Gijsbert Bogaard
plaats van de handeling:
bij het huis van de schepenen van ‘s-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Gijsbert van Doren;
Andries Timmerman;
Jan Peperkoren;
Willem Posteel en
Jacob van Oss

619a.
1367, 30 september

Verkoop erfcijns Vrijdom
stichting spynde
Jan van den Dungen draagt na verkoop over aan Hendrik Stierken ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest een erfcijns van 10 pond payment uit 17 pond payment uit een huis, schuur,
hof en aangelag in het Vrijdom van de stad ‘optie Sporct’. Voorwaarde is dat de Tafel
hiervan jaarlijks op het feest van St. Lucas een spijnde houdt onder de armen voor het
zieleheil van wijen Fyssia Borchgrave en dat Aart van Uden priester deze erfcijns zolang hij
leeft ontvangt en dat hij de uitdeling organiseert.
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 9v.

620.
1367, 10 oktober
Overdracht executeurschap nr. 619
voor: notaris Adam van Mierd van Den Bossche
Ghiselbertus Boegart draagt over
aan: Henricus Stierken meester van de Tafel van de H. Geest
van: alle bevoegdheden om als executeur in plaats van Ghiselbertus voornd. op te treden
plaats: woonhuis van de notaris.
getuigen: Boudewijn de wisselaar en Everard van ‘Bercke’, poorters van ’s-Hertogenbosch.

621.
1367, 11 oktober
Oorkonde officiaal in verband met overlijden notaris
De officiaal van het bisdom Luik draagt Johannes Baldiwini van Bynderen, notaris en clericus
van het bisdom Luik, op om ten behoeve van de belanghebbende grossen te maken van de
akten die door wijlen notaris Johannes Leydecker in zijn protocollen slechts zijn
geminuteerd. De officaal heeft dit gedaan op verzoek van Henricus Stierken PROVISOR
van de Tafel van de H. Geest en van enige andere personen.
Ingevoegd in nr. 624.

622.
1367, 18 oktober
Verkoop landerijen en erfcijnzen Empel en Orthen
Egidius en Paulus z.v.w. Arnoldus Pauwels zoen, wolwever draagt na verkoop over
aan: Henricus Wolf
van: vier stukken land (zie nr. 580) in Empel en een zesde deel van een erfcijns van 26
schellingen (zie nr. 615a) uit enige erfgoederen en beemden in Orthen en uit een erfcijns

van 4 schellingen
lasten: hertogscijns en 1/6 deel van een erfpacht van ½ mud rogge uit het eerste stuk land
onder Empel
Tevens gevidimeerd in nr. 1213.

623.
1367, 26 oktober
Testament erfrente onderpand onbekend Elizabeth d.v.w. Henricus van Mierde
(uittreksel)
erfcijns ligging onbekend
Notaris Gerardus Croy van Den Bossche, clericus bisdom Luik
Elizabeth d.v.w. Henricus van Mierde, smid, maakt zijn testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfrente (REDDITUS) van 40 schellingen
payment uit de goederen die toekomen aan Henricus Buc, door haar benoemd tot enig
erfgenaam
plaats van de handeling:
het woonhuis van w. Theodericus Gheghel priester
getuigen van de handeling:
Johannes van Os
Lambertus Parman
Johannes Jacobszoon schoenmaker
en anderen.

623a.
1367, 24 november
Overdracht erfpacht goed Te Vlutten Oerle
Godescalcus van Bladel als executeur van het testament van Christina w.v. Arnoldus Haec
draagt over
aan: Zegherus Hughen zoen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 18 lopen rogge Oerlese maat
uit: het goed TE VLUTTEN in Oerle.

624.
1367, 9 augustus (minuut)
1367, 5 december (grosse)

Testament Bertold van Dijk (volledig)
Oorkonders:
notaris Jan Leidekker van 's-Hertogenbosch, clericus Luik, d.d. 9 augustus 1367 (minuut; zie
nr. 612a)
notaris Jan Boudewynsz. van Binderen, clericus Luik, d.d. 5 december 1367 (grosse)
Bertold van Dijk z.v.w. Hendrik van Dijk en poorter van ’s-Hertogenbosch maakt zijn
testament
hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Janskerk £ 4 groten ad 26 groten Bosch payment per mottoen gerekend
2.
aan de St. Lambertuskerk te Luik £ 1 groten, zelfde koers als 1.
3.
aan Jan van Dyk, zijn broer, zijn hoeve in Helvoirt en zijn hoeve in Gestel, de helft van
zijn hoeve in Goirle, een kamp bij de Pettelaar [bij 's-Hertogenbosch] en een erfcijns
van £ 67 die Walram heer van Borne hem uit voornde hoeven en goederen is
verschuldigd; voorwaarde is dat Jan de legaten onder 1. en 2. uitkeert
4.
aan de rector van het altaar van St. Bartholomeus, Judocus en Katryn in de St.
Janskerk, waar zijn voorouders begraven zijn, een erfcijns van £ 40 die Godfried van
Erp uit het goed Middegaal in Veghel aan hem verschuldigd is;
tevens £ 20 uit de goederen die Daniël van Dyk naliet;
tevens £ 11 en £ 15 oudgeld uit twee stenen kameren op de Markt tussen de kameren
aldaar;
£ 4 oudgeld uit het erfgoed van Jan Rover, ridder, waarin w. Reinier de goudsmid
placht te wonen;
onder de last van een dagelijkse mis; indien de rector daar niet toe bereid is, gaat dit
legaat naar Jan vermeld onder 3.
5.
aan Agnes zijn natuurlijke zuster, een erfcijns van £ 17 en 10 schellingen uit het
erfgoed gend. ‘Lenghebroec’, uit zijn huis bij ‘heren Ansaerts Brugghe’ bij het water
dat langs de zijkant loopt
6.
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 16 uit een erfgoed in Oirschot gend.
‘Aben soens goet’ en een erfpacht van 10 mud rogge en 2 mud gerst onder de last van
een jaarlijkse spijnde
7.
aan Porta Coeli een erfcijns van £ 4½ uit een erfgoed gend. ‘Van Crayvelt’ in Wintelre,
een dorp bij Oirschot
8.
aan zijn knecht Gijsbert z.v. Aart Koks van Amstel een lijfrente van 4 mud rogge uit de
10 mud vermeld in 6.
9.
aan de minderbroeders een erfcijns van £ 3½ uit een erfgoed in de Vughterstraat
bestemd voor zijn jaargetijde
10.
aan het altaar van Maria Magdalena in de kerk van Gestel bij Herlaar een erfcijns van
£ 3 en 6 schellingen verschuldigd door iemand uit Gestel
11.
aan de predikheren een erfcijns van 41 schellingen uit een huis in de Orthenstraat
bestemd voor zijn jaargetijde
alle overige goederen gaan naar Jan vermeld onder 3.

bijzonderheden:
Wie van de erfgenamen of legatarissen zich verzet tegen de uitvoering van dit testament
wordt uitgesloten van zijn erfdeel of legaat. De grosse is gemaakt op verzoek van Dirk z.v.w.
Iwan van Grave, meester van de Tafel van de H. Geest.
plaats van de handeling:
(minuut) in de nederkamer van het woonhuis van de notaris
(grosse) in het woonhuis van w. Jan Leidekker van 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
(minuut)
Bertold Raat, clericus, en
Gijsbert z.v. Aart gend. Cos van Amstel
(grosse)
Hendrik van Best, kanunnik in de St. Janskerk en priester, en
Jan z.v. Gijsbert
Zie voor een authentiek uittreksel van 24 december 1367 regest nr. 625.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 155v-157v.
Op de rug: (16de eeuws) Karckhoven 4 mud rogge rogge nu betaald door de Tafel van de H.
Geest van Oisterwijk uit haar hoeve aldaar.

624a.
1367, 6 december
Oorkonde officiaal in verband met overlijden notarissen
De officiaal van het bisdom Luik draagt de notarissen Arnoldus Noyden en Gerardus Croy,
priesters, op om ten behoeve van de belanghebbende grossen te maken van de akten die
door wijlen de notarissen Theodericus van Gheghel, priester, en Balduinus van Hapert,
clerici van het bisdom Luik, slechts zijn geminuteerd in hun protocollen
Ingevoegd in nr. 817.

625.
1367, 24 december
Testament Bertoldus van den Dijke (uittreksel)
legaten aan de St. Janskerk
Ntaris Johannes Baldewini van Bynderen oorkondt
Bertoldus van Dijk maakt zijn testament (zie nr. 624)

betreft:
de legaten aan de St. Janskerk en de passage over zijn broeder Johannes die dit legaat moet
uitkeren uit een erfcijns van £ 67 verschuldigd door Walram heer van Born
bijzonderheden:
dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Gerardus Graet, kanunnik in de St. Janskerk en
REDDITUARIUS [= rentmeester] van St. Lambertus in Luik in het dekanaat Cuijk, Adam van
Neynsel en Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave PROVISORES SEU MAMBURNI [=
kerkmeesters] van de St. Janskerk
plaats van de handeling:
in het koor van de St. Janskerk.
getuigen van de handeling:
Jacobus z.v. Gerardus Coptyten
Johannes Spijker
poorters van ‘s-Hertogenbosch
De erfcijns van £ 67 wordt niet nader aangeduid.

626.
1368, 20 januari
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Gerardus Bos z.v.w. Theodericus Buxken draagt over
aan: Adam van Mierd, clericus, t.b.v. Johannes z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput
van: erfcijns 30 schellingen
uit: huis c.a. in de Orthenstraat buiten de stenen poort
Er is alleen sprake van schellingen zonder nadere aanduiding.

627.
1368, 20 januari
Overdracht erfcijns erfgoederen Oudeklerenkopersstraat
Ludolphus gend. Ludolf z.v.w. Johannes van Boemel draagt over
aan: Adam van Mierd t.b.v. Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput
van: erfcijns 30 schellingen
uit: erfgoederen in de Oudeklerenkopersstraat (zie nr. 611)
Er is alleen sprake van schellingen zonder nadere aanduiding.

628.
1368, 30 januari

Afstand rechten huis HULS
door: Egidius z.v.w. Jacobus van Tiel doet afstand
t.b.v. de Tafel van de H. Geest
op: zijn rechten op een huis c.a. in de straat gend. HULS

629.
1368, 1 februari
Verkoop huis Orthenstraat
Wilhelmus Tolinc z.v.w. Wilhelmus Tolinc draagt na verkoop over
aan: Tielmanus, kleermaker en z.v. Mathyas kleermaker
van: huis c.a. in de Orthenstraat
lasten: hertogscijns en een erfcijns van £ 6 oudgeld aan een onbekende.

630.
1368, 4 februari
Verkoop kamp Hintham
Hermanus z.v.w. Wynricus van Oyen draagt na verkoop over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: drie vierde deel van een kamp gend. WYNRICS CAMPKEN achter HYNTHAM tussen de
CALPHOVEL en grenzend aan de gemene steeg
lasten: een erfcijns aan de stad ‘s-Hertogenbosch

631.
vervallen.

632.
1368, 18 februari
Verkoop land Empel
Goeswinus Hubrechts zoen en Wolterus Lybrechts draagt na verkoop over
aan: Ghiselbertus Buc alias Maelstrem
van: twee stukken land groot 7½ hont in een kamp
lasten: het onderhoud van de ZEGHEDYC
Op de rug: Empel

633.
1368, 28 maart

Openbare verkoop erfpachten en land Haaren, Cromvoirt en St. Michielsgestel
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Johannes van den Huls priester verkoopt in het openbaar
aan: Wilhelmus z.v.w. Tielkinus
van: 1. erfpacht 1 mud rogge
2. erfpacht ½ mud rogge
3. erfpacht 5 lopen rogge
uit:
(1) twee stukken land in Haren gend. WAELSEDE en DAT VLASLANT grenzend aan het
erfgoed v.w. heer Wilhelmus van Den Bossche, ridder en een vijfde deel van een hoeve
aldaar en een stuk land in CROMVOERT gend. LOERVOERT
(2) DIE HESPACKER in St. Michielsgestel en een beemd gend. DIE TORFT aldaar
(3) alle goederen van Christina die deze erfpacht verschuldigd is
bijzonderheden: uitgewonnen wegens een schuld (DEBITUM) die niet nader is omschreven.

634.
1368, 13 april
Verkoop landerijen Gerwen
Luppertus uten Alveshoel van Gherwen draagt na verkoop over
aan: Petrus Steenwech t.b.v. Goessuinus Moedel Dicbier
van: een stukje land en een stuk weide gend. EUSEL daaraangelegen in Gerwen binnen
(INFRA) de akkeren (AGROS) van Gerwen
lasten: geen, het land is allodiaal

635.
1368, 17 april
Vestiging erfcijns huis Lithoijen
Theodericus z.v. Petrus van Littoyen vestigt
t.b.v. Gerardus Vos
van: erfcijns 24 schellingen payment
uit: huis en hof in Lithoijen grenzend aan de gewone steeg
lasten: erfcijns van 15 schellingen aan de koper
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 29v en bewaard in de
vorm van een zeventiende- of achttiende-eeuws afschrift.

636.
1368, 21 april
Betalingsbelofte erfcijns huis Ridderstraat

Arnoldus Rover, ridder belooft te betalen
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een erfcijns van £ 14 payment
wegens: huis c.a. bij de Markt naast het huis van Theodericus, apotheker
Op de rug: Ridderstraat (16de-17de eeuw).

