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Ten geleide
Vanaf dit deel zijn de persoonsnamen gestandaardiseerd en gemoderniseerd. Dit
vergemakkelijkt de vervaardiging van een persoonsnamenindex. Zo zijn de benamingen
Arnoldus, Aert, Aard. Aardt, Art en Arnt alle herleid tot Aart. Gherys en Gherisius zijn herleid
tot Gerijs. De toponiemen zijn, op de namen van parochies en steden na, niet
gestandaardiseerd. Zoals ook in eerdere delen zijn de namen en toponiemen in de
oorspronkelijke spelling weergegeven en met hoofdletters gedrukt.
Zoals uit bijlage II blijkt groeide het vermogen van de Tafel van de H. Geest in het
decennium 1430-1439 harder dan in de periode 1420-1429. Het aantal testamenten waarin
werd gelegateerd aan de Tafel nam weer toe. Daarnaast kocht de meester van het Geefhuis
geregeld stukjes land op die werden toegevoegd aan reeds bestaande hoeven.
Interessant is het testament van Gerard van der Aa uit 1443. Hij had zes zoons en twee
dochters, waarvan er één ingetreden was in het Bossche clarissenklooster en de ander was
uitgehuwelijkt aan Robrecht de Loze. Gerard zelf was getrouwd met Anna van Schoonhoven
en woonde op het kasteel Zegewerp onder St. Michielsgestel. Zegewerp was een leengoed
van de heer van Herlaer. Voordat Gerard zijn testament maakte had hij al een deel van zijn
vermogen aangewend voor een ander doel namelijk een gasthuis in Gestel. Merkwaardig is
de bepaling dat een zekere jonkvrouwe Aleid van Bommel het stamslot Zegewerp niet meer
mocht betreden. Zij was kennelijk persona non grata, maar welk familiedrama hierachter
schuilgaat wordt ons niet onthuld.
Een conflict ontstond over het testament van Dirk van der Stegen van Sevenum, de clericus
van het Geefhuis. Deze overleed voordat hij over al zijn goederen had kunnen beschikken.
Wel had hij gezegd, dat het Geefhuis, zijn werkgever, in ieder geval iets zou krijgen namelijk
een erfpacht van 6 mud rogge, die iemand anders aan hem schuldig zou zijn. Na Dirks
overlijden ontkende de debiteur echter hem ooit iets beloofd te hebben. De zaak werd
dermate belangrijk geacht, dat de bisschop van Luik erin werd gemoeid. Deze verzocht een
van de kanunnikken van de St. Janskerk de zaak uit te zoeken. Aldus geschiedde, maar de
debiteur ontkende, zelfs na onder ede gesteld te zijn, dat hij aan Dirk iets schuldig was
geweest. Hoe de kwestie tenslotte geregeld werd, valt te lezen in nr. 2071.
Zaken over testamenten kwamen normaliter voor het hof van de officiaal van het bisdom,
maar bij het testament van Dirk van der Stegen was dit merkwaardig genoeg niet het geval.
Wel trad de officiaal op tegen de vice-plebaan van de St. Janskerk en de pastoor van Vught
die zich wederrechtelijk hadden meester gemaakt van de huisraad van ene Geertrui. Deze
had een groot deel van haar leven doorgebracht als kluizenares op het kerkhof van de St.
Lambertuskerk van Vught.
Het verschijnsel kluizenares (kluizenaars zijn mij niet bekend) kwam in de vijftiende eeuw in
de Nederlanden meer voor. Vrouwen lieten zich inmetselen in een klein kamertje dat tegen
de kerk was aangebouwd of op het kerkhof stond. De rest van hun leven verbleven zij daar,

biddend, mediterend en vastend. Voorbijgangers gaven aalmoezen. Geertrui die ook uit
andere bronnen bekend is genoot een vaste uitkering van het Geefhuis. Dat betekende, dat
haar eigendommen na haar overlijden volgens het Bossche gewoonterecht zouden
toevallen aan de instantie die de uitkering verleende. De beide pastoors werden door de
officiaal bedreigd met excommunicatie, schorsing uit het priesterlijk ambt en een forse
boete.
Tenslotte wil ik nog attenderen op een oorkonde, waarin verslag wordt gedaan van de
verkiezing van een nieuwe deken van het Luikse domkapittel (nr. 1978 en 1979). Het kapittel
kwam korte tijd na het overlijden van de oude deken, Gerard Rondelli, in vergadering bijeen.
De leden waren voor een groot deel subdiaken en geen priester,. Binnen vergaderden de
heren en schreven stembriefjes uit, buiten wachtte geduldig het volk en de gewone
geestelijkheid. Na de verkiezing werden de klokken geluid en werd den volke van dit heuglijk
feit kond gedaan. Hoe dit stuk in het archief van de tafel van de H. Geest van 'sHertogenbosch terecht is gekomen, is niet duidelijk.

