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1474.
1410, 2 januari
Uitgifte erfcijns huis Triniteitstraat
Willelmus van Laervenne namens de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming
van de provisoren van de Tafel geeft uit
aan: Mechtildis Leydeckers
van: huis en erf in de Triniteit grenzend aan zekere weg van 4 voet breed
voor: de hertogscijns en een erfcijns van 40 schellingen payment; in dit huis woonde vroeger
Johannes van Orthen, priester.

1475.
1410, 3 januari
Verkoop heiland Oss Hoogstraat
Katharina w.v. Johannes Zanbeke en haar zoon Arnoldus dragen na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 6 morgen minus 1 hont heiland in Oss gend. IN DIE HEYDE grenzend aan het erfgoed
DIE HOGHE STRATE.

1476.
1410, 3 januari
Belofte in verband met nr. 1475
Katharina en haar zoon Arnoldus (zie nr. 1475) beloven
aan: Willelmus van Laervenne (zie nr. 1475)
betreft: zodra Margarita en Heylwigis k.v. Katharina en w. Johannes meerderjarig zijn, zullen
zij afstand doen van hun rechten op het in nr. 1475 verkochte land.

1477.
1410, 9 januari
Verkoop land Empel
Ghibo Peters soen van Empel draagt na verkoop over
aan: Johannes Bubnagel
van: ½ morgen land in Empel in HEYNXTHEM
lasten: een erfcijns aan de Tafel van de H. Geest.

1478.
1410, 15 januari
Verkoop beemd Herpen

Henricus Kuyst gehuwd met Elizabeth d.v.w. Ywanus van de Graaf (of van Grave) dragen na
verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 28 hont beemd in Herpen in DIE HERPENSCHE BUENRE grenzend aan het erfgoed van
de Tafel
bijzonderheden:
1. de verkopers behouden zich een recht van weg voor om van de straat op hun eigen goed
te komen
2. de verkopers staan niet garant voor een deel van het land namelijk niet voor ½ bu. 5½ h.
en ¼ bu
Op de rug: gekocht van Hendrik Kuyst van Arlebeke.

1479.
1410, 30 januari
Afstand rechten land Rosmalen
Rodolphus, Theodericus en Johannes k.v.w. Johannes van den Kok dragen over
aan: Otto Daems soen hun zwager
van: hun rechten op ½ morgen land in DAT ROT en op een stuk land in de VELTACKER in
Rosmalen.

1480.
1410, 6 februari
Verkoop beemd Vught-St. Lambertus
Willelmus Bolant z.v.w. Gerardus Bolant draagt na verkoop over
aan: Johannes Ghibensoen van Wargartshuizen, timmerman
van: de helft van 1 dagwand beemd in Vught-St. Lambertus in DIE MAET en de helft van ½
dagwand aldaar
lasten: een erfcijns van 15 penningen aan de commandeur van Vught en een erfcijns van 12
penningen aan deken en kapittel van de St. Janskerk.

1481.
1410, 25 februari (indien Kerststijl)
1411, 3 maart (indien Paasstijl)
Overdracht hofstad Engelen
voor: <onleesbaar> Gerard Wouterszoon en Dirk Spiering van Aalburg, schepenen van
Heusden
Zegher Jans soen van Engelen draagt na verkoop over
aan: Ude Ghibe Zanghen soen

van: de helft van een hofstad in de ban van Engelen OP DIE DYESSE grenzend aan de dijk en
met de onderhoudsplicht van 1 roede dijks.
Slecht leesbaar.

1482.
1410, 27 maart
Verkoop beemd Gerwen
Johannes Weyndelensoen; Rodolphus Roef en zijn zr. Elizabeth; zijn kinderen en Johannes
z.v. Johannes van Ham gehuwd met Margareta d.v. Johannes voornd. dragen na verkoop
over
aan: Arnoldus z.v.w. Ywanus van Broegel
van: een stuk land in Gerwen dat is omgracht en grenst aan de gemeijnte.
Zie nr. 1485)

1483.
1410, 1 april
Overdracht erfcijns Gerwen
Arnoldus van den Gasthuys z.v.w. Ywanus van Brogel draagt over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de onder nr. 297 beschreven erfcijns van £ 3 payment uit het goed Ten Alvensoen
onder Gerwen.
Óók afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 143v.

1484.
1410, 1 april
Vidimus en inbewaringgeving akte
1. Vidimus door de schepenen van ‘s-Hertogenbosch van een akte d.d. 30 mei 1342 (zie nr.
253a)
2. inbewaringgeving
De Tafel van de H. Geest
aan: Arnoldus Ywynssoen van Broegel
van: de akte d.d. 30 mei 1342

1485.
1410, 1 april
Overdracht beemd Gerwen
Arnoldus z.v.w. Ywanus van Broegel draagt over

aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stuk beemd in Gerwen grenzend aan de gemeijnte en omgracht (hetzelfde als
beschreven in nr. 1482).

1486.
1410, 24 april
Vestiging erfpacht landerijen Schijndel-Delschot
Heylwigis w.v. Petrus van der Hautart en haar kinderen Arnoldus, Gerardus, Rutgerus en
Elizabeth vestigen
t.b.v.: Gerardus [de] Wael z.v.w. Ghibo [de] Wael t.b.v. Elizabeth zijn zuster en w.v. Eustacius
van Hedichuysen
van: erfpacht van 1 mud rogge
uit: beemd van 1 morgen en nog wat meer in Schijndel in DELSCHOT tussen de AA en de
AUDE AA; een stuk land van 5 lopenzaad aldaar
lasten: de hertogscijns.

1487.
1410, 24 april
Belofte in verband met nr. 1486
De verkopers vermeld in nr. 1486 beloven
aan: de koper vermeld in nr. 1486
betreft: zij zullen ervoor zorgen dat Petrus z.v.w. Petrus van der Hautart en zijn zr. Aleydis
instemmen met de transactie onder nr. 1486 beschreven, zodra Petrus weer in de stad op
de Meierij van ‘s-Hertogenbosch zal zijn en zodra Aleydis meerderjarig is.

1488.
1410, 17 mei
Uitwinning landerijen Empel
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
mr. [MAGISTER] Godefridus van Rode daartoe gemachtigd door de crediteur, Danyel
Roesmont verkoopt in het openbaar
aan: Danyel Roesmont
voormalige bezitter: niet vermeld
van: de onderpanden vermeld in nr. 883
wegens: achterstallige erfpacht van 1 mud rogge (zie nr. 883)

1488a.
1417, 28 mei

Uitwinning hofstad [Achter de Mandemakers]
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Jan Pynappel verkoopt
aan: Klaas Willems zoon
voormalige bezitter: niet duidelijk
van:
hofstad, breed 21 voet, gelegen voorbij de Visbrug naast de onlangs
gebouwde nieuwe muur en aan de achterzijde grenzend aan deze muur
wegens:
een achterstallige erfcijns van £ 3 en 2 schellingen gevestigd als gevolg van
een uitgifte beoorkond d.d. 9 februari 1357 (zie nr. 413).

1489.
1410, 17 mei
Vestiging erfpacht land Tilburg
voor: schepenen (2) van Oisterwijk
Wouter die Wever z.v.w. Wouter Kathelinen vestigt
t.b.v.: Berys van Oerle
van: erfpacht van 10 lopen rogge (maat niet vermeld)
uit: de helft van een stuk land met het erop staande gebouw in Tilburg in GOCHEN BRAKE.

1490.
1410, 26 mei
Uitgifte erfcijns landerijen St. Michielsgestel
Walterus Coelborner jr. en Henricus Bysscop gehuwd met Gertrudis sr. van Walterus geven
uit
aan: Elyas Willems soen
van: een stuk land in St. Michielsgestel TEN HOEVEL grenzend aan de straat en een beemd
INDEN HOUWE grenzend aan het erfgoed van de vrouwe van Duffel
voor: een erfcijns van ½ oude Vlaamse groot en een erfcijns van £ 3 payment te betalen aan
Thomas van Mameren.

1491.
1410, 28 mei
Overdracht erfcijns Son (zie nr. 834)
Jacobus z.v. Martinus speldemaker gehuwd met Elizabeth d.v.w. Herbertus Canghieter
draagt over
aan: Bartholomeus Spyerinc gehuwd met Zoeta d.v.w. Johannes Sceyvel
van: erfcijns van 3 oude schilden uit 15 oude schilden (zie nr. 834)
uit: de grote en de kleine tiend van Son

bijz.: Elizabeth had deze erfcijns als lijfrente
Óók afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737 f 124v.

1492.
1410, 3 juni
Overdracht erfcijns nr. 1491
Bartholomeus Spyerinc (zie nr. 1491) draagt over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: zie nr. 1491.
1493.
1410, 5 juni
Verkoop land Rosmalen bij de kerk
Andreas, Albertus, Martinus, Hilla, Katherina k.v.w. Ghibo Aelbrechts soen dragen na
verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stuk land in Rosmalen naast de kerk grenzend aan het erfgoed van de Tafel.

1494.
1410, 16 juli
Testament Jacob metten Ymen (volledig)
executele
erfpacht Zeelst
Notaris Aart van Dyk, clericus Luik, oorkondt
Jacob z.v.w. Christiaan metten Ymen, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 1 nieuwe Gelderse gulden van 3 lichte
schilden ('unum florenum Gelrie novum de tribus scutis levibus')
2.
aan de Lieve Vrouwebroederschap 3 van deze guldens
3.
aan de armen in het Groot Gasthuis bij de Gevangenpoort vier stukken land bij HYNEM
buiten de boom ('extra repagulum') die hij heeft geërfd van zijn ouders; daarop rust
een erfcijns van 40 schellingen payment en een erfcijns van 2 hoenderen aan de
Clarissen die de armen van het gasthuis moeten betalen en die niet verhaald mogen
worden op de rest van de erfenis
4.
aan de minderbroeders 1 nieuwe Gelderse gulden eens
5.
aan de predikheren 1 gulden als voor eens

6.
7.
8.
9.

10.
11.

aan de clarissen 1 dergelijke gulden eens
aan de armen gend. vondelingen 1 dergelijke gulden
aan ieder gasthuis voor de armen in 's-Hertogenbosch 1 dergelijke gulden
aan het Geefhuis een erfpacht van 4 mud rogge Eindhovense maat uit erfgoederen in
Zeelst verschuldigd door zijn broer Ludolf metten Ymen; deze goederen heeft hij
geërfd van zijn ouders
aan Ludolf zijn wettige broer 1 oude groot; daarmee moet hij tevreden zijn
aan Jan Bytter zijn bloedverwant en wettige zoon van Jan Bytter en w. Heilwych
(Heilwych is zuster van de testator) al zijn overige goederen; Jan mag deze niet
vervreemden, tenzij hij wettig nageslacht heeft of in moeilijkheden komt dat wil
zeggen gevangen wordt genomen door vijanden, betrokken raakt bij een doodslag
(‘homicida’) of iets dergelijks; mocht Jan overlijden zonder wettig nageslacht na te
laten, dan gaat alles wat er overschiet voor de helft naar de Tafel van de H. Geest en
voor de helft naar de arme zieken in het gasthuis bij de Gevangenpoort.

executele:
de meesters van de Tafel van de H. Geest en van het gasthuis bij de Gevangenpoort
mochten zij problemen krijgen en daarvoor kosten moeten maken, dan mogen zij deze ten
laste brengen van zijn goederen
plaats van de handeling
woonhuis van de notaris in de Kerkstraat
getuigen van de handeling:
Klaas Schilder, schoenlapper;
Paul wettige zoon van de vorige, en
Hendrik Kolen
allen poorters van 's-Hertogenbosch.

1495.
1410, 25 juli
Oorkonde officiaal overdracht notariële protocollen
De officiaal van het bisdom Luik heeft op verzoek van Willelmus van Laervenne, meester van
de Tafel van de H. Geest, notaris Arnoldus van Dijk, clericus van het bisdom Luik gemachtigd
alle protocollen, manualen, notities e.d. van w. notaris Johannes van Best, magister artium,
over te nemen. De weduwe, genaamd Margareta, en de erfgenamen moeten deze stukken
binnen zeven dagen overdragen; zo niet dan dreigen er kerkelijke straffen.
Ingevoegd in de oorkonde d.d. 10 november 1410 nr. 1501.

1496.
1410, 16 augustus
Overdracht erfpacht tiend van Zeelst

Heylwigis natuurlijke d.v.w. Henricus Cnode z.v.w. Gerlacus Cnode draagt over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht van 1 mud rogge uit 7 mud rogge
uit: de tiend van Zeelst.

1497.
1410, 20 augustus
Overdracht erfpacht hoeve Rosmalen-Looffaart
Hadewigis d.v.w. Andreas z.v.w. Johannes Wechter van Vucht draagt over
aan: Willelmus van Laervenne
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een hoeve in DIE LOEFFOERT
De naam van de parochie wordt niet genoemd
Op de rug: Rosmalen.

1498.
1410, 23 augustus
Testament Henricus van Bruggen (uittreksel)
stichting spynde
Notaris Johannes van der Mazen (DE MOSA), clericus Luik, oorkondt
Henricus van Bruggen alias van Helmont, poorter van ‘s-Hertogenbosch en zijn echtgenote
Aelberna, maken hun testament
Aelberna is ziek
legaten:
1. aan de kerk van St. Lambertus te Luik 12 lichte plakken eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 4 nieuwe Gelderse guldens ('quatuor florenos novos
monete ducis Gelrie') eens
en verder onder andere:
3. aan de armen in het Groot Gasthuis een erfpacht van ½ mud rogge (onderpand niet
vermeld)
4. aan de Tafel van de H. Geest:
een erfpacht van ½ mud rogge uit goederen in Loon op Zand (VENLOEN)
een erfpacht van ½ mud rogge uit goederen in Oisterwijk
een erfcijns van £ 14 cijnsgeld ('monete censualis opidi de Buscoducis') uit een huis c.a. in de
Colperstraat
De Tafel moet daarvan jaarlijks een spynde houden op hun beider jaargetijde. Bij verzuim
vervalt het legaat aan de arme zieken in het Groot Gasthuis

plaats van de handeling:
het woonhuis van de testatoren in de Colperstraat in een zekere hoge kamer
getuigen van de handeling:
David Lyscap, priester
Petrus Pels
Johannes van Drueten
poorters van ‘s-Hertogenbosch
en
Nicolaus van Riel
Mechtildis van Dyest
allen uit het bisdom Luik.

1499.
1410, 16 oktober
Overdracht land Oss
Wedigo z.v. Goeswinus Wedigen gehuwd met Truda d.v.w. Johannes Muylken draagt over
aan: Lambertus Bordijns t.b.v. Johannes van der Dussen
van: 1 morgen land in Oss in DIE HENXTKRIJT strekkend van de dijk naar DIE TEFELSCHE
WETERING.

1500.
1410, 23 oktober
Uitgifte erfpacht landerijen Haaren-Belveren
Theodericus van der Stegen van Zevenem geeft uit
aan: Jordanus Vos van Beilver
van: twee stukken land in Haaren in BEILVER namelijk DIE LANGROT grenzend aan de straat
en DAT CLOETKEN grenzend aan de straat
voor: erfpacht van 4 lopen rogge te betalen aan de Tafel van de H. Geest
voorw.: de Tafel zal voortaan niet meer eisen dan deze erfpacht.

1501.
1408, 4 augustus
het uur van de noon (minuut)
1410, 10 november
eerste uur (grosse)
Testament Eustacius van Hedichusen (volledig?)
erfpacht Drunen
Notaris Johannes van Best magister artium (minuut)

Notaris Arnoldus van Dijk clericus van het bisdom Luik (grosse)
Eustacius van Hedichusen, poorter van ‘s-Hertogenbosch gehuwd met Elizabeth en meester
van de Tafel van de H. Geest, maakt zijn testament
hij is ziek
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 1 oud schild terstond na zijn dood uit te betalen .
2. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 4 mud rogge uit de erfpachten
verworven tijdens hun huwelijk en te aanvaarden na hun beider dood. Elizabeth
moet de onderpanden aanwijzen.
Een testament onlangs gemaakt ten overstaan van de priester die hem de heilige
Sacramenten toediende en dat handelt over 100 gouden kronen wordt vernietigd.
Op de rug: blijkt dat de onderpanden in Drunen lagen.
plaats van de handeling:
het grote huis (MANSIO) van de Tafel van de H. Geest (minuut)
de St. Janskerk (grosse)
getuigen van de handeling:
Gerardus [de?] Wael z.v.w. Ghibi [de?] Wael en
Ghibo Pelgrym, beide poorters van ‘s-Hertogenbosch (minuut)
en
Johannes Wilhelmi Waerloes en
Theodericus van Zevenhem, clerici van het bisdm Luik
Vermoedelijk is dit een volledig testament, maar het zou kunnen dat het toch een
authentiek uittreksel is omdat onmiddellijk op het legaat aan de kerk van Luik het legaat aan
de Tafel volgt, terwijl het gebruikelijk was op dit legaat een dergelijk legaat te laten volgen
aan de St. Janskerk.
Beschadigd en daardoor niet altijd leesbaar.

1501a.
1411, 10 januari
Geen regest beschikbaar.
NB: Geplaatst in doos met opschrift ‘Catersgasthuis’ in kast 218 E3.

1502.
1411, 12 februari
Afstand rechten op erfgoed Windmolenberg
Gerardus Vilt z.v.w. Gerardus Vilt van Ussen doet afstand

t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een erfgoed met de gebouwen erop op de Windmolenberg.

1503.
1411, 6 maart
Verkoop land Berghem-Duurseind
Godefridus van Erpe z.v.w. Godefridus van Erpe draagt na verkoop over
aan: Henricus van Ghelre
van: een stuk land gend. DIE GHANSACKER in Berghem in DUER grenzend aan de straat.

1504.
1411, 23 maart
Overdracht land Oss
Wedigo z.v. Goeswinus Wedigen en gehuwd met Gertruda d.v.w. Johannes Muyl van Os
draagt over
aan: Bartholomeus Speyrinc t.b.v. Johannes van der Dussen
van: 2 morgen minus 2½ hont land in Oss tussen DIE LANGDONCSCHEN DIJC en DIE
TEFELSCHE WETERING
lasten: een erfcijns van 50 schellingen aan N.N.

-1411, 24 maart
Vestiging erfcijns 13 gouden Gelderse gulden uit goederen onder meer in 's-Hertogenbosch
en Oss. Uitgewonnen op 17 juni 1481 (zie nr. 2943).

1505.
1411, 2 april
Verkoop landerijen Vrijdom - Eindhout
Oda w.v. Henricus van Meirlaer z.v.w. Rodolphus van Meirlaer en haar kinderen Henricus,
Bartholomeus en Cristina gehuwd met Johannes van Berlikem dragen na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
1. een kamp bij Hintham op het EYNDEHOUTSCHE VELT grenzend aan de straat
2. een stuk erfgoed naast de Hinthamse Dijk, aan de voorzijde 15 voet en aan de achterzijde
18 voet breed
3. een stuk land gend. DIE EYNDEHOUTSCHE STEGE gekocht van de stad ‘s-Hertogenbosch

1506.
1411, 5 april
Testament Bertholdus van Voecht (vermoedelijk uittreksel)
erfpacht Woensel-Acht
(minuut) notaris Petrus Polslauwer, clericus d.d. 2 augustus 1391
(uittreksel) notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester Luik d.d. 5 april 1411
Bertholdus van Voecht, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
[geen melding van een echtgenote]
hij is gezond
betreft:
1. een legaat aan de kerk van St. Lambertus te Luik van 10 schellingen eens:
2. een erfpacht van 7 mud rogge uit de goederen van jonker Johannes van Zevenborne, van
Craendonc [= Cranendonk] en van Hoeps [= Haps] in Woensel op Acht aan de Lieve
Vrouwebroederschap in de Sint Janskerk voor de ene helft en aan de Tafel van de H. Geest
voor de andere helft. Mocht de broederschap ooit teniet gaan, dan komt dit legaat toe aan
de Tafel.
plaats van de handeling:
(minuut) in de Kerkstraat vóór het woonhuis van Paulus van Geffen, bakker
(uittreksel) in de St. Janskerk vóór het koor van St. Nicolaus
getuigen van de handeling:
(minuut)
Arnoldus DE GLOBO en
Johannes Vynninc, goudsmid
proosten van genoemde broederschap;
Johannes Pauweter
Johannes Sluter
(uittreksel)
Willelmus van Vucht, kannunik van de St. Janskerk
Cristianus Konings (REGIS), priester
Gerlacus Boest, gehuwd clericus
allen poorters van ‘s-Hertogenbosch
Het zegel van het officiaal is verdwenen
In twee identieke exemplaren bewaard; het tweede exemplaar is niet voorzien van een
notariëel onderschrift, wel van het merkteken.
In de omlijstende oorkonde van de officiaal wordt vermeld dat Paulus Borchardi van
Zuilichem ook nog kanunnik van de St. Janskerk is en dat de op papier geschreven
protocollen van notaris Polslauwer hem zijn overhandigd door Arnoldus Ywani, OFFICIALIS
FORANEUS CONCILLI CUYKENSIS [officiaal van het dekenaat Cuijk]

1507.
1411, 13 mei
Erfdeling goederen Son
voor: JAN WILLEN (sic) SOEN ROEFF HULSMAN, JAN VAN PARDELAER, ENGHEBRECHT VAN
DORNE, MARCELYS VAN DER STRATEN, MAES JORDAENS SOEN en ARND VAN DER
HEYMMEDEN schepenen van Son
partijen:
A. Henric en Marcelys k.v. Henric Elouts van Sonne
B. hun zuster Lysbet
aan partij B. wordt gegeven een stuk land gend. DIE CLOET en een stuk beemd IN GHENE
VLOET in Son.
Taal: middelnederlands.
Het schependomszegel is verdwenen.

1508.
1411, 15 mei
Overdracht erfpacht goederen Loon op Zand
Hubertus van Orthen gehuwd met Elisabeth d.v.w. Theodericus Schout en w.v. Henricus van
Hees z.v.w. Henricus van der Vonderen dragen over
aan: Aleydis d.v.w. Nycholaus van den Arennest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een hoeve van Walterus Bac van Lemersvelt in Loon op Zand (VENLOEN) en uit een
beemd in Udenhout grenzend aan het erfgoed van Johannes van Loen, priester.

1509.
1411, 18 juni
Overdracht erfpacht hofstad Vught-St. Lambertus
Arnoldus Werner z.v.w. Henricus Werner draagt over
aan: Zegerus z.v. Arnoldus Zeghers soen
van: erfpacht 10 lopen rogge
uit: een hofstad in Vught-St. Lambertus.

1510.
1411, 19 juni
Overdracht erfcijns tiend van Son
br. Laurentius van Waelwijc, predikheer, draagt over

aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns van 2 oude schilden
uit: de tiend van Son
Zie ook nr's 1313-1313 sester
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f126r.

1511.
1411, 19 juni
Overdracht erfcijns tiend van Son
br. Arnoldus Stamelart, minderbroeder, draagt over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns van 2 oude schilden
uit: de tiend van Son
Zie nr. 1313 quinter
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, f126r.
onder de pliek: aantekening die betrekking heeft op een door de Tafel uit te betalen lijfrente
van 2 oude schilden aan broeder Arnoldus.

1512.
1411, 16 juli
Verkoop heide Oss
Alardus z.v.w. Theodericus Rover Bollekens, zijn zuster Elisabeth en Petrus Bolleken z.v.w.
Reymboldus Bolleken z.v.w. Theodericus voornd. dragen na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 4 morgen en 1 hont heide in Oss IN DEN RIJSVENNE.

1513.
1411, 16 juli
Belofte in verband met nr. 1512
door: de verkopers vermeld in nr. 1512
aan: de kopers vermeld in nr. 1512
betreft: zij zullen ervoor zorgen dat Cristina, zuster van Alardus en Elisabeth geen recht
zullen doen gelden op het verkochte land.