637.
1368, 15 mei
Overdracht goederen Uden Hengstheuvel
Theodericus van Volkel echtgenoot van Bela van den Tulen en weduwe v. Wilhelmus van
den Tulen, Theodericus hun zoon en Marcelius van Loen, kleermaker en echtgenoot van
Bela d.v. Bela sr. dragen over
aan: Johannes z.v.w. Arnoldus Cuper en Johannes van Neynsel zijn broeder
van: de helft van alle goederen geërfd van de grootmoeder van Bela sr., Bela van den
Stoelberghe van Uden gehuwd met Lambertus van Henxthovel
Vermoedelijk betreft het de hoeve van Hengstheuvel onder Uden die in de vijftiende eeuw
in het bezit is van de Tafel van de H. Geest.
Op de rug: ‘bene custodiatur ista littera’ [= deze oorkonde moet goed bewaard worden]

638.
1368, 21 juni
Vestiging erfpacht kamp Berlicum
Jacobus z.v.w. Arnoldus van der Heyden vestigt
t.b.v. Henricus Boc, kanunnik in ‘s-Hertogenbosch t.b.v. Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus
van den Dorenput
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: zeven achtste deel van een kamp gend. DIE NUWEHOEVE achter het goed WAMBERCH,
deels land en deels beemd in Berlicum
lasten: herencijnzen.

639.
1368, 10 juli
Overdracht land De Slagen
Notaris Adam van Mierd van Den Bossche oorkondt
Reynerus z.v.w. Gerardus Eelken, priester en Wilhelmus z.v.w. Eelkinus executeurs van het
testament van Gerardus Eelken, vleeshouwer en broeder van Reynerus voornd. dragen over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave PROCURATOR SEU GUBERNATOR van Tafel
van de H. Geest
van: 4 morgen land in DIE SLAGEN

bijzonderheden: Gerardus z.v.w. Gerardus voornd., broeder van de orde van de predikheren
doet tevens afstand van al zijn rechten op dit land
plaats van de handeling:
in het woonhuis van de Tafel van de H. Geest.
getuigen van de handeling:
Boudewinus Gruyter clericus
Johannes Becker en
Petrus van der Heyden leken
van de bisdommen Luik en Utrecht.

640.
1368, 20 juli
Verkoop land Berghem
Ghiselbertus z.v.w. Gerardus van Dueren draagt na verkoop over
aan: Lambertus z.v. Johannes Bathen soen
van: een stuk land in Berghem in RUNSEL.

640a.
1368, 20 juli
Vestiging erfcijns land Alem
Gerardus Keyser van Alem vestigt
t.b.v. Hermanus z.v.w. Lambertus van der Woirt
van: erfcijns 20 schellingen groten vlaams (de groot gerekend voor 16 penningen het stuk)
uit: een stuk land achter Alem gend. TWEE HUYSDEEL in DIE ALEMSCHE WEERT
lasten: herencijnzen
De monetaire frasering luidt: 'viginti solidorum grosso flandrensi pro sedecim denariis in hiis
computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris'
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f17v-18r.

641.
1368, 23 september
Overdracht erfpachten landerijen Haren, Cromvoirt en St. Michielsgestel
Wilhelmus z.v.w. Tielkinus draagt over
aan: Johannes van den Huls priester t.b.v. Jutta zijn natuurlijke dochter verwekt bij w.
Christina d.v.w. Johannes van Haren
van: erfpachten van 1 mud rogge ½ mud rogge en 5 lopen rogge.
uit: zie nr. 633

voorw.: Johannes van den Huls behoudt de tocht en indien Jutta sterft zonder wettige
kinderen na te laten vervallen deze erfpachten aan de Tafel van de H. Geest.

641a.
1368, 7 oktober
Erfdeling erfcijns land Vrijdom/Empel
Partijen:
A: Johannes Vriese z.v.w. Johannes Vriese, schrijnwerker (SCRINIPARUS)
B:
1. Cristina w.v. meester Arnoldus van Zantten chirurgijn (CYRURGICUS) mede namens haar
minderjarige kinderen Bodo en Arnoldus
2. Rudolphus van Duer, bakker en gehuwd met Sophya d.v.w. meester Johannes Basyn,
chirurgijn (CYRURGICUS)
3. Arnoldus Sprengher gehuwd met Batha
4. Johannes van Loen gehuwd met Yda
5. Ludekinus natuurlijke z.v.w. Henricus van der Poorten z.v. Arnoldus van der Poorten
gehuwd met Heylwigis, alle dochters van w. Johannes Vriese
aan A is toegevallen uit de erfenis van meester Johannes Basyn een erfcijns van £ 4 uit £ 12
en een erfcijns van 40 schellingen, alles payment, uit 1 morgen land in de Duizend Morgen
in ASMIT.
voorwaarde: wanneer partij A bijvoorbeeld door een uitwinning dit aandeel verliest, dan
zullen zijn medeërfgenamen de schade voor hun rekening nemen en wel Rudolphus voor
een derde deel, Bodo en Arnoldus voor een derde deel, Johannes Vriese voor een twaalfde
deel en Arnoldus Sprengher, Johannes van Loen en Ludekinus elk voor een een twaalfde
deel.
Het aandeel van partij B wordt in deze oorkonde niet vermeld.
Gevidimeerd in nr. 710.

642.
1368, 4 november
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
Johannes z.v.w. Johannes Vriese schrijnwerker (SCRINIPARUS) draagt over
aan: Arnoldus Sprengher
van: huis c.a. in de Hinthamerstraat grenzend aan Johannes Coster, ceintuurmaker en
strekkend tot aan het water.

643.
1368, 15 november
Overdracht erfcijnzen en landerijen Hedel

Gertrudis van Keulen d.v.w. Bertramus Vriese draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 3 morgen land in Hedel en de in nr. 461 onder 2., 3., 7. en 8 omschreven bestaande
erfcijnzen van 22 schellingen, 22 schellingen, 10 schellingen en 2 hoenderen en 5
schellingen uit goederen in Hedel.
Niet duidelijk is om welke valuta het gaat, omdat er alleen gesproken wordt over schellingen
zonder nadere aanduiding.

644.
1368, 30 november
Vestiging erfcijns land Schijndel
Arnoldus van der Scuren vestigt
t.b.v. Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: 1½ bunder land in Schijndel in EILDE
lasten: erfcijns van 1½ oude groot aan de hertog; erfcijns van 15 schellingen en 5 penningen
payment aan anderen
Afgeschreven in zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 98r/v.

645.
1368, 21 december
Verpachting land Schijndel
Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave namens de Tafel van de H. Geest verpacht
aan: Johannes z.v. w. Johannes Hoelcorf
wegens: drie stukken land in Schijndel
voor: 7 sester rogge per jaar te leveren op Lichtmis
duur: zes jaar.

646.
1369, 10 januari
Schenking erfcijnzen en landerijen Hedel
Notaris Adam van Mierd van Den Bossche oorkondt
Gertrudis van Keulen d.v.w. Bertramus Vriese schenkt
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 3 morgen land in Hedel en de in nr. 461 onder 2., 3., 7. en 8 omschreven bestaande
erfcijnzen van 22 schellingen, 22 schellingen, 10 schellingen en 2 hoenderen en 5
schellingen uit goederen in Hedel (de goederen omschreven in nr. 643)
bijzonderheden: twee schepenen van ‘s-Hertogenbosch treden op als getuige en er wordt

melding gemaakt van de overdracht beoorkond in nr. 643.

647.
1369, 10 februari
Vestiging erfcijns land Veghel
Arnoldus van Zichen vestigt
t.b.v. Arnoldus Sprenger
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: ½ mudzaad gerstland gend. DAT BACSTUCK op het ZONTVELT en uit een erfcijns van £ 7
uit een huis en hof aldaar en uit alle goederen geërfd van zijn vader Wilhelmus van Zichen
en nog te erven van Ermgardis zijn moeder gelegen in Veghel en uit alle goederen nog te
erven van Hilla zijn grootmoeder.
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 74r/v.

648.
1369, 14 februari
Verkoop goederen Schijndel Elde
Johannes CANDELATOR draagt na verkoop over
aan: Johannes Hessels soen van Gherwen
van: een vierde deel van een kamp in Schijndel in EILDE in DOETLAER en de helft van een
huis c.a. daarop staande
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 95v.

649.
1369, 17 februari
Overdracht huis Oude Dieze
Johannes Soeyfart en zijn zoon Johannes dragen over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: huis c.a. op de Oude Dieze.

650.
1369, 21 februari
Testament Heylwigis Milters (uittreksel)
erfpacht Berlicum
Notaris Theodericus Yper van Den Bossche, clericus bisdom Luik, oorkondt (uittreksel)
betreft: een voorwaardelijk legaat bestaande uit een erfpacht van 5 lopen uit 15 lopen
rogge uit erfgoederen in Berlicum aan de Tafel van de H. Geest (zie verder het

oorspronkelijke testament onder nr. 471)
bijzonderheden:
gemaakt op verzoek van Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel voornd.
plaats van de handeling:
het woonhuis van de notaris.
getuigen van de handeling:
Johannes DARGHARDEMAKER priester
Hendrik van Lith clericus
Johannes van UTRECH leek

651.
1369, 10 maart
Vestiging erfcijns huis Hinthamerstraat
Theodericus They, timmerman en Heylwigis zijn dochter vestigen
t.b.v. Arnoldus Koyt
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat
lasten: hertogscijns in £ 4 en 8 schellingen aan erfcijnzen.

652.
1369, 19 maart
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Lambertus z.v.w. Arnoldus Otten draagt over
aan: Ella echtgenote van Godefridus van Hedichusen t.b.v. Godefridus voornd.
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Orthenstraat.

653.
1369, 26 maart
Overdracht goederen Gerwen, Oss en Geffen
Johannes Kersmaker (CANDELATOR) draagt over
aan: Egidius z.v.w. Egidius gend. Langhegielys zijn schoonzoon gehuwd met Katherina de
dochter van Johannes voornd. als bruidschat
van: erfpacht 14 sester rogge (1) en een erfcijns van £ 6 payment (2)
uit:
(1) een stuk land gend. DIE ZOEMERACKER in Gerwen en uit een erfcijns van 40 schellingen

uit het goed TEN ALVENSOEN aldaar
(2) uit 4 hont land in Oss in de WEDEMANS KYNDER HOEVE beneden deze hoeve en uit 2
hont land in Oss op de LANGEDONC
bijzonderheid: gegeven als bruidschat volgens het recht van de stad ‘s-Hertogenbosch.

654.
1369, 12 mei
Vestiging erfcijns Heeswijk hoeve op de Zoomgraaf
Ywanus van Vanderic gehuwd met Oda d.v.w. Egidius van Ghele en Arnoldus van Ghele
z.v.w. Egidius voornd. vestigen
t.b.v.: Johannes van der Zidewynden
van: erfcijns £ 20 payment
uit: het goed OP DEN ZOEMGRAVE in Heeswijk op de ZOEMGRAVE
Slecht leesbaar waardoor de valuta onbekend is.
Het goed werd in 1481 of 1482 uitgewonnen en vervolgens verkocht aan mr. Hendrik van
Kessel.

654a.
1369, 12 mei
Openbare verkoop land in ? (onleesbaar)
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Theodericus ….. verkoopt in het openbaar
aan: Boudewinus z.v.w. Arnoldus Gruyter van Os
van: huis, hof, akker en 4 lopenzaad land in ?
Zwaar beschadigd en daarom deels onleesbaar

655.
1369, 11 mei
Onderwerping aan arbitrage
Partijen
A. Johannes Cuper
B. Johannes van Neynsel zijn broeder
onderwerpen zich aan een scheidsrechterlijke uitspraak over de vele geschillen die zij tot op
heden gehad hebben
scheidsrechters: Arnoldus gend. Nolleken Geroncs en Johannes van den Velde en Lambertus
van der Woude (DE NEMORE)
boetebeding: degene, die zich niet houdt aan de arbitrale uitspraak (zie nr. 661) verbeurt
500 mottoenen.
De monetaire frasering luidt: 'sub pena quoque (?) quingentorum aureorum denariorum

communiter mottoen nuncupatorum boni auri et juisti ponderis'.
De lezing van quoque is onzeker.
Zie voor de uitspraak nr. 661.

656.
1369, 25 mei
Betalingsbelofte erfcijns huis Putstraat
Egidius z.v.w. Egidius gend. Langhegyelys belooft te betalen
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: huis c.a. in de straat van de GRINNELLATORES (= Gorterstraat?)
voor: erfcijns £ 4 payment
Op de rug: Putstraat
Commentaar:
Volgens Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch heette de
Putstraat vroeger ook wel Gorterstraat

657.
1369, 25 mei
Overdracht goederen Gerwen, Oss, Geffen en Hinthamerstraat
Egidius z.v.w. Egidius gend. Langhegielys gehuwd met Katherina d.v. Johannes Kersmaker
(CANDELATOR) draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de goederen vermeld in nr. 653, een erfpacht van 2 sester rogge en een erfcijns van £ 3
uit een huis in de Hinthamerstraat voorbij de Geerlingsebrug en uit een erfcijns van 20
schellingen uit een huis in de Hinthamerstraat op de hoek van de straat die loopt naar de
Windmolenberg.

658.
1369, 5 juni
Verkoop beemd Herpen
Mychael Loeken z.v.w. Belen draagt na verkoop over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stuk land in Herpen IN DER AUDER HOEVEN grenzend aan het erfgoed van de Tafel
voornd.

659.
1369, 7 juni
Uitgifte erfpacht land Schijndel

Jacobus z.v.w. Petrus van der Heiden geeft uit
aan: Philippus z.v. Johannes van der Voert
van: 5 bunder land in Schijndel in LIESCHOT
voor: erfpacht 1½ mud rogge te leveren in Schijndel en de erop rustende lasten
lasten: hertogscijns en erfcijnzen ter waarde van 45 schellingen aan diverse personen

660.
1369, 7 juni
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Schijndel
Zelfde rechtshandeling als nr. 659, maar nu in omgekeerde richting.