Ton Kappelhof
22 september 1986
herzien 14 juni 2016
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1909.
1436, 14 januari
Overdracht land Vrijdom Deuteren
Willem Dicbier z.v.w. Jan Dicbier z.v.w. Hendrik Dicbier z.v. Godfried draagt over
aan: Jacob Noden z.v. Hendrik
van: 5 morgen land in OETHEREN grenzend aan de CRUYSCAMP.

1909a.
1436, 26 januari
Machtiging abdij van Berne
Peter, abt van Berne, verklaart, dat hij zijn confrater Hendrik van den Broek machtigt om
over al zijn goederen te beschikken.
Gevidimeerd in de oorkonde d.d. 21 juni 1448 (nr. 2186).

1910.
1436, 1 maart
Overdracht land Kerkoerle
Rutger van der Woestbraken z.v.w. Jan Marcelis van Zijtaart z.v.w. Jan van Zijtaart z.v.w. Jan
de Timmerman van Best draagt over
aan: Peter van Goburdingen, meester van de Tafel van de H. Geest
van: een stuk land groot 4 bunder deels heiland en deels groes in Kerkoerle tussen de
gemeijnte van Zeelst en de gemeijnte van Kerkoerle gend. DIE VOIRAERT
voorw.:
1. als de Tafel dit land door middel van een gerechtelijke procedure verliest, dan ontvangt
de meester 40 gouden peters en is deze transactie van nul en gener waarde
2. de Tafel mag dit land alleen aan de geburen van Kerkoerle verkopen
lasten: erfcijns van 4 oude groten aan de hertog.

1911.
1436, 29 maart
Testament van Conegondis (volledig)

voor: nots, Herman ten Kolke van Doesburg, priester bisdom Utrecht
Conegondis echtgenote van Willem Hagaart, poorteres van ‘s-Hertogenbosch, maakt haar
testament
zij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed

zij handelt met toestemming van haar echtgenoot
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus van Luik 3 kromstaarten eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 3 kromstaarten eens
3. aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk 3 kromstaarten eens
4. aan de CAPELLANI van deze kerk 6 kromstaarten eens
5. aan de kosters van deze kerk 3 kromstaarten eens
6. aan de Tafel van de H. Geest 20 Arnoldusgulden eens
7. aan de armen in het Groot Gasthuis 20 Arnoldusgulden eens
8. aan Liesbeth d.v. Lambrecht van der Ven 12 Arnoldusgulden eens
De legaten 6-8 pas na de dood van haar echtgenoot
plaats van de handeling:
haar woonhuis in de Verwersstraat
getuigen van de handeling:
Hendrik van Cuijk, koster van de St. Janskerk
en Dirk Rose en Aart z.v. Jan van Schie
beide leken en poorters van ‘s-Hertogenbosch.

1912.
1436, 11 juli
Overdracht erfpacht Schijndel Schrijvershoeve
Peter Scheenken Kramer draagt over
aan: Peter van Goburdingen, meester van het Geefhuis
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: de goederen in Schijndel vermeld in nr. 1830.

1913.
1436, 19 juli
Verpachting landerijen Lith
Gijsbrecht de Kok en Peter Goburdingen verpachten
aan: Jan Vos z.v.w. Hendrik Vos en Gijsbrecht z.v.w. Aart Gijbensz.
van:
1. 6 morgen akkerland
2. een beemd van 6 morgen minus 2 hont gend. VAEXBEEMPT
3. 5 hontland in een kamp vroeger toebehorend aan mr. Jan van Zeeland
4. 7½ hont land in TAPELAER
5. 4 hont land op BORGELKEN
allen gelegen in de VERGHEZENHOEVE in Groot Lith [= Lith]

voor: 28 Beierse gulden per jaar; de eerste termijn vervalt op Lichtmis 1437
duur: 6 jaar
voorwaarden:
1. de pachter onderhoudt de MAESDIJCKEN en de ZEGEDIJCKEN
2. de pachter onderhoudt de sluizen, de sloten en de weteringen voor zover gelegen op dit
land
3. de pachter betaalt het MERGHENGELT
4. de pachters moeten op de dijken wilgen planten zoveel als uit deze stukken land kunnen
worden gevergd; zij mogen deze wilgen niet verwijderen

1914.
1436, 26 juli
Overdracht beemd Uden
Gerard z.v.w. Gerard van der Steenvoort draagt over
aan: Peter van Goburdingen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een stukje beemd IN DIE NEDERBEEMDE.