1514.
1411, 5 september
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen-Bruggen

Elisabeth d.v.w. Albertus Ketellere draagt over
aan: Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 5 mud rogge
uit: de onderpanden vermeld in nr's 1210 en 1233.

1515.
1411, 21 september
Overdracht korentiend van Boekel
voor: AERNT VAN HOUTHUSEN, LAMBRECHT VAN OYNENKEN, HENRIC WOUTERS SOEN VAN
DOCCULOE EN WELLEN VAN DER ASTELDONCK, schepenen van Uden
Hertog Steffen in Beieren en vrouwe Elysabeth van Kleef en van der Mark, hertogin in
Beieren, zijn echtgenote, dragen over
aan: Bernt van Wevert DIE MEN HEYT BULLENER (of: BULLEVER), Henric Spaenrebuyck en
Johan Spaenrebuyck, beide laatsten broeders van elkaar
van: de korentiend van Boekel in de parochie van Uden
Met het gave schependomszegel van Uden
Taal: Middelnederlands
Zie ook nr. 1416a
Vastgehecht aan nr. 1416a.

1516.
1411, 22 september
Erkenning recht van terugkoop
voor: schepenen (4) van Uden
door: Bernt van Wevert c.s. (zie nr. 1515) beloven
aan: hertog Steffen c.s. (zie nr. 1515)
betreft: hertog Steffen mag de tiend lossen op het feest van St. Petrus Stoel tegen een som
van 1.400 Overlense Rijnsguldens en tegen de betaling van de pachtsommen.
Met het schependomszegel van Uden
Taal: Middelnederlands
Zie ook de nr's 1515 en 1517.
De monetaire frasering is: 'met viertyenhondert overlensche rijnscher gulden oft met
payment dat daer goet voer sal syn aen goeden goude'.

1517.
1411, 24 september
Overdracht tiend van Boekel
voor: schepenen (2) van ‘s-Hertogenbosch
Johannes Sceffenere die handelt met toestemming van vrouwe Elisabeth van Kleef en van

der Mark, hertogin in Beieren, paltsgravin aan de Rijn en vrouwe van Herpen en Ravenstein
draagt over
aan: Bernardus van Wevert alias Bulner (of: Bulver) en Johannes Spaenrebuyck mede t.b.v.
Henricus Spaenrebuyck zijn broeder
van: de hele tiend van Boekel
bijzonderheid: vrouwe Elisabeth doet afstand van al haar rechten; de beide transacties
vermeld in de nr's 874 (d.d. 1362 en 1382) en nr. 1416a (d.d. 1406) worden eerst
gememoreerd door middel van het formulier ‘notum sit ... cumque ....
Zie ook nr. 1347a.

1518.
1411, 26 september
Overdracht erfpacht landerijen St. Oedenrode
voor: Gijsbrecht van den Zande en ROVER MOELNERE schepenen van St. Oedenrode
Aleyt d.v.w. Elout Emonts soen draagt over
aan: Arnd z.v.w. Henric van der Rijt van Mierle haar neef
van: erfpacht 10 lopen rogge Rooise maat
uit: een stuk land in de VLOETECKER grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H. Geest
en een vierde deel van een stuk land gend. DIE HEGSTREPE ook in DIE VLOETECKER.

1519.
1411, 30 september
Testament Aleidis van Derenteer (uittreksel)
erfpacht Meerveldhoven
Notaris Jacobus Wolterus van Luik, priester Luik, oorkondt
Vrouwe Aleidis van Derenteer, begijn in het Groot Begijnhof, maakt haar testament
zij is gezond van geest maar lichamelijk zwak
legaten:
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 18 lopen rogge uit een huis en hof in parochie
van MEREFELT gend. TEN SCOERSTEEN
plaats van de handeling:
in haar woonkamer in het Groot Begijnhof
getuigen van de handeling:
Thomas van Overacker, beneficiehouder in de kerk van dit begijnhof
Willelmus van Meghen, priester
Johannes van den Kelre, poorter van ‘s-Hertogenbosch.

-1411,13 oktober
Minuut van een testament uitgevaardigd d.d. 6 september 1427
Zie nr. 1735.

1520.
1411, 16 oktober
Vestiging erfpacht beemd St. Michielsgestel
Godefridus Boden soen van Herlaer vestigt
t.b.v.: Heylwigis w.v. Willelmus Coelnere (of: Coelvere)
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een beemd in St. Michielsgestel in T GHESTELSCHEBOSCH tussen de beemden gend. DIE
BLEKEN en grenzend aan de Dommel.

1521.
1411, 20 november
Verkoop erfcijns hoeven Woensel-Acht
jonker Johannes van Berlaer, heer van HOEPS [= Haps] en van RYNICH gehuwd met
jonkvrouwe Heylwigis d.v.w. Henricus Dicbier, heer van Mierlo draagt na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne voor de ene helft en Johannes van der Dussen voor de andere
helft
van: erfcijns 50 dubbele mottoenen
uit: zie de onderpanden vermeld in de nr's 754a en 986a
bijzonderheid: van de zijde van de verkoper wordt garantie gegeven door jonker Henricus
Dicbier, heer van Mierlo en zijn broeder Johannes k.v.w. Henricus Dicbier voornd.

1522.
1412, 18 januari
Belofte in verband met erfcijns Berghem
Hilla w.v. Gerardus Deenkens soen en haar kinderen Danyel, Johannes en Henricus belooft
aan: Henricus van Ghelre
betreft: zij hebben van Henricus van Ghelre een stuk land in Berghem in DUER gekocht en
beloven nu, dat zij aan de kerk van Berghem een [reeds bestaande] erfcijns van 2
schellingen zullen betalen.

1523.
1412, 21 januari

Uitgifte erfpacht landerijen Geffen
Johannes van Lyerop wonend in Geffen geeft uit
aan: Henricus van Zelant z.v.w. Johannes van Zelant
van: een huis, erf en hof grenzend aan de straat en aan het erfgoed van zekere geburen
gend. DIE GHESLAGHEN GHEMEYNT; 1 sesterzaad land in DAT GHEFFENSCHEVELT; 1
sesterzaad land
voor: erfpacht 1 mud rogge
lasten: erfcijns van 8 penningen aan Willelmus van Nuwelant.
Uitgewonnen op 3 augustus 1548 (nr. 3842).

-1412, 17 februari
Geminuteerd, maar op deze datum niet gegrosseerd testament van Cristina Meelmans,
begijn in het Groot Begijnhof te ‘s-Hertogenbosch.
Op 19 mei 1435 werd een authentiek uittreksel betreffende een legaat vermaakt aan de
Tafel van de H. Geest. (zie nr. 1899).

1525.
1412, 24 februari
Overdracht erfgoed bij de Markt
Nycolaus z.v.w. Johannes Mouwe, steenhouwer, en Conrardus Ghysbrechts soen gehuwd
met Aleydis d.v.w. Johannes Mouwe voornd. dragen over
aan: Johannes van Loen, bakker
van: een zesde deel van het erfgoed v.w. Arnoldus Rover, ridder, bij de Markt achter het
erfgoed van Amelius Specier en grenzend aan de oude muur.

1526.
1412, 1 maart
Overdracht erfgoed bij de Markt
Henricus z.v.w. Johannes Muwe, steenhouwer, draagt over
aan: Johannes van Loen, bakker
van: een derde deel van het erfgoed omschreven in nr. 1525.

1527.
1412, 22 maart
Overdracht land Hintham
Johannes Molle z.v.w. Gerardus en zijn schoonzoon Godefridus van Driel draagt over

aan: meester Godefridus van Rode t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een stuk land in Hintham gend. DIE STELT.

1528.
1412, 31 maart
Overdracht lijfrenten
Elisabeth d.v.w. Henricus gend. Mattheeus draagt over
aan: Margaretha w.v. Henricus z.v.w. Henricus Mattheeus voornd.
van: een lijfrente van 4 mud [soort graan wordt niet vermeld]
waarvan 2 mud door w. Henricus jr. werd vermaakt aan de broer van w. Henricus, Bodo en
na diens dood aan de dochter van Bodo, Heylwigis zolang Margaretha leefde.

1529.
19 april 1412 óf 19 april 1413
Uitgifte erfpacht goederen Heeswijk
Arnoldus, Johannes, Willelmus, Petrus, Franco, Zegewigis en Aleydis k.v.w. Johannes van
den Slyc geven uit
aan: Henricus van Zanten
van: huis, erf en hof in Heeswijk AEN 'T GELEER, en een stuk land in'T GHEMEYNVELT tussen
de VELTSTRAET en DIE GRUENENWECH en een stukje land aldaar
voor: erfpacht 2 mud en 2 sester rogge.
lasten: de gebuurcijns en een erfpacht van 10 sester rogge aan de Tafel van de H. Geest.

1530.
1412, 17 mei
Belofte kamer Gewanthuis
Gerardus z.v.w. Nycholaus van Beerze en w.v. Aleydis d.v.w. Arnoldus Berwout belooft
aan: Willelmus Broc z.v.w. Martinus Broc
betreft: hij zal zijn twee nog minderjarige kinderen Nycholaus en Postranna (?), zodra deze
meerderjarig worden, afstand laten doen van al hun rechten op een kamer onder het
Gewanthuis.

1531.
1412, 9 juni
Verkoop heide Oss
Elisabeth van Hees, Marselius haar natuurlijke zoon en Willelmus van Tuyl z.v.w. Cristianus
van der Molen gehuwd met Cristina natuurlijke d.v. Elisabeth voornd (de vader is Nycholaus

van Besoyen) dragen na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: 4 hont heideland in Oss aan DIE HOGESTRATE en grenzend aan het erfgoed van de
Tafel.

1532.
1412, 27 juni
Overdracht land Oerle
Godefridus z.v.w. Johannes van Berlaer draagt over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stuk land gend. DAT BERLAERLANT in de parochie van Oerle en grenzend aan het
erfgoed van de THG en aan DAT HAZEWINCKEN.
lasten: een erfcijns aan de Tafel.

1533.
1412, 28 juni
Uitvoering testament Hendrik Buc
erfpachten Veghel, Schijndel en St. Michielsgestel
Johannes en Bertradis k.v.w. Ludolphus gend. Jans soen van Boemel dragen over
aan: Willelmus van Laarvenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
1. erfpacht van 1 mud rogge uit de helft van een stuk land gend. DIE PUTSTREPE in Veghel,
de helft van een stuk land gend. DE BRUGGEBEEMT aldaar naast de oude brug en uit de
MOLENDYC, die in tweeën is gesplitst.
2. erfpacht van 1 mud rogge [onderpanden niet vermeld]
3. erfpacht van 1 mud rogge uit een hoeve gend. INT LYSSCHOT in Schijndel INT LYESSCHOT
naast de windmolen aldaar
4. erfpacht van 1 mud rogge uit een beemd in St. Michielsgestel
bijzonderheden:
1. Ludolphus Buc z.v.w. Ludolphus Buc doet afstand van zijn rechten op deze goedere
2. broeder Henricus Tuben, prior van Porta Coeli, Willelmus van Laervenne en Ludolphus
Buc, executeurs van het testament van Henricus Buc erkennen dat de erfgenamen v.w.
Heylwigis w.v. Willelmus Coelnere (of: Coelvere) aan hun verplichting om voor een erfpacht
van 4 mud rogge te zorgen hebben voldaan. Deze erfpacht is bestemd voor een spynde te
houden in het huis van de Tafel van de H. Geest.

1534.
1412, 1 oktober
Overdracht goederen Veghel

voor: schepenen (7) van Veghel
Andries z.v.w. Lambrecht Zannen draagt over
aan: ????????
van: al zijn goederen, ook die welke hij zal erven, in Veghel
Nauwelijks leesbaar.
Het schependomszegel is bijna verdwenen.

1534a.
1412, 15 oktober
Geen regest beschikbaar.
NB: Geplaatst in doos met opschrift ‘Catersgasthuis’in kast 218 E3.

1535.
26 maart 1413 (indien Kerststijl)
11 maart 1414 (indien Paasstijl)
Uitgifte erfpacht landerijen Gerwen
voor: DYRC VAN DEN BROEC, JAN DIE CONYNC, GERART VAN GESWYNKEL, PETER SENCKENS,
PETER VAN DER DOMMELEN, PHILIPS HEYNEN SOEN en HENRIC TEMPLER (of CEMPLER)
schepenen van Nuenen
Willem z.v.w. Jacob Comans soen geeft uit
aan: Jan natuurlijke z.v.w. Maes, pastoor (PERSOEN) van Gerwen en Nuenen
van: een stuk land gend. DAT MEYLANT in Gerwen grenzend aan de KYRCHWECH en een
stuk land aldaar
voor: 14 lopen rogge Nuenense maat
extra onderpand: de erfpachter stelt een erfpacht van 7 lopen rogge Nuenense maat uit een
stuk land INT ALVENSHOELE in Gerwen tot onderpand
Op de rug: later is 2 lopen van de 14 lopen verkocht.

1536.
vervallen

1537.
1413, 10 april
Overdracht erfpacht ligging onbekend
Everardus van Holt z.v.w. Willelmus van Hoelt draagt over
aan: Willelmus van Laervenne procurator van de Tafel van de H. Geest
van : erfpacht 8 lopen rogge uit 12 lopen
uit: niet vermeld.

1538.
1413, 11 april
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Nycolaus Scilder z.v.w. Henricus Scilder draagt over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis, erf en hof ligging onbekend

1538a.
1413, 16 mei
Overdracht goederen ligging onbekend
Jacob Coptyten e.v. Agnes w.v. Jacob Stevens zoon draagt over
aan: Agnes, wettige zuster v.w. Jacob voornd.
van: het recht op het levenslang bezit van zekere goederen v.w. Jacob voornd.
Gevidimeerd in nr. 1704, oorkonde d.d. 16 juni 1425.

1538b.
1413, 10 juni
Overdracht goederen ligging onbekend
Agnes, zuster v.w. Jacob Stevens zoon draagt over
aan: Jacob Coptyten
van: alle goederen die zij geërfd heeft van Jacob Stevens en wel die, welke Agnes w.v.
Jacob gedurende haar leven mocht bezitten.
Gevidimeerd in nr. 1704, oorkonde d.d. 16 juni 1425.

1539.
1413, 29 juli
Verkoop heide Oss
Engbertus van Hemert z.v.w. Johannes Robben soen draagt na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne procurator van de Tafel van de H. Geest
van: 3 morgen heide in Oss gend. DIE LANGHEYDE aan beide zijden grenzend aan het
erfgoed van de Tafel tussen DAT RYSVENNE en DIE HOGHESTRATE.

1540.
1413, 7 september

Testament Belie Vernymmenzoon van Aarle (volledig)
voor:
(minuut) notaris Pieter Polslauwer d.d. 7 oktober 1388
(grosse) notaris Paul Borchardsz. van Zuilichem d.d. 7 september 1413
Belie d.v.w. Pieter Vernymmenzoon van Aarle maakt haar testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1. aan de Tafel van de H. Geest een som van 100 dubbele Brabantse mottoenen bestemd voor
de aankoop van een erfpacht van 4 mud rogge
2. aan genoemde Tafel een erfpacht van 1 mud rogge uit niet nader aangeduide goederen
verworven van Gooswyn van den Scoot op voorwaarde dat zij en haar dochter Agnes e.v.
Wouter Gerongs hiervan het vruchtgebruik zullen hebben
3. aan genoemde Tafel de helft van een huis en hof in het straatje dat loopt van Aart Berwout
en dat van Hendrik Schilder onder dezelfde voorwaarde als 2.
plaats van de handeling:
(minuut) het huis, waarin Albert de Waal in naam van het Geefhuis woont
(grosse) op de Markt vóór het raadhuis
getuigen van de handeling:
(minuut)
Albert de Waal, meester van de Tafel voornd;
Boudewyn (de ?) Gruter van Oss en
Willem van Ganswinkel
(grosse)
Nicholaus van Aken
Matheus Pryem
Nicholaus Cleynael
alle drie kanunniken van de St. Janskerk
op de rug: Belie was ‘maget’ [= dienstbode] van het Geefhuis en een deel van de
onderpanden lag in Stiphout.

1541.
1413, 19 oktober
Uitgifte erfpacht huis St. Oedenrode- Eerschot
Willelmus van Laervenne handelend namens de Tafel van de H. Geest en met toestemming
van de provisoren geeft uit
aan: Arnoldus Vrient natuurlijke z.v.w. Thomas van Scoepstal, priester en pastoor van St.
Oedenrode
van: een huis, erf en hof in St. Oedenrode in Eerschot grenzend aan DEN BREDENAC

voor: erfpacht 5 sester rogge
bijzonderheid: de erfpachter betaalt alle vaste lasten.

1542.
1413, 24 oktober
Verkoop kamp Empel
Wencelaus gend. Wencelleer van Beem gehuwd met Elizabeth d.v.w. Henricus Wolf en
Johannes z.v.w. Gerardus van der Hagen dragen na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een zesde van de helft van een kamp van 14 hont in Empel OP REES
lasten: hertogscijns en een erfcijns van 12 schellingen uit de hele kamp [zonder nadere
aanduidling van de valuta]
bijz.: Wenceslas van Beem is de vernederlandsing van Wenceslas van Bohemen, de naam
van de in 1383 overleden hertog van Brabant en echtgenote van hertogin Johanna van
Brabant. Wellicht was dit een natuurlijke zoon van hertog Wenceslas.

1543.
1413, 27 oktober
Verkoop land Oss
Johannes gend. Weert van Os draagt na verkoop over
aan: Johannes gend. Weert z.v.w. Johannes Weert
van: een stuk land aan het erfgoed van de kerk van Heesch en aan de straat gend. DIE
HOYGRAVE
lasten: erfcijns 40 schellingen.

1544.
1413, 1 december
Verkoop beemd Gerwen
Petrus z.v.w. Cristianus gend. Jegher draagt na verkoop over
aan: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een beemdje in Gerwen in ALVELHOEVEL grenzend aan het erfgoed van de Tafel en
aan de gemene straat
lasten: erfcijns van 5 penningen aan een onbekende.

1545.
1413, 18 december
Overdracht erfcijns land Empel

Godefridus z.v.w. Willelmus Loyer draagt over
aan: Jacobus zijn broeder en z.v.w. Willelmus Loyer
van: erfcijns £ 3 en 10 schellingen payment uit £ 20 payment
uit: 8 morgen land in Empel grenzend aan het POLSBROEC.

1546
1414, 27 januari
Overdracht vruchtgebruik erfcijns huis Vismarkt
Mechtildis w.v. Martinus Berwout draagt over
aan: haar kinderen Johannes en Katherina; aan Rutgherus van den Hove gehuwd met Hilla
haar dochter mede t.b.v. Arnolda een andere dochter
van: vruchtgebruik in een erfcijns van £ 3 en 9 schellingen payment (?)
uit: huis, erf en hof op de Vismarkt.
Slecht leesbaar.

1547.
1414, 27 januari
Vestiging erfpacht huis Helvoirt
Nycholaus z.v.w. Wolterus gend. Claes soen van Helvoirt vestigt
t.b.v.: Gerardus van Laerhoven z.v.w. Nycholaus van Laerhoven t.b.v. zijn natuurlijke dr.
Margareta
van: erfpacht 4 lopen rogge
uit: zijn huis, erf en hof in Helvoirt grenzend aan de gemene straat.

1548.
1414, 28 januari
Verkoop erfcijns nr. 1546
De kinderen van Mechtildis dragen na verkoop over
aan: Johannes Berwout sr.
van: vruchtgebruik in een erfcijns van £ 3 en 9 schellingen payment (?)
uit: huis, erf en hof op de Vismarkt.

1549.
1414, 3 februari
Verkoop erfpacht goederen Zeelst
voor: Johannes van Borchoven en Lodewijk Roelants schepenen van Leuven
Johannes Willemair van Boelbeke draagt na verkoop over

aan: Gheerlacus Cnode natuurlijke z.v.w. Gheerlacus Cnode t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van ‘s-Hertogenbosch
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: zekere onderpanden [niet nader aangeduid] gelegen bij SEELS.
De zegels van de schepenen zijn verdwenen..

1550.
25 februari (Kerststijl)
25 februari (Paasstijl)
Overdracht land Kessel
voor: schepenen (2) van Kessel
Gielis z.v.w. Willem Corstiaens soen en Gertruijt zijn zr. dragen over
aan: Peter Jans sone t.b.v. Goeswyn Model van der Donc
van: 3 vadem land OP DEN AFTERSTEN EERT strekkende van het VOIRBRUECK tot de
MIDDELGRAVE die door EEN AFTERSTEN EERT loopt en grenzend aan het land van Dirc
Snoec, priester.
lasten: vrij van cijns en dijklasten, maar wel belast met [het onderhoud van] GRAVEN,
SEGHEDYC EN WETERINGEN.
Het schependomszegel is verdwenen.

1551.
1414, 27 februari
Verhuur huis Windmolenbergstraat
Johannes van Zanbeke verhuurt
aan: Mechtildis d.v.w. Rodolphus van den Berghe
van: huis, erf en hof aan de Windmolenbergstraat
voor: alle erop rustende lasten
duur: zolang zij leeft.

1552.
1414, 6 maart
Vestiging erfpacht land Waalre-Loon
Jacobus z.v.w. Johannes Toelmans soen vestigt
t.b.v.: Willelmus van Laervenne t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een stuk land in WADERLE in LOEN tussen de gemene plaats en grenzend aan de
gemene weg gend. DEN ATTERPAT
lasten: herencijns

bijz.: te leveren op de hoeve van de Tafel in Oerle gend. 'T GOET TER HELLEN.

1553.
1414, 9 maart
Erfdeling kamp Drunen-Giersbergen
Partijen:
A.: Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest met toestemming van de
provisoren
B.: Ludolphus van Boemel
van: gedeeld wordt een kamp van 13 bunder in Drunen naast de hoeve van Giersbergen
tussen de erfgoederen van deze hoeve en die van de geburen van Drunen, verder grenzend
aan de gemeijnt.
De kamp wordt in de breedte gedeeld.
aan A: een weinig minder dan de helft, gelegen aan de kant van Drunen
aan B: een weinig meer dan de helft
Op de rug: van de heide bij Giersbergen in gebruik bij de laten van de hoeven in Udenhout.

1554.
1414, 2 mei
Overdracht huis Vughterstraat
Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisoren draagt over
aan: Henricus Hoesdens, smid
van: huis, erf en hof in de Vughterstraat strekkend tot aan de straat die loopt langs het huis
van Postel
bijz.: dit pand is voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch uitgewonnen en aan Willelmus van
Laervenne verkocht door Reynerus Schaden
lasten: een erfcijns aan de Tafel en een erfcijns van £ 4 aan Lambertus Plaetmaker c.s.
Op de rug: (vroeg 17de eeuws schrift) 34 schellingen payment.

1555.
1414, 30 mei
Testament Jan Trudenzoon (volledig)
voor:
notaris Adam van Mierde, (minuut d.d. 3 september 1393; korte tijd vóór het luiden in de stad
's-Hertogenbosch voor de mis voor de zielen (‘modicum antequam pulsabatia in opido de
Buscoduscis ad missam animarum’)
en
notaris Paul Borchardsz. van Zuilichem, priester Luik (grosse d.d. 30 mei 1414; het uur van de

priem)
Jan z.v. Trude, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ziek van lichaam
hij ligt op sterven (‘licet ultimum graviter occupatus infirmitate corporali’)
legaten:
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 40 schellingen eens
2. aan het Geefhuis een erfpacht van 5 mud rogge en een erfcijns van 4 kapoenen onder de
last van een spynde te houden op 2 februari bestemd voor het heil van de zielen van de
testator en Mechteld zijn zuster; de rente gaat uit de Speelmans Brake in Nuenen op het
Krakeveld binnen de gemeynte aldaar die er verder omheen ligt; de testator heeft deze rente
verworven van Rutger van Ouden
plaats van de handeling:
(minuut) Kerkstraat in het stenen huis van de testator
(grosse) in de St. Janskerk vóór het koor van St. Nicolaas
getuigen van de handeling:
(minuut)
Jan van Orthen, priester;
Emond Rover z.v.w. Jan de Hellu;
Dirk Rover z.v.w. Emond Rover, ridder en
magister Jacob Groy ‘in artibus magistrato’
(grosse)
Jordaan van Arkel;
Klaas Kleynaal en
Jan Paweter, priesters en kanunniken van de St. Janskerk
bijzonderheid: het testament werd in 1393 in minuut opgemaakt ongeveer het derde uur
voordat de klok in de stad geluid werd voor de mis voor de zielen.