661.
1369, 23 juni
Arbitrale uitspraak hoeve Dinther-Hommelheze
De arbiters (zie nr. 655) hebben een uitspraak gedaan die als volgt luidt:
1.
partij B zal t.b.v. partij A vóór CARNISPRIVIUM (= zondag Esto mihi, zondag vóór
Aswoensdag) een erfpacht vestigen van 2 mud rogge op goederen gelegen in de Meierij van
‘s-Hertogenbosch, tenzij partij B vóór 2 februari 1370 aan partij A 80 mottoenen en 2 mud
rogge geeft
2.
partij B zal aan de arbiters vóór CARNISPRIVIUM 20 mottoenen geven, die dezen naar hun
believen mogen besteden
3.
partij A zal aan partij B alle overeenkomsten afstaan die betrekking hebben op de goederen
die B had verworven
4.
partij A behoudt echter de helft van de hoeve gend. DIE HOMMELHEZE
5.
partij A krijgt de CUPERS CLOET in Dinther en alle goederen geërfd van vader
6.
partij A krijgt eveneens een stenen huis in ‘s-Hertogenbosch aan de Markt.

661a.
1369, 27 juni
Verklaring omtrent aflossing erfpacht
Notaris Jan Boudewynsz. van Binderen clericus van het bisdom Luik oorkondt.
Ruter van Ouden ridder en heer van Onsenoord (HONTSORDE) verklaart aan Jan Truden
zoon van ‘s-Hertogenbosch zijn bloedverwant een erfpacht van 5 mud rogge en 4 kapoenen

verkocht te hebben en geen recht meer te hebben om deze af te lossen. Hij verklaart op
geen enkele wijze, ook niet door middel van een rechterlijke procedure, te zullen pogen
deze erfpacht terug te krijgen.
plaats van de handeling:
woonhuis van de notaris in 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Godfried Lambrechtsz. van Straten clericus en notaris
Emond van Gemert kleermaker
Klaas Boortken
allen uit het bisdom Luik
op de rug: geschonken door Jan Truden zoon; wordt betaald door Wouter van der Tangryt
te Nuenen.

662.
1369, 30 juni
Afstand kamp Empel
jonkvrouwe Johanna d.v.w. Henricus van der Hulpen en jonkvrouwe Johanna d.v. Wilhelmus
Vrancke doen afstand
t.b.v.: Ghiselbertus Herinc z.v.w. Gerardus Cnode
van: de KREYNSKENS CAMP groot 4 morgen in Empel in DIE BEEMDE.

663.
1369, 7 augustus
Overdracht erfpacht land Nuland Wilshuizen
jonkvrouwe Aleydis d.v.w. Thomas Valant en w.v. Johannes Aykini draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 12 lopenzaad land in Nuland gend. LANGHEVORE.

664.
1369, 8 augustus
Overdracht erfpacht windmolen 's-Hertogenbosch - Maalstroom
Mechtildis en Adam van Ghestel gehuwd met Aleydis zuster van Mechtildis en beide d.v.w.
Gerardus Coptyten dragen over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: de helft van een windmolen in MAELSTREM.

665.
1369, 1 september
Testament Katryn d.v.w. Jan Klerk van der Diesen (volledig)
erfcijns Colperstraat
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Katryn d.v.w. Jan Klerke van der Diesen en e.v. Aart Bolleken, smid, en z.v. Robert
Bollekensz. maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ziek
zij handelt met toestemming van haar echtgenoot
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk in Luik 5 schellingen eens
2.
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 40 schellingen uit vier vijfde deel van het
huis van haar ouders gelegen aan het einde van de Colperstraat
3.
aan Luitgaard, haar nicht, een erfcijns van £ 3 uit het huis vermeld onder 2.; indien zij
overlijdt zonder wettige kinderen na te laten gaat dit naar de Tafel
4.
aan het altaar van St. Lambertus in de St. Janskerk een erfcijns van 20 schellingen uit
het huis vermeld onder 2.
5.
aan Gielis van Gisenrode, kanunnik, een lijfrente van 20 schellingen uit het huis
vermeld onder 2.; na zijn dood gaat dit naar de Tafel voornd.
6.
aan de natuurlijke kinderen v.w. Wouter, haar broer, een erfcijns van 20 schellingen
uit het huis vermeld onder 2.
7.
aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 20 schellingen uit het huis
vermeld onder 2. en een erfcijns van 20 schellingen uit een erfcijns van £ 9 en 5
schellingen uit een erfgoed gelegen achter het voornde huis aan de overzijde van het
water; dit legaat wordt pas uitgekeerd na de dood van haar echtgenoot en is bestemd
voor een jaargetijde en een maandstonde voor de zielen van haarzelf, haar ouders,
Wouter priester, haar broers Aart en Hendrik en Jut haar zuster
8.
aan Jan van Puppel, priester, een lijfrente van 5 groten uit de erfcijns van £ 9 en 5
schellingen voornd.
9.
aan Gisele, begijn, een erfcijns van 30 schellingen uit ...
10.
aan Hille van Swalmen 20 schellingen en [een voorwerp; niet leesbaar]
11.
aan Ida, haar natuurlijke zuster, een paar van haar kleren
[volgt onleesbare passage ontstaan door een gat in het stuk]
12.
aan Effele van den Grave, begijn, een hemd van dezelfde kleur als het paar kleren
voornd.
13.
aan br. Rodger (‘Rodeghero’) 10 schellingen (?) eens
14.
aan de jongere [sic] minderbroeders x schellingen eens
15.
aan de predikheren 5 schellingen eens
16.
aan haar echtgenoot de resterende waarde van het huis vermeld onder 1. na aftrek
van het vier vijfde deel en van de legaten en de op het huis rustende lasten; tevens
twee van haar beste bedden waarmee hij mag doen wat hij wil

executele:
geen executeurs; haar echtgenoot regelt de begrafenis en betaalt de schulden
plaats van de handeling:
het woonhuis van Katryn in de Orthenstraat
getuigen van de handeling:
Gielis van Gisenrode van ’s-Hertogenbosch en
Hendrik Loyt, beide kanunniken van Rutten [Belgisch Limburg, bij Tongeren]
Beschadigd en daardoor niet helemaal leesbaar.

665a.
1369, 11 september
Machtiging proces Tafel H. Geest - Johannes van Dijk (zie nr. 624)
Notaris Adam van Mierd van Den Bossche oorkondt
Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest heeft
enige personen gemachtigd om namens de Tafel op te treden in het proces tegen Johannes
van Dijk z.v.w. Henricus van Dijk. (zie nr. 624) Dit proces zal gevoerd worden voor de
officiaal van het bisdom Luik, de aartsdiaken van Kempenland of welke rechter dan ook, die
in dezen bevoegd is. Het betreft de volgende personen: Gregorius Lamberti, Johannes van
Guntterslaer, Godefridus van Lit, Johannes van Eyndhoven en Boudewinus Gruyter, clerici
van het bisdom Luik
plaats van de handeling:
het kerkhof van de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Jan van Gemert en
Aart van Beek

666.
1369, 18 september
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
Arnoldus Koyt draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat (zie nr. 651)

667.
1369, 15 oktober
Overdracht weidekamp Schijndel - Eerde
voor: schepenen van Schijndel GHERONG DIE SNYDER, JAN VAN DEN BOERNE, DANEEL
ENGBRECHTS SOEN, JAN MERTEN SOEN, HEYNRIC GOEDEWEERT, JAN VAN DEN HOVEL en
CLAUS HAGHEN
Lambrecht en Rycart z.v.w. Jonghe Lambrecht Laets dragen over
aan: Jan z.v. Rycart van der Voert
van: een derde deel van een WEYDE CAMPE in EERDE in Schijndel
lasten: herencijns
Het schependomszegel is niet meer aanwezig.

668.
vervallen.

669.
1369, 14 december
Uitvoering arbitrage
Johannes van Neynsel z.v.w. Jacobus van Neynsel erkent voldaan te zijn. De bepalingen van
de arbitrage zijn wat hem betreft uitgevoerd.
Zie ook nr. 661.

670.
1369, 14 december
Uitvoering arbitrage hoeve Dinther - Hommelheze
Johannes van Neynsel z.v.w. Jacobus van Neynsel heeft het goed HOMMELHEZE in Dinther
naast het bos van BERNHEZE met alle beesten en verdere PECORALIA (= veestapel) gend.
VARENDE GOET overgedragen aan zijn broeder Johannes Cuper.
Zie ook nr. 661.

671.
1369, 27 december
Vestiging erfcijns goederen Schijndel
Danyel z.v.w. Enghelbertus gend. Emme Danels soen vestigt
t.b.v. Johannes Scraghe
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis en hof en 1 malderzaad rogland daaraan gelegen in Schijndel in BORNE

Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 97v-98r.

672.
1370, 6 februari
Vestiging erfpacht kamp Schijndel Elde
Denkinus gend. Emmen soen van Scynle vestigt
t.b.v. Johannes Scraghen z.v.w. Johannes Schraghen
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een kamp gend. WYDONC in Schijndel in EYLDE tussen de HENNEN TEKENS HOEVE
lasten: hertogscijns

672a.
1370, 11 februari
Overdracht erfcijns St. Oedenrode – Te Veehuizen
jonkvrouwe Elizabeth w.v. Henricus Coman draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 30 schellingen oudgeld uit £ 12 oudgeld
uit: het goed TE VEHUSEN in RODE met toebehoren; dit goed was van wijlen Goeswinus
Moedel van Rode; voorts uit de bovenste hoeve (SUPERIOR MANSIO) toebehorend aan
Rutgerus z.v. Goeswinus gend. Moedel van Rode
bijzonderheden: inclusief de achterstallen
Onder de pliek bevindt zich de volgende aantekening: 'rescripta et resigilata de mandato
scabinorum anno 1533 propter defunctum prioris littere'. Dit is een goed voorbeeld van een
hernieuwing van een oorkonde met gebruik van de oude zegelstempels.
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 110r/v.

673.
1370, 23 maart
Uitgifte huis erfcijns Orthenstraat
Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest geeft uit
aan: Theodericus Posteel
van: een stenen huis c.a. aan de Orthenstraat grenzend aan een straatje, dat loopt naar het
water
voor: een som van £ 520 (hierover gaat een andere schepenoorkonde) en een erfcijns van £
8 en 6 schellingen payment en alle andere erop rustende lasten
voorwaarde:
Mocht het pand worden uitgewonnen of blijken, dat er nog meer lasten op rusten, dan is de
Tafel niet aansprakelijk voor zover dit is gebeurd na het overlijden van Arnoldus Poeldonc

bijzonderheden:
Arnoldus Poeldonc had dit huis aan de Tafel gelegateerd en het is uitgegeven met
toestemming van de PROVISORES van deze instelling
Op de rug: Orthenstraat Hoge Steenweg
Een testament van Aart Poeldonk bevindt zich niet in de door mij aangelegde verzameling
testamenten.
Blijkens een dorsale aantekening gaat het om het huis De Gapert, Mosmans nr. 70
Niet vermeld wordt om welke muntsoort het gaat.

674.
1370, 30 maart
Verkoop erfcijns kamer Koopmanskameren
Theodericus Writer gehuwd met Elizabeth d.v.w. Godefridus Soeyvel draagt na verkoop over
aan: Theodericus z.v.w. Godefridus Soeyvel
van: een bestaande erfcijns van £ 10
uit: een kamer met de grond in de Koopmanskameren
De muntsoort wordt niet nader aangeduid.

675.
1370, 5 april
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns land 's-Hertogenbosch - Vrijdom
Theodericus z.v. Buystinus gend. van Andel en Johannes z.v. Arnoldus gend. Enneken van
Hukelen beloven te betalen
aan: Johannes en Heylwigis k.v.w. Johannes van Haren
wegens: 1 morgen land in het Vrijdom in EYNDHOUDS
voor: erfcijns £ 3 payment
voorw.: dit jaar moeten zij daar een windmolen bouwen.

676.
1370, 5 april
Uitgifte erfcijns land Vrijdom
Zelfde rechtshandeling als nr. 659, maar nu in omgekeerde richting.

677.
1370, 9 april
Overdracht landerijen Herpen en Berghem

Heylwigis, Aleydis en Hadewigis k.v.v. Petrus van Meghen dragen over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: in Berghem
1. de helft van 12 lopenzaad land in DUER tussen YEGHERS HOSTAT en de straat
2. de helft van 8 h. land in DLAER
3. 3 lopenzaad land gend. DER HEYLIGEN BOSSCHE naast het bos DER HEYLIGEN
BOSSCHE
4. een halve streep in DUER
5. 1 hont land uit de gemeijnte van DUER in ELS en
6. in de heerlijkheid Herpen een streep land IN DIE HERPENSSCHE HOEVE en twee
halve strepen gelegen als voor
lasten: erfpacht van 2 sester rogge en erfcijns van £ 3 en 15 schellingen en 4 penningen aan
een onbekende.

678.
1370, 11 april
Overdracht erfcijns huis Oudeklerenkopersstraat
Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput draagt over
aan: Henricus Buc kannunik in ‘s-Hertogenbosch
van: een erfcijns van 30 schellingen
uit: huis c.a. in de VICUS REPATORUM VESTIUM VETERUM (= Oudeklerenkopersstraat).
De muntsoort wordt niet nader aangeduid.

679.
1370, 11 april
Overdracht erfcijns huis Hooge Steenweg/Orthenstraat
Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput draagt over
aan: Henricus Buc kannunik in ‘s-Hertogenbosch
van: erfcijns £ 3 en 10 schellingen
uit: huis c.a. van w. Hilla Velkeneers tegenover het huis v.w. Arnoldus Poeldonc
De muntsoort wordt niet nader aangeduid, maar aangenomen mag worden dat het om
payment gaat.

680.
1370, 11 april
Overdracht land St. Oedenrode - Ter Heze
Johannes Slotel z.v.w. Ghiselbertus van den Dorenput draagt over
aan: Henricus Buc kannunik in ‘s-Hertogenbosch

van: DIE HEZESTREPE in St. Oedenrode in het goed TER HEZE

681.
1370, 19 april
Verkoop erfcijns land Vrijdom
Johannes z.v.w. Johannes van Haren draagt na verkoop over
aan Theodericus en Johannes z.v. Arnoldus Enneken van Huculum (die deze eertijds beloofd
had te betalen)
van: een bestaande erfcijns van £ 3 payment
uit: stuk land in het vrijdom op EYNDHOUTS.