1915.
1436, 25 augustus
Verkoop land Heesch
Benedictus gend. Bits Donker z.v.w. Peter Donker draagt na verkoop over
aan: Peter van Goburdingen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een stuk land van 1½ lopenzaad in Heesch IN DEN PASCH grenzend aan de
gemene weg
bijz.: de andere helft behoort al aan de Tafel.

1916.
1436, 1 september
Overdracht erfcijns heerlijkheid Helmond en goed Langelaar Budel; erfcijns Empel
Lodewijk van den Rode z.v.w. Laurens van den Rode en jonkvrouwe Sofie dragen over
aan: jonkvrouwe Mechteld w.v. Gerard Bak
van: een zesde deel van de helft van een erfrente van £ 200
uit: de heerlijkheid Helmond
bijz.: voor de extra onderpanden zie nr. 1905
Zie ook nr's 1864-1865 en 1905-1906
Afgeschreven in het zestiende- eeuwse cartularium nr. 737, f 120r.

1917.

1436, 18 september
Verkoop land St. Michielsgestel Hezelaar
Jan de Wit z.v.w. Willem de Wit draagt na verkoop over
aan: Hendrik Spiering z.v.w. Jan Spiering
van: een stuk land in St. Michielsgestel op HEZELAER grenzend aan de gemene straat/plaats.

1918.
1436, 11 oktober
Vestiging erfcijns goederen Nistelrode
Herman Moer z.v. Peter Moer vestigt
t.b.v.: Wellen z.v...... Wellen Gielis zoon
van: erfcijns 40 schellingen
uit: goederen in Nistelrode onder andere op D LAER
Door beschadiging deels onleesbaar.

1919.
1436, 27 oktober
Verkoop land Rosmalen De Hoeven
Jan Dicbier z.v.w. Jan Dicbier z.v.w. Hendrik Dicbier z.v. Godfried draagt na verkoop over
aan: Crispijn Koenen
van: 4 morgen land in Rosmalen in DIE HOEVEN grenzend aan DIE ZEGHEDIJC
lasten:
1. onderhoud van de zegedijken, sluizen, sloten en weteringen
2. erfcijnzen van £ 3 payment en 1/3de pond oudgeld aan Gerard van der Aa.

1920.
1436, 12 december
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht landerijen St. Oedenrode
Marina w.v. Hendrik van der Hagen draagt over
aan: Hendrik haar zoon en Peter Godschalx gehuwd met Luitgaard d.v. Marina en Hendrik
voornd.
van: haar recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 10 lopen rogge Rooise maat te
leveren in St. Oedenrode
uit:
1. een stuk land in St. Oedenrode op DIE VLOETACKER en
2. een vierde deel deel van een stukje land gend. DIE HOGHE STREPE.

1921.
1436, 12 december
Overdracht erfpacht landerijen St. Oedenrode
Hendrik z.v. Marina die weer is w.v. Hendrik van der Hagen en Peter Godschalx dragen over
aan: Gillis Kraan z.v.w. Jan
van: erfpacht 10 lopen rogge Rooise maat (zie nr. 1920)
uit: zie nr. 1920

1922.
vervallen.

1923.
1436 (?), 5 december
Overdracht hofstad Vughterdijk
Jan van Halle draagt over
aan: Peter z.v.w. Willem Goyaarts zoon
van: de helft van een hofstad met de gebouwen erop aan de Vughterdijk grenzend aan een
straatje dat loopt van de Vughterdijk naar het gemene water.
Door beschadiging deels onleesbaar

1924.
1437, 14 januari (indien Kerststijl)
1438, 14 januari (indien Paasstijl)
Verkoop land St. Michielsgestel
voor: GIELIS DIE GRUYTER ENDE COELL PETERS SOEN schepenen van St. Michielsgestel
Dirk z.v.w. Jan van Empel draagt na verkoop over
aan: Hendrik Spiering t.b.v. Jan Keelbrekers, zijn zwager
van: stuk land in St. Michielsgestel op HEESECKER grenzend aan DIE SPOEYT GRAVE
Taal: Middelnederlands
Het schependomszegel is verdwenen.

1925.
1437. 14 januari (indien Kerststijl)
1438, 14 januari (indien Paasstijl)
Erkenning recht van naasting land St. Michielsgestel
voor: GIELIS DIE GRUYTER ENDE COELL PETERS SOEN schepenen van St. Michielsgestel
Dirk z.v.w. Jan van Empel erkent

aan: Hendrik Spiering namens Jan Keelbrekers, zijn zwager
t.b.v: Gijb z.v.w. Jan van Empel
betreft: land vermeld onder nr. 1924.
Met een nagenoeg gaaf schependomszegel.