-1414,22 juni
Eerste versie van het testament van Wolterus Tijt (= Coptyten) d.d. 19 september 1418
zie nr. 1606.

1555a.
1414, 25 juni
Overdracht recht van naasting land Vught-St. Petrus
voor: LAMBRECHT MOERKEN, GHERIT PETERS SOEN, DIRC BITS en JAN DIE RIDDER,
schepenen in Vught
Peter z.v. Erijc Rolofs soen (naaster) draagt over

aan: Jan van Loeven (koper)
van: zijn recht van naasting op een stuk land in Vught-St. Petrus
bijzonderheid: de verkoper is Dirc van Capellen.

1556.
1414, 23 augustus
Verpachting hoeve Schijndel-Lutteleinde
Henricus van Gelre verpacht
aan: Lambertus van Berze
van: een hoeve in Schijndel op het LUTTELEYNDE in BUERENDONC
voor:
1. een pacht van 50 gouden Hollandse gulden te betalen voor de helft op 2 februari en voor
de helft op 25 juli (feest van St. Jacobus Apostel)
2. 2 steen vlas tot hekelens toe bereid
3. 25 pond boter
4. een goede hamel; de leveranties onder 2-4. op 11 november
duur: 8 jaar ingaande met Pinksteren a.s.
voorwaarden:
1. de pachter betaalt alle cijnzen
2. als de verpachter wordt uitgewonnen loopt ook de pacht af
3. de pachter mag de houtwas op de hoeve alleen gebruiken voor de HEYNINGE.

1557.
1414, 25 augustus
Overdracht erfcijns erfgoed Volderstraat
Johannes van Zon z.v. Johannes van Zon draagt over
aan: Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest
van: al zijn rechten op een erfcijns van £ 5 payment uit £ 14 payment
uit: zie nr. 1072
bijz.: door Mechtildis d.v.w. Jacobus Coptyten vermaakt aan Hadewigis natuurlijke dr. v.
Willelmus Coptyten die gehuwd was met Johannes van Zon jr.

1558.
1414, 29 oktober
Overdracht land Empel
Jacobus Tijt en Wolterus Coptyten, executeurs van het testament v.w. Egidius hun broeder
dragen over
aan: Oda d.v.w. Hagemannus van Wijck en w. Elizabeth, zuster van Jacobus en Wolterus
van:

1. de KREYNSKENS CAMP van 4 morgen in Empel in DIE BEEMPDEN
2. een kampje naast de Vughterdijk tegenover de windmolen van Johannes van Dijk
3. 11 hont land in de jurisdictie van Meerwijk in de HANGBAKE
voorwaarden: als Oda sterft zonder wettig nageslacht na te laten, dan vervallen deze
goederen aan Jacobus en Luytgardis, k.v.w. Hughemannus en Elizabeth.

-1414, 13 december
Vestiging erfpacht Mierlo
Vestiging door Hendrik Dicbier heer van Mierlo ten behoeve van Gerard Schilder van een
erfpacht van 6 mud rogge uit twee hoeven in Merlo gend. ‘ten Ertborne’ en ‘ten
Nyeuwenhuys’. Zie verder nr. 4294.

1559.
1414, 17 december
Overdracht erfpacht huis Schijndel-Delschot
Godefridus van Luet z.v.w. Metta en Albertus van Meerlaer dragen over
aan: Johannes Lebben, rademaker
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis en hof in Schijndel in DELSCHOT.

1560.
1414, 20 december
Verkoop erfpacht goederen Kerk-Oerle en Blaarthem
Frederuna w.v. Arnoldus van Erwen die pasteybecker en hun kinderen Zebertus en Bela
dragen na verkoop over
aan: Aleydis w.v. Johannes van Beirck
van: erfpacht van 8 sester rogge uit 18 sester.
uit: de helft van de hoeve van Johannes voornd. in KERCOERLE, een zestiende deel van deze
hoeve, de helft en 1/8ste deel van de andere helft van een beemd in Blaarthem en de cijnzen
die daaruit gaan.
Zie de nr's 918-922.

1561.
1415, 20 februari
Schenking erfpacht hofstad Vught-St. Lambertus
voor: notaris Theodericus van der Mazen (DE MOSA) Jansz., clericus bisdom Luik
door: Hadewigis d.v.w. Andreas Wechter, begijn in het Groot Begijnhof [geen melding van

gezondheidstoestand]
aan: Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 3 sester rogge uit een hofstad en hof (zie nr. 1231)
voorw.: zolang Hadewigis leeft, ontvangt zij van de meester van de Tafel van de H. Geest
deze erfpacht
plaats van de handeling:
het woonhuis van Hadewigis op het Groot Begijnhof
getuigen van de handeling:
Theodericus van der Stegen, clericus
Cristina d.v.w. Henricus Godefridi van Vlijmen
Heylwigis d.v.w. Petrus Caudoven, lakenscheerder.

1562.
1415, 23 februari
Uitgifte beemd Vrijdom-Hintham
Yngramus Roempt, pastoor van de kerk van Berlicum; Johannes Loeken en Lambertus z.v.w.
Johannes van den Yvelaer, meesters van de fabriek van deze kerk; zij geven uit
aan: Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest
van: ½ morgen beemd in het Vrijdom in Hintham grenzend aan het erfgoed van de Tafel
voor: erfcijns 20 schellingen payment.

1563.
1415, 9 april
Vestiging erfcijns huis Vismarkt
Martinus gend. Arnts soen, visser, vestigt
t.b.v.: Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 30 schellingen payment
uit: huis, erf en hof op de Vismarkt.

1564.
1415, 31 mei
Openbare verkoop goederen Gerwen
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest verkoopt in het openbaar
aan: Theodericus van der Steghen van Zevenem
van: een stuk land gend. DIE ZOEMERACKER in Gerwen en een erfcijns van 40 schellingen uit
het goed TEN ALVENSOEN in Gerwen

voormalige bezitter: niet aangeduid
wegens: een achterstallige erfpacht van 14 sester rogge gevestigd voor schepenen van ‘sHertogenbosch d.d. 13 juli 1348.

1565.
1415, 8 juni
het uur van de completen
Testament Boudewyn Beys en Aleid (volledig)
stichting drie spynden
Notaris Rodolf van Herender, priester Luik, oorkondt
Boudewyn Beys en Aleid zijn echtgenote maken hun hun testament
Boudewijn is gezond van geest, maar ziek van lichaam
Aleid is gezond van geest en lichaam
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk van Luik 9 boddregers eens
2.
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 15 mud rogge namelijk
a.
7 mud verschuldigd door Hendrik Dicbier, heer van Mierlo
b.
7 mud verschuldigd door Gooswyn Model van der Donk
c.
1 mud verschuldigd door Daniël van der Herberswyk
onder de last van drie spynden te houden op 1 november, 6 januari en zondag
Laetare
3.
aan de armen in het Groot Gasthuis bij de Gevangenpoort een erfpacht van 6 mud
rogge, namelijk
a.
3 mud verschuldigd door Franco z.v. Matthys Werners
b.
2 mud verschuldigd door Nicolaas Screinmaker en
c.
1 mud verschuldigd door Gerlach Boest
4.
aan de rector van de kapel van de Bogarden een erfcijns van 20 schellingen uit een
hoeve in Gemonde
Al deze legaten worden uitgekeerd na hun beider dood en na de dood van Ida hun dochter
en e.v. Godfried Kuper; mocht Ida wettig nageslacht krijgen, dan gaan de drie legaten naar
deze kinderen
executele:
Godfried Kuper voornd. die aanwezig is en
Hendrik Lanternemaker die afwezig is
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testatoren in de Colperstraat
getuigen van de handeling:
Godschalk, (de ?) schoenlapper en

Lambert Kuper, beiden poorters van 's-Hertogenbosch

1566.
1415, 26 juli
Openbare verkoop windmolen c.a. Windmolenberg
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Reynerus Schaden verkoopt in het openbaar
aan: Willelmus van Laervenne meester van de Tafel van de H. Geest
van:
1. een windmolen met de grond eronder op de WYNMOLENBERGH voorbij het water binnen
de nieuwe stadsmuur en uit de toebehoren ervan
2. de erfgoederen van Rutgerus [de] Cort
wegens: een achterstallige erfpacht van 2½ mud rogge gevestigd d.d. 14 oktober 1396
voormalige bezitter: Rutgerus [de] Cort en zijn zoon Henricus
bijzonderheid:
de opbrengst van de molen was niet toereikend om de schuld te delgen. Zibertus van
Hoculen sr. z.v.w. Zibertus van Hoculem was toen gericht in alle goederen van de
debiteuren.
Zie ook nr. 1658
Vervolgens had Zibertus voornd. zijn rechten overgedragen aan Reynerus Schaden.

1567.
1415, 5 augustus
het uur van de priem
Testament Jan van den Kelre en Angela zijn echtgenote (volledig)
erfpachten Geffen
Notaris Hendrik van (den ?) Dungen alias van Mughovel, clericus Luik, oorkondt
Jan van den Kelre z.v.w. Aart Stamelart van den Kelre en jonkvrouwe Angela echtgenote van
de testator maken samen hun testament
zij zijn beide gezond van lichaam en geest
aanwezig is ook Jan van den Kelre jr., hun zoon, die dit testament goedkeurt
legaten:
1.
aan de St. Lambertuskerk van Vught [sic] 2 morgen land in De Honderd Morgen
2.
aan de Tafel van de H. Geest in Vught een erfpacht van 1 lopen papaverzaad gend.
‘olysaets’ uit zekere erfgoederen in Vught [waarschijnlijk is bedoeld raapzaad wat
veel voorkomt in deze tijd]
3.
aan het Moonsgasthuis een erfcijns van £ 1 oudgeld uit een hofstad in Geffen en uit
een erfgoed gend. Kreyenvenne [plaats verder niet vermeld]
4.
aan de armen in het Groot Gasthuis een erfpacht van 1 mud rogge

5.

aan het Geefhuis een erfpacht van 1 mud rogge; daarvan gaat ½ mud rogge naar de
Tafel van de H. Geest in Vught
6.
aan de vuurmeesters op het Hinthamereinde een erfpacht van ½ mud rogge ten
behoeve van de armen in die buurt
7.
aan de reguliere kanunniken die er in of nabij 's-Hertogenbosch zullen zijn, mits deze
in of bij de stad een klooster hebben, een erfpacht van 1 mud rogge; deze rente gaat
naar het Geefhuis zolang het klooster nog niet gebouwd is
De renten onder 4 tot en met 7 gaan uit diverse erfgoederen in Geffen; mochten deze
onderpanden niet toereikend zijn, dan moeten de overige goederen aangesproken worden
bijzonderheid: de legaten 1 en 2 worden pas van kracht na de dood van hen beiden; de
legaten 3 tot en met 7 worden alleen van kracht als hun zoon overlijdt zonder wettige
erfgenamen na te laten
plaats van de handeling:
hun woonhuis op de Triniteit achter het Groot Begijnhof
getuigen van de handeling:
Aart van der Bruggen z.v. Jan Gysbertsz. en
Katryn d.v. Dirk Loekaarts

1567bis.
1415, 5 augustus
Identiek aan nr. 1567.

1568.
1415, 12 augustus
het uur van de middag
Testament Hille van Duren (volledig)
erfpacht Moergestel
Notaris Aart van Dyk, clericus Luik, oorkondt
Hille van Duren, begijn op het Groot Begijnhof, maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ziek van lichaam
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 12 plakken ('placcas') eens
2.
voor haar jaargetijde te houden in de kerk van het Groot Begijnhof 4 nieuwe
Gelderse guldens eens ('quatuor florenos Gelrie novos') door de meesteressen aan
te wenden voor een erfcijns van 5 schellingen payment
3.
aan Heilwych natuurlijke dr. van Klaas van Duren, haar broer, en aan Heilwych de
dochter van deze Heilwych 50 nieuwe Gelderse guldens eens, haar bed, haar beste
hemd en een ‘voeten screynen’ [= voetenbankje ?]; wanneer beide Heilwychs

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

overlijden zonder wettig nageslacht na te laten dan moeten Klaas Schilder en
Liesbeth Bekkers, begijn, dit geld aan de armen geven
aan de minderbroeders 10 nieuwe Gelderse guldens eens onder de last van een
jaargetijde met kaarsen zoals daar gewoon is
aan Heilwych d.v. Gielis Kuper haar peetmoeder (‘petrina’) 10 nieuwe Gelderse
guldens eens als zij nog leeft en anders aan haar nog in levende zijnde broers en
zusters
aan Heilwych voornd. haar beste sluier (‘falia’)
aan de armen in het Groot Gasthuis 10 nieuwe Gelderse guldens eens
aan Heilwych van Mierde, bloedverwant van w. Adam van Mierde, 3 nieuwe
Gelderse guldens
aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 4 mud rogge uit een hoeve in
Moergestel, te leveren op deze hoeve, op voorwaarde dat het Geefhuis daaruit
betaalt de legaten 2, 3, 4, 5, 7 en 8; deze guldens moeten worden gerekend tegen
[onleesbaar; sprake van 3 guldens en boddragers Brabantse munt; wellicht 19]; de
rest van de erfenis is dus vrij van voornde legaten; als de meester van het Geefhuis
dit niet accepteert, dan gaat legaat 9 naar de meesters van het Groot Gasthuis; als
die ook niet willen meewerken, dan valt dit legaat toe aan Klaas Schilder en Klaas
Hels
aan Klaas van Duren haar broer een zilveren schaal (‘tassia’); daarmee moet hij
tevreden zijn; hij wordt uitgesloten van de rest van de erfenis
aan Klaas Schilder een zilveren schaal wegend 8 ons en zeven van haar beste kussens
aan Klaas voornd. de achterstallen van een lijfrente van 3 oude schilden uit de
goederen van w. die van Ouden (‘illorum de Ouden’)
aan Liesbeth Bekkers haar plaats ofwel haar woonrecht (‘jus camere habitationis’) in
het Groot Begijnhof
aan Klaas Schilder, schoenlapper, 2 nieuwe Gelderse gulden
aan Katryn haar dochter als 14
aan Liesbeth Mattheus haar nicht 6 nieuwe Gelderse guldens
aan Katryn d.v. Berte, zuster van Liesbeth, ook 6 van deze guldens
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 2 nieuwe Gelderse guldens
aan Geertrui Krabbarts 1 nieuwe Gelderse gulden

De rest van de erfenis gaat naar Klaas Schilder en Liesbeth Bekkers; zij moeten dit
aanwenden voor de armen; zij belast hun geweten met deze taak
bijzonderheid: wie zich tegen dit testament verzet wordt uitgesloten
plaats van de handeling:
woonkamer van de testatrix
getuigen van de handeling:
Aart van der Heyden;
Pieter van Koudeoven [Koudenhoven ?],
beiden bakkers en poorters van 's-Hertogenbosch

De frasering van de nieuwe Gelderse guldens is steeds zoals in legaat 2.
Op de rug een lange onleesbare aantekening.

1569.
1415, 18 december
Overdracht erfpacht land Rosmalen
Mechtildis d.v. Bessella van Meghen draagt over
aan: Henricus Keelbreker, smid
van: erfpacht 2 sester rogge
uit: 10 hont land in Rosmalen.

1570.
1415, 18 december
Afstand rechten nr. 1569
Theodericus z.v.w. Walterus van Meghen doet afstand
t.b.v.: Henricus Keelbreker, smid
van: zijn rechten op het goed vermeld onder nr. 1569.

1571.
1416, 9 januari
Belofte erfpacht hofstad Geffen
Lambertus gend. Burdeyn en zijn kinderen Elizabeth, Cristina, Hilla en Jutta gehuwd met
Petrus die Kuster beloven
aan: Wolterus z.v. Gorys Ernarts soen
betreft: zij zullen Johannes z.v. Lambertus afstand laten doen van een erfpacht van 13 lopen
rogge overgedragen aan Wolterus voornd. zodra Johannes teruggekeerd is in het vaderland
(PATRIA).

1572.
1416, 9 januari
Overdracht erfpacht nr. 1571
Lambertus Burdeyn draagt over
aan: Wolterus z.v. Gorys Ernarts soen
van: erfpacht 13 lopen rogge
uit: hofstad in Geffen

1573.
1416, 28 januari
Uitgifte erfpacht landerijen Gerwen
Katherina d.v.w. Jacobus Comans soen van Gherwen en Ludovicus z.v.w. Arnoldus Mulder
(of: Molenaar) en Aleydis d.v.w. Jacobus voornd. geven uit
aan: Rodolphus Roef z.v. Johannes Weyndelen
van: een akker gend. HACKENACKER in Gerwen en een kamp gend. LUYTEN HOF en de
LUYTEN ACKER aldaar
voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 9 lopen rogge Nuenense maat
lasten:
1. grondcijns aan N.N.
2. erfpacht 3 lopen rogge Rooise maat uit de HACKENACKER
3. erfpacht 12 lopen rogge Gerwense maat, een erfpacht van 14 lopen rogge Rooise maat,
een erfcijns van 1 oude Vlaamse groot en erfcijns van 5 schellingen alle uit de kamp.

1574.
1416, 14 februari
Overdracht erfpacht land Waalre-Loon
Willelmus van Laervenne [zonder vermelding van zijn kwaliteit als procurator] draagt over
aan: Theodericus van der Steghen van Zevenen t.b.v. de Tafel van de H. Geest [sic]
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een stuk land in WADERLE in LOEN grenzend aan de gemene plaats en aan de gemene
weg gend. ATTERPAT te leveren op 'T GOET TER HELLEN toebehorend aan de Tafel gelegen
in Oerle.

1575.
1416, 26 februari
Overdracht land Oss
Johannes Weert z.v.w. Johannes Weert draagt over
aan: Theodericus van der Steghen van Zevenem
van: een stuk land van 1½ morgen in Oss OPTEN RIJSHOEVEL grenzend aan het erfgoed van
de kerk van Heesch.

1576.
1416, 26 februari
Overdracht recht van naasting nr. 1575
Theodericus Lu z.v. Theodericus Lu (naaster) draagt over
aan: Theodericus van der Steghen van Zevenem

van: zijn recht van naasting op het goed vermeld in nr. 1575.

1577.
1416, 5 maart
Vestiging erfpacht goederen Gerwen
Rodolphus Roef z.v. Johannes Weyndelmoeden soen vestigt
t.b.v.: Ludovicus z.v.w. Arnoldus die Moelnere mede t.b.v. Katherina d.v.w. Jacobus Coman
van Gerwen
van: erfpacht 6 lopen rogge Nuenense maat in Gerwen te leveren
uit: de HACKENACKER in DIE LAERSPAN en een huis, hof en aangelegen beemdje aldaar in
MAERDONK grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H. Geest.

1577a.
1416, 6 april
Geen regest beschikbaar.
NB: Geplaatst in doos met opschrift ‘Catersgasthuis’in kast 218 E3.

1578.
1416, 8 mei
Overdracht bruidsschat erfpacht hofstad Berlicum
Arnoldus ‘die Voeghellere’ [= de valkenier?] draagt over
aan: Henricus natuurlijke z.v.w. Willelmus van den Kelre gehuwd met Katherina dr. van
Arnoldus voornd. volgens het recht van de stad ’s-Hertogenbosch
van: erfpacht van 1 mud rogge
uit: een hofstad in Berlicum in ‘die Aude Hoeve’.

1578a.
1416, 12 mei
Vonnis officiaal van Luik inzake huwelijksbelofte en ontmaagding
De officiaal van het bisdom Luik maakt bekend dat hij een vonnis heeft geveld in het geding
tussen Elizabeth d.v. Gerardus Bruyns en Laurentius z.v. Gerardus van Laerhoven, beide
wonend in ’s-Hertogenbosch. Het betreft het voorgenomen huwelijk tussen Laurentius en
Gertrudis d.v. Arnoldus van Maren en een door hem eerder gedane huwelijksbelofte zonder
dat daarbij getuigen aanwezig waren aan Elizabeth, waarna hij bij haar een zoon verwekt
zou hebben. Laurentius ontkent dit en zegt alleen beloofd te hebben goed voor haar te
zullen zorgen, hetgeen hij ook gedaan zou hebben. Hij beweert dat anderen vóór hem
gemeenschap met Elizabeth gehad hebben, iets wat in de stad ‘s-Hertogenbosch overal
bekend zou zijn. De officiaal wijst de eis van Elizabeth, dat hij Laurentius aan haar

echtgenoot zal toewijzen af. Hij veroordeelt Laurentius tot een boete van 40 Luikse guldens,
omdat hij haar onteerd (DEFLORASSE) heeft. Elizabeth moet intreden in een door de
officiaal aan te wijzen klooster dat past bij haar stand en de kosten daarvan zijn voor
rekening van Laurentius. Zij mag dit klooster, zonder toestemming van de officiaal niet
verlaten. Het huwelijk tussen Laurentius en Gertrudis dient naar behoren in de kerk ten
overstaan van een priester te worden gesloten.
Deze oorkonde, die onder meer de beide in het middelnederlands gestelde
huwelijksbeloften bevat, is in bijlage I achterin in zijn geheel weergegeven.
De relatie met het archief van de Tafel van de H. Geest is niet duidelijk.

1579.
1416, 14 mei
Verkoop beemd Gerwen
Johannes natuurlijke z.v.w. Thomas, pastoor van de kerk van Nuenen draagt na verkoop
over
aan: Willelmus van Laervenne procurator van de Tafel van de H. Geest
van: een stukje beemd in Gerwen IN DIE ALVENSHOELE tussen de gemene plaats en verder
geheel omgeven door het erfgoed van de Tafel
lasten: erfcijns van 5 penningen aan N.N.

1580.
1416, 30 mei
Vestiging erfcijns goederen Vughterstraat
Henricus Noppen z.v.w. Henricus Noppen vestigt
t.b.v.: Petrus Witmeri z.v.w. Wennemarus
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis en erf aan de Vughterstraat voorbij de Molenbrug en uit een bebouwd erfgoed
daarachter gelegen aan de overzijde van het water.

1581.
1416, 1 juli
Overdracht erfcijns goederen Den Dungen
Vrouwe Margareta van Culenborch, abdis en de jonkvrouwen Heylwigis van Kessel, Nychasia
en Katherina van Mierle, nonnen in het clarissenklooster in ‘s-Hertogenbosch dragen over
aan: Johannes z.v. Jacobus z.v.w. Henricus Aelbrechts soen
van: erfcijns £ 4 payment
uit: 2 morgen beemd binnen het Vrijdom op DIE DUNGHEN in DIE BUENRE strekkend vanaf
de plaats en uit een huis en hof aldaar naast DIE KEER.