682.
1370, 20 april
Overdracht goederen ligging onbekend
Gerardus z.v.w. Eelkinus vleeshouwer draagt over
aan: Henricus Rycarts soen van Herpen
van: alle goederen die hij heeft geërfd van zijn halfnicht Truda natuurlijke d.v. zijn broeder
Wilhelmus.

683.
1370, 25 april
Overdracht goederen Rosmalen
Arnoldus Poeldonc z.v.w. Arnoldus Poeldonc draagt over
aan: Henricus Buck, kanunnik van de St. Janskerk t.b.v. Johannes Slotel
van: alle goederen in Rosmalen in MIDDELHEZE met uitzondering van 1 lopenzaad land
behorend aan de kerk van Rosmalen die hij geërfd heeft van zijn ouders en zijn grootvader.

684.
1370, 18 mei
Testament Elias de Bekker (volledig)
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Elias de Bekker, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van geest maar ziek
[verderop blijkt dat hij weduwnaar is]
legaten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

aan de fabriek van de St. Lambertuskerk in Luik 20 schellingen eens
aan de kapelaans van de St. Janskerk 20 schellingen eens
aan de koster van deze kerk 5 schellingen eens
aan de minderbroeders 20 schellingen eens
aan de predikheren 20 schellingen eens
aan de infirmerie van het Groot Begijnhof 20 schellingen eens
aan Bertradis Wynters 20 schellingen eens
aan Christina van Heukelum 20 schellingen eens
aan Badeloch van Bommel 40 schellingen eens
aan de kinderen v.w. Simon gend. Zymanus de broer v.w. Beatrix zijn echtgenote de
helft van al zijn vorderingen zowel die zijn vastgelegd op kerfstokken als die welke
anderszins zijn vastgelegd, zowel in de stad ‘s-Hertogenbosch als daarbuiten en verder
£ 10
aan Jan zijn natuurlijke zoon de andere helft van voornde vorderingen en verder £ 10
aan Ida zijn zuster £ 20 eens
aan Agnes Meynarts een hemd
aan Hadewych wonend buiten de stenen poort in de Orthenstraat een hemd
de executeurs van zijn testament moeten zijn kleren verdelen en £ 20 uitdelen onder
de armste huisarmen (PAUPERIBUS DOMESTICIS)
de rest gaat naar de Tafel van de H. Geest en moet belegd worden in jaarlijkse en
eeuwige renten; de opbrengst hiervan moet verdeeld worden onder de armen

executele:
Jan van Zidewynden;
Jacob Copgonyen;
Jordaan van Heukelum en
Bodo z.v.w. Godfried Dunnekop, poorters van 's-Hertogenbosch
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testator in de Orthenstraat
getuigen van de handeling:
Aart, kapelaan van de St. Janskerk;
Dirk van Loet;
Godfried Vlemink;
Godfried z.v.w. Godfried Dunnekop;
Ludeken van der Poorten;
Hadewych weduwe v. Dirk van Heukelum;
Christina weduwe v. van Bodo van Tiel;
Mechteld Dunnekops;
Liesbeth e.v. Bodo z.v. Godfried Dunnekop

685.
1370, 5 juni

Verkoop land Gerwen
Goessuinus van der Heyden draagt na verkoop over
aan: Petrus van den Steenweghe
van: een stuk land in Gerwen.

686.
vervallen

687.
1370, 3 augustus
Vestiging erfcijns huis ZIJLE
Johannes van der Dyesen vestigt
t.b.v. Johannes van Rucsfoirt, bakker en Wylkina zijn echtgenote
van: erfcijns £ 10 payment
uit: een stenen huis c.a. op de ZIJLE grenzend aan de straat
lasten: hertogscijns.

688.
1370, 10 augustus
Overdracht landerijen Nuenen en Gerwen
Goessuinus Model Dicbier draagt over
aan: Petrus Steenwech
van: de helft van drie stukken beemd in Nuenen die deel uitmaakten van het goed TEN
VENNE, een stukje grond deels land deels weide gend. EUSEL binnen de akkers in Gerwen.

689.
1370, 22 september
Vestiging erfpacht hoeve Schijndel Loodshoeve
Johannes gend. Pape Jan z.v.w. Wilhelmus van Nuwelant vestigt
t.b.v. Albertus de Wael
van: erfpacht 3 mud rogge
uit: de LOEDS HOEVE met toebehoren in Schijndel in EILDE groot 14 bunder grenzend aan
DIE RODESSCHE WECH en uit huis en hof in Gemonde grenzend aan het erfgoed van w.
Rutgerus gend. Meyssen soen, pastoor van de kerk van Boxtel en aan de gemeijnte; deze
hoeve was van w. Daniël van (den?) Dijke
lasten: 14 oude groten uit de hoeve en een erfcijns van 6 schellingen payment uit het huis
c.a.

voorw.: de verkoper mag andere onderpanden aanwijzen mits deze gelegen zijn in de
Meierij van ‘s-Hertogenbosch, in het land van de hertog en in de jurisdictie van de stad 'sHertogenbosch
Uitgewonnen op 5 april 1510 (zie nr. 3338) en geveild op 30 april 1511 (nr. 3343).

690.
1370, 25 september
Overdracht erfpacht goederen Oisterwijk
Danyel z.v.w. Denekinus, koster in Berlicum vestigt
aan: Wilhelmus z.v.w. Arnoldus Tielkini
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: alle goederen v.w. Henricus z.v.w. Henricus van den More
Op de rug: Oisterwijk

691.
1370, 25 september
Vestiging erfpacht hoeve Oss
Nycholaus z.v.w. Reynerus gend. Metten Crommenhalze vestigt
t.b.v. Matheus z.v. Godefridus Posteel
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: de helft van de hoeve v.w. Franco Hoefslager, zijn schoonvader in Oss grenzend aan het
erfgoed van de Tafel van de H. Geest
lasten: een lijfrente van ½ mud rogge en 4 groten aan een onbekende.

692.
1370, 12 december
Overdracht land Oss
Godefridus z.v.w. Godefridus gend. Veren Byntkens soen draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 4 hont land in Oss in HOYEGRAVE vóór het erfgoed van een zekere gend.
lasten: erfcijns van 12 penningen payment aan een onbekende.

693.
1370, 20 december
Testament Henricus van Ghemert (kopie van een authentiek uittreksel)
erfcijns Zeelst
Notaris Mathias Scilder van Den Bossche oorkondt

betreft: het legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van £ 8 - Zeelst uit 1357 (zie
nr. 416)
De datering luidt als volgt: ‘anno domini millesimo ccc septuagesimo indictione
quartadecima mensis decembris die vicesima’. Volgens Grotefend hoort bij het jaar 1370
echter het indictiegetal van XIV en niet dat van VIII.

694.
1371, 6 januari
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns goederen Haren (bij Megen)
Ghiselbertus (de) Bruyn belooft te betalen
aan: Bessela d.v.w. Albertus gend. Veren Bessellen soen
wegens: drie kwart van een hofstad in Haren bij Megen en 2 morgen land in CLEYN
ALVENDONC en in BECKENVOERT
voor: de erop rustende lasten met inbegrip van de ONRAET en een erfcijns van £ 6½
payment aan Bessela
extra onderpand: ¼ van deze hofstad en ¼ van deze 2 morgen en een andere hofstad
daarnaast gelegen
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 30r.

695.
1371, 23 januari
Overdracht tocht goederen Haren bij Megen
Lambertus z.v.w. Johannes Bathen soen draagt over
aan: Sophya en Marcelius natuurlijke z.v.w. Marcelius pastoor van de kerk van Herpen
gehuwd met Yda zuster van Sophya
van: de tocht op alle goederen nagelaten door w. zijn echtgenote Beatrix d.v.w. Johannes
Gheryts soen.

696.
1371, 29 januari
Overdracht land Vrijdom - De Vliert
Mechtildis w.v. Martinus Jans soen draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 1 morgen land in HOGHE VLIEDERT in een kamp van 2 morgen die zich uitstrekt tot aan
de HYNSSCHE STEGER
lasten: erfcijns van 6 schellingen payment aan de stad

696a.
1371, 15 (?) februari
Vestiging erfpacht goederen Vught
Wolterus (?) z.v.w. Albertus Sceenkens soen vestigt
t.b.v. Theodericus z.v.w. Stephanus van Wyeric
van: erfpacht 4 lopen rogge
uit: huis en hof en aangelag en nog enige landerijen (onleesbaar)
Grotendeels onleesbaar wegens beschadiging.

697.
1371, 26 februari
Vestiging erfpacht land Geffen
Johannes Snoec gehuwd met Beatrix d.v.w. Petrus van Lyt, smid vestigt
van: erfpacht 2 sester rogge
uit: een stuk land in Geffen strekkend tot aan het kerkhof van Geffen.

697a.
1371, 26 februari
Verkoop erfpacht Rosmalen
Johannes Snoec gehuwd met Beatrix d.v.w. Petrus van Lyt, smid, draagt na verkoop over
aan: Baudericus, bakker
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: een stuk land gend. DIE CONINX STREPE in Rosmalen.

698.
1371, 26 februari
Verkoop erfpacht Geffen
Johannes Snoec gehuwd met Beatrix d.v.w. Petrus van Lyt, smid, draagt na verkoop over
aan: Baudericus, bakker
van: erfpacht 4½ lopen rogge
uit: 2 lopenzaad land in Geffen in DIE EELST met de gebouwen erop staande

698a.
1371, 5 maart
Uitgifte erfpacht hoeve Gemonde
Oorkonde die alleen ten dele weergegeven wordt in een uitwinning van 5 april 1510 (zie nr.

3339).
Sprake van een erfpacht van 5 mud rogge uit een hoeve in Gemonde die eens was van Jan
genaamd Pape Jan van Nuland. Willem Schilder heeft deze erfpacht door koop verworven
van Pape Jan.

699.
1371, 12 maart
Overdracht erfcijns Hoge Donk
Notaris Johannes Baldewini van Bynderen oorkondt
Ghiselbertus van Hazenbossche z.v. Machlinus en clericus van het bisdom [niet ingevuld]
draagt over
aan: jonkvrouwe Elisabeth Comans
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: ½ morgen beemd in de HOGHEDONC achter de Vismarkt buiten de stadsmuren
voorw.: de schenker mag andere onderpanden aanwijzen.
plaats van de handeling
woonhuis van Elisabeth in ‘s-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Henricus Maechlem
Godefridus Vleminc
Tyelmannus z.v. Matheus
poorters van ‘s-Hertogenbosch.

700.
1371, 18 maart
Overdracht kamp Hintham
Goddinus van Lit draagt over
aan: Theodericus Rover van Tefelen
van: een kamp bij HYNTHAM op het EYNDEHOUTSCHE VELT
lasten: de lasten, welke in een andere oorkonde vermeld staan.

700a.
1371, 3 april
Opdracht officiaal testament Bertoldus van Dijk
De officiaal van het bisdom Luik draagt Petrus Polslauwer en Adam van Mierde notarissen
op de getuigen die aanwezig waren toen Bertoldus van (den) Dijke zijn testament maakte,

een verklaring te laten afleggen. Het gaat om een tweetal legaten bestemd voor de Tafel
van de H. Geest. Het testament is destijds als grosse uitgevaardigd (NON EXTITIT
SUBSCRIPTURA PUBLICA REDACTUM).
Ingevoegd in nr. 706.

700b.
1371, 21 april
Verkoop tienden Son
door: Johannes heer van Zevenborne, van Craendonc en van ‘Hoeps’ [= Haps] draagt na
verkoop over
aan: Johannes van Bruheze
van: één van de drie tienden van de parochie van Son, zowel de grote als de kleine tiend
omvattend. De twee andere tienden horen toe aan het kapittel van Cortessem en Emondus
Rover, ridder
bijzonderheden:
mocht er zich leengoed onder bevinden, dan zal de verkoper de koper hierin vesten en
mocht de koper er op een of andere gerechtelijke wijze van worden beroofd, dan is de
verkoper aansprakelijk voor de kosten en de geleden schade.
Gevidimeerd in nr. 933.

701.
1371, 28 april
Overdracht erfpacht Nuland
Mechtildis en Marcelius k.v.w. Johannes van Werva, Arnoldus van Hoye, hun zwager en
Godefridus Soeyvel dragen over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: 1 kwart (QUARTARIUM) land OPT NUWELANT strekkend van de WOLFSDIKE tot aan de
weg.

702.
1371, 1 mei
Vestiging erfpacht hoeve Beek en Donk
Henricus van Evershout vestigt
t.b.v. Heylwigis d.v.w. Albertus van Bucstel
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: hoeve voorheen van de kinderen v.w. Jacobus van Diclaer in de parochie van BEKE bij
AERLE in HERENDE
lasten: de herencijnzen.

703.
1371, 27 mei
Vestiging erfpacht goederen Nuenen
Makarius gend. Kerys Happen soen en Hebkinus zijn broeder vestigt
t.b.v. Johannes van Duren z.v.w. Rudolphus van Dueren
van: erfpacht 1 mud rogge Nuenense maat
uit: al hun goederen (vermoedelijk gelegen te Nuenen)
voorw.: wanneer ze deze erfpacht gevestigd zullen hebben op het goed REEFTERINGEN in
Nuenen, dan zijn hun andere goederen niet meer belast
In plaats van twee zoals gebruikelijk treden hier drie schepenen als getuigen op.

703a.
1371, 3 juni
Getuigeverklaringen testament Bertoldus van (den?) Dijke
Bertoldus Raet en Ghiselbertus z.v.w. Arnoldus gend. Koc van Amstel leggen
getuigenverklaringen af ten aanzien van een tweetal legaten bestemd voor de Tafel van de
H. Geest en de daaraan verbonden lasten. De inhoud van de verklaringen stemt overeen
met het testament (zie nr's 621 en 624)
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 155v-157v.
Ingevoegd in nr. 706.

703b.
371, 3 juni
Testament Bertoldus van Dijk
De gecommitteerde notarissen (zie nr. 700a) berichten (z.g. rescriptie) aan de officiaal van
het bisdom Luik, dat zij de getuigen hebben ondervraagd op 2 juni j.l. Deze verklaringen
willen zij op 5 juli voorleggen aan de officiaal. Zij hebben Johannes van Dijk, enige en naaste
erfgenaam van Bertoldus en tevens zijn broeder, gedagvaard om bij de publicatie ervan en
de beslissing van de officiaal aanwezig te zijn.
Ingevoegd in nr. 706.

704.
1371, 27 juni
Overdracht land Vrijdom De Vliert
Lambertus Dunnecop draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest

van: 1 morgen land in het Vrijdom in DIE HOGHE VLIEDERT in een kamp van 2 morgen die
zich uitstrekt tot aan de HYNSSCHE STEGHE
lasten: erfcijns van 6 schellingen payment aan de stad.
Zie ook nr. 696

705
1371, 28 juni
Testament Gertrudis echtgenote van Johannes Gerardi van Gheffen (uittreksel)
erfcijns Windmolenberg
Oorkonders:
(oorspr.) notaris Wolterus van Rode
(uittreksel) notaris Theodericus Yper van Den Bossche, clericus bisdom Luik
Gertrudis echtgenote van Johannes Gerardi van Gheffen maakt haar testament
betreft:
een legaat van een erfcijns van 9 groten aan de pastoor, de deken en het kapittel van de St.
Janskerk bestemd voor een jaargetijde en een erfcijns van 6 groten aan de Tafel van de H.
Geest bestemd voor één paar schoenen jaarlijks uit te reiken aan één arme; beide erfcijnzen
gaan uit al haar goederen
plaats van de handeling:
het Onze Lieve Vrouwekoor in de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Johannes z.v. Johannes Groet en
Eelkinus Vere z.v. Thomas
Op de rug.: Windmolenberg.
De groten worden niet nader omschreven.

706.
1371, 5 juli
Testament Bertoldus van Dijk goedkeuring door officiaal
De officiaal van het bisdom Luik keurt de verklaringen van Bertoldus Raet, clericus van dit
bisdom, en van Ghiselbertus z.v.w. Arnoldus gend. Koc van Amstel, getuigen toen Bertoldus
van Dijk zijn testament maakte, goed. Hij heeft dit gedaan, omdat de PROVISORES en
GUBERNATORES van de Tafel van de H. Geest bij hem een daartoe strekkend verzoekschrift
hebben ingediend. Het testament was niet op de vereiste wijze op schrift gesteld en de
meester vreest dat na het overlijden van de getuigen er onduidelijkheid zou kunnen
ontstaan over de inhoud van de wilsbeschikking. Aan het legaat was de verplichting
verbonden jaarlijks een spynde te houden voor alle mensen die in 's-Hertogenbosch wonen

en die aalmoezen plegen te ontvangen.
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f155v-157v.
Ingevoegd zijn: oorkonde 3 april 1371 (nr. 700a), oorkonde 2 juni 1371 (nr. 703a) en
oorkonde 3 juni 1371 (nr. 703b).

707.
1371, 5 juli
Overdracht erfcijns hofstad SCYTSTRAET
Mathyas Cleynnael draagt over
aan: Wilhelmus Mynnemere
van: erfcijns £ 4 payment
uit: hofstad van 21 voet breed in de SCYTSTRATE
bijzonderheden Mathyas heeft een deel hiervan zelf verworven (n.l. 40 schellingen) de rest
is hem gelegateerd
Op de rug: uit de straat DIE SCYTSTRAET bij de VERWERPUTTE.

708.
1371, 13 september
Overdracht tocht land Heesch
Johannes van Hees z.v.w. Johannes van Hees draagt over
aan: Ywanus z.v. Johannes Stierkens, zijn schoonzoon gehuwd met Elizabeth
van: de tocht van:
1) huis en hof met de gebouwen en de gronden in HEESWIKE
2) een kamp er tegenover van 1½ mudzaad
3) een streep lands van 3 lopenzaad IN DIE BEEMDE
4) een stuk land van 4 lopenzaad IN DEN PAS
5) een stuk land van 1 lopenzaad IN DEN PAS
6) een stuk land van 4 lopenzaad
7) een stuk land van 1 lopenzaad
8) een stuk land van 5 lopenzaad op de akkeren
9) een stuk land van 6 lopenzaad
10) een streep land van 2 lopenzaad
11) 1 lopenzaad land
12) een stuk land van 12 lopenzaad in BELIEN BRAKE
13) een stuk beemd in DIE RAECK grenzend aan het erfgoed van Wautgerus van Hees,
priester
14) een stuk land
15) een streep beemd
16) een stuk erfgoed gend. EEN GHESLACH in DIE AUDE BLEKEN
17) een aandeel erfgoed gend. EEN HUYSDEEL IN DIE BLEKEN
18) een zeker deel gend. EEN HUYSDEEL

19) 2 roeden land in ALMOESEN.

709.
1371, 14 september
Overdracht landerijen Heesch
Ywanus z.v. Johannes Stierken (zie nr. 708) draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de landerijen en goederen vermeld onder nr. 708
lasten: 8 penningen en 1 ort aan de hertog; een gebuurcijns van 16 penningen

710.
1371, 17 november
Inbewaringgeving oorkonden erfcijns land Vrijdom en Empel
Conrardus Writer verklaart ontvangen te hebben van Arnoldus Sprengher de in nr. 641a
vermelde oorkonde met de bijbehorende stukken
bijzonderheden Johannes Vriese jr. heeft ook oorkonden aan Conrardus voornd. in bewaring
gegeven. Conrardus zal nooit met behulp van deze stukken te overstaan van de schepenen
van ‘s-Hertogenbosch enig recht opeisen ten aanzien van de goederen van Arnoldus. Dit
geldt ook voor de goederen, die Arnoldus heeft verworven van Johannes Vriese.
Met vidimus van de oorkonde nr. 641a
De handeling wordt betiteld als CUSTODIA

711.
1371, 5 december
Overdracht erfpacht goederen St. Oedenrode - Vressel
Henricus van der Merendonc, bakker en gehuwd met Aleydis d.v.w. Metta Teyen wed v.
Johannes z.v. Johannes van den Rodeacker van Sonne draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfgoed 1 mud rogge Rooise maat te leveren op het goed van VERITSEL
uit: alle goederen van Johannes, Henricus en Paulus z.v.w. Christianus, molenaar van
VERITSEL
Op de rug: 5 sester 1 spynt.

712.
1372, 4 januari
Testament Liesbeth Komans (volledig)
erfcijns Vismarkt

Notaris Jan Boudewynsz. van Binderen, clericus bisdom Luik, oorkondt
‘matrona’ jonkvrouwe Liesbeth wed. v. Hendrik Komans maakt haar testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 1 mottoen (?)
2.
aan de St. Janskerk 1 mottoen bestemd voor een bedevaart naar ? [onleesbaar]
3.
aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 10 schellingen bestemd voor
haar jaargetijde
4.
aan de infirmerie van het Groot Begijnhof een erfcijns van 5 schellingen
5.
aan het Neijnsels- en het Anthoniusgasthuis samen een erfcijns van 5 schellingen
6.
aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 20 schellingen uit ½ morgen beemd
achter de Vismarkt
De erfcijnzen vermeld onder 3 tot en met 6 moeten door de meester van de Tafel geïnd en
verdeeld worden
7.
aan de minderbroeders een erfcijns van 12½ schellingen uit een goed in Nuland
bestemd voor haar jaargetijde
8.
aan Jan Koman natuurlijke z.v.w. Jan Koman £ 20 eens
9.
aan de minderbroeders haar beste falie
10.
aan Godfried van Helmond, priester, £ 3 in vlieguten eens
11.
aan Jacob Maachlinus, haar bloedverwant, £ 8 eens; mocht hij niet terugkeren in zijn
vaderland (‘in partes’), dan moeten de executeurs dit voor vrome doelen geven
12.
aan de kinderen van Hubert van Goburdingen (‘Goinbordingen’) £ 8 eens
13.
aan Jan natuurlijke z.v. Hendrik Maachlinus £ 5 eens en 1 mud rogge
14.
aan jonkvrouwe Liesbeth d.v. Jan Watermaal 1 mottoen eens
15.
aan de kluizenares op het Begijnhof 20 vlieguten eens
16.
aan Porta Coeli 20 vlieguten eens
17.
aan broeder Godfried van Klyns £ 3 in vlieguten eens
18.
aan de executeurs van dit testament £ 4 voor hun arbeid
executele:
Hendrik Maachlinus,
Gijsbert van Hazenbosch, haar bloedverwanten, en
Godfried Vlemink, allen poorters van 's-Hertogenbosch
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testatrix
getuigen van de handeling:
[door beschadiging van het stuk onleesbaar]
Van de datering wordt gezegd, dat deze is volgens de Luikse stijl i.e. Kerststijl (SECUNDUM
STILUM CURIE LEODIENSIE).
De 20 schellingen worden niet nader omschreven.

713.
1372, 5 juni
Vestiging erfcijns huis c.a. Hinthamereind
Johannes Kersmaker vestigt
t.b.v. Johannes van Gherwen z.v.w. Hesselo van Gherwen
van: erfcijns £ 8 payment
uit: huis, hof en kameren in de Hinthamerstraat (sic)
lasten: hertogscijns en een erfcijns van 22½ schellingen
Op de rug: op de hoek van de St. Jacobstraat [d.w.z. op het Hinthamereind].

714.
1372, 17 juli
Overdracht goederen ligging onbekend
Ghiselbertus Bac, regulier kanunnik van Tongerlo en pastoor van RETHI, Maria zijn zuster,
kinderen v.w. Henricus Coman, Katherina d.v.w. Henricus z.v.w. Henricus Coman en Dympna
d.v.w. Elisabeth d.v.w. Henricus Coman dragen over
aan: Henricus en Ghiselbertus k.v.w. Maechelemus van Tricht en Hubertus van
Gouberdingen hun schoonbroeder mede t.b.v. Jacobus hun broeder
van: alle goederen v.w. Henricus Comans sr.

715.
1372, 30 juli
Testament Heylwigis van Gasteldonc (uittreksel)
erfcijns onderpand onbekend
Notaris Johannes Baldewini van Bynderen oorkondt (oorspronkelijk en uittreksel)
Heylwigis van Gasteldonc maakt haar testament
haar conditie wordt niet vermeld
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 10 schellingen uit een
erfcijns van 20 schellingen uit het huis van Johannes Monijns, ketellapper en een legaat van
een erfcijns van 10 schellingen uit hetzelfde onderpand aan Merselius natuurlijke z.v. mr.
Franco van Gasteldonc; mocht laatstgenoemde sterven zonder wettige kinderen na te laten,
dan gaat deze erfcijns naar de Tafel
bijzonderheden
vervaardigd op verzoek van Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave meester van de Tafel

voornd.
plaats van de handeling:
(uittreksel) op de Markt vóór het huis van de schepenen
getuigen van de handeling:
Baldewinus Gruter en
Godefridus Vlemijnc
poorters van ‘s-Hertogenbosch
De 20 schellingen worden niet nader omschreven.

716.
1372, 24 september
Uitgifte kamp Deuteren
schepenen, gezworenen, rentmeesters, dekens van ambachten, een deel van de goede
knapen en de gemene stad verkopen
aan: Adam van Mierde
van: een derde deel van een kamp VAN DEN OTHEREN TOT VUCHT WAERT groot een derde
deel van 10 morgen grenzend aan de gemene straat
voorwaarden: de koper moet aan de stad een erfcijns van 10 schellingen payment per
morgen betalen; het perceel mag alleen vervreemd worden aan mede poorters van de stad,
de koper dient het perceel te omheinen (LOFLIC BEHEYMEN ... ENDE VREDEN), de koper
mag de beesten die op het perceel komen schutten; de breuk (=boete) bedraagt dan 10
schellingen payment per beest en komt toe aan de koper
Met het bijna gave zegel van de stad
Op de rug 4 morgen 2½ hont in VUCHTBROEC.

717.
1372, 24 september
Verkoop kamp Deuteren
De stad draagt na verkoop over (zoals nr. 716)
aan: Wouter van Oekel met zijn gezellen
van: de helft van de negende kamp VAN DEN OTHEREN INT VUCHTBROEC strekkend van de
gemeijnte tot aan de weg van het gasthuis naar OETHEREN
voorwaarde: zoals nr. 716
Het groot zegel van de stad is verdwenen

718.
1372, 24 september

Verkoop land Vrijdom
De stad (zoals nr.716) draagt na verkoop over
aan: Jan van der Zidewinden
van: 4 hont land OP DIE HOEGEDONC
voorw.: aan de stad moet een erfcijns van 5 groten payment betaald worden; dit perceel
mag alleen vervreemd worden aan medepoorters van de stad
Bij dit stuk behoort een omslag met de tekst: ‘Dit is het beschiet van den vijf schaeren ende
een Calverschaer opte Hoege Donc buijten St. Jans poert’
Het zegel van de stad is verdwenen
De monetaire frasering luidt: 'vyf groet gemeyns payments der voers. stat'.