1582.
1416, 6 september
Testament Gerard van Hezewyk (volledig)
erfpacht Waalre
Notaris Aart van Dyk, clericus Luik, oorkondt
Gerard van Hezewyk, leek en poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zIjn testament
hij is gezond van geest, maar ziek van lichaam
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 1 boddreger eens ('boddragher')
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 1 boddreger eens (als onder 1)
3.
aan zijn naaste erfgenamen al zijn goederen die hij geërfd heeft van zijn ouders, te
delen volgens het gewoonterecht van 's-Hertogenbosch
4.
aan Liesbeth van Hezewyk zijn bloedverwant en dienstbode, zijn huis en erf gelegen
bij de St. Joriskapel, zolang zij leeft; na haar dood gaat dit naar de erfgenamen
vermeld onder 3
5.
aan Liesbeth voornd. zolang zij leeft een erfpacht van 1 mud rogge uit een erfpacht
van 2 mud verschuldigd door Gerard wonend in ‘Dorne’; na haar dood gaat dit naar
de erfgenamen vermeld onder 3
6.
aan Hendrik zijn natuurlijke zoon 200 guldens geslagen door graaf Willem van
Holland ('ducentos florenos Hollandie monete quondam comitis Wilhelmi'); de
executeurs moeten dit in renten beleggen; mocht hij overlijden zonder wettig
nageslacht na te laten, dan gaat dit naar de erfgenamen vermeld onder 3
7.
aan Jan Meertenszoon ½ mud rogge eens; hij scheldt hem een schuld kwijt van 14
lichte schilden
8.
aan Jan van Haren z.v.w. Franco van Haren, vleeshouwer, zijn beste ‘testa sive scala’
[een schaal] van zilver
9.
aan Hille zijn natuurlijke dochter enkel om Gods wil 50 oude schilden ('scuta vetera;')
of de waarde daarvan in ander geld
10.
aan Jan en Ida k.v. Wouter van Vynkel ieder 1 oud schild
11.
aan Willem z.v. Jan Foyssen 20 lichte guldens het stuk gerekend voor 9 Brabantse
boddregers ('viginti florenos leves novem boddregers monete Brabantie pro quolibet
floreno')
12.
aan Katryn d.v. Gielis Kupers, zijn peetmoeder, als 11
13.
aan de huisarmen in de stad 's-Hertogenbosch ('die huysarme') een erfpacht van 2
mud rogge aan hen in brood uit te reiken; de rente gaat uit goederen in Waalre
14.
aan Gerard Topp (of: Copp) en zijn kinderen, met inbegrip van de nog te verwekken
kinderen, een erfcijns van £ 10 payment ('communis pagamenti') uit een huis
bewoond door Willem van der Aa alias Tempeler in 's-Hertogenbosch voorbij de
Visbrug
15.
aan Griet en Katryn van Vinkel, begijnen in het Groot Begijnhof, een erfcijns van £ 3
payment ('pagamenti') uit een huis gelegen tegenover dat van de testator

bijzonderheid:
wie van de erfgenamen of legatarissen zich verzet tegen dit testament wordt uitgesloten
van zijn erfdeel of legaat
executele:
Gerard z.v.w. Wouter van Vynkel, bakker en bloedverwant van de testator en
Gerard Topp
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator
getuigen van de handeling:
Pieter Krauwel;
Gerard Bye z.v. Gyb en
Jan van Haren
allen poorters van 's-Hertogenbosch
op de rug:
1. de naam van de testator is hier geschreven als Gerard Heinen van Hezewyk des kremers
2. afschrift van een oorkonde waarin op 4 maart 1430 de erfpacht vermeld onder 13 wordt
overgedragen aan de Tafel van de H. Geest.

1583.
1417, 14 januari
Overdracht erfcijns tiend van Son
Theodericus en Godefridus k.v.w. Willelmus van Derentheren en Johanna hun zuster dragen
over
aan: Agnes Sceyvels w.v. Reynerus Loden
van: erfcijns van 2 oude schilden
uit: de tiend van Son
Óók afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737 f127v.
Zie de nr's 834 en 1313 quater.

1584.
1417, 12 februari
Overdracht erfcijns huis Hinthamereinde
Rodolphus Delft, Engbertus Delft, zijn broeder, hun zuster Mechtildis alle k.v.w. Jacobus
Avenzoen en voorts Johannes Dachverlies dragen over
aan: Hesselo van Drongelen, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 5 schellingen oudgeld uit £ 6 oudgeld

uit: huis en erf in de Hinthamerstraat.
op de rug: onder andere 'van 5 s. auts' en 'den Pynappelsepoort' en 'noch xv scill. outs … xx
s. outs'.

1585.
1417, 12 februari
Overdracht erfcijns huis Hinthamereinde
Hermannus gend. Marcelys soen, vleeshouwer, Johannes van Zonne alias Zeelmaker,
vleeshouwer en Jordanus z.v.w. Johannes gend. Jordens soen dragen over
aan: Hesselo van Drongellen, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 5 schellingen oudgeld uit £ 6 oudgeld
uit: als nr. 1584.

1586.
1417, 27 maart
Openbare verkoop kamp Empel
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Theodericus van der Steghen van Zevenen verkoopt in het openbaar
aan: mr. (MAGISTER) Martinus van Zomeren
van: 13 hont in de kamp gend. DIE ACHT MERGEN
voormalige bezitter: Jacobus z.v.w. Stephanus Broecryemekers
wegens: een achterstallige erfcijns van £ 4 gevestigd d.d. 11 december 1377 en verschuldigd
aan de Tafel van de H. Geest.

1587.
1417, 3 april
Overdracht erfcijns huis Vught-Vughterdijk
Matheus die Melter en zijn zr. Gertrudis k.v.w. Arnoldus z.v.w. Petrus Reyners soen dragen
over
aan: Henricus die Bie z.v.w. Johannes die Bie
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: hofstad en hof in de parochie van Vught-St. Lambertus op het einde van de Vughterdijk
tussen de dakdrup van het woonhuis van Arnoldus voornd. en het erfgoed van Johannes
Bulle, strekkend vanaf de gemene plaats tot aan zekere gracht die ligt tussen dit huis en een
beemd van Arnoldus voornd.

1588.
1417, 24 mei

Overdracht erfpacht goederen St. Oedenrode
Arnoldus z.v.w. Henricus van der Ryt van Mierle draagt over
aan: Johannes Craen van Rode
van: erfpacht 10 lopen rogge Rooise maat
uit: een stuk land in St. Oedenrode in DIE VLOETECKER en een vierde deel van een beemd
gend. DIE HEGSTREPE aldaar.

1589.
1417, 7 juni
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat
Theodericus z.v.w. Andreas gend. Peters soen van den Stock draagt over
aan: Henricus van Os z.v.w. Theodericus van Os, gewantsnijder
van: erfcijns £ 5 payment uit £ 7 payment
uit: huis en hof in de Vughterstraat voorbij de Molenberg.

1589a.
1417, 30 september
Geen regest beschikbaar.
NB: Geplaatst in doos met opschrift ‘Catersgasthuis’in kast 218 E3.

1590.
1417, 19 oktober
Overdracht goederen Esch en Vught-Bergenshuizen
Henricus Steenwech z.v.w. Gerardus Monic;
Goeswinus, Jacobus en Hubertus k.v.w. Hubertus Steenwech
Paulus van Vessem gehuwd met Cristina d.v.w. Hubertus voornd.;
Walterus Hacken gehuwd met Hilla d.v.w. Hubertus voornd.;
Nycholaus Meersken gehuwd met Cecilia d.v.w. Theodericus Buc;
Hilla en Cristina van den Kelre
zij allen dragen over
aan: mr. (magister) Arnoldus Buc, chirurgijn
van:
1. erfcijns van 42 schellingen en 6 penningen bestaande uit 22 schellingen en 6
penningen en 20 schellingen te betalen in het dorp Esch (zie de nr's 39a en 45a)
uit: alle goederen van Henricus van Werengoedshuysen in WERENGOEDSHUYSEN
2. erfpacht 3 mud rogge
uit: alle goederen van Henricus van Werengoedshuysen [niet vermeld waar gelegen].

1591.
1417, 19 oktober
Erkenning recht van naasting nr. 1590
Arnoldus Buc erkent
t.b.v.: Henricus Kemmer (naaster)
van: zijn recht van naasting op de goederen vermeld in nr. 1590.

1592.
1417, 19 oktober
Overdracht recht van naasting nr. 1591
De naaster draagt over
aan: Arnoldus Buc.

1593.
1417, 19 oktober
Belofte in verband met goederen Vught - Bergenshuizen
door: Goeswinus, Jacobus en Hubertus k.v.w. Hubertus Steenwech, Paulus van Vessem en
Walterus Hacken beloven
aan: mr (MAGISTER) Arnoldus Buc, chirurgijn
betreft: zij zullen ervoor zorgen dat Henricus z.v.w. Henricus Steenwech voornd. nooit
aanspraken zal maken op een erfcijns van 42 schellingen en 6 penningen en een erfpacht
van 3 morgen die Arnoldus voornd. van hen en enige anderen heeft verworven. Hetzelfde
geldt voor Johannes z.v.w. Hubertus voornd. die thans in het buitenland is (EXTRA PATRIAM)
Op de rug: blijkt dat de goederen in Vught-Bergenshuizen lagen.

-1417, 23 oktober
Vestiging erfpacht Mierlo
Vestiging door Hendrik Dicbier heer van Mierlo ten behoeve van Goyart ‘Cnoper’ van een
erfpacht van 7 mud rogge uit een hoeve gend. Het Hofgoed. Zie verder de oorkonde van 4
juni 1610 (nr. 4294).

1594.
1417, 22 november
Vestiging erfpacht beemd Oirschot-Spoordonk
Godefridus z.v.w. Godefridus Delyen soen van Oesterwijc vestigt
t.b.v.: mr. (MAGISTER) Godefridus van Rode

van: erfpacht 3 mud rogge
uit: de BRABANTSBEEMT groot 5 bunder in Oirschot in de herdgang van SPOERDONC
grenzend aan het erfgoed van Godefridus natuurlijke z.v.w. Willelmus van Roetellen,
pastoor van BOECHOUT
Op de rug: ‘die tafel hevet opgewonnen ende hevet ? ‘.
Uitgewonnen op 12 juli 1476 (zie nr. 2858)

1595.
1418, 12 maart
Overdracht kamp Empel
mr. Martinus van Zomeren draagt over
aan: Hesselo van Drongelen
van: het land vermeld in nr. 1588.

1596.
1418, 12 maart
Overdracht landerijen Empel
Reyners Schaden draagt over
aan: Hesselo van Drongelen
van:
1. 13 hont land (= het land vermeld in nr's 1586 en 1595)
2. 1½ morgen in het gebied (TERRITORIUM) van Empel OP DEN HEUVEL
3. 4½ hont land aldaar
bijz.: deze goederen heeft Reynerus via een vonnis van de schepenen van 's-Hertogenbosch
verworven.

1597.
1418, 12 maart
Overdracht ligging goederen onbekend
Arnoldus van Belre z.v.w. Johannes Jacops soen draagt over
aan: Hesselo van Drongelen
van: alle goederen van Jacobus z.v.w. Stephanus Broecriemakers aan hem verkocht via een
vonnis van de schepenen van ‘s-Hertogenbosch [ vermoedelijk als gevolg van een
uitwinning]
bijz.: wegens een achterstallige erfcijns van £ 4.

1598.
vervallen

1599.
1418, 1 juli
Uitgifte erfcijns kamer Zusters van Orthenpoort
Broeder Henricus Tube, prior van het klooster Porta Coeli, Theodericus van Monpelier,
kanunnik van de St. Janskerk en schrijver van de absente kanunniken en Hesselo van
Drongelen meester van de Tafel van de H. Geest als uitvoerders van het testament van
Heylwigis w.v. Willelmus Colvere; Hesselo handelt met toestemming van de provisoren; zij
allen geven uit
aan: Aleydis van den Kerchoven w.v. Rutgherus van den Velde
van: de derde kamer gerekend vanaf het stenen huis [aan de Hinthamerstraat] v.w.
Willelmus Colvere; maakt deel uit van een rij van tien kameren die liggen tussen de gemene
weg die loopt vanaf de poort van gend. huis en het erfgoed van Godefridus [zonder wijlen]
Sceyvel en die zich uitstrekken van het huis in de richting van de Dieze met de grond en de
helft van de tussenmuren en de balken, met het recht om de genoemde weg, de
CLOACA [= de afvoer, het riool], en de trap bij het water samen met de andere geburen te
gebruiken
voor: erfcijns van 10 schellingen payment toekomend voor de helft aan de Tafel en voor de
helft aan de Bonnefanten
bijzonderheden:
1. de tweede kamer hoort toe aan Daniël Halle, kanunnik van de St. Janskerk
2. als zij iets aan de kamer wil veranderen, mag dat geen schade of kosten opleveren voor
haar buurvrouw die in de vierde kamer woont
3. zij moet de tussenwand en de tussenbalken in goede staat houden
4. zij en haar buurvrouw in de vierde kamer moeten de CLOACA en de trap, die alleen door
de bewoners van deze kameren gebruikt mogen worden, in goede staat houden.
op de rug: aantekening waaruit kan worden afgeleid dat deze oorkonde behoorde tot het
archief van de Bonnefanten.

1600.
1418, 1 juli
Uitgifte erfcijns kamer als nr. 1599
Broeder Henricus Tube, prior van het klooster Porta Coeli, Theodericus van Monpelier,
kanunnik van de St. Janskerk en schrijver van de absente kanunniken en Hesselo van
Drongelen meester van de Tafel van de H. Geest als uitvoerders van het testament van
Heylwigis w.v. Willelmus Colvere; Hesselo handelt met toestemming van de provisoren (als
nr. 1599); zij allen geven uit
aan: Mechtildis w.v. Gerardus Berkelmans
van: de vierde kamer (ligging zie nr. 1599)
voor: erfcijns 10 schellingen (½ Tafel van de H. Geest en ½ Bonnefanten)
Op de rug: aantekening waaruit blijkt dat deze kameren later toebehoorden aan de Zusters

van Orthen en dat dezen daaruit een erfcijns van £ 4 betaalden aan de Bonnefanten.

1601.
1418, 1 juli
Uitgifte erfcijns kamer als nr. 1599
Broeder Henricus Tube, prior van het klooster Porta Coeli, Theodericus van Monpelier,
kanunnik van de St. Janskerk en schrijver van de absente kanunniken en Hesselo van
Drongelen meester van de Tafel van de H. Geest als uitvoerders van het testament van
Heylwigis w.v. Willelmus Colvere; Hesselo handelt met toestemming van de provisoren (als
nr. 1599); zij allen geven uit
aan: Alardus Wisschart
van: de vijfde en zesde kamer (ligging zie nr. 1599)
voor: erfcijns 20 schellingen (½ Tafel van de H. Geest en ½ Bonnefanten)
bijz.: als nr. 1599.

1602.
1418, 1 juli
Uitgifte erfcijns kamer als nr. 1599
Broeder Henricus Tube, prior van het klooster Porta Coeli, Theodericus van Monpelier,
kanunnik van de St. Janskerk en schrijver van de absente kanunniken en Hesselo van
Drongelen meester van de Tafel van de H. Geest als uitvoerders van het testament van
Heylwigis w.v. Willelmus Colvere; Hesselo handelt met toestemming van de provisoren (als
nr. 1599); zij allen geven uit
aan: Godescalcus Peters soen, de linnenwever
van: de zevende en achtste kamer
(ligging zie nr. 1599).
voor: erfcijns 20 schellingen (½ Tafel van de H. Geest en ½ Bonnefanten)
bijz.: als nr. 1599
Op de rug: ‘van cynse in Heilwigis Coelvers poorte ...’

1603.
1418, 1 juli
Uitgifte erfcijns kamer als nr. 1599
Broeder Henricus Tube, prior van het klooster Porta Coeli, Theodericus van Monpelier,
kanunnik van de St. Janskerk en schrijver van de absente kanunniken en Hesselo van
Drongelen meester van de Tafel van de H. Geest als uitvoerders van het testament van
Heylwigis w.v. Willelmus Colvere; Hesselo handelt met toestemming van de provisoren (als
nr. 1599); zij allen geven uit
aan: Arnoldus van Nuenen, die Kerrenbynder

van: de negende kamer (ligging zie nr. 1599)
voor: erfcijns 20 schellingen(½ Tafel van de H. Geest en ½ Bonnefanten)
bijz.: als nr. 1599.

1604.
1418, 1 juli
Uitgifte erfcijns kamer als nr. 1599
Broeder Henricus Tube, prior van het klooster Porta Coeli, Theodericus van Monpelier,
kanunnik van de St. Janskerk en schrijver van de absente kanunniken en Hesselo van
Drongelen meester van de Tafel van de H. Geest als uitvoerders van het testament van
Heylwigis w.v. Willelmus Colvere; Hesselo handelt met toestemming van de provisoren (als
nr. 1599); zij allen geven uit
aan: Aleydis w. Hermannus soen
van: de tiende kamer (ligging zie nr. 1599)
voor: erfcijns 20 schellingen
bijz.: als nr. 1599.
Op de rug: ‘Aleit Herman Oems wyf des wevers’.

1605.
1418, 7 juli
Overdracht huis Windmolenberg
Henricus van den Oever draagt over
aan: mr. (MAGISTER) Godefridus van Rode t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van : erfcijns 20 schellingen
uit: huis en hof op de WYNMOELENBERCH strekkende met een einde aan de DIEPSTRAET.

1605a.
1418, 12 augustus
Verkoop land Teeffelen
Godfried van Beesd en Willem van Berghuizen z.v.w. Fierken van Berghuizen draagt na
verkoop over
aan: Jan de Weert
van: 6 morgen uit 8 morgen land in Teeffelen in SCHEBBENGHEER grenzend aan Porta
Coeli
lasten: dijken, waterlopen, sloten en sluizen en een erfpacht van 2 mud rogge
-1418, 11 september
Eerste aanvulling van het testament van Wolterus Tijt (Coptyten)

zie voor eerste versie: 22 juni 1414
zie verder nr. 1606

-1418, 19 september
Tweede aanvulling van het testament van Wolterus Tijt (Coptyten)
zie voor eerste versie: 22 juni 1414
zie verder nr. 1606

1606.
1414, 22 juni (hoofdtestament)
1418, 11 september (eerste aanvulling)
1418, 19 september (tweede aanvulling)
Testament Wouter Coptyten (volledig)
stichting spynden
Notaris Jan Paweter, priester Luik, oorkondt
Wouter z.v.w. Jacob Tyt, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van lichaam en geest
wijlen zijn echtgenote Liesbeth maakte voor dezelfde notaris een testament over de helft
van een huis dat de testator thans bewoont; dit vernietigt hij niet (zie nr. 1449, dd. 14 mei
1408)
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 2 guldens (ad 3 schilden) eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk 2 guldens (ad 3 schilden) eens
3.
de helft van het voornde huis moet door de meester of de provisor van de tafel van
de H. Geest verkocht worden, na overleg met de executeurs; de opbrengst ervan is
voor de Tafel; deze moet als tegenprestatie een spynde organiseren op zijn jaargetijde
of anders binnen één maand daarna; voor de rogge moet hij een erfpacht kopen; als
de executeurs zich daartegen verzetten, mag de meester dit op zijn eigen houtje doen;
hij mag het huis verkopen aan wie hij wenst behalve aan de executeurs
4.
aan Mech+teld zijn dienstbode en aan Liesbeth zijn nicht en aan Hadewych en Bertold,
zijn dienstpersoneel, het recht om nog een half jaar in voornd. huis te blijven wonen
en daar te eten en te drinken op kosten van het sterfhuis
5.
aan de armen in het Groot Gasthuis een erfpacht van 2 mud rogge te weten twee
erfpachten van elk 1 mud rogge uit goederen in Nuland in Wilshuizen
6.
aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof een erfpacht van 3 sester rogge uit zekere
beemden in Schijndel
Een erfpacht van 3 sester rogge uit een stuk land in Hazenbossche in Schijndel in ‘Wybosch’
moet als volgt worden verdeeld:

7.
8.
9.

aan het Neynselsgasthuis 1 sester
aan het St. Anthoniusgasthuis 1 sester
aan de armen in het gasthuis in de kapel aan de Orthenstraat [= St. Elooisgasthuis] 1
sester
10.
aan de kluizenares (‘reclusa’) in de kerk van het Groot Begijnhof een erfpacht van 2
sester rogge uit een stuk akkerland gend. Perkens Braak (of: Perkens Braat) in Schijndel
in Weebosch; als er geen kluizenares is, gaat dit naar de Infirmerie voornd.
11.
aan elk gasthuis gelegen binnen de muren van de stad 's-Hertogenbosch 4 guldens ad
36 plakken het stuk; dit geldt niet voor de drie al genoemde gasthuizen
12.
aan de broeders gend. ‘Lollard’ 2 guldens ad 36 plakken
13.
aan de Zwesteren 2 guldens ad 36 plakken
14.
aan de zusters van de derde orde in 's-Hertogenbosch 2 guldens ad 36 plakken
15.
aan Jacob Tyt zijn broer:
@
een erfpacht van ½ mud rogge uit een akker gend. Snauwaarts Akker in Schijndel in
Weebosch
@
een erfpacht van ½ mud rogge uit de helft van een stuk land gend. Die Berg in Schijndel
naast de kerk
@
een erfpacht van 1½ mud rogge uit een akker in Schijndel ‘an de Wybosch’
@
een erfpacht van 1 mud rogge uit drie strepen land gend. Dat Kalverlookt in Schijndel
in Weebosch
@
een erfpacht van 10 sester rogge uit huis, erf en hof en twee strepen land gend. Die
Bobben Donk in Schijndel ‘ant Wybosch’
@
een erfpacht van 5 sester rogge uit de helft van een akker in Schijndel aan het
Weebosch in 't Houbraken
@
een erfpacht van 6 sester rogge uit een beemd in Schijndel gend. Dekensbeemd
[Totaal 3 ½ mud en 21 sester, maakt 6 1/8ste mud]
Al deze renten zal Jacob hebben zolang hij leeft; na zijn dood gaan zij naar de Tafel onder de
last van een spynde te houden op de dag van zijn jaargetijde; deze is bestemd voor de zielen
van de testator en zijn ouders; wanneer de erfgenamen of anderen zich tegen dit legaat
verzetten, dan mogen de executeurs en de meester van de Tafel zoveel erfpachten
verkopen als nodig is om dit probleem (‘molestationes’) op te lossen (‘ad resistendum’)
16.
17

18.
19.
@
@
@
@
@

aan Jacob voornd. een schuld van 6 oude groten uit erfgoederen in Nuland
aan Ida zijn zuster en weduwe v. Jan Middegaal een erfcijns van 9 schellingen en 3
penningen uit huis, erf en hof in de parochie [sic] Middelrode naast Hondshornik (of:
Hondshorink)
aan Ida voornd. 1 gulden ad 36 plakken, waarmee zij verder uitgesloten is van de
erfenis
aan Godfried van Middegaal, zijn neef, zolang hij leeft de volgende goederen:
4 morgen broekland in Rosmalen in het Hezerbroek
13½ hond broekland aldaar
een erfpacht van 1½ mud rogge uit erfgoederen gend. Koekbos in Rosmalen
een erfcijns van 37½ schellingen payment uit erfgoederen in Nuland
een erfcijns van £ 1 oudgeld uit huis, erf en hof in Middelrode in ‘Honshorinc’

Voorwaarde is dat Godfried aan het Geefhuis een erfcijns van £ 6 payment uitkeert en dat hij
de zegedijk en de weteringen onderhoudt; na zijn dood gaan deze goederen naar de priesters
en de clerici van de Lieve Vrouwebroederschap in de St. Janskerk onder de last van een
spynde, te houden op dezelfde tijd als de twee eerder genoemde; alleen de voornde erfcijns
van £ 1 oudgeld komt toe aan de broederschap zelf; mocht de broederschap dit niet
aanvaarden, dan vervalt dit legaat
20.

21.
22.
23.