719.
1372, 24 september
Verkoop kamp Deuteren
De stad (zoals nr. 716) draagt na verkoop over
aan: Gherijs van Os
van: de helft van de negende kamp groot 10 morgen VAN DEN OETHEREN TOT VUCHT in het
Vughtbroek grenzend aan de straat die loopt van het gasthuis naar OETHEREN en aan de
gemeijnte
voorwaarden:
1. de bezitter van het land betaalt een erfcijns van 10 schellingen payment per morgen
aan de stad
2. het land mag alleen vervreemd worden ten gunste van medepoorters
3. de bezitter moet land omheinen en mag vee dat er op komt schutten voor 10
schelllingen per dier, en dat geld mag hij houden.
De monetaire frasering luidt: 'tyen scillinge gemeyns payments der voers. stat van elken
margen'
Het zegel van de stad is verdwenen
De oorkonden vermeld onder nr's 716-719 zijn uitgevaardigd door het stadsbestuur.

720.
1372, 7 oktober
Overdracht kamp Deuteren
Gherisius Lodekens soen van Os draagt over
aan: Wolterus van Oekel
van: de helft van de negende kamp (zie nr. 719)
bijzonderheden dit perceel is gekocht van de stad en mag alleen vervreemd worden aan
medepoorters van de stad

721.
1372, 4 november
Testament Johannes van Loen (uittreksel)
erfcijns Udenhout
(oorspronkelijk en uittreksel) Notaris Arnoldus Willelmi van Huesden, clericus van het
bisdom Utrecht, oorkondt
Johannes van Loen, kleermaker, maakt zijn testament
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 40 schellingen uit goederen,
niet gespecificeerd, in Oisterwijk onder Udenhout
bijzonderheden:
vervaardigd op verzoek van Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel voornd.
plaats van de handeling:
vóór het huis van Gerardus Hac
getuigen van de handeling:
De 20 schellingen worden niet nader omschreven.

721a.
1372, 18 november
Opdracht officiaal testament Johannes Broc
De officiaal van het bisdom Luik draagt op verzoek van Theodericus z.v.w. Ywanus van den
Grave meester van de Tafel van de H. Geest aan Petrus Polslauwer notaris op om de
getuigen aanwezig bij het testament van w. Johannes Broc echtgenoot v.w. Hilla te horen
over de inhoud van het legaat aan de Tafel van de H. Geest. Dit testament is niet op schrift
gesteld. Onwillige getuigen kunnen zo nodig kerkelijke straffen opgelegd krijgen. Na afloop
dient Petrus voornd. hierover rapport (RESCRIPTIO) uit te brengen (zie nr. 721c)
Ingevoegd in nr. 722.

721b.
1372, november, zonder dag
Goedkeuring testament door officiaal
De officiaal van het bisdom Luik keurt het testament van Johannes van Steensel en zijn
inmiddels overleden echtgenote Volcwigis (zie nr. 517) goed.
Met het slecht leesbare zegel van het officialaat

Verbonden met nr. 517.

721ba.
1372, 1 december
Belofte in verband met erfcijns Heesch
voor: schepenen van HEES (=Heesch)
Arnt z.v. Yda Didderic belooft Lizabet zuster v.w. Everart, pastoor
van HEES vrij te houden van een erfcijns van 5 schellingen uit een stuk land BINKENDER
BOVEN TOT HEES, dat van w. Everart was; deze erfcijns komt toe aan de Tafel van de H.
Geest van Oss. Twee andere schepenen van HEES hebben getuigd, dat deze belofte ten
overstaan van hen geschied was.
Het schependomszegel van Heesch is verdwenen

721c.
1372, 3 december
Bericht testament Johannes Broc
Petrus Polslauwer notaris bericht aan de officiaal van het bisdom Luik, dat hij de getuigen
inzake het testament van Johannes Broc heeft gehoord en op 18 december a.s. deze
verklaringen in aanwezigheid van alle erfgenamen bekend wil laten maken.
Verbonden met de oorkonde van de officiaal (nr. 722) en ondertekend door de notaris.

722.
1372, 29 december
Goedkeuring officiaal testament Johannes Broc
De officiaal van het bisdom Luik maakt bekend, dat hij op verzoek van Theodericus z.v.w.
Ywanus van den Grave PROVISOR van de Tafel van de H. Geest de notaris Petrus Polslauwer
de opdracht heeft gegeven de getuigen geproduceerd door Theodericus voornd. te horen
over het niet op schrift gestelde testament van w. Johannes Broc, echtgenoot van Hilla. Hij
geeft verklaringen van de getuigen weer afgelegd op 18 december j.l. [1372] en keurt deze
goed, te weten:
1. Gerardus mesmaker van Den Bossche, smid wist niets meer dan dat het enige jaren
geleden geschiedde tijdens een periode van grote sterfte ofwel een epidemie, die zeer
onlangs heeft plaatsgevonden, op een dag ‘tussen dag en nacht’. Het testament werd
gemaakt in het woonhuis van de testator in de Vughterstraat. Hij vermaakte daarbij dit huis
en al zijn andere goederen na hun beider dood aan de Tafel van de H. Geest, waarop Hilla
vroeg, wat te doen, wanneer zij hem zou overleven. Waarop Johannes zei: ‘Hilla mijn vrouw,
ik wil dat jij deze goederen hebt zolang je leeft en na je dood komen ze aan de Tafel van de
H. Geest’.

Verder vermaakte hij nog een lijfrente van 20 schellingen aan Johannes gend. (de)
Minderbroeder, knecht van Jacobus Coptyten, uit gend. huis.
2. Henricus Eloys, wonend in ‘s-Hertogenbosch, bevestigde dit en noemde een groot aantal
andere getuigen
3. Agnes gehuwd met Jacobus Noppen van Den Bossche bevestigde dit en voegde er aan
toe, dat het gebeurde ongeveer vijf jaar geleden rond het feest van Allerheiligen.
4. Assula gend. Assel gehuwd met Arnoldus Stout, visser bevestigde dit alles.
Het zegel van het officialaat is afgevallen: aan dit stuk was de RESCRIPTIO (= nr. 721c)
gehecht
De datering luidt: millesimo tricentesimo septuagesimo secundo mensis decembris die
antepenultima. Gezien de volgorde van de gebeurtenissen rond dit testament moet de
officiaal hier wel Jaardagstijl gebruikt hebben en niet zoals te verwachten viel de Kerststijl.

723.
1372, december, zonder dag
Goedkeuring officiaal testament Johannes Broc
De inhoud van deze oorkonde is nagenoeg gelijk aan nr. 722. De bewoordingen verschillen
echter enigszins van elkaar, terwijl de dag in de datumregel niet is ingevuld. Het zegel van
het officiaal is verdwenen of nooit aanwezig geweest. Het stuk was verbonden met het
verzoekschrift van de meester van de Tafel van de H. Geest.

724.
1373, 3 februari
Vestiging erfcijns Nuenen goed Te Reeftelinge
Maria d.v.w. Godefridus van Erpe vestigt
t.b.v.: Johannes z.v.w. Hesselo van Ghrwen
van: een erfcijns van £ 6 payment
uit: haar goed genaamd Te Reeftelinge in Nuenen
Op de rug: de Tafel bezit van deze erfcijns géén aankomsttitel
Afgeschreven in het cartularium inv. nr. 737, f 148r.

725.
1373, 7 april
Overdracht goederen ‘s-Hertogenbosch, Orthen, Empel, Berlicum
Ghiselbertus van Maelstroom alias Bocke vestigt

t.b.v.: Albertus Boc zijn broeder en kanunnik van St. Dyonisius te Luik
van:
1. erfcijns 10 schellingen
uit: 1 morgen land OP REES en een stuk land in Orthen gend. SCATBERCH
2. erfpacht 3 lopen rogge
uit: erfgoederen in Berlicum in BELVER
3. erfcijns 5 schellingen
uit: erfgoederen van w. Franco van Ghesel en zijn zoon Henricus
4. de helft van een erfcijns van £ 6 oudgeld uit: een huis c.a. in de Orthenstraat naast de
stenen poort gend. PETER SCUTS POORT
5. erfpacht ½ mud rogge
uit: DIE DIESACKER in Berlicum in BELVER
6. de helft van een erfcijns van 20 schellingen oudgeld
uit: een huis in de straat die loopt van de hoek van het huis v.w. Goessuinus Jabbe in de
richting van de Vismarkt
7. de helft van een erfcijns van 19 schellingen
uit: een huis c.a. in Orthen
8. al zijn rechten op een erfcijns van 24 schellingen
uit: een huis c.a. in Empel in DIE WOERT grenzend aan de Kerkstraat
9. erfpacht ½ mud rogge
uit: onderpanden niet vermeld
10. de helft van een erfcijns van 19 groten
uit: onderpanden niet vermeld
11. 2 stukken land in Empel in een kamp
12. al zijn rechten op een kamp in Empel in GHEWANDEN.

726.
1373, 13 mei
Overdracht erfcijnzen Boxtel
Elisabeth w.v. Gerardus (de) Wisselaar draagt met toestemming van vrouw Jutta van
Doerninc, abdis van het clarissenklooster in ‘s-Hertogenbosch, over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van; erfcijns van 16 schellingen payment in Boxtel te betalen en een erfcijns van 24
schellingen payment
uit: onderpanden in de oorkonde niet aangeduid (zie nr. 470).
Óók afgeschreven in het cartularim nr. 737 f 167v.

727.
1373, 25 mei
Overdracht erfpacht St. Michielsgestel
Aleydis w.v. Lambertus van den Pettelaer draagt over

aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
voor: notaris Adam van Mierd van Den Bossche
van: erfpacht 4½ lopen rogge
uit: een erfgoed in St. Michielsgestel in LOEKAERT en HEZEACKER.

728.
1373, 26 mei
Testament Hilla d.v. Mechtildis Beyghers (volledig)
huis Vughterstraat, erfcijns Gestel (bij Eindhoven), erfpacht Boxtel
Notaris Adam van Mierde van 's-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt
Hille d.v. Mechteld Reigers en weduwe v. Gerard Bollen maakt haar testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk te Luik 1 mottoen eens
2.
aan de St. Janskerk 1 zilveren schaal
3.
aan de minderbroeders 1 zilveren schaal
4.
aan de predikheren 1 zilveren schaal
5.
aan Mechteld Krullarts (‘Crulliarts’) een paar kleren, haar huik met zijden voering (‘faly
cum forratura de serica dicta syndael’) en haar beste capuchon
6.
aan Liesbeth Krullarts (‘Crulliarts’) een onderhemd gevoerd met bombazijn
(‘subtunicam cum fustano forratam’) en een onderhemd van gemengde kleur
7.
aan Steffenya van Bommel haar beste wijde mantel (‘cloccam seu vestem dictam
clocke’)
8.
aan Katryn d.v. Joris de Lombard die samenwoont met de testatrix vier van haar beste
kussens en een zilveren lepel (‘coclear argenteum’)
9.
aan Mattheus van Turrel [elders in dit stuk: Turel] ten behoeve van Katryn voornd.
haar beddetijk (‘cuclcitram seu vacuum lectum dictum tyeke’) en een sieraad gend.
‘vyftich’ [een rozenkrans]
10.
aan Griet d.v. Mattheus Turrel een zilveren lepel, een sieraad gend. ‘vyftich’ [= een
rozenkrans?] en een gouden pot met een staart (‘ollam auream cum cauda’)
11.
aan haar naaste erfgenamen een dubbele mottoen
12.
aan Mechteld Reigers, haar moeder, als lijfrente en na haar dood aan de Tafel van de
H. Geest de helft van een huis in de Vughterstraat, de helft van een erfpacht van 1
mud rogge uit een erfgoed in Gestel bij Eindhoven, en de helft van een erfpacht van
½ mud rogge uit erfgoederen in Boxtel
13.
aan Mechteld Reigers als lijfrente en na haar dood aan het kapittel en de Lieve
Vrouwebroederschap een erfcijns van 18 schellingen uit een erfcijns van 20 schellingen uit
het huis van Hubert van Oss, wolwever, op de hoek van de Kerkstraat naast het kerkhof;
hiervan gaat 8 schellingen naar de broederschap en 10 schellingen naar het kapittel; het
kapittel moet daarvoor een jaargetijde houden
14.
aan Mechteld voornd. al haar overige goederen

plaats van de handeling:
woonhuis van Gobele (‘Gobelinus’) van den Berge in de Vughterstraat
getuigen van de handeling:
Gobele van den Berge;
Katryn echtgenote van Gobele voornd. en
Pelgrom (‘Pelegrinus’) de timmerman en z.v.w. meester Koenraad de timmerman van Boxtel
De schellingen worden niet nader omschreven.

729.
1373, 7 juni
Verkoop beemd Beek en Donk
Rudolphus Ridder, Johannes zijn zoon, Godefridus van de Eynde en Johannes van den
Berghe schoonzoon van Rudolphus voornd. dragen na verkoop over
aan: Arnoldus Stamelart van den Spanct
van: een beemd in de parochie van BEKE bij AERLE in LOEKE strekkende van het SCOERVELT
tot de BALIEN BUENKE
lasten: erfcijns van 2 oude groten aan een onbekende
Op de rug: van den goede in Gerwen.

730.
1373, 28 juni
Betalingsbelofte na uitgifte huis Vughterstraat
Beynerus van Holten belooft te betalen
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: een huis c.a. in de Vughterstraat voorbij de Molenbrug
voor: erfcijns £ 5 payment
bijzonderheid: aan hem uitgegeven tegen de hertogscijns en een erfcijns van 20 schellingen
aan het Groot Begijnhof

731.
1373, 17 augustus
Uitgifte erfcijns kamer Markt Koopmanskameren
hertogin Johanna van Brabant geeft uit
aan: Goidscalc van Meghen
van: één van de vier kameren, waarin het voormalige broodhuis is verdeeld
voor: erfcijns 35 schellingen payment

bijzonderheden:
Op een huis met hofstad in het broodhuis tussen de vleeshal en een kamer van de Tafel van
de H. Geest rustte een cijns te betalen aan de hertog, die al jaren niet betaald was. Het huis
stond leeg. Op advies van Godefroit van den Torne, rentmeester van Brabant en van Heynric
Loese, rentmeester van ‘s-Hertogenbosch heeft de hertogin het huis getracht tegen oude
cijns uit te geven. Er was echter geen interesse meer voor, om welke reden het nu in vier
kameren is verdeeld en wederom is uitgegeven.
De monetaire frasering luidt: 'om virendertich scillinge payments ons […] te betalen in
alsulken ghelde as [sic] wy of onse rentmeesters van den Bossch voirscr. iaerlijx ten tide der
betalinghen in onse voirscr. stadt van den Bossch van onsen renten nemen suelen'.
Op de rug: Goidsalc van Meghen van de cameretten
Met het voor de helft bewaarde zegel van hertogin Johanna van Brabant

732.
1373, 20 oktober
Verkoop kampen Vlijmen
Egidius van den Doorne (of: Van Doorn; er staat: 'de Spina') draagt na verkoop over
aan: Willelmus Coptyten
van:
1. de helft van een derde van de vijfde kamp groot 6 morgen en 1 hont in VLIMEN aan de
overzijde van de straat in de richting van DIE CROMVOERTSE BEEMDE
2. de helft van een derde van de derde kamp groot 8 morgen- 2 hont en 60 roeden gelegen
aan de straat, die loopt in de richting van de CROMVOERTSCHE BEEMDE
bijzonderheden Egidius had deze landerijen gekocht van de stad ‘s-Hertogenbosch
voorw.: Egidius houdt de oorkonden betreffende dit land onder zich en geeft ze aan
Wilhelmus wanneer deze ze nodig heeft.

733.
1373, 20 oktober
Overdracht erfcijns goederen Oss
Aleidis van Bladel draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een erfcijns van £ 10 payment
uit: alle goederen van Marcelius gend. Seel Koet/oman van Os
Op de rug: in Os
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, inv. nr. 737, f 37r/v.

734.

1373, 25 oktober
Verkoop erfpacht goederen Heeswijk
Thomas z.v. Gerardus Theus soen draagt na verkoop over
aan: Arnoldus Rover z.v. Johannes Zuermont natuurlijke z.v. Arnoldus Rover pastoor van
Veghel
van: erfpacht van 12 lopen bestaande uit 4 lopen rogge, 4 lopen haver en 4 lopen gerst
uit: een hofstad in Heeswijk en een kamp aldaar

735.
1373, 10 oktober
Verkoop land Oss
Margareta w.v. Johannes Spronc draagt na verkoop over
aan: Theodericus Hermans soen
van: ½ morgen land in Oss op de gemeijnte
lasten: erfcijns van 2 schellingen aan een onbekende.

735a.
1373, 15 november
Vestiging erfpacht Rosmalen
Johannes Kersmaker vestigt
t.b.v. Andreas z.v.w. Johannes Wechter van Vucht
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een hoeve lands in LOEFFOERT
lasten: een erfcijns van £ 16 payment aan een onbekende en een erfpacht van 1 mud rogge
aan een onbekende.
------------------

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

naam straat e.d.

nummer van het regest

Achter de Minderbroeders
Achter de Tolbrug
Baseldonksebrug
Baseldonksepoort
Beurdsestraat
zie ook: Weversplaats
Colperstraat
Gorterstraat
Hinthamereind
Hinthamerstraat

477, 496
519, 540
467
485, 501, 615
495, 595a, 600

Gevangenpoort
Hooge Steenweg
HULS
St. Jacobsstraat
St. Janskerkhof
Kerkstraat
Korenbrug (bij, voorbij de)
Markt
Broodhuis
Kameretten
Koopmanskameren
Vleeshal
Orthenstraat
Peter Scutspoort (in de
Orthenstr.)
Oude Dieze
Oude Hulst
Oudeklerenkopersstraat
Papenhulst
Peperstraat
Putstraat
Ridderstraat
SCYETSTRAET

505, 546, 665
656
607, 713
495, 499, 502, 503. 541, 542, 559, 590, 596
642, 651, 657, 666
484a, 619
673, 679
628
713
468, 510, 553, 665a
502, 508, 547a, 555a, 728
537, 612
515, 547a, 555a, 611, 619, 636, 661, 715
731
731
165, 674
484, 731
511, 513, 547, 566, 569, 570, 611, 612, 616,
618, 626, 629, 652, 665, 673, 679, 684, 725
725
489, 505, 506, 547c, 584, 649
525, 568
611, 627, 678
550, 568
502, 506a, 512, 528, 528a
656
636
707

[= Scheidingstraat ?]
Stoofstraat
TRINITEYT
Verwerput
Vismarkt (voorbij de
Visbrug
Vughterdijk
Vughterstraat
- Molenbrug
Weversplaats
Windmolenberg/-straat

477
502
707

473, 496, 558, 579, 589, 611, 725
481, 595
496, 722, 728, 730
730
492
474, 495, 501, 507, 518, 531, 588, 590, 657,
705
ZILE
477, 687
[omgeving Jodenpoort en Achter het Wild Varken]
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Index op namen van parochies en namen van belangrijke gehuchten geordend volgens de
gemeentegrenzen van 1 januari 1980 (met uitzondering van het dorp Gemonde).
De gewone veldnamen zijn niet opgenomen.

a. Meierij van ‘s-Hertogenbosch (inclusief het Land van Herpen en Megen)
naam

nummer van het regest

Alem
640a
Beek en Donk
702, 729
Berghem
504, 521, 571, 576, 598, 605, 640, 677
-Duurseind
490
-Heiligenbos
677
Berlicum
476a, 582, 602
-Belver
480, 725
-Wamberg
638
Best
-Gunterslaar
473
Bladel
-Hogestraat
495 (?)
Boxtel
470, 554, 728
-Stapelen
470
Den Dungen
531a, 619a
Eindhoven
573a
N.B.: zie ook in index Zaken onder schepenen van Eindhoven
-Gestel
728
-Strijp
560, 561, 562, 563
-Woensel
573a
Esch
487
Geffen
653, 657, 697, 698
Geldrop
603
-Zesgehuchten, Riel
603
Haren
633, 641
-Belveren
494
-Gijzel
497, 613
-Luissel
551a
Heesch
526, 708, 721ba
-Zoggel
551b
Heeswijk
479, 538, 586, 734
-Zoomgraaf
654a

-Dinther
-Dommelheze (hoeve van)
Helvoirt
-Brokkenhoeve
's-Hertogenbosch (buiten de
muren)
-Vrijdom
-Deuteren
-Eindhout(s)
-Empel
Empel, Kerkstraat
Empel, Gewande
-Hintham
-Maalstroom
-Orthen
-De Slagen
-De Vliert
Lith
-Lithoijen
Loon op Zand
Megen
-Haren (bij Megen)
St. Michielsgestel
-Elde (zie ook onder Schijndel)
-Hezelaar
Nuenen
-goed Reefteringen
-goed Ten Venne
-Wetten
-Gerwen
-Ten Alvensoon
Nuland
-Wilshuizen
St. Oedenrode
-goed Ter Heze
-Jekschot
-Olland
-goed Te Veehuizen
-Vressel (VERITSEL)
Oirschot
-Straten
Oisterwijk
-Kerkhoven, hoeve van
Oss

599
547b, 661, 670
541a, 544
467a

535, 699, 712
482, 516, 716-720
575, 681
580, 608, 610, 622, 632, 641a, 662, 710, 725
725
725
614, 630, 700
529, 664
491, 615a, 622, 725
503, 639
491, 529, 592, 696, 704
635
527, 577, 584
694
509, 633, 641, 727
486
478
572, 595b, 688, 703
703, 724
604, 701
604
488, 581, 606, 634, 653, 657, 685, 688, 729
653
514, 701
663
522-524, 530, 609, 680
624
611
672a
711
624
564, 564b
690
624
466, 548, 549, 555, 557, 657, 691, 692,
733, 735

-St. Willibrord bij Oss
466
Ravenstein
-Herpen
520, 543, 577, 605, 658, 677
Rosmalen
683
-Hynen
583
-Looffaard
735a
Schijndel
498, 501, 552, 645, 659, 660, 671
-Eerde
667
-Elde
532, 644, 648, 672, 689
-Schrijvershoeve
595c
Son
700b
Tilburg (WESTILBORCH)
469, 601
-Broekhoven
551
Uden
-Hengstheuvel
637
Udenhout
527, 721
Veghel
507a, 576a, 598a, 605a, 647
-Zijtaart
575
Veldhoven (bij Eindhoven)
-goed Ten Dijke (bij Veldhoven of bij Hilvarenbeek)
612
-Oerle Ter Vlutten
623a
-Zeelst
693
Vessem
-Kneghel, Wolfshoeve te
585
Vught
-parochie St. Lambertus
545
-’Vucht’ zonder vermelding van parochie
696a
-Cromvoirt

633, 641

b. buiten de Meierij van
‘s-Hertogenbosch
Antwerpen
Hedel
Vlijmen

619
643
732
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Abt/abdis
-Clarissenklooster ‘s-Hertogenbosch
Aflosbaarheid erfcijnzen/-pachten
Aflossing erfcijnzen/-pachten
(de) Akkeren /’eckeren’
-Gerwen
-Haren
-Heesch
Altaar
zie ook onder: Rector
-St. Janskerk ‘s-Hertogenbosch
-kerk van St. Michielsgestel
-Predikherenkerk ‘s-Hertogenbosch
Arbitrage
ASSIGNATIO
(= het aanwijzen van onderpanden
in verband met grondrenten)

583, 726
133, 135, 147, 353
291
634, 688
497
708

272, 624, 665
187
557

130a (in het land van de hertog van
Brabant) 149, 214
Baseldonk, klooster van
zie: Porta Coeli
Bedevaart
Beemd
Begijn

Begijnhof, Groot
-kerk van
Begijnhof, Klein
Beneficianten van de St. Janskerk
Beperking verhandelbaarheid gronden
(gemeijnte van de stad ‘s-Hertogenbosch)
716-720
Binderen, klooster van
Bogarden klooster ‘s-Hertogenbosch

616
passim
6a, 7a, 21, 25, 27, 28, 68, 74, 78, 275,
322, 328, 336, 419, 459, 460, 471,
480, 577, 585
93, 213, 345, 381, 416, 426, 459, 460,
730
187, 345, 461
322
187
248, 253, 260, 265, 266, 270, 286, 329
341, 351, 382, 422, 435, 440, 441,
441, 716-720
426

(meestal in deze periode aangeduid als het klooster van de Broeders van de Derde Orde
van St. Franciscus)
187, 201, (?) 416, 426
Boomgaard (van de Minderbroeders te ‘s-Hertogenbosch) 166, 277
Bos
101, 101a, 293, 547b
Bouwplicht (rustend op een perceel)
379, 675, 676
Brug
20, 90, 151
Clarissenklooster ‘s-Hertogenbosch
Clericus

401, 439, 583, 726
151, 173, 174, 353, 414
+ de meeste notarissen

Cijns, dubbele

228, 281, 354, 339a, 399,
545, 573,

Datering oorkonden
Domkapittel Luik
Dorpslinde
Dries
Dijklasten

693, 723
161
592a (Berlicum)
463, 487, 544
146, 159, 185, 281, 375,
392, 443, 448, 632, 543,
610

Echternach, abdij van
ELEMOSINA (=spynde)
Epidemie
Erfcijns
Erfpacht
zie ook onder Aflosbaarheid
Aflossing
Erfcijns/-pacht, dubbele
Erfpacht, dubbele
Eusel
Beek en Donk
Esch
Gerwen
Helvoirt
Vessem

84a
16, 29, 175, 391, 559
722
passim
passim

Gasthuis, algemeen
idem, bij de Gevangenpoort
idem, het oude in het Minderbroedersklooster
idem, het nieuwe gasthuis
idem, Antoniusgasthuis
idem, Neynselsgasthuis
Gebinten

616
133, 187, 416, 440
372
426
404, 590, 615
416, 456
379

308, 326, 339a, 444
428
487
429, 634, 688
541a
425

Gebuurcijns
Haren
Heesch
Nistelrode
Geld, zwaar
Gemeijnte
Berghem
DUER onder Berghem
Gemonde
Heeswijk
Helvoirt
's-Hertogenbosch

Huisseling
Meerwijk
Nuenen
Oss
Veghel

311
262, 285, 709, 551b
109
52
605
677
689
438, 442
544
248, 253, 259, 265,
266,
270, 286, 329,
341, 382,
422, 439,
592, 716-720, 732
194
185
431, 572
326, 411, 451, 735
605a

Gerst (als erfpacht)
Gerstezaad (als oppervlaktemaat)
Berghem
Den Dungen
Gerwen
Oss
Schijndel
Veghel
GHESLACH
Heesch
zie ook onder: Huisdeel
Schaar
Gezworenen
Groten, Vlaamse
Groten, zwarte Tournooise
Gruit
Eindhoven-Woensel

105, 236, 425, 438, 734

Haver (als erfpacht)
Heer van:

438, 734

99
92, 137
190, 429
334
335
647, 556

708
544
640a
83, 161, 206
573a

Boxtel
Born (Limburg)
Erp
Helmond
Herpen
Horne
Meerwijk
St. Michielsgestel
Heide, heideveld
zie ook onder Gemeijnte
Herbezegeling
Hertog van Brabant, oorkonden uitgevaardigd door

19, 206, 287, 491, 531a,
532
625
276, 444
87, 161, 434, 522, 599
96, 139a, 194
161, 198, 199a, 200a, 603
40a
509
370, 451, 504, 532, 571
49, 113, 133, 216, 672a

570a, 595c, 731
Hertogscijnzen
passim
Hof van Orthen
46
Hooidonk, klooster van
426
Huisarmen
684
Huisdelen
N.B.: aan een huis of boerderij verbonden rechten van gebruik op de gemene
gronden; cf. de Oostnederlandse waardelen; zie ook onder: GESLACH en
Schaar
Alem
640a
Heesch
708
Inbewaringgeving van oorkonden (CUSTODIA)
Infirmerie Groot Begijnhof