24.
25.
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

aan Aart z.v.w. Gielis van Geel zijn executeur een erfpacht van 2 mud rogge uit 2
bunder land in Schijndel in Die Puthorst; mocht de erfpachter het land niet meer willen
hebben en het overgeven aan de eigenaar (‘proprietarius’), dan moet Aart dit land
aanvaarden
aan Mechteld d.v. Willem Lemmenszoon, zijn dienstbode, een erfpacht van 2 mud
rogge uit erfgoederen in Nuland in Wilshuizen
aan Hadewych d.v.w. Matthys Spernier van Oss 13½ hond broekland in Rosmalen in
het Hezerbroek, mits zij de Hoefdyk en de Hoefgraaf onderhoudt
aan de kinderen van Aart van Bladel en Zoete diens echtgenote alle beesten
vertoevend op het goed in Udenhout die waren van w. Laurens Boyen, vader van w.
zijn echtgenote
aan Heimerik Groy scheldt hij de schuld kwijt die toekwam aan hemzelf en aan zijn
broer Gielis
aan Mechteld zijn dienstbode de volgende voorwerpen:
een bed van 2¼ el breed [= 1,54 meter]
een bed van 2 ¾ el breed [1,88 meter] met de toebehoren te weten twee paar linnen
lakens en de saartsen;
zes kussens ‘van den molen yseren’,
zes kussens bewerkt ‘met coken’,
een geldkistje (‘tresorium’)
twee zilveren schalen (‘tassias’), een wegend 12 lood en een van 10 lood
twee zilveren lepels
zijn beste bed met toebehoren en twee paar linnen lakens en 1 blauwe saartse, het
gehele gordijn en het ‘hertshoren’
al zijn andere bedden
drie zilveren schalen (‘tassias’)
vier zilveren lepels
12 kussens bewerkt met wapens (‘laboratos cum armis’)

26.

aan Hadewych voornd. twee derde deel en aan Mechteld voornd. een derde deel van
alle gebruiksvoorwerpen, lakens zowel gebleekt als ongebleekt, ‘ollas et patollas’,
ketels, schotels, drinkbekers, vaten en flesjes ‘(ghebleyct ende onghebleyket, ollas et
patollas, cacabos et scutellos, poctos, anforas et flascos’) en al het andere dat van
metaal is. Als zij deze goederen willen verwerven op grond van dit testament, dan
moeten zij zwijgen over de schepenakten die erover handelen en mochten zij zich
willen behelpen met de schepenakten, dan moeten zij zwijgen over dit testament

27.

aan Godfried van Middegaal, zijn neef, al zijn wapens, een gevoerde hoppelande met

28.
29.
30.

een voering gend. ‘beveren’ en 50 guldens ad 36 plakken
aan Bertold zijn knecht 12 Franse kronen
aan Liesbeth zijn dienstmeid 12 Franse kronen
aan de Minderbroeders 12 Franse kronen onder de last van een jaargetijde voor de
zielen van hem en zijn ouders; hij wenst daar begraven te worden

Wat er overblijft na de begrafenis en na de uitvoering van dit testament moet onder de armen
verdeeld worden
executele:
zijn neef Godfried van Middegaal;
de provisor of de meester van de Tafel van de H. Geest;
Aart van Geel en
Hadewych d.v.w. Matthys Spernier
Hij wenst dat Godfried zich beijvert om het testament uit te voeren. Als blijkt dat Godfried
dat niet doet, dan vervallen zijn legaten aan de Lieve Vrouwebroederschap. Hetzelfde geldt
voor de meester van het Geefhuis. Wanneer hij verzuimt, dan vervallen de legaten van het
Geefhuis aan het kapittel van de St. Janskerk. Mocht Aart deze taak niet op zich willen nemen,
dan vervalt zijn legaat aan Hadewych.
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator
getuigen van de handeling:
magister Klaas van Keulen, goudsmid;
Jacob van der Meer;
Pieter z.v.w. Gobelyn van den Berg (of: van Berg; ‘de Monte’)
allen uit het bisdom Luik
+
1418, 11 september
Aanvulling testament Wouter Coptiten
De lijst van legaten wordt aangevuld met:
31.
zijn beste hoppelande moet worden verkocht; de opbrengst moet worden verdeeld
onder de armen
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator
getuigen van de handeling:
Jacob van Geel, gezworen klerk van de stad, en
Mechteld dienstbode van de testator
+
1418, 19 september
Aanvulling testament Wouter Coptiten
De lijst van legaten wordt aangevuld met:

32.
aan de k.v.w. Liesbeth e.v. Hugo Hannarts en zuster van de testator 40 Franse kronen;
de kinderen zijn Luitgaard e.v. Jan van den Staal, Oede e.v. Klaas van Berkel en Jacob Tytken
33.
aan Jan Luwe z.v. Dirk 20 Franse kronen
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator
getuigen van de handeling:
Jan van Oss z.v.w. Marcelis;
Pieter Gobelynsz. van Bergen (of: van den Berg) en
Jordaan z.v.w. Hendrik Loekemans
op de rug:
testament van Wouter Coptiten 6 mud en 1 sester rogge met de namen van de debiteuren,
allen in Schijndel; in het testament zelf wordt de testator Wouter Tyt genoemd.

1607.
1418, 30 september
Uitgifte erfpacht land Son
voor: ARNT VAN DEN HOVE, ENGBRECHT VAN DOERNE, JAN VAN EKART, RUTGHER
MERTENS, MARCELYS VAN DER STRATEN, JAN GHYSBRECHTS ENDE MAES JORDENS,
schepenen van Son
Phye, oudste d.v.w. Arnt Ennekens geeft uit
aan:
van: een zesde deel van een stuk land met een beemd aan het eind daarvan gelegen OP
GHENEN HOEVE in Son tussen DEN CANIJS GRAVE en DEN KERCPAT
voor: de grondcijns en een erfpacht van 4 lopen rogge Sonse maat.
Het schependomszegel is verdwenen.

<1419, 30 april>
Een brand verwoest een groot deel van de stad waaronder het Geefhuis, de St. Janskerk, het
Groot Gasthuis bij de Gevangenpoort en het predikherenklooster. Het aantal doden
bedroeg 112.

1608.
1419, 17 juni
Overdracht erfpacht land Son (zie nr. 1607)
Henricus van Scherpenberch gehuwd met Sophya sr., d.v.w. Arnoldus Ennekens soen dragen
over
aan: Wolterus Coman van Ghestel bij Oesterwyc
van: erfpacht 4 lopen rogge Sonse maat

uit: zie nr. 1607, alleen staat hier duidelijk; CARIJS GRAVE.

1609.
1419, 10 augustus
Overdracht erfcijns huis Dinther
Hesselo van Drongelen als meester van de Tafel van de H. Geest handelend met
toestemming van de provisoren draagt over
aan: Egidius van Dystelborch
van: erfcijns £ 3
uit: huis, hof en boomgaard in Dinther geheel omgeven door de erfgoederen van de heer
van Helmond en uit 5 lopenzaad rogland naast de kerk van Dinther en grenzend aan de
gemeijnte
bijzonderheid: verworven door Henricus Stierken, meester van de Tafel
op de rug: aantekening d.d. 13 februari... [jaar onleesbaar], dat Johannes DE CAMPA,
OFFICIALIS FORANEUS deze akte heeft overgedragen aan deken en kapittel van deze kerk
ter uitvoering van een legaat vermaakt door Theodericus van der Stegen [rest van de tekst
niet duidelijk]

1610.
1419, 23 augustus
Overdracht erfcijns goederen ligging onbekend
Hesselo van Drongelen als meester van de Tafel van de H. Geest handelend met
toestemming van de provisoren draagt over
aan: Godefridus van Oyen, wever, t.b.v. zijn zoon Zebertus
van: erfcijns 30 schellingen payment
uit: alle goederen van Johannes van Tefelen gehuwd met Heilwigis d.v. Ywanus Mostart met
inbegrip van de goederen die zijn echtgenote als bruidsschat van haar vader heeft gekregen.

1611.
1419, 11 september
Overdracht erfcijns land Schijndel-Elde
Hesselo van Drongelen meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisoren draagt over
aan: Johannes van den Heuvel
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: 1½ bu land in Schijndel in EILDE

1612.

1419, 27 september
Vestiging erfpacht landerijen Oss
Johannes z.v.w. Robbertus gend. Henricssoen vestigt
t.b.v.: Johannes Pyn van Derenborch
uit:
1. 1 morgen land in Oss OP LANGHENDONC strekkend van de waterlaat naar de gemene dijk
2. 1 morgen land aldaar in TRENCTORHOUT.

1613.
1419, 5 november
Verkoop kampen Empel
Willelmus van Ghent, ridder en heer van Meerwijk, draagt na verkoop over
aan: Hesselo van Drongelen
van: twee kampen uit een erfgoed gend. BERNUYDEN WEYDE in Empel grenzend aan de
erfgoederen gend. DIE CORT SALMSTREKEN en DIE LANG SALMSTREKEN en aan het erfgoed
van het klooster van Tongerlo met de grachten die de scheiding vormen met beide
genoemde SALMSTREKEN en een ander aangrenzend erfgoed en met de andere grachten, in
het geheel groot 9 morgen 1 hont en 6 roeden
lasten: geen enkele behalve de waterlaten, sluizen en grachten binnen het land dat
genoemd wordt BINNEN LANTS.

1614.
1419, 5 november
Verkoop land Empel
Willelmus van Ghent, ridder en heer van Meerwijk, draagt na verkoop over
aan: Hesselo van Drongelen
van: een stuk land van een kamp genaamd DIE GROETKAMP grenzend aan de gemene steeg
(VICUS) die loopt naar de gemene dijk en aan het erfgoed van de verkoper, groot in totaal 7
morgen 5 hont en 75 roeden
lasten: als nr. 1613

1615.
1419, 17 november
Overdracht erfgoed bij de Markt
Johannes van Loen, bakker draagt over
aan: Rutgerus z.v.w. Gerardus gend. Pyleck van Gorichem
van: een zesde deel van een erfgoed v.w. Arnoldus Rover, ridder, aan de Markt achter het
erfgoed van Amelius Specyer en grenzend aan de oude muur.

1616.
1419, 17 november
Overdracht erfgoed bij de Markt
door: als nr. 1615
aan: als nr. 1615
van: een derde deel van het erfgoed gend. in nr. 1615

1617.
1419, 1 december
Overdracht huis Oude Dieze
Egidius z.v. Egidius Zecker draagt over
aan: Godefridus z.v. Johannes van Uden, volder
van: huis en erf op de Oude Dieze.

1618.
1419, 20 december
Vestiging erfcijns huis Orthenstraat
Theodericus die Vroede z.v. Theodericus die Vroede, mesmaker (CULTELLIFEX) vestigt
t.b.v.: Lambertus van Beerze z.v.w. Willelmus
van: erfcijns £ 2 payment
uit: huis, erf en hof aan de Orthenstraat
Op de rug: ‘in die Orthenstraat tegen die Capelle over’.

1619.
1420, 26 januari
Overdracht erfgoed met gebouwen Oude Hulst
Johannes die Buzer z.v.w. Johannes die Raet draagt over
aan: Johannes die Raet z.v.w. Willelmus Bastart, natuurlijke z.v.w. Johannes die Raet
van: het erfgoed v.w. Johannes die Dargardmaker, priester en later het bezit van broeder
Willelmus die meester, bogaard, in ‘s-Hertogenbosch op DIE AUDENHULS strekkend vanaf
de straat tot aan DIE MORTELGRAVE met de gebouwen erop staande, zowel aan de voorals aan de achterzijde, en met twee lakenramen (PANNITONSORII)
lasten:
1. hertogscijns
2. erfcijns van £ 4 payment aan Heylwigis w.v. meester Jacobus van Uden
3. erfcijns van 30 schellingen payment aan de Tafel van de H. Geest

4. erfcijns van 24 schellingen payment aan het kapittel van de St. Janskerk
5. erfcijns van 5 schellingen payment aan de Minderbroeders
Op de rug: ‘pro mensa’ en Oude Huls 30 schellingen payment.

1620.
1420, 27 januari
Uitgifte erfpacht heikamp Vught-St. Petrus
Jordanus van Arkel, kanunnik van de St. Janskerk, en Petrus gend. Goutsmyt geeft uit
aan: Johannes z.v.w. Johannes gend. Zelensoen en Johannes Moerken
van: een HEYCAMP in Vught-St. Petrus strekkend met de beide einden aan de gemeynte
voor: erfpacht 5 sester rogge.

1621.
1420, 28 februari
Vidimus en inbewaringgeving erfcijns hoeven Haaren en Udenhout
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld in nr. 1167 (d.d.
27 december 1394)
2. Inbewaringgeving
Vrouwe Margareta van Kulenborch, abdis, en jonkvrouwe Agnes van Pheen, priorin, beide
van het clarissenklooster in ‘s-Hertogenbosch, houden deze oorkonde in bewaring t.b.v.
henzelf en t.b.v. Petrus van Beerze z.v.w. Petrus van Beerze
voorwaarde: mocht Petrus zonder wettig nageslacht na te laten overlijden dan is het
klooster van zijn verplichtingen ontslagen.

1622.
1420, 2 maart
Uitgifte erfpacht land Berlicum
Nycholaus gend. Coen [de] Screynmaker geeft uit
aan: Laurencius z.v.w. Jacobus van den Yvelaer
van: een kamp lands, deels akker- deels broekland, in Berlicum IN DIE HASSELT tussen de
gemene weg en DIE WETERINGE
voor: het onderhoud van de waterloop en een erfpacht van 3 mud rogge
extra onderpand: huis, erf en hof en 4 morgen land gelegen naast de uitgegeven kamp.

1623.
1420, 11 april
Overdracht vruchtgebruik erfcijns huis Colperstraat

Elizabeth w.v. Johannes van Uden z.v.w. Lambertus die Ryc en Leonius Kannart z.v.w.
Lambertus Kannart dragen over
aan: Henricus van Os z.v.w. Marcilius Delyen soen
van: het vruchtgebruik toekomend aan Elisabeth van een erfcijns van £ 5
uit: stenen huis en erf en erfgoederen in de Colperstraat aan de overzijde van het water.

1624.
1420, 17 april
Overdracht erfcijns huis Vughterdijk
Hesselo van Dronghelen meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisoren draagt over
aan: Henricus z.v.w. Petrus gend. Jans soen, bakker
aan: erfcijns £ 3 payment
uit: de helft van een huis en erf op de Vughterdijk.

-1420, 14 mei
Vestiging erfcijns Beurdsestraat
Vestiging van een erfcijns van 40 schellingen payment door Willem den Haan ten behoeve
van Thomas van Mameren uit een huis, erf, erfgoed en hof op de plaats genaamd ‘Boerde’
in ’s-Hertogenbosch. Het huis ligt tussen Herman van Son en Hendrik Keelbreker en strekt
van de straat tot aan het water.
Deze oorkonde is alleen bekend wegens een uitwinning van 18 september 1531 (zie nr.
3666).

1624a.
1420, 11 december
Overdracht goederen ligging onbekend
Jut d.v.w. Willem Coptyten draagt over
aan: Gijsbrecht Coptyten, haar broeder
van: alle goederen door haar geërfd v.w. haar broeder Jacob Coptiten
Gevidimeerd in nr. 1704, oorkonde d.d. 16 juni 1425.

-1420. 10 juli
Testament Gijsbrecht Wonder en Catharina
Geminuteerd maar op deze datum niet gegrosseerd testament
van Ghiselbertus Wonder en zijn echtgenote Catharina

Gegrosseerd op 1 mei 1421 en in authentiek afschrift in dit archief bewaard d.d. 16 oktober
1443 (zie nr 2075).

1625.
1421, 6 januari (indien Kerststijl)
1421, 6 januari (indien Paasstijl)
Erfdeling goederen Schijndel
voor: GHERIT VAN DEN ECKER, JAN PETERS SOEN, JAN VAN DEN BORN, JAN VAN DYNTER,
POUWELS VAN GERWEN en JAN VAN HOUTHEM schepenen van Schijndel
partijen:
A: Jan z.v.w. Jan Rikouts soen
B: de overige erfgenamen namelijk Herbert, Heyn, Aleit, Lysbeth, Gertruyt, Angneze,
Willem van den Dijck gehuwd met Margriete en Lambrecht van der Heyden gehuwd met
Katherijen, beide dochters van w. Jan Rikouts soen en diens echtgenote w. Gertrude
aan A: de helft van een stuk land in Schijndel gend. DEN BROEXGHE ECKER en een stukje
beemd AFTER IN DEN WEYCAMP grenzend aan BAC DIJCK
aan B: niet vermeld
lasten: een deel van de erfcijns aan de heer van Helmond en een erfpacht van 1 s.
Met een deel van het schependomszegel.

1626.
1421, 6 januari (indien Kerststijl)
1422, 6 januari (indien Paasstijl)
Betalingsbelofte erfpachten goederen [Schijndel]
voor: GHERIT VAN DEN ECKER, JAN PETERS SOEN, JAN VAN DEN BORN, JAN VAN DYNTER,
POUWELS VAN GERWEN en JAN VAN HOUTHEM schepenen van Schijndel
Herbert z.v.w. Jan Rikouts soen en zijn zuster Lysbeth beloven te betalen
aan: Jan z.v.w. Jan Rikouts soen en zijn zwager Willem van den Dyck
betreft: zij beloven een erfpacht van 3 sester rogge te leveren uit hun deel van de erfenis
van Jan Rikouts soen (zie nr. 1625); een dergelijke belofte wordt gedaan door Heyn, z.v.w.
Jan Rikouts soen wegens diens deel in de erfenis; Heyn zal leveren.
Het schependomszegel is vrijwel verdwenen
Beide oorkonden (nr's 1625 en 1626) zijn in het middelnederlands.

1627.
1421, 20 januari
Getuigenis inzake bezit land Vrijdom Deuteren

Johannes van Dommelen alias Merskens, priester en z.v. Godefridus Merskens z.v.w.
Johannes van Dommelen, bakker, getuigen
betreft: hij zweert onder ede dat hij sedert ongeveer 1409 door koop in het bezit is van de
helft van een kamp in Deuteren; de schepenoorkonde daarvan is bij de stadsbrand van
begin mei 1419 verloren gegaan; drie andere personen bevestigen onder ede dit getuigenis.
Op de rug: Deuteren onder Vught.

1628.
1421, 14 februari
Vestiging erfpacht goederen [Den Dungen]
Henricus z.v. Godefridus gend. an den Swaen van Oirschot vestigt
t.b.v.: Elisabeth w.v. Johannes gend. Peters soen
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis, erf en hof in het Vrijdom op RENNENDONC grenzend aan de gemene weg en een
deel van DIE GARSTACKER aldaar.

1629.
1421, 17 februari
Overdracht erfpacht Erp 't Hofgoed
Johannes Loenman gehuwd met Mechtildis d.v.w. Johannes Beerwout draagt over
aan: Gerardus Coninc z.v.w. Johannes Coninc
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: 'T HOFGOET v.w. Geerlacus Cnode in Erp en alle andere cijns- en leengoederen die eens
van Henricus Cnode waren.

1630.
1421, 21 februari
Overdracht land Berghem-Duurseind
Hector natuurlijke z.v.w. Ludolphus Buc van Boemel draagt over
aan: Arnoldus Monic z.v.w. Ghiselbertus Scaep
van: een stuk land in DUER OPTEN BAUWART.

1631.
1421, 24 februari
Bevel officiaal Luik
De officiaal van het bisdom Luik heeft naar aanleiding van een verzoekschrift van
Ghiselbertus Wonder w.v. Catharina die op 10 juli samen met zijn toen nog in leven zijnde

echtgenote een testament heeft gemaakt ten overstaan van notaris Jacobus van Luik, aan
notaris Paulus Borchardi van Zulichem opgedragen om op verzoek van belanghebbenden
grossen te maken van die oorkonden die door de notarissen Jordanus van Arkel (door de
keizer benoemd tot notaris) Jacobus van Luik (door de bisschop benoemd tot notaris) en
Rodolphus Hecken (door de keizer benoemd tot notaris) in hun protocollen zijn
geminuteerd maar ten gevolge van hun overlijden nog niet zijn gegrosseerd.
Ingevoegd in de oorkonden d.d. 6 september 1427 (nr. 1735) en d.d. 16 oktober 1443 (nr.
2079) (testament Ghiselbertus Wonder en echtgenote).

1632.
1421, 14 maart
Overdracht erfcijns huis Windmolenbergstraat
Ghisenradis w.v. Nicolaus van Beerze draagt over
aan: Johannes natuurlijke z.v.w. Arnoldus van Beerze
van: erfcijns £ 5 payment
uit: huis c.a. aan de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg.

1633.
1421, 19 maart
Getuigenis inzake bezit erfcijns huis Vughterdijk
mr. (MAGISTER) Johannes Baten soen z.v.w. Gerardus verklaart
betreft: hij zweert onder ede, dat hij in het bezit is van een erfcijns van £ 4 en 5 schellingen
payment uit een huis en erf op de Vughterdijk; de schepenoorkonden daarover zijn
verloren gegaan tijdens de stadsbrand van 1419; Willem Boudenszoon van den Water en
zijn broer Reinier bevestigen op verzoek van de rechter dit getuigenis.
Bij deze verklaring waren vijf schepenen in plaats van de gebruikelijke twee aanwezig.

-1421, 1 mei
Datum van de grosse van het testament van Ghiselbertus Wonder en zijn echtgenote
Catharina. In het archief is slechts aanwezig een authentiek afschrift d.d. 16 oktober 1443
(zie nr. 2079).

1633a.
1421, 23 mei
Openbare verkoop land Teeffelen
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerard Mol van Driel verkoopt
aan: Godfried van Oss z.v.w. Dirk van Steenre

van: het land vermeld onder nr. 1605a
voormalige bezitter: Godfried van Beesd en Willem van Berghuizen.

1634.
1421, 24 mei
Overdracht landerijen Oerle
voor: PETER LUPPEN SOEN WAS enn WILLEM WYNRICS SOEN, schepenen in Oerle
Jan die Groot z.v.w. Wouter Peter Smeets draagt over
aan: Maes Margareta Maes soen
van: een stuk land in de parochie van Oerle grenzend aan het erf van Postel en een beemd
met een recht van weg
lasten: erfpacht van 2 mud rogge te leveren in ‘s-Hertogenbosch aan N.N., een cijns aan de
abt van St. Truiden en een JAIRGHEELT aan de pastoor van Blaarthem
Op papier geschreven.
Het jaargeld had vermoedelijk te maken met een door de pastoor van Blaarthem uit te
voeren jaargetijde.

1635.
1421, 26 mei
Overdracht huis achter de Visbrug
Rycoldus Cortroc z.v.w. Thomas Cortrocs draagt over
aan: Petrus Oer z.v.w. Gerardus gend. Peter Oer
van: huis en erf achter de Visbrug naast de nieuwe stadsmuur.

1635a.
1421, 27 mei
Overdracht land Teeffelen
Jan de Weert draagt over
aan: Godfried van Oss z.v.w. Dirk van Steenre
van: het land vermeld onder nr. 1605a.

1636.
1421, 29 mei
Overdracht erfpacht goederen Cromvoirt
Zegerus z.v.w. Reyners soen draagt over
aan: Zegerus z.v.w. Arnoldus Zegers
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis, erf en een stuk aangelegen land en alle andere goederen van de debiteur in Vught-

St. Lambertus in Cromvoirt grenzend aan de gemene plaats.
Geborgen onder nr. 1638.

1637.
1421, 30 mei
Overdracht erfpacht goederen St. Michielsgestel
Johannes Dachverlies draagt over
aan: Lambertus van den Mortel z.v. Cristianus t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis en hof in St. Michielsgestel in THEDE en twee stukken land gend. ZAELBROEC en DIE
GARSHOFF.