547c, 710, 732
187, 225, 254, 416, 426,
430, 456

Jaarstijl
St. Janskerk
-fabriek van

539, 712, 722

-O.L.Vrouwekoor
Jodenpoort

157, 158, 272, 313, 343,
456,
515, 684
313, 353
381
364, 506, 515, 584, 617,
625
705
153, 181a, 289, 354

Kanunnik
van Arnhem
St. Dyonisius Luik

130a
725

-vice plebaan van
-tafel van de THG in
-als plaats van opstelling van oorkonden

Rutten (Belgisch Limburg)
Xanten

665
171

Kapellen
bij het St. Janskerkhof
Minderbroedersklooster ‘s-Hertogenbosch
Predikherenklooster
Bogardenklooster
St. Antoniuskapel
St. Kruiskapel

415
zie daar
zie daar
416
38
616

Kapittel
700b
van: Cortessem
St. Jan, zie pastoor
St. Oedenrode
190, 522
Oirschot
199a
Keldermeester van Porta Coeli
Kerk van:
Berlicum
187
Bladel
343
Hedel
461
Luik (Domkerk)
187, 272, 313, 456, 459
St. Michielsgestel
187,
Rosmalen
40a, 683
Utrecht Domkerk
461
Vught-St. Lambertus
187
Vught-St. Petrus
187
Zoelen
72
Kerkhof
van: Geffen
697
zie ook onder: St. Janskerkhof (index geografische namen)
Kluizenares
Koster van:
Groot Begijnhof
461
Berlicum
690
St. Elsbeen te Grave
375
St. Jan
313, 528
St. Jan, onderkoster
458
Loon (land van Herpen)
337
zonder plaatsnaam
368
Laat (COLONUS, =pachter)
Laathof, stichting van
Lakens
Lakens, linnen

222, 255
595c
175, 276, 315
593

Landmaat
Leproserie (bij Hintham)
LEUCA (=mijl)
Lijfrente

MANSIO (= groot huis)
in ‘s-Hertogenbosch:
onder de Gevangenpoort
van Willem van Berkel
van Gerardus van Uden
3 MANSIONES op de Markt
van Rudolfus van Zulikum
van Arnoldus Dicbier
van w. Jacobus van Nasghe
van Engelbertus gend. Ludinc van (den) Dijke 289
de MANSIONES van Johannes Dicbier
van Johannes Slotemakere z.v.w. Ghiselbertus
van den Dorenput
van Ancelmus vleeshouwer
van de THG
van Nycholaus van Meghen
buiten ‘s-Hertogenbosch:
in Belveren (onder Haren)

SUPERIOR MANSIO te St. Oedenrode
Minderbroedersklooster te ‘s-Hertogenbosch

Molen
zie ook onder Windmolen
Rosmolen
Mottoenen (muntsoort)
NOBILIS VIR

160
187, 329, 529
583
54, 133, 343, 397, 426,
456, 605, 691, 722, 728

63
131, 157
163
179
241
244
278
294
308
313
459, 461
542
75

672a
133, 166, 175, 187, 313,
322, 372, 426, 449, 456,
461, 570
101a, 276

655, 661

Officiaal van Luik, oorkonden uitgevaardigd door

Omheiningsplicht (van land)
O.L. Vrouw in de St. Janskerk
O.L. Vrouwebroederschap
O.L. Vrouwepoort, zie: Jodenpoort
Pastoor en CAPELLANI van de St. Janskerk

621, 624a, 665a, 700a,
721a, 721b, 722, 723
716-719
187, 343
416, 728
133, 145, 233, 313, 396,
416, 436, 441, 456, 459,

460, 461, 481, 511, 518,
584, 665, 705, 728
Pastoor van:
Berlicum
Boxtel
Gemonde
Haren
Hedel
Hedikhuizen
Heesch
Heeswijk
Herpen
Meerveldhoven
Retie
Steensel
Veghel

187
689
206, 287
221
461
125
111, 124, 721,ba
480
695
161
714
85, 126
734

Vught-St. Lambertus
Vught-St. Petrus
Zoelen
Pereboom
Porta Coeli, klooster van

Postel, huis van te ‘s-Hertogenbosch
Predikherenklooster

zie ook onder: pastoor(s)

Prior van Porta Coeli
Proces voor geestelijke rechter
Proost van:
Onze Lieve Vrouwebroederschap
Zennewijnen
Leuven
Raadhuis stad ‘s-Hertogenbosch

187
187
72
200a
31, 93, 133, 187, 235,
259, 296, 302, 346, 376,
404, 416, 456, 485, 491,
564, 604
238, 477
133, 175, 187, 313, 416,
426, 456, 458, 461, 471,
557, 566, 570, 577, 593,
594
Priester
22, 38, 39, 41, 58, 67,
71, 72, 73, 74,
79, 107, 110, 112, 148,
263, 291, 304, 313, 353,
358, 432, 458, 590, 609,
619a, 624a, 633, 639,
641, 708
296, 456
665a
416
264
692
619, 715

Raapzaad
Recht van de stad ‘s-Hertogenbosch
Recht van dakdrup
-- van opstal
zie ook onder: Bouwplicht
-- van terugkoop
-- van weg

583
653
467
202
63
90, 434, 541a

Rector van:
het altaar van SS. Petrus en Paulus
in de St. Janskerk
altaar van de St. Martinus in de St. Jan
altaar van de H. Geest in de St. Janskerk
van de scholen van ‘s-Hertogenbosch
REDDITUARIUS van Luik in het dekenaat Cuijk

272
416, 426
71
387
625

Rentmeester van Brabant
zonder naam
Wolterus Toyart
Godefroit van den Torne

4
51
731

Rentmeester van de hertog in de Meierij
Arnoldus Berthout
Tylman van Zonne
Heynric Loese
Ridder

Roerende goederen (in testamenten)
Rosmolen
Ruil van onroerend goed (ERFWISSEL)
Schaar (weiderecht)
zie ook GESLACH, huisdeel
Schadeloosstelling (INTERESSE)
Schepenen van:
Eindhoven
Heesch
Helvoirt
Herpen

221
229
731
15, 42, 68, 86, 276,
299, 367, 368, 411, 428,
(?), 431, 435, 444, 572,
595b, 599, 604, 617,728 728
187, 315, 276, 343, 345,
456, 684, 705, 712, 728
278, 279
543
718
25

48, 190, 256, 352, 369
551b, 721ba
544
159, 200, 337, 426a,
443, 448, 520, 543

St. Michielsgestel
Nuenen
Oisterwijk
Oss
Oijen
Schijndel
Schilden (muntsoort)
Schoenen
School van de stad ‘s-Hertogenbosch
School
Schrijfkamer van de stad ‘s-Hertogenbosch
Schutten (van vee)
SCYETGHELT
SERVITIUM
Sluis
SPIKERE (=graanschuur) te Riel bij Geldrop
Spynde
Stadsgracht
Stadsmuur

Stadspoort
stenen poort, Orthenstraat
in de Colperstraat
Steenoven
Stenen huis (in ‘s-Hertogenbosch)
Stenen poort
Tafel van de H. Geest van ‘s-Hertogenbosch,
huis van
Tafel van de H. Geest van:
Boxtel
Hedel
St. Michielsgestel
Oisterwijk

204, 370
288, 314, 606
255, 319
292b, 326, 597
206
667
291
175, 276, 705
387
505
646
716-719
160
44
185
199a, 200a
391, 416, 619a, 624
45
50, 182, 219, 347, 393,
398, 413, 436, 447, 462,
579, 699
152, 626
182
130
182, 361, 408, 661, 673,
687
358, 725

458, 459, 461, 528, 639
203
461
187
55, 467a
429

Tienden, te Son
Turf
Tijdpacht (perceel)

700b
583
645

Universiteit, van Parijs

372

VARENDE GOET, zie onder veestapel

Son

Veestapel
Vest
Vlas
Vorster (FORESTARIUS) van ‘s-Hertogenbosch
Wanbetaling, sanctie op
Wapenkoning
Was (als erfpacht)
Windmolen

547b, 671
24a, 28, 42, 46, 51, 62,
161, 194, 700b
467a
386

Wintergraan

206
517, 617
443
58, 62, 113, 114, 451,
463, 466, 664, 675, 676
77

Zennewijnen, klooster van
Zwesteren, klooster van in ‘s-Hertogenbosch

111, 116, 125, 264
456
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zie voor: functionarissen, kerkelijke functies en kerkelijke waardigheden de index van zaken
(p. 55 e.v.)

naam

nummer van het regest

Apotheker
Bakker (PISTOR)
117, 163, 210a,
528a, 641a, 697,
Bode (PRECO)
id., van de THG
Boekbinder
Bontwerker (PELLIFIFEX)
397, 586, 588, 594
N.B.: in het Middelnederlands ‘pelser’
Ceintuurmaker
Chirurgijn (CHYRURGICUS)
Dekker
600
Geneesheer (PHISICUS)
Gewantsnijder (PANNICIDA)

408, 636
28, 50, 56, 70, 101, 101a,
212, 277, 307, 325, 435, 687,
697a, 698, 711
120
347
508
11, 68, 88, 275, 294, 298,

Goudsmid
Handschoenmaker (CHIROTHECARIUS)

Hersteller van oude kleren
Houtkoper
Kaarsemaker (CANDELATOR)
Ketellapper (CACABARIUS)
Kleermaker (SARTOR)

Kuiper (CALCARIATOR)
Lakenwever

642
528, 539, 641a
35, 128a, 252, 333, 402, 474,
17, 26, 535
74, 84a, 106, 134, 135,
149, 156, 219, 245, 451,
466, 591
132, 133
37, 109, 183, 192, 247,
251, 282, 338, 433, 488,
495
553
30, 31
297, 310, 356, 424, 485,
648, 653, 657, 735a
715
53, 107, 177, 292, 309,
414, 629, 637, 721, 508,
539, 572
5, 7a, 67, 153, 269
539

Linnenwever
Lombard
Looier
Molenaar
Nachtwaker (EXCUBITOR)
Perkamentmaker
Plaatmaker
Rademaker
Schoenlapper (SUTOR)

Schrijnwerker
Schrijver (SCRIPTOR)
Smid (FABER)

SPICULATOR (Graanhandelaar?)
Steenhouwer (LAPICIDA)
Tapijtwever
Timmerman
Touwslager (FUNIFEX)
Verwer (van textiel)
Visser
Vleeshouwer

Volder
Vroedvrouw
Wambuisstikker
Wever
Wisselaar
Wolkamster (PECTRIX LANORUM)
Wolsleger (?)
Wolwever
Wijnkoper
Zwaardveger (FORBITOR)

5, 7a, 67, 153, 269
518
139a
404, 405, 406, 615, 616
66, 161, 198, 199a, 257,
342, (?) 430, 469, 711
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BYLAGE
Hertogin Johanna van Brabant geeft verlof om de Schrijvershoeve in Schijndel in delen in
leen of cijns uit te geven, 12 december 1366.

Johanne by der gratien Goids hertoiginne van Lutoenborch, van Lothryc, van Brabant, van
Lymborch ende mercgrevinne des Heilichs Rycs doen cont allen luyden, dat wy geoerloft
hebben ende oerloven ende met desen brieve ende volcomen macht geven Godevaerden
Hendrix sone van Hermalen onsen mannen van leene, dat hy Des Scrivershoeve gelegen in
de parochie van Schijndel, houdende vyftich buenre off daeromtrent die hy van ons in leen
houdende is uutgegeven mach te renten of te tynsen alynge of met stucken alsoe dat hem
orberlicste duncken zall, met alsulken conditien ende vorwaerden, soe hy dair af te pachte
ofte te tijnsse uutgeven zall of soe wat daeraf te pachte ofte te tynse uutgegeven is hier
voertyts by zynen voerderen besitteren des vorscr. leens, dat men dat aen den voirscr.
Goderden of aan zyne naecomelinge besittende desselfs leens, alsoe dicke alst versterft of
als ment verandert, gewynnen elken buenre met enen auden groten Toornoyse munte des
Coninx van Vranckrycke oft metter weerden daeraf sonder myndernisse zyns principaels
chyns.
Voert soe consenteren wy ende oerloven de voirscr. Goderden met desen brieve, dat hy
zyne kynderen die hy by zynen wittige wive heeft, gueden sal moigen uut den vorscr. guede
geheiten Scrivershoeve, hen daeraf stucken sal moigen geven met buenren in lande te
leene, te tynse, te houden van hem in alsulker manieren dat hyselve of zyn outste sone of
diegene die in tyden toecomende besitter zyn sal des leens principalic behouden zall ende
hebben zall moeten XL scillinge outs gelts siaers te voeren wten voirscr. leen ende alle tynse
iaergelt, gueden ende ontgueden ende gewynnen van den voirscr. guede comende. Ende
die manscappen of men daerof ennige guede in leene wtsette of te leene wtgeve willende
ende consenterende, dat dese voirscr. Godevaert ende zine nacomelinge hebbende ende
besittende des leens erven ende onterven moigen alle luyde des guets houdende in tynse of
in leene voer die laet desselfs goet houdende zyn oft voer twee onser mannen van leen, die
daer alse getugen bystaen zullen ende bystaen moeten by versueck des voirscr. Godevaerts
of sine nacomelinge hebbende ende besittende des leens ende guets voirscr.; allen argelist
uutgesceiden ende behoudelinge ons ende onse nacomelinge hertogen in Brabant, dat die
gront des voirscr. leens ende goids onse leen altoes bliven zall totte maten toe van viertlich
buenre of daeromtrent.
In welken getuygenissen ende vesticheyden wy onsen zegel gehangen hebben aen desen
brief.
Gegeven tot Brussel opten twelfsten dach in decembri int iaer ons Sheren dusent
dryehondert tsestich ende sesse.
Aldus geteykent per ducissam presents domino Bournegvalc (?) Specht.
N.B.: vijftiende-eeuws afschrift; regestenlijst nr. 595c.