1638.
1421, 4 juni
Uitgifte erfpacht/erfcijns goederen Berlicum-Looffaart
Judocus z.v.w. Johannes Engelberen geeft uit
aan: Johannnes z.v.w. Johannes van Drieborch
van: huis, erf, hof en aangelegen landerijen zowel akker- als broekland in Berlicum in DIE
LOEFFOIRT grenzend aan de gemene straat
voor: erfpacht van 3 malder en een erfcijns van £ 2 payment
lasten: deze zijn voor rekening van de erfpachter te weten een erfcijns van 6 penningen aan
de heer van Helmond.

1639.
1421, 16 juli = moet zijn 1431, 16 juli
Openbare verkoop steenoven Deuteren
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerardus Mol van Driel verkoopt in het openbaar
aan: Johannes van Beerze als procurator van de Tafel van de H. Geest
voormalige bezitter: Johannes van Neynsel
van: de steenoven OP DIE OETHEREN
wegens: een achterstallige erfcijns van £ 5½ oudgeld (ad 16 penningen) gevestigd d.d. 8
oktober 1320 (zie nr. 130)
Op de rug: ‘data ad censum novem librarum’.
Later is mij gebleken dat deze oorkonde is uitgevaardigd op 16 juli 1431.

1640.
1421, 23 juli

Overdracht erfcijns goederen Beurdsestraat
Adrianus z.v.w. Johannes z.v.w. Nycholaus natuurlijke z.v.w. Johannes metten Koyen draagt
over
aan: Robbertus z.v.w. Nycholaus voornd.
van: de helft van een erfcijns van 20 schellingen payment
uit: huis en erf in BUERDE achter het erfgoed van w. Johannes van den Mortel bij de poort in
de muur van de stad, binnen de muur en uit een erfgoed in de HULS en de gebouwen die
daarop staan met een recht van weg en uit een erfcijns van 20 schellingen
bijzonderheid: nadat Gouborch, moeder van Adrianus, van de tocht is afgegaan.

1641.
1421, 30 juli
Overdracht landerijen Empel
Enghelbertus d.v.w. Henricus Wolf en Goeswinus Wolf z.v.w. Rutgherus Wolf dragen over
aan: Godefridus van Rode als meester van de Tafel van de H. Geest
van: 5 hont land in een kamp van 15 hont in de jurisdictie van Empel grenzend aan de
LUCHTERCAMP en de helft van 2½ hont land in de LUCHTERCAMP
bijzonderheid: 5 hont in deze kamp zijn door Henricus van der Cloot (DE GLOBO) voor de
Tafel van de H. Geest verworven.

1642.
1421, 18 september
Overdracht erfcijns huis Schijndel-Hautaart
Albertus Potter z.v.w. Henricus Potter en gehuwd met Heilwigis d.v.w. Willelmus van Vucht
draagt over
aan: Elisabeth d.v.w. Willelmus van Vucht jr., z.v.w. Willelmus van Vucht voornd., mede
t.b.v. haar zuster Katherina
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit: huis en hof in Schijndel in DIE HAUTART naast het erfgoed v.w. Willelmus van den
Bossche
Ook afgeschreven in het zestiende eeuwse cartularium, nr. 737 f 90v.

1643.
1421, 18 september
Overdracht erfcijns huis Schijndel-Hautaart
Albertus Potter z.v.w. Henricus Potter en gehuwd met Heilwigis d.v.w. Willelmus van Vucht
draagt over (als nr. 1642)
aan: Elisabeth d.v.w. Willelmus van Vucht jr., z.v.w. Willelmus van Vucht voornd., mede

t.b.v. haar zuster Katherina (als nr. 1642)
van: erfcijns 30 schellingen
uit: de helft van een hoeve in Schijndel
Ook afgeschreven in het zestiende eeuwse cartularium, nr. 737 f 91r.

1644.
1421, 30 september
Getuigenis inzake bezit erfpacht hoeve Oirschot-Best
Rodolphus Delft z.v.w. Jacobus Aven soen getuigt
betreft: hij zweert onder ede dat hij in het bezit is van een erfpacht van 12 mud rogge uit
een hoeve in Best naast de kapel van St. Odulphus aldaar; de schepenoorkonden daarover
zijn bij de stadsbrand van 1419 verloren gegaan; Johannes Wolfaartsz. en Gijsbrecht Vullinc
bevestigen op verzoek van de rechter onder ede dit getuigenis.
onder de pliek: deze oorkonde is opnieuw bezegeld na uitgeschreven te zijn en toen
gegeven aan de meester van de Tafel van de H. Geest.
Bij deze verklaring waren zes in plaats van de gebruikelijke twee schepenen aanwezig.

1645.
1421, 22 november
Verpachting hoeve Vught-St. Lambertus
Godefridus van Rode als meester van de Tafel van de H. Geest handelend met
toestemming van de provisoren verpacht
aan: Erardus z.v.w. Rodolphus Truden soen
van: een hoeve in Vught-St. Lambertus
voor: een pacht van 8 mud rogge rogge, 3 mud gerst en 2 sester raapzaad
duur: voor zes jaar ingaande met Pinksteren 1422, het zesde jaar met de halve oogst te
vertrekken
voorwaarden:
1. de pachter betaalt alle op de hoeve rustende lasten
2. het vee is voor de helft eigendom van de pachter en voor de helft eigendom van de
verpachter
3. de pachter moet verder jaarlijks nog leveren:
-- 6 steen vlas tot hekelens toe bereid
-- 6 kapoenen
-- 4 ganzen
-- 7 kwarten boter
-- 200 eieren
4. de pachter moet jaarlijks 12 voeder turf uit het moer in Moergestel steken en naar ‘sHertogenbosch brengen
5. de pachter moet jaarlijks 5 vim stro dekken en de gebouwen van de hoeve onderhouden
borgen: Theodericus z.v.w. Egidius Jans soen en Johannes van Waetseler z.v.w. Johannes

van Waetseler.

1646.
1421, 26 december
het vierde uur na de middag
Testament Hendrik van Oss (uittreksel)
stichting van een tweede altaar in de St. Janskerk gewijd aan de H. Geest
goederen in Oss, Schijndel en ‘s-Hertogenbosch
Notaris Jacobus Groy alias Loyer van Den Bosch [geen vermelding van priester of clericus],
oorkondt
Henricus van Os z.v.w. Theodericus van Os, gewantsnijder en poorter van ’s-Hertogenbosch,
maakt zijn testament
hij is ziek en overlijdt later, maar is wel gezond van geest bij het uitspreken van zijn laatste
wil
hij handelt met toestemming van zijn echtgenote Ermgardis
Zij vermaakt:
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus in Luik 2 Brabantse boddragers eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk evenveel eens
3. aan Christina wettige dochter van zijn broer Willem 2 oude groten
en verder onder andere:
hij versterkt het reeds bestaande H. Geestaltaar in de St. Janskerk ‘ob divini cultus
augmentum’ met een tweede dotatie die bestemd is voor de rector van dit altaar [elders in
het stuk wordt gesproken over een tweede altaar]; dit dient voor een jaargetijde
De dotatie bestaat uit:
1. 8 hont broekland ‘in parochia ville de Os’ in de HUYSMANS BEEMT
2. 2½ hont broekland in Oss OP DIE CORENBEEMT
3. 5 hont broekland en 2 kleine morgens broekland AFTER USSEN
4. 2 kleine morgens broekland en 3 hont broekland AFTER SCADEWIJC
5. een erfcijns van £ 6 payment door hem gekocht van twee Bossche poorters mits de
rector daaruit jaarlijks 20 schellingen uitkeert aan de armen van het Hinthamereind
6. erfcijns van 20 schellingen payment uit erfgoederen in Oss
7. erfcijns van 8 oude groten en 2 hoenderen uit erfgoederen in Oss te betalen in Oss
8. erfcijns van 5 oude groten en 2 hoenderen uit erfgoederen in Oss te betalen in Oss
9. erfcijns van 2 hoenderen uit erfgoederen in Oss
10. erfcijns van £ 3 payment uit erfgoederen in ‘s-Hertogenbosch AEN DIE PLAETS
11. erfcijns van 20 schellingen oudgeld ('antiqua pecunia') uit erfgoederen in de Kerkstraat
12. erfcijns van £ 2 payment uit erfgoederen in Schijndel
13. erfcijns van £ 2 payment uit erfgoederen in Schijndel
De rector van dit altaar moet aan de deken en kapittel van de St. Janskerk, de predikheren,

de minderbroeders, de clarissen en de pastoor van de kerk van het Groot Begijnhof ieder
een erfcijns van 4 schellingen payment betalen, op voorwaarde dat deze instellingen zorgen
voor een jaargetijde t.b.v. de zielen van de testator, zijn echtgenote en hun ouders.
Ermgard, zijn echtgenote, mag de eerste rector van het altaar voordragen. Hij moet een
seculier priester zijn of anders een clericus, welke laatste wel binnen één jaar na
bezitname van het beneficium alle wijdingen moet hebben ontvangen. De opvolgers van
deze rector worden ter benoeming voorgedragen door deken en kapittel van de St.
Janskerk en de meester van de Tafel van de H. Geest gezamenlijk. De rector moet iedere dag
een heilige Mis lezen op dit altaar. Op verzuim hiervan staat een boete van 1 oude groot per
mis, te betalen aan deken en kapittel. Hij dient verder aanwezig te zijn op de kanonieke
uren, overdag en 's nachts, zoals de andere capellani van de St. Janskerk gewoon zijn te
doen.
plaats van de handeling:
de bovenkamer van het woonhuis van de testator achter de kerk van de Minderbroeders
getuigen van de handeling:
Daniel Croeck, slager
Wilhelmus z.v. Wilhelmus gend. Leytensoens soen
Johannes van Heeswijc, bakker
Godefridus gend. Kempen
allen poorters van ‘s-Hertogenbosch,
Op de rug: 'gifters'[= personen die de bevoegdheid hebben iemand voor deze functie voor
te dragen] zijn de deken van het kapittel van de St. Janskerk en de meester van de Tafel van
de H. Geest.

1647.
1421, 30 december
Vestiging erfcijns goederen Dinther
Theodericus Vos z.v. Gerardus Vos gehuwd met Aleydis d.v.w. Arnoldus Pouwels zoen van
de Venne vestigt
t.b.v.: Henricus Bloyman z.v.w. Henricus Bloyman
van: erfcijns £ 4 payment
uit: de helft van een huis, erf en hof AEN PELSWYCK omringd door de gemeynte grond AEN
DAT VENNE, een stuk land en uit alle goederen van wijlen de ouders van Aleydis geërfd en
gelegen in Dinther en Gemert.
Op de rug: deze rente is op 21 januari [15] 48 afgelost met 28 gulden.

1648.
1422, 8 januari
Betaling belofte erfcijns huis Hinthamerstraat

Lambertus die Cuper z.v.w. Johannes van Risingen belooft te betalen
aan: Henricus van der Renne z.v.w. Henricus van der Renne
van: erfcijns £ 3½ payment
uit: huis, erf en hof in de Hinthamerstraat.

1649.
1422, 17 februari
Overdracht land Dinther-De Langdonk
Gerardus natuurlijke z.v. Henricus van Mameren en Hilla d.v.w. Petrus die Sluyter z.v.w.
Johannes Mombeer dragen over
aan: Godefridus van den Eynde z.v.w. Johannes van den Eynde
van: de helft van 1/3de van een stuk land groot 10 bunder minus 36½ roeden gend. DIE
LANGDONC in Dinther en grenzend aan het erfgoed van de pastoor van Heeswijk en aan het
erfgoed van de abt van Berne met een recht van weg
lasten: erfpacht van 20 lopen rogge die Gerardus beloofd had te betalen aan Godefridus.

1650.
1422, 21 februari
Overdracht erfcijns huis Colperstraat
door:
Lambertus z.v.w. Lambertus van Uden, broeder v.w. Johannes van Uden z.v.w. Rike;
Heilwigis d.v.w. Conegundis zr. v.w. Johannes van Uden;
Johannes z.v.w. Arnoldus Creyseren (?) en Heylwigis d.v.w. Elizabeth zuster van Johannes
van Uden voornd.;
Johannes van Hynen gehuwd met Gertrudis d.v.w. Mechtildis d.v.w. Gertrudis zuster van
Johannes van Uden voornd.;
Petrus Goebels zoen gehuwd met Heylwigis d.v.w. Ghiselbertus broeder van Johannes van
Uden voornd.;
zij allen dragen over
aan: Henricus van Os. z.v.w. Marcelius Delyen soen
van: de helft van een erfcijns van £ 5 payment
uit: zie nr. 1196 (d.d. 26 juli 1396).

1651.
1422, 24 april
Overdracht erfcijns huis Zadelmakersstraat
Margareta d.v.w. Henricus die Hoefsche draagt over
aan: Arnoldus Vrient van Beke z.v.w. Lucas gend. Meeus soen van Beke mede t.b.v. de

andere kinderen van Lucas voornd.
van: erfcijns £ 3 payment
uit: huis en erf aan de Zadelmakersstraat aan de achterzijde lopend tot aan het water
aldaar.

1652.
1422, 24 april
Overdracht erfcijns huis Vught-St. Lambertus
1. jonkvrouwe Theoderica van Neynzel w.v. Jacobus van Neijnsel draagt over aan haar
dochter Elisabeth haar recht van vruchtgebruik
2. Elisabeth voornd. draagt over
aan: Godefridus van Erpe z.v.w. Johannes van Middegael
van: erfcijns 20 schellingen [niet nader aangeduid, vermoedelijk payment]
uit: huis en een zeker erfgoed in Vught-St. Lambertus.
Op de rug: van geen waarde.

1653.
1422, 6 mei
Erkenning recht van naasting erfcijns hoeven Woensel-Acht
door: Gerardus Bac z.v.w. Bertoldus Bac (aan hem is overgedragen en hij erkent het recht
van naasting)
t.b.v.: Nycolaus van der Dussen (naaster)
van: erfcijns 50 dubbele mottoenen (zie nr. 754a; gevestigd d.d. 28 september 1374)
uit: drie hoeven in Woensel op ACHT.

1654.
1422, 7 mei
Overdracht erfcijns kamp Vrijdom
Jacobus van [der Wyel] z.v.w. Gerardus van [der Wyel] z.v.w. Jacobus van [der Wyel] draagt
over
aan: Jacobus z.v.w. Henricus Oeden soen
van: erfcijns £ 4 payment
uit: zie nr. 769a.

1655.
1422, 8 mei
Overdracht belofte inzake oorkonden erfcijns hoeven Woensel-Acht

mr. (MAGISTER) Godefridus van Rode belooft
aan: Gerardus Bac (zie nr. 1653)
betreft: mr. Godefridus draagt de belofte over dat Willelmus van Laervenne meester van de
Tafel van de H. Geest hem de oorkonden vermeld onder de nr's 754a. (d.d. 28 september
1374), 986a (d.d. 25 mei 1386) en 1463 (d.d. 19 maart 1409) zou overgeven. Willelmus heeft
ze thans in bewaring t.b.v. de Tafel.

1657.
1422, 8 mei
Afstand rechten op erfcijns hoeven Woensel-Acht
Reynerus van Langhel doet afstand van
t.b.v: Gerardus Bac (zie nr. 1653)
van: zijn rechten op de helft van een erfcijns van 50 dubbele mottoenen (zie nr. 754a).

1658.
1422, 12 juni
Overdracht landerijen Vrijdom-Hinthamse Dijk
windvang molen Tafel van de H. Geest
Otto, Ghiselbertus en Henricus k.v.w. Otto Bruystens dragen over
aan: mr. (MAGISTER) Godefridus van Rode meester van de Tafel van de H. Geest
van:
1. een erfgoed strekkend vanaf de achterste stenen brug in de Hinthamse dijk tot aan de
plaats, waar de windmolen van de Tafel staat, binnen deze dijk en lopend tot aan de
PIJNAPPELS CAMP
2. een erfgoed zich uitstrekkend van de plaats van de windmolen tot aan het erfgoed van
Ghybo Hullinc bij de daar geplaatste palen, tussen de dijk en PIJNAPPELS CAMP
3. alle erfgoederen gelegen aan de andere kant van deze dijk met uitzondering van een
erfgoed van een vijfde morgen op EYNDHOUTS grenzend aan het erfgoed van de Tafel.
voorwaarden:
1. de Tafel zal de dijk voor zover liggend binnen deze percelen onderhouden volgens de
daarover opgestelde oorkonden
2. Otto c.s. zullen op hun erfgoederen, die ze hebben of zullen verwerven geen gebouwen
neerzetten, noch bomen planten die de molen in zijn werking kunnen belemmeren;
zij mogen wel bomen planten die eens in de drie jaar gekapt worden en die ten hoogste 7
voet hoog zijn
bijzonderheid: deze erfgoederen zijn door w. Otto Bruystens verworven van de stad.

1658a.

1422, 12 juni
Vidimus nr. 1170a
inbewaringgeving
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonden vermeld onder de nr's
1105a, d.d. 12 maart 1392, en 1170a, d.d. 14 februari 1394.
2. Gijsbrecht en Hendrik k.v.w. Otto Bruysten hebben erkend voornoemde oorkonden mede
t.b.v. de Tafel van de H. Geest in bewaring te hebben genomen.

1658b
1422, 25 augustus
Uitgifte erfpacht hoeve Udenhout
Oorkonde die wordt vermeld in een uitwinning van 18 maart 1510 (nr. 3337)
Jan z.v. Hendrik ‘Vendick’ en Arnd Storyman beloven hierin te leveren aan Arnd Dicbier als
echtgenoot van Ida d.v.w. Godfried ‘Hoyer’ een erfpacht 12 mud rogge uit de volgende
onderpanden in Udenhout:
1. een hoeve die eens was van Godfried ‘Hoyer’ in Udenhout groot 13 ½ bunder ten
dele akkerland, ten dele weiland en ten dele heide grenzend aan de gemene steeg
en aan de gemene straat
2. 3 bunder beemd grenzend aan de Mariënbeemd
3. 1 ½ bunder beend ‘in den Reyt’ strekkend van de gemene steeg tot aan het goed
genaamd ‘Cloenguet’
4. ½ bunder beemd aan ‘die weteringe’
5. 12 bunder heide in ‘die Eysscher’
6. zekere andere erfgoederen die tot deze hoeve behoren en die in Udenhout liggen
Op 18 maart 1510 uitgewonnen wegens een achterstallige erfpacht van 3 uit 12 mud rogge
(nr. 3337).

1659.
1422, 21 november
Vestiging erfpacht goederen Cromvoirt
Petrus z.v.w. Henricus Hoesdens vestigt
t.b.v.: Zegerus z.v.w. Arnoldus Zegers soen
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis, hof en aangelegen land, samen groot 1 mudzaad en gelegen in Vught-St.
Lambertus onder Cromvoirt grenzend aan DIE LOERVOERDSCHE STRAET en uit 4 lopenzaad
land aldaar.

1660.
1422, 27 december

Bevel officiaal Luik
De officiaal van het bisdom Luik heeft naar aanleiding van een verzoekschrift van Petrus van
Gouberdingen RECTOR SIVE PROVISOR van de Tafel van de H. Geest aan notaris Paulus
Borchardi van Zulichem, priester van het bisdom Luik, opgedragen om op verzoek van
belanghebbenden en tegen betaling van een behoorlijke vergoeding (SALARIUS) grossen te
maken van die oorkonden die door wijlen Johannes Eliëns alias Haverman, priester van het
bisdom Luik en notaris, slechts in zijn protocollen zijn geminuteerd, voor zover deze niet zijn
doorgehaald.
Ingevoegd in de oorkonde d.d. 19 mei 1435 (nr 1899).

1661.
1423, 24 april
Verklaring erfcijns goederen Erp
Kathelijn w.v. Engbert Luedinc Pynappel en haar kinderen Peter, Matheeus, Engbert, Ludinc
Bauwen en Claus verklaren:
toen Willem Brant Rover en Goyart van Rode schepenen van ‘s-Hertogenbosch waren,
hebben Engbert, Kathelijn en een deel van hun kinderen verkocht aan Bartholomeus
Spyrinc en Henric Zanders soen van Os een derde van de erfcijns van £ 12½ payment uit £
50 payment, die jaarlijks in Erp betaald worden. Kathelijn had dit geërfd van een tante van
haar die gehuwd was met Gerit de Wisselaar.
Taal: Middelnederlands.

1662.
1423, 20 mei
Uitgifte erfpacht land Tilburg
Lambertus Pels z.v.w. Ghiselbertus Pels geeft uit
aan: Johannes z.v.w. Wolterus Fransman
van: een stuk land van 6 lopenzaad in Tilburg in het erfgoed EERTBORNE grenzend aan de
gemene plaats
voor: erfpacht 1 mud rogge Tilburgse maat en in Tilburg te leveren
bijzonderheid: door de uitgever gekocht bij gelegenheid van een [executoriale?] verkoop
voor schepenen van Oisterwijk.

1663
1423, 25 mei
Verwisseling erfpachten goederen Oss en Lierop
1. Vestiging erfpacht landerijen Oss
Johannes van der Dussen w.v. jonkvrouwe Oda d.v.w. Johannes van Nuwelant draagt over

aan: de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 6 mud rogge
uit: een kamp broekland van 5 morgen in Oss in de HEMSTRAET grenzend aan DIE
TEFELENSCHE WETERINGE en aan een gemene dijk en uit een kamp akkerland van 24
lopenzaad in het NEDERVELT grenzend aan een gemene weg en aan een steeg van Johannes
van der Dussen voornd.
bijz.: Lieropse maat en te leveren op de hoeve van de Tafel in Oss aan de VOERSTRAET
2. Overdracht erfpacht hoeve (Lierop?)
Godefridus van Rode meester van de Tafel van de H. Geest draagt over
aan: Jacobus van der Scaut (of: Scanc) als erfgenaam van Hogardus z.v.w. Godefridus van
Bruheze
van: erfpacht 6 mud rogge Lieropse maat
uit: de hoeve TEN CREYENSTERT met toebehoren
bijzonderheid: Hogardus had de hoeve TEN CREYENSTERT destijds van Albertus de Wael,
meester van de Tafel in erfpacht gekregen voor 6 mud rogge Lieropse maat op voorwaarde
dat de pachter andere onderpanden mits gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch mocht
aanwijzen (ASSIGNARE).

1664.
1423, 11 juni
Overdracht erfpacht-/-cijns ligging onbekend
Arnoldus van der Zydewynden natuurlijke z.v.w. Johannes van der Zydewynden draagt over
aan: Petrus en Jacobus Steenwech k.v.w. Jacobus Steenwech en aan Daniel van der Heiden
gehuwd met Heilwigis d.v.w. Johannes Steenwech voornd.
van: erfpacht 1 mud rogge en erfcijns van £ 3 en 1 kapoen door de halfbroeder van de
overdrager, Johannes van der Zydewynden, aan hem in zijn testament gelegateerd.

1665.
1423, 9 juli
Overdracht erfpacht landerijen Vught-St. Petrus
Theodericus Swanen z.v.w. Wilhelmus Buffairt, Arnoldus Vuest (?) gehuwd met Aleydis
d.v.w. Gerardus Monics van Vucht dragen over
aan: Wilhelmus van den Strijp z.v. Wilhelmus van den Strijp alias van Esch
van: erfpacht 4 sester rogge
uit: een stuk rogland in Vught-St. Petrus en een stuk land aldaar bij DIE GRUENINXSTEGE.

1666.
1423, 9 juli
Overdracht erfpacht landerijen Vught-St. Petrus

Theodericus Swanen z.v.w. Wilhelmus Buffairt, Arnoldus Vuest (?) gehuwd met Aleydis
d.v.w. Gerardus Monics van Vucht dragen over (als nr. 1665)
aan: Wilhelmus van den Strijp z.v. Wilhelmus van den Strijp alias van Esch (als nr. 1665)
van: erfpacht 2 mud rogge uit 3 mud rogge
uit: vier stukken land waarvan het eerste gelegen is in de MIDDELECKER en uit een vierde
deel van een steeg aldaar.

1667.
1423, 10 augustus
Verkoop land Heesch
Gerardus, Lambertus en Ghybo k.v.w. Johannes Ghyben soen van Loe dragen na verkoop
over
aan: mr. Godefridus van Rode procurator van de Tafel van de H. Geest
van: een stukje land van 1 lopenzaad in Heesch in DELSCHIT grenzend aan het erfgoed van
de Tafel van de H. Geest en aan de gemeijnte gend. DELSCHIT.

1668.
1423, 27 september
Erkenning recht van naasting kamp St. Michielsgestel
Godescalcus Roesmont (aan wie is overgedragen)
t.b.v.: Johannes Bitter z.v.w. Johannes Bitter (de naaster)
van: recht van naasting op een kamp lands in St. Michielsgestel IN DEN HOUWE met de
houtwas die erop groeit en met de grachten die het omringen
bijzonderheid: overgedragen door Wolterus en Willelmus k.v.w. Elyas gend. Willems soen
en door Johannes van Woensel.

1669.
1423, 27 september
Overdracht recht van naasting nr. 1668
Johannes Bitter z.v.w. Johannes Bitter (als nr. 1668) draagt over
aan: Godescalcus Roesmont
van: recht omschreven in nr. 1668
Op de rug: ‘van enen heyvelde te Herlaer inden Howe; gaf Goetsc. alias Roesmont der
Tafelen’.

1670.
1423, 15 oktober

Overdracht huis Vismarkt
Petrus Oer z.v.w. Gerardus gend. Peter Oer draagt over
aan: Jutta w.v. Ywanus Hacke
van: huis en erf achter de Visbrug naast de nieuwe muur van de stad.

1671.
1423, 15 oktober
Erkenning recht van naasting nr. 1670
door: Jutta (zie nr. 1670)
t.b.v.: Laurentius z.v.w. Arnoldus gend. Peter Oer
betreft: het huis overgedragen in nr. 1670.

1672.
1423, 15 oktober
Overdracht recht van naasting nr. 1670
door: Laurentius (zie nr. 1671)
aan: Jutta (zie nr. 1670)
van: recht omschreven in nr. 1671.

1673.
1423, 19 oktober
Overdracht huis Vismarkt
Jutta w.v. Ywanus Hacke draagt over
aan: Seynssa d.v.w. Gerardus Kepken
van: het huis omschreven in nr. 1670.

1674.
1423, 30 december
Overdracht erfpacht land Cromvoirt
Gerardus z.v. Willelmus Waudelart draagt over
aan: Zegerus z.v.w. Arnoldus Zeghers
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: stuk land in Vught-St. Lambertus in Cromvoirt.

1675.

1424, 22 januari
Belofte erfcijns huis Vughterstraat
Petrus Vuchts z.v.w. Petrus Vuchts van St. Oedenrode belooft te betalen
aan: Arnoldys Bruystens z.v.w. Mathey Luwe en Nycholaus Wall, smid
betreft: Petrus heeft van Arnoldus en Nycholaus een erfcijns verworven van £ 14 payment;
hij belooft ter uitvoering van het testament van Wolterus Geronx jaarlijks £ 6 payment te
betalen aan de Tafel van de H. Geest, 10 schellingen aan het St. Antoniusgasthuis en 10
schellingen aan het Neijnselsgasthuis; Arnoldus c.s. zijn daarmee van deze verplichting
ontslagen
uit: huis en hof in de Vughterstraat
onder de pliek: blijkt dat deze oorkonde bestemd was voor de Tafel van de H. Geest.
op de rug: namen van latere debiteuren.

1676.
1424, 3 maart
Betalingsbelofte som gelds
Johannes die Custer, Willelmus Zob en Gerardus Ghysselen beloven te betalen
aan: Theodericus van der Steghen van Zovenem t.b.v. de Tafel van de H. Geest. Zij zullen
uiterlijk met Pinksteren a.s. 15½ Arnoldusgulden v.w. hertog Reinoud betalen. Deze gulden
wordt gerekend voor 15 kromsterten, 27 Hollandse leeuwen of 12 oude braspenningen het
stuk.

1677.
1424, 16 mei
Betalingsbelofte na verkoop erfcijns erfgoed St. Janskerkhof
Johannes z.v.w. Conrardus van der Heiden belooft te betalen
aan: mr. (MAGISTER) Gerlacus van Gemert
van: erfcijns £ 4 payment
uit: een stukje van een erfgoed genomen uit een groot huis (MANSIO) gelegen aan de
Hinthamerstraat strekkend van deze straat in de richting van de St. Janskerk aan een
straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar het St. Janskerkhof; het perceel grenst aan
een stenen muur die scheidt met het erfgoed van Wolterus der Kijnder, steenhouwer; aan
de andere kant grenst het perceel ook aan een stenen muur die scheidt met het erfgoed van
Rodolphus Hals z.v. Johannes Hals; het perceel is met inbegrip van de helft van genoemde
zijmuren en de grond door mr. Gerlacus verkocht aan Johannes van der Heiden.
Zie ook nr. 1695 voor een ander deel van deze MANSIO.
Op de rug: 'mester ghelijch'.

1678.

1424, 29 mei
Overdracht erfcijns erfgoed [Schilderstraat]
Petrus Becker z.v.w. Petrus Becker draagt over
aan: Petrus z.v.w. Jacobus van Groterliemde
van: erfcijns £ 3 payment
uit: een stukje erfgoed uit een zekere hofstad en een straatje dat loopt van de
Hinthamerstraat naar het grote huis (MANSIO) v.w. Henricus Schilder en grenst aan het
erfgoed van meester [MAGISTER] Arnoldus Buc, chirurgijn (CYRURGICUS).

1679.
1424, 8 juni
Overdracht recht van naasting land Lithoijen
Laurentius die Hollander (naaster) draagt over
aan: Katharina d.v.w. Henricus gend. Bruyn Wouters soen (koper)
betreft: recht van naasting op 1 morgen land in Lithoijen in PALCKENHOVE verkocht door
Adam z.v.w. Godefridus Symons soen van Lyttoyen.

1680.
1424, 17 juni
Uitgifte erfpacht akker Oisterwijk
mr. Godefridus van Rode meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisoren geeft uit
aan: Ermgardis w.v. Hermannus Witen
wegens: een stuk akkerland in Oisterwijk in de gemene akkeren van Haaren grenzend aan
de gemene weg
voor: erfpacht 2 sester rogge

1681.
1424, 12 augustus
Overdracht beemd Rosmalen
Gerardus Hels z.v.w. Willelmus Hels draagt over
aan: Tielmannus z.v.w. Johannes Pykevets
van: 2 bunder beemd achter Rosmalen in DIE BUSGHERBUENRE grenzend aan het erfgoed
van het klooster Porta Coeli en aan de gemene steeg
lasten: een erfcijns van £ 3 payment gevestigd door Willelmus Hels t.b.v. Heylwigis w.v.
Johannes Spyker; deze komt voor rekening van de nieuwe eigenaar.

1682.
1424, 12 augustus
Afstand rechten beemd Rosmalen
Jordanus z.v.w. Arnoldus Grootart
Johannes Hels en Henricus Hels k.v.w. Willelmus Hels
Martinus Coley gehuwd met Heilwigis d.v.w. Willelmus Hels doen afstand van
t.b.v.: Tielmannus z.v.w. Johannes Pykevets
betreft: hun rechten op de beemd omschreven in nr. 1681.

1683.
1424, 17 augustus
het uur van de vespers
Testament Theodericus z.v.w. Paulus, de verwer (uittreksel)
erfcijns [Korte Putstraat]
Johannes Swertinc DE HUXARIA, clericus van het bisdom Paderborn, oorkondt
Theodericus z.v.w. Paulus, de verwer (of: verwers) poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn
testament
hij is gezond van lichaam en geest
[geen vermelding van een echtgenote]
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 20 schellingen payment uit £ 6
payment uit een erfgoed gelegen in de straat die loopt van de Kerkstraat naar de Verwerput
plaats van de handeling:
het woonhuis van Wilhelmus van der Aa
getuigen van de handeling:
Wilhelmus van der Aa
Ghiselbertus Peters van Ghestel bij Herlaer
Henricus Haec van Lit
[geen vermelding van een Bosch' poorterschap].
Op de rug: onder andere Putstraat en dat de rente is afgelost op een niet nader genoemd
tijdstip.

1684.
1424, 14 oktober
Uitgifte erfpacht broekland Schijndel-Bodem van Elde

mr. Godefridus van Rode meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisor(en) geeft uit
aan: Theodericus van den Wyel z.v.w. Johannes van den Wyel
van: een stuk broekland in de jurisdictie van Schijndel in ELDE
grenzend aan de gemene plaats
voor: erfpacht ½ mud rogge
Op de rug: in de parochie van St. Michielsgestel.

1685.
1424, 19 oktober
Overdracht beemden St. Oedenrode-Neijnsel en Wolfswinkel
Ghiselbertus van den Zande z.v. Ghiselbertus van den Zande draagt over
aan: mr. Godefridus van Rode meester van de Tafel van de H. Geest
van: twee derde deel van twee derde deel van de helft van
1. een beemd gend. DIE LYST in WOLFSVINCKEL bij de brug aldaar
2. een beemd gend. DIE HAPPELT in Neynsel
3. een beemd gend. DIE KESY in Neynsel in DIE BREDEBEEMDE
lasten: een evenredig deel van 1 voeder tiendhooi uit deze beemden
bijzonderheid: de andere helft van deze beemden komt toe aan de Tafel.

1686.
1424, 4 november
Overdracht beemden St. Oedenrode
Geertrudis w.v. Everardus z.v.w. Arnoldus van Beeliken draagt over
aan: haar kinderen Johannes, Arnoldus, Elysabeth en Ermgardis
van: haar tocht op twee derde van twee derde van de helft van :
1. een kamp (sic) gend. DIE LYST TEN OEVER grenzend aan de Dommel en aan 'T GOET TE
VRYELLEBRAKE en het erfgoed van de Tafel van de H. Geest
2. een kamp in DIE HASSELT INT EEPHOEL grenzend aan het erfgoed van het Groot Gasthuis
van ‘s-Hertogenbosch
3. een kamp gend. DIE KESY in DEN BREDENBEEMPT grenzend aan de gemene akkeren gend.
BLOEDE ACKEREN
bijzonderheid: deze kampen rijden jaarlijks met de andere helft.

1687.
1424, 4 november
Overdracht beemden St. Oedenrode
Johannes, Arnoldus, Elysabeth en Ermgardis k.v.w. Geertrudis vermeld in nr. 1686 dragen
over

aan: Johannes z.v.w. Lambertus Berssen en Godefridus z.v.w. Godefridus Papen
van: de beemden gend. in nr. 1686
Op de rug: aantekening over een transactie ten tijde van procurator Petrus van Goburdingen
d.d. 27 oktober ... (inhoud verder niet duidelijk).

1688.
1424, 30 november
het uur van de priem
Testament Johannes Bout (volledig)
Notaris Egidius van Duizel van het bisdom Luik oorkondt
Johannes Bout (of: Bont) z.v.w. Johannes Cortsbouten maakt zijn testament
legaten:
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 3 lichte plakken
2. aan de kapelaans van de kerk van Oisterwijk 2 lichte plakken
3. aan de koster aldaar 1 lichte plak
4. aan Gerard, Jan, Wouter, Peter en Margaretha kinderen van hem en Catharina
Sboyters de onroerende goederen nagelaten door zijn eerste vrouw Margaretha; aan
hen ook zijn roerende goederen; als Catharina hem overleeft krijgt zij de tocht van
alle roerende en onroerende goederen
plaats van de handeling:
de collegiale kerk van St. Petrus in Hilvarenbeek
getuigen van de handeling:
Jan 'Solbol' jr. clericus
Jan 'Pama' (?) en
Jan [de?] Groot, beide leken van het bisdom Luik.

1689.
1424, 14 december
Uitgifte erfcijns broekland Berghem
Godefridus van Rode meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van
de provisor(en) geeft uit
aan: Petrus z.v.w. Henricus van der Locht
van: 8 hont broekland in Berghem in DIE BERCHENSCHE GEMEYNT strekkend van de gemene
straat naar `T HARENSCHEBROEC
voor: het onderhoud van de gracht, de sluizen en de schouwen ('circumspectionibus') en
een erfcijns van £ 2 payment.

1690.
1424, 23 december
Verpachting goed Eindhoven onder Haaren
Jacobus Monic verpacht
aan: Gerardus Monic zijn broeder
van: een hoeve gend. 'T GUET EYNDHOVEN in Haaren met de beesten en een moer en alle
andere toebehoren
voor: de lasten
duur: zijn leven lang
bijz.: Gerardus heeft deze hoeve eerst aan Jacobus verkocht.

1691.
1425, 17 januari
Belofte inzake beemden Rosmalen
Johannes en Gerardus Hels k.v.w. Willelmus Hels beloven
aan: Tielmannus z.v.w. Johannes Pickevets
betreft: zij zullen er binnen drie jaar voor zorgen dat hun broer Willelmus afstand doet van
al zijn rechten op het in nr. 1681 overgedragen land t.b.v. Tielmannus
bijzonderheid: genoemd worden de 2 bunder vermeld in nr. 1681 en nog een daar niet
vermeld kampje in Rosmalen.

1692.
1425, 20 januari
Verkoop erfcijns huis [Stoofstraat]
Gerardus z.v.w. Petrus van der Strathen draagt na verkoop over
aan: Leonius z.v.w. Petrus Loeyers soen
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis en hof in de COFFERMEKERSTRAET.

1692a.
1425, 1 februari
Overdracht erfpacht huis Heeze
voor: JACOB HEYNSELMAN, JAN (?) VAN DEN RULLE, GYLYS CRAENDONCS, JAN GOESSENS,
MYCHIEL DAEMS, GERART HENRICS SOEN VAN RIEL ENDE CLAES TIELENS, schepenen van
Heeze en Leende
Hendrik Gasthuis draagt over
aan: Klaas Theuws
van: erfpacht 1 mud rogge maat van Heeze en Leende

uit:
bijz.:

huis en hof grenzend aan een weg en aan 's heren straat
de opdracht geschiedt met de volgende formulering: ‘heeft den voirs. Claes in dit
voirs. onderpant doen hoven ende erven ende [een woord onleesbaar], 't shoefs
hant dair in doen setten als gewoenlyc is in tsynsgoet’.
op de rug: onder andere van de kinderen van Gielis die Cuyper te Heese.

1693.
1425, 14 maart
Erkenning recht van naasting huis Vught-St. Petrus
Jacobus Sweertvegher (de koper) erkent
t.b.v.: Geerlacus van Ghemert
betreft: huis, erf en hof in de parochie van Vught-St. Petrus
verkoper: mr. (MAGISTER) Gerlacus van Ghemert, kanunnik in de kerk van St. Oedenrode.

1694.
1425, 14 maart
Overdracht recht van naasting huis Vught-St. Petrus
door: de naaster (zie nr. 1693)
aan: de koper (zie nr. 1693)
betreft: het recht van naasting omschreven in nr. 1693.

1695.
1425, 17 maart
Uitgifte erfcijns erfgoed St. Janskerkhof
mr. (MAGISTER) Gheerlacus van Ghemert z.v.w. Johannes van Ghemert geeft uit
aan: Lambertus van Tricht z.v. Rutgherus van Wanrode
van: een derde deel van een stukje erfgoed genomen uit een groot huis (MANSIO) dat ligt
aan de Hinthamerstraat tussen het erfgoed van Henricus van Zambeke en de gemene plaats,
strekkend vanaf de Hinthamerstraat in de richting van de St. Janskerk achterwaarts tot aan
het erfgoed van Theodericus van der Poirten; het uitgegeven stukje is aan de voorzijde die
ligt aan een straatje dat loopt naar het kerkhof van de St. Janskerk, 51 voet lang: het ligt
tussen de erfgoederen van Wolterus der Kynder en Bartholomeus Mynnen, kleermaker; het
hele erfgoed is in de lengte in drie gelijke delen verdeeld; het nu uitgegeven deel ligt tussen
het erf of de weg van Bartholomeus voornd. en het tweede van de drie delen, welke laatste
nog aan mr. Gheerlacus toebehoort
voor: erfcijns £ 4 payment
bijzonderheid: de hele MANSIO is door jonkvrouwe Mabelia d.v.w. Johannes Elya en w.v.
Leonius van Langvelt gelegateerd aan mr. Gheerlacus, een bloedverwant van haar.
Zie ook nr. 1677 en nr. 1834 voor een ander deel van deze MANSIO.

1696.
1425, 3 april
Vestiging erfpacht landerijen Rosmalen en Empel
jonkvrouwe Elizabeth w.v. Henricus Maechelman vestigt
t.b.v.: Bartholomeus die Wael z.v.w. Gerardus die Wael
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: de helft van een huis, erf en hof in Rosmalen in HYNEN tussen de gemene plaats en DEN
STRAETACKER en grenzend aan een andere gemene plaats uit 8 morgen land in Empel.
Zie ook nr. 2358.

1697.
1425, 10 april
Overdracht erfcijns kamp Den Dungen
Oda w.v. Rutgherus van Boemel z.v.w. Rutgherus van Boemel draagt over
aan: Theodericus van der Steghen van Zovenen, clericus van de Tafel van de H. Geest
t.b.v. de Tafel
van: erfcijns £ 5 payment
uit: een kamp gend. DIE TOBBE in Den Dungen.

1698.
1425, 19 april
Uitgifte erfcijns/-pacht akker Beek bij Aarle
Johannes z.v. Aleydis w.v. mr. (MAGISTER) Wolphardus van Ghiessen geeft uit
aan: Mathyas z.v.w. Daniel gend. Noey Mabelen soen
van: DIE RIETACKER in de parochie van BEKE bij ARLE grenzend aan het erfgoed van de
pastoor van Beek, de beemden gend. TRYBROECK en DIE WOLFSPUT met een recht van weg
voor: erfcijns van 4 oude groten en een erfpacht van 4 mud rogge Helmondse maat in Beek
te leveren.

1699.
1425, 20 april
Betalingsbelofte erfpachten goederen [Tilburg ?]
Daniel natuurlijke z.v.w. Johannes Daniels beloven te betalen
aan:
1. mr. (MAGISTER) Martinus van Zomeren t.b.v. Johannes die Molnere z.v.w. Laurencius die
Molnere en

2. mede t.b.v. Aleydis, Engela, Heilwigis en Elysabeth d.v. Reynerus z.v.w. Laurencius [die]
Molnere en Elysabeth d.v.w. Johannes Lemmens
van: een erfpacht van 11 lopen rogge Tilburgse maat en in Tilburg te leveren
uit: alle goederen roerend en onroerend die Liesbeth Goeyen weduwe v. Jan Goeyen had
geërfd van Liesbeth haar moeder weduwe v. Jan ‘Wisschart’ ofwel van wijlen Yda de zuster
van Liesbeth Goeyen.
op de rug: geen aanknopingspunten.

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN STAD ‘S-HERTOGENBOSCH
Er is volgens dezelfde regels geïndiceerd als in deel V staat aangegeven
naam

nummer regest

AEN DIE PLAETS (waar ?)
Berewoutstraat
Beurdsestraat
COFFERMEKERSTRAET
Colperstraat
HEILWIG COELVERS POORTE
Hinthamereind
Hinthamerstraat
St. Janskerkhof
Kerkstraat
Korte Putstraat
Markt
-bij de Markt
-Lakenhal
-achter de kerk van de Minderbroeders
MORTELGRAVE
Orthenstraat
Oude Dieze
Oude Hulst
Schilderstraat
Stoofstraat
Verwerput
Vismarkt
Visstraat
Volderstraat
Vughterdijk

1646
1540
1640
zie: Stoofstraat
1498, 1623, 1650
zie Zusters van Orthenpoort
1584, 1585
1584, 1585, 1648, 1677, 1678, 1695
1677, 1695
1506, 1646
1683
1540
1525, 1526, 1615, 1616
1530

Vughterstraat
Windmolenbergstraat/W'berg
Zadelmakersstraat
Zusters van Orthenpoort
ZIJLE (=Achter het Stadhuis e.o.)1606

1646
1619
1618
1617
1619, 1640
1678
1692
1683
1546, 1548, 1563, 1635, 1670-1673
1546, 1548
1557
1558, 1624, 1633
zie ook onder; Vught
1554, 1580, 1589, 1675
1502, 1551, 1566 (de windmolen aldaar),
1605, 1632
1651
1599-1604

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN

BUITEN DE STAD ‘S-HERTOGENBOSCH

Er is volgens dezelfde regels geïndiceerd als staat aangegeven in deel V
naam parochie

nummer regest

Beek & Donk
Berghem
-Duurseind
Berlicum
-Looffaart
Best
Boekel

1698
1689
1503, 1522, 1630
1562, 1578, 1622
1638
1644
1515-1517

Drunen
-Giersbergen
Den Dungen

1501
1553
1581, 1628, 1697

Eindhoven
-Blaarthem
-Woensel=Acht
Erp
-'t Hofgoet
Esch
Geffen
Haaren
't goet Eindhoven
Haps
Heesch
Heeswijk-Dinther
Dinther
-De Langdonk
Heeswijk
Helmond
-Stiphout
Helvoirt
's-Hertogenbosch buiten de muren
-Deuteren
-Eindhout/-se Steeg
-Empel
-Engelen

1560
1506, 1521, 1653, 1655-1657
1629, 1661
1590-1593
1523, 1567, 1571-1572
1500, 1621
1690
zie: index zaken onder heer en
heerlijkheid
1575, 1667
1609, 1647
1649
1529, 1649
1540
1547
1627, 1639
1505, 1658
1477, 1488, 1542, 1545, 1558, 1586,
1595, 1596, 1613, 1614, 1641, 1696
1481

-DE HANGBAKE( =De Hambaken)
-Hintham (onder het Vrijdom)
-Hinthamse Dijk
-Meerwijk
-vrijdom, diverse plaatsen
Heusden
Hintham (zonder nadere aanduiding)1527
Lith
-Kessel
-Lithoijen
Lierop
Loon op Zand
St. Michielsgestel
-Thede
Mierlo
Moergestel
Nuenen c.a.
-Gerwen
-Gerwen goed ten Alvensoen
-Nuenen
St. Oedenrode
-Eerschot
-Neynsel
-Wolfswinkel
Oirschot
-Spoordonk
Oisterwijk
Oss
-Hoogstraat
-Osserschayk
-Ussen
Ravenstein
-Herpen
Rosmalen
-Bruggen
-Hynen
-bij de kerk
-Looffaart

1558
1562
1505, 1658
1558, 1613
1654
1481

1550
1679
1663
1498, 1508
1490, 1520, 1533, 1668-1669
1637
1565, 1655
1568

1482, 1535, 1564, 1573, 1577
1483, 1484, 1485, 1535, 1544, 1564, 1579
1535, 1555, 1579
1518, 1541, 1588, 1686-1687
1541
1685
1685
1594
1489, 1498, 1662, 1680, 1688
1499, 1504, 1512, 1513, 1539, 1543,
1575, 1576, 1612, 1646, 1663
1475, 1476, 1531, 1539
1646
1646

1478
1480, 1569-1570, 1681, 1682, 1691
1514
1696
1493
1497
zie ook: Berlicum

Schijndel
-Elde
-(d')Elschot
-Lutteleinde
Son c.a.
-Son

1606, 1625, 1626, 1646
1611, 1684
1486, 1487, 1559 -Hautaart1642, 1643
1556
1491, 1492, 1507, 1510, 1511, 1583,
1607-1608

Tilburg

1489, 1662, 1699

Uden
Udenhout

1515-1518
1508, 1553, 1621

Veghel
Veldhoven
-Meerveldhoven
-Oerle
-Kerk-Oerle
-'t goed Ter Hellen onder Oerle1552, 1574
-Zeelst
Vught
-Vught (het dorp)
-Cromvoirt
-Vught-St. Lambertus
-Vught-St. Petrus
-Bergenshuizen
-Vughterdijk
Waalre
-Loon

1533, 1534
1519
1532, 1634
1560
1494, 1496, 1549
1567
1636, 1659, 1674
1480, 1509, 1561, 1645, 1652
1555a, 1620, 1665, 1666, 1693-1694
1590-1593
1587
1582
1552, 1574

INDEX VAN ZAKEN
Abdij
ACKEREN, gemene, akkeren onder
Haaren
altaar, stichting van een
(namelijk het tweede H.
Geestaltaar in de St. Janskerk)
ASSIGNATIO
( = aanwijzing van onderpanden
voor erfpachten en erfcijnzen)

zie onder: klooster

Bazeldonk
beemden, rijdende
(te St. Oedenrode)
Begijnhof, Groot, te ‘s-Hertogenbosch

zie onder: klooster Porta Coeli
1686

Berne
Bogaarden, te ‘s-Hertogenbosch
Bonnefanten, te ‘s-Hertogenbosch
braspenningen, oude
brug

bruidsschat
Clarissen
CLOACA (= toilet)
commandeur van de Duitse Orde te
Vught
costumen
CYRURGICUS

1680
1646

1663

1519, d.d. 17 februari 1412 (zonder nr.),
1561
zie onder: klooster
1619
1599-1604
1676
1533 (de oude brug te Veghel)
1658 (de brug in de Hinthamse Dijk)
1685 (de brug in Wolfswinkel onder St.
Oedenrode)
1578
zie onder: klooster
1599
1480
zie onder: recht
1590, 1593, 1678 (mr. Arnoldus Buc)

DEFLORATIO
1578a
(= letterlijk ontbloeming; is het onteren ten gevolge van buitenechtelijk
geslachtsverkeer)
dijklasten
zie onder: waterschapslasten
executele

1606

gasthuis
-St. Antoniusgasthuis te ‘s-Hertogenbosch 1675
-Neynselsgasthuis te ‘s-Hertogenbosch
1675
gebuurcijns
1529 (Heeswijk)

gemeijnte van:
-Berghem
-Dinther
-Dinther AEN DAT VENNE
-Geffen (DE GHESLAGHEN GEMEYNT1523
-Gerwen
Groot Gasthuis, te ‘s-Hertogenbosch
groten
-oude
-oude Vlaamse
guldens
-Gelderse, nieuwe
-Hollandse
-Luikse
-Arnoldusgulden (Gelders)
heer van:
-Haps en RYNNICH
-Helmond
-Meerwijk
-Mierlo
heerlijkheid van
-Cranendonk
heideveld (heide, heikamp)

1689
1609
1647
1482, 1485
1498, 1568, 1686
1698, 1584, 1585, 1639
1490, 1573
1568
1556
1578a
1676

1521, 1655
1609, 1625, 1638
1613, 1614
1521 (2x), 1565, 1655

hertogin in Beyeren
hertog van Brabant
huisarmen, te ‘s-Hertogenbosch

1506, 1521, 1655-1657
1475, 1476, 1512-1513, 1531,
1539, 1620, 1668-1669
1515-1517
1542
1582

inbewaringgeving van oorkonden

1484, 1621

jaargetijde
St. Janskerk

1498, 1568, 1646
zie onder: kerk

kanunnik
kapel
-in de Orthenstraat te ‘s-Hertogenbosch
-van St. Odulphus te Best
kapittel van:
-de St. Janskerk te ‘s-Hertogenbosch

zie onder: kapittel

-schrijver van de absente
kanunnikken van dit kapittel
kerk van:
Berghem

1618
1644
1480, 1506, 1540, 1599-1604,
1609, 1619, 1620, 1646
1599-1604
1522

-Berlicum
-’s-Hertogenbosch (St. Janskerk)
-’s-Hertogenbosch, Groot Begijnhof
-Dinther
-Heesch
-Luik (St. Lambertus)
-St. Oedenrode
-Rosmalen
klooster
-Berne
-Clarissen te ‘s-Hertogenbosch
-Minderbroeders te ‘s-Hertogenbosch
-Porta Coeli (Willemieten)
-Postel
-Predikheren
-Tongerlo
-St. Truiden
-reguliere kanunnikken, nog
te stichten in of bij ‘s-Hertogenbosch
kromsterten (muntsoort)
kronen, gouden (muntsoort)
lakenramen
leeuwen, Hollandse (muntsoort)
lijfrenten
MANSIO
-aan de Hinthamerstraat naast de St.
Janskerk (van mr. Gerlacus van
Gemert)
-van wijlen Hendrik Schilder,
achter de Hinthamerstraat
Minderbroeders
H. Mis, stichting van
molen
mottoenen, dubbele Brabantse
(muntsoort)
officiaal, oorkonde van
officiaal, proces voor
officiaal van het dekenaat Cuijk
Onze Lieve Vrouwebroederschap in
de St. Janskerk
-proosten van deze broederschap
oudgeld

1562
1498
1519, 1568
1609
1543
1498, 1506
1693
1493
1649
1581, 1621, 1646
1511, 1568, 1619, 1646
1533, 1599-1604, 1681
1634
1510, 1646
1613
1634
1567
1676
1501
1619
1676
1491, 1511, 1528

1677, 1695
1678
zie onder: klooster
1646
zie: Windmolen
1521, 1540, 1653, 1655-1657

1495, 1578a, 1631, 1660
1578a
1506, 1609
1506
1506
1646

PANNIITONSORII
pastoor van:
-Beek (bij Aarle)
-Groot Begijnhof te ‘s-Hertogenbosch
-Blaarthem
-BOECHOUT
-Gerwen en Nuenen
-Heeswijk
-Nuenen
-St. Oedenrode (parochiekerk)
Porta Coeli, klooster van
Postel
priester
provisoren van de THG

zie onder: lakenramen

recht van de stad ‘s-Hertogenbosch
recht van weg
recht van windvang
ridder
roerende goederen in testamenten
Rijnsgulden

1578
1599, 1640, 1698
1658
1525, 1613, 1614, 1615, 1616
1568
1516

schepenen van:
-Brussel
-Heusden
-Kessel
-Leuven
-Nuenen
-St. Oedenrode
-Oerle
-Oisterwijk
-Schijndel
-Son
-Uden
-Veghel
-Vught
schilden, oude muntsoort
spynde
stadsbrand, te ‘s-Hertogenbosch
stadsmuur, van ‘s-Hertogenbosch
steenoven, te Deuteren
stenen huis

1698
1646
1634
1594
1535
1649
1579
1541
zie onder: klooster
zie onder: klooster
passim
passim

1655
1481
1550
1549, 1655
1535
1518
1634
1489, 1662
1625-1626
1507, 1607
1515, 1516
1534
1555a
1491, 1492, 1510, 1511
1498, 1533, 1565, 1582, 1606
1627, 1633, 1644
1566, 1635, 1640, 1670-1673
1639
1599, 1623

Tafel van de H. Geest van ‘s-Hertogenbosch
Tafel van de H. Geest van Vught
tienden van:
-Boekel
-Son
-Zeelst
tiendhooi (te St. Oedenrode)
Tongerlo
tussenmuur

passim
1567

verpachting van een hoeve
vlas
vrouwe van:
-Culemborg
-Duffel
-Herpen en Ravenstein
-Kleef en van der Mark

1556, 1645
1556, 1645

waterschapslasten
windmolen
-te ‘s-Hertogenbosch, Hinthamse Dijk
-te ‘s-Hertogenbosch, Vughterdijk
-te ‘s-Hertogenbosch, Windmolenberg
-te Schijndel

1515-1517
1491, 1492, 1510, 1511, 1583
1496
1685
zie onder: klooster
1599-1604

1581, 1621
1490
1515-1517
1515-1517
1481, 1550, 1613, 1614
1658
1558
1566
1533

LIJST VAN PROCURATOREN 1410 - 1425
zie ook de lijsten in deel II, p. 64 en deel V, p. 64

Staes van Hedichusen
Hij treedt voor het laatst als procurator van de Tafel op op 4 augustus 1408; hij
maakt dan zijn testament; op 10 november maakt hij een nieuw testament; op 24
april 1410 blijkt echter dat zijn echtgenote Elisabeth, een zuster van Gerard de Wael
z.v.w. Ghibo de Wael weduwe is; Eustacius is dus overleden na 4 augustus 1408 en
vóór 24 april 1410; de datum van het tweede testament is dus die, waarop de grosse
werd uitgevaardigd.

Willem van Laervenne
2 januari 1410
14 mei 1416

eerste vermelding als procurator
laatste vermelding als procurator

Hessel van Drongelen
12 februari 1417
17 april 1420

eerste vermelding als procurator
laatste vermelding als procurator

Lambert van den Mortel
30 mei 1421

handelt namens de THG (enige
vermelding)

Jan van Beerze
16 juli 1421

eerste en enige vermelding als
procurator

mr. Godfried van Rode (‘magister’)
30 juli 1421

eerste vermelding als procurator
N.B.: handelt al op 7 juli 1418
namens de THG

Daarnaast treedt nog op namens de Tafel:
Dirk van der Steghen van Zevenen/Zovenem
en wel op 14 februari 1416, 27 maart 1417 (vermoedelijk), 3 maart 1424 en wel op
10 april 1425 (is dan clericus van de THG; was hij soms de eerste rector van het in
1421 door Hendrik van Oss gestichte H. Geestaltaar in de St. Janskerk ?).

Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1410 - 1419

1. Erfcijnzen
1.1. In £ Bosch` payment:
5 cijnzen

£ 15,69

1.2. in oude schilden
3 cijnzen

o.s. 7

1.3. in dubbele Brabantse mottoenen
1 cijns

25

1.4. in oudgeld
1 cijns

10 schellingen

1. in totaal: 10 cijnzen
waarde 1.1. + 1.2. totaal £ 33,015 (het oude schild evenals in
deel V gerekend tegen £ 2,475)
1.1. - 1.5. niet te berekenen omdat de koersen van al deze
geldsoorten niet vast te stellen zijn.

2. Erfpachten

53,625 mud rogge

25 erfpachten
omgerekend volgens de koers 1 Bosch` mud = 300,3 liter wordt dit
16,103,59 liter rogge
+
voorwaardelijk 6,67 mud

3. Percelen land
3.1. waarvan oppervlakte bekend
23,28 ha
3.2. waarvan de oppervlakte niet
wordt opgegeven
9 stukken
+
Aan Hesselo van Dronghelen wordt nog 16,88 ha land onder Empel overgedragen; Hesselo is
op dat moment procurator van de THG, maar in de twee oorkonden daarvoor staat niet
vermeld dat ze aan hem zijn overgedragen t.b.v. de THG.

4. Hoeven
geen

5. Huizen
een half huis en hof in de Berewoutstraat en een half huis aan de Zijle, beide in Den
Bosch

6. contant geld
een som van 100 dubbele Brabantse mottoenen, maar dit geld was bestemd voor
een erfpacht van 4 m. rogge die reeds is verwerkt bij de erfpachten.

7. Diversen
Een windmolen op de Windmolenberg in de stad ‘s-Hertogenbosch (26 juli 1415)
Op 12 juni 1422 bezit de Tafel een andere, buiten de stadsmuren gelegen windmolen
aan de Hinthamse Dijk en nabij de Pijnappelskamp. De windmolen in de stad wordt
via een uitwinning verworven en is mogelijk weer vervreemd.
alle goederen, ligging onbekend

Opmerking:
In het testament vermeld onder nr. 1568 wordt de Tafel van de H. Geest de last
opgelegd uit een haar toebedeeld legaat uitkeringen te doen tegen een waarde van
77 nieuwe Gelderse guldens. Uit hetzelfde stuk blijkt dat men toen voor 16 van deze
guldens een erfcijns kon kopen van £ 1 Bosch payment. Voor 77 guldens moesten
dus erfcijnzen gekocht worden ter waarde van £ 4,81 Bosch` payment. Dit bedrag is
reeds in mindering gebracht op het totaal van post 1.1.

Lijst van nieuwe spynden 1410 - 1425

stichter/stichtster

datum

hoeveelheid in m. rogge

Hendrik van Bruggen samen met

1410, 23 aug.

1 m.zijn echtgenote Aelberna
£ 14 payment jaarlijks

Hendrik Buc

1412, 28 juni

4 m.

Bele d.v.w. Peter Vernymmensoen van Aarle

1412, 7 sept.

5 m.
(niet zeker of dit bestemd
was voor een spynde)

Jan z.v. Trude

1414, 30 mei

5 m.

Boudewijn Beys met zijn
echtgenote Aleid

1415, 8 juni

15 m. voor 3 spynden

Gerard van Hezewijk

1416, 4 sept.

2 m. bestemd voor de
huisarmen

Wouter Coptyten

1418, 19 sept.

onbekend, aangezien dit
afhing van de opbrengst van
de verkoop van een half huis

TOTAAL

TOTAAL: 7 stichtingen met 9 spynden

31 m. rogge
£ 14 payment jaarlijks
4 kapoenen
x mud rogge

LIJST VAN TESTAMENTEN 1410 - 1425 (20 april)

nr regest

datum

naam van de testator/-trix

1494
1498
1501
1506
1519
1540
1555
1565
1567
1568
1582
1606
1646
1683
1688

1410, 16 juli
1410, 23 augustus
1410, 10 november
1411, 5 april
1411, 30 september
1413, 7 september
1414, 30 mei
1415, 8 juni
1415, 5 augustus
1415, 12 augustus
1416, 4 september
1418, 19 september
1421, 26 december
1424, 17 augustus
1424, 30 november

Jacob z.v.w. Cristiaans gend. metten Ymen
Hendrik van Bruggen
Staas van Hedikhuizen
Bertold [de] Voogd
Aleid van Derenteer
Bele d.v.w. Peter Vernymmenzoen van Arle
Jan z.v. Trude
Boudewijn Beys met echtgenote Aleid
Jan van den Kelre met echtgenote Engele
Hilla van Duuren
Gerard van Hezewijk
Wouter Coptyten (of: Tijt)
Hendrik van Oss
Dirk z.v.w. Paulus Verwers (of: de verwer)
Jan Bout

totaal: 15 testamenten

BIJLAGE 1
Archief Tafel van de H. Geest ‘s-Hertogenbosch
regest nr. 1578a
12 mei 1416

Vonnis inzake een trouwbelofte aangaande Laurens Gerardszoon en Liesbeth
Bruynsdochter
De officiaal van het bisdom Luik maakt bekend, dat hij een vonnis heeft geveld in het
geding tussen Elizabeth dochter van Gerardus Bruyns en Laurentius zoon van
Gerardus, beide wonend in ‘s-Hertogenbosch, betreffende het voorgenomen
huwelijk tussen Laurentius en Gertrudis dochter van Arnoldus van Maren. Laurentius
zou eerder aan Elizabeth beloofd hebben met haar in het huwelijk te treden. Deze
belofte zou gedaan zijn zonder dat daarbij getuigen aanwezig waren, waarna
Laurentius bij Elizabeth een zoon verwekt zou hebben. Laurentius ontkent dit en zegt
haar nooit tot echtgenote te hebben willen nemen en alleen beloofd te hebben goed
voor haar te zullen zorgen, hetgeen hij ook gedaan zou hebben. Hij beweert verder,
dat een zekere Johannes van Halle voor hem gemeenschap heeft gehad met
Elizabeth en dat dit in de stad ‘s-Hertogenbosch alom bekend is. Elizabeth heeft
geëist, dat de officiaal Laurentius aan haar als wettig echtgenoot zou toewijzen. De
officiaal wijst deze eis af. Aangezien Laurentius haar echter onteerd heeft
(‘deflorasse’) moet hij op verbeurte van een boete van 40 gouden guldens het
verblijf betalen van Elisabeth in een door de officiaal aan te wijzen klooster, dat past
bij haar stand. Zij mag dit klooster niet verlaten. Het huwelijk tussen Laurentius en
Gertrudis van Maren dient naar behoren ten overstaan van een priester in de kerk te
worden gesloten.
In nomine Domini Amen.
Universis presentes litteras inspecturis officialis Leodiensis veritatis notitiam cum
salute. Noveritis, quod comparentibus alias (?) in iudicio coram nobis Elizabeth filia
Gerardi dicti Bruyns commorante in opido de Buscoducis ex una parte necnon
Laurentio filio Gerardi de Loerhoven tam suo quam nomine procuratorio Gertrudis filie Arnoldi de Maren in dicto opido commorantis, de cuius procurationsis
mandato nobis extitit facta sufficiens fides parte ex alia.
Prefata Elizabeth opponens se sponsalibus contractis et matrimonio contrahendo
per et inter Laurentium et Gertrudem predictos; contra eundem Laurentium bina (?)
voce proposuit, quod diu antequam ipsi Laurentius et Gertrudis sponsalia ad invicem
contraxerant videlicet quadragesima novissime preterita tres anni preterierunt
quadam die de nocte clarius de tempore non recolens, ipsis opponente et
Laurentio pariter existentibus in domo protunc inhabitationis domicelle Heylwigis
dicte Hacken sita in opido predicto in vico dicto die Zyle cum qua domicella ipsa
opponens protunc famulabatur et de suis auroribus pariter conferentibus prefatus
Laurentius qui ipsam opponentem perantea per aurores prosequitus fuerat ac ipsam

opponentem carnaliter cognoscentem defloraverat, recipiens manum dextram
ipsius opponentis, quam sue manui dextre iniungens dixit ad ipsam opponentem in
ydeomate theutonico per hec verba: ‘LYSBET IC GEVE U MYN TROUWE ENDE GELOVE
U BY MYNRE TROUWE, DAT IC NIMMERMEER ANDER WYF NEMEN SAL DAN U’;
memorata opponente animo et intentione matrimonium cum dicto Laurentio
contrahendum promissionem huiusmodi acceptante atque eidem Laurentio in simili
ydeomate respondente per hec verba; ‘LAURENS ENDE IC GELOVE U, DAT IC
NIMMERMEER ANDEREN MAN NEMEN SAL DAN U’ nemine ibidem presente
carnali copula inter ipsos oppenentem et Laurentium subsequita.
Ipseque Laurentius prolem unam masculini sexus nomine Gerardum ad huc viventem
et de ex corpore eiusdem opponentis generando suscitavit. Insuper dicit ipsa
opponens, quod premissis sic ..... dentibus die videlicet venere immediate precedente dominicam ‘Invocavit me’
ultimo preteritam dicte Laurentius et Gertrudis sponsalia nuda coram domino
Gerbrando officianti in divinis ecclesiam opidi predicti publice contraxerunt; petens
ob hoc ipsa opponens sibi prefatum Laurentium per nos in maritum adiudicari ac
pronuntiari decerni et declarari, ulterius per et inter se opponentem et Laurentium
ad matrimonii solempnisationem per ecclesiam rite fore procedendam et procedi
debere, sponsalibus nudis per et inter Laurentium et Gertrudem predictos ut
prefertur contractis non obstantibus aut saltem ipsum Laurentium sibi opponenti
ratione sue deflorationis ad unum de duobus, prout jura volunt et in
expensas litis legitimas (?) condempnari aliusque fieri prout justum fuerit et
rationis; ad premissa respondens dictus Laurentius confitetur quod tempore et loco
in ipsius opponentis prepositis declaratis ipsi opponens et Laurentius fuerunt pariter
in domo pretacta, quodquod ipse Laurentius dictam opponentem perantea et etiam
dicto tempore et pluris postea carnaliter cognovit et ex ea problem ut pretactam
suscitavit. Et eodem tempore ipse Laurentius sibi opponenti dixit quod ipsa bene
faceret; ipse etiam Laurentius sibi opponenti bene faceret sed non credit ipse
Laurentius se prefatam opponentem deflorasse ex eo, nam ipsa opponens
diffamata fuit et est in opido predicto super eo quod carnaliter sit precognita per
Johannem dictum de Halle in ipso opido commorantem. Idem tamen Laurentius
aliud contra ipsius opponentis deflorationem proponere vult vel allegare; cetera vero
omnia et singula in ipsius opponentis proposita suprascripta contenta negat ipse
Laurentius fore vera; ymmo dicit quod numquam fuit nec est sue intentionis ipsam
opponentem habendi vel recipiendi in eius uxorem, sed dicit quod die veneris post
dominicam ‘Esto mihi’ novissime preteritam ipsi Laurentius et Gertrudis sese coram
domino Gerbrando predicto in facie dicte ecclesie publice affidarunt nulla carnali
copula inter ipsos Laurentius et Gertrudem subsequita vel precedente; petens ob
hoc idem Laurentius per nos pronuntiari, decerni et declarari ulterius per et ipsos
Laurentius et Gertrudem ad matrimonium solempnisationem per ecclesiam rite fore
procedendam et procedi debere ipsius opponentis oppositione pretacta non
obstante ac ipsam opponentem sibi Laurentie in expensas litis condempnari aliusque
fieri prout iustum fuerit et rationis.
Super quibus ipsius Laurencii allegatis prescriptis idem Laurentius nomine procuratio
predicto diligenter examinatus credit superius Laurentii allegata prescripta fore vera,

petens procuratorio nomine predicto ididem quod ipse Laurentius propetiit. Et
prestito ab ipsis presentibus calumpnie vitand.. et veritatis decentibus iuramento
dixerunt ididem quod predixerant litem hincinde legitime contestantes.
Et sic demum servatis servandis concluso in carta huiusmodi inquantum conclusione
indigeat dictisque presentibus in termino eis ob hoc per nos assignato sufficienter
coram nobis constitutis et nostram diffinitivam sententiam in presenti carta ferre
postulantibus. Unde nos visis et diligenter consideratis ? presentis cause meritis
Christi nomine invocato pro tribunali sedentes solum Deum et iustitiam pre oculis
habentes nostram diffinitivam sentendiam in presenti carta tulimus in scriptis ac
ferimus in hec verba:
[nu volgt het vonnis]
In causa pretensi matrimonii et temerarie oppositionis sponsalium, que coram nobis
vertitur inter Elisabeth filiam Gerardi dicti Bruyns commorantem in opido de
Buscoducis opponentem ex una parte necnon Laurentium filium Gerardi de
Laerhoven et Gertrudem filiam Arnoldi de Maren in dicto opido commorantis parte
ex alia ius dicentes: dictum Laurentium ab impetitione prefate opponentis, qua eum
sibi per nos in maritum petiit adiudicari, absolvimus; condempnamus tamen eundem
Laurentium prefate opponenti ratione sue deflorationis ad hoc ut eam dotat pro
modo facultatum suarum et status ipsius opponentis artiumve (?) monasterium sibi
per nos assignandum subveniet primam in illo prout iura volunt peracturus a quo
non egradiatur absque nostra licencia speciali, iniungens dicto Laurentio sub penis
excommunicationis et quadraginta florenorum auri domino nostro Leodiensis electo
et dicte opponenti mediate duorum promissorum coram nobis: insuper per eandem
nostram sententiam diffinitivam pronuntiamus, decernimus et declaramus per
et inter Laurentium et Gertrudem predictos ulterius ..... solempnisationem per ecclesiam rite fore procedendam et procedi debere
oppositione dicte Gertrudi ipsorum cuilibet sub penis excommunicationis et quadraginta florence auri domino nostro Leodiensi matrimonium per eam cum prefato Laurencio contraxisse propositi etiam
propter frivolam litis oppositionem per statuta synodalia Leodiensia latam transgresse declaramus Henrico de Tegelen clerici procuratoria ne...(?) curie nostre qui dictas partes in coram nobis traxit in unius citatorii
expensis legitimis, earum reparatione nobis reservata: condemnantes expensas
partium huius cause compensandas ex .... rei testimonii sligillum officialitatis
curie nostre presentibus fecimus appendi.
Datum Leodii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
sextodecimo mensis maij die duodecima.

... pro domino sigilliferi... (?) ... ... ...
Ghiselback ....
... .. pro domino G...do