1926.
1437, 14 januari (indien Kerststijl)
1438, 14 januari (indien Paasstijl)
Overdracht recht van naasting land St. Michielsgestel
voor: GIELIS DIE GRUYTER ENDE COELL PETERS SOEN schepenen van St. Michielsgestel
Gijb z.v.w. Jan van Empel draagt over
aan: Hendrik Spiering t.b.v. Jan Keelbrekers zijn zwager
van: zijn recht van naasting op het land vermeld onder nr. 1924
Met een nagenoeg gaaf schependomszegel.

1927.
1437, 22 januari
Verhuur hofstad met gebouwen [Achter de Mandemakers]
Hendrik Reijger z.v.w. Hendrik Reijger verhuurt
aan: Heijmerik ...... (onleesbaar)
van: de helft van een hofstad van 21 voet breed voorbij de Visbrug met de gebouwen erop
(zie nr's 413, 1488a en 1924)
duur: vanaf heden tot St. Jan Baptist over één jaar
voor: 10½ Arnoldusgulden per jaar

1928.
1437, 22 januari
Vidimus hofstad [Achter de Mandemakers]
inbewaringgeving
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr.
1488a, d.d. 28 mei 1417
2. Inbewaringgeving
Marcelis de Leeuw van der Heijden heeft erkend voornoemde akte met een retroactum d.d.
9 februari 1357 (zie nr. 413 mede t.b.v. Hendrik Reijger in bewaring te hebben genomen
Op de rug: Mandemakers (later schrift).

1929.
1437, 23 januari

Vestiging erfcijns huis Kerkstraat
Wouter Hals z.v.w. Wouter Hals vestigt
t.b.v.: Aleid w.v. Klaas van Maren, zwaardveger
van: erfcijns £ 4 payment
uit: huis, erf en hof in de Kerkstraat.

1930.
1437, 28 februari
Vestiging erfcijns goederen Schijndel Lutteleinde
Jan z.v.w. Jan Rijcouts zoon vestigt
t.b.v.: Wouter van Beek z.v.w. Willem van Beek
van: erfcijns £ 2 payment
uit: huis, erf, hof en een stuk aangelegen land van 1 mudzaad in Schijndel op LUTTELEYNDE
grenzend aan de gemene plaats/straat.
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost.

1931.
1437, 4 maart
Uitgifte erfpacht goederen Vught-St. Petrus Wargarshuizen
Hendrik [jr.] z.v. Hendrik [sr.] van Loon en v.w. Katrijn d.v.w. Albrecht Truden zoon geeft uit
aan: Dirk z.v.w. Gijb Hannen zoon
van: de volgende goederen in Vught-St. Petrus in WARGARTHUYSEN
1. huis, erf en hof
2. streep land van 5 lopenzaad
3. akker gend. DIE ZUERKERECKER
4. stuk land gend. DEN NUWENHOF
5. stuk land gend. DEN LANGENHOF
6. stuk land en een stuk beemd daaraan grenzend IN DEN BUENRE
voor: erfpacht 1½ mud rogge te leveren aan Hendrik [sr.] gedurende zijn leven en daarna
aan Hendrik [jr.] te leveren in WARGARTHUYSEN
lasten: deze komen voor rekening van de erfpachter te weten de grondcijns en verder lasten
naar schatting ter grootte van 2 mud en 10 lopen rogge.

1932.
1437, 7 maart
Verkoop land Uden
Griet w.v. Jan de Bekker draagt na verkoop over
aan: Peter van Goburdingen t.b.v. de Tafel van de H. Geest

van: een stuk land gend. DAT HAVERLANT in Uden IN ‘S-HERTOGENBOSCH en grenzend aan
de Tafel.

1933.
1437, 15 maart
Uitwinning hoeve [Oss Voorstraat]
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerard Mol van Driel gemachtigd door Peter van Goburdingen meester van de Tafel van de
H. Geest
aan: Peter voornd. t.b.v. de Tafel
voormalige bezitter: niet duidelijk, maar vermoedelijk Klaas z.v.w. Rein metten Krommen
Halze
van: de helft van een hoeve in Oss grenzend aan de Tafel
wegens: een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge gevestigd d.d. 25 september 1370
Op de rug: blijkt, dat het grootste deel van de hoeve later weer verkocht is behalve 1½
morgen rogland gend. DIE KORENBEEMPT, een stuk land IN DEN ACKEREN gend. DEN
ELMBOGHE en een stukje aan de VOERSTRAET; [het gaat hier om de hoeve aan de
Voorstraat te Oss.]

1934.
1437, 22 maart
Testament Jan van der Hagen (aanvulling)
erfpacht [Kessel]
Notaris Herman ten Kolke van Doesburg, priester van het bisdom Utrecht, oorkondt
Jan van der Hagen z.v.w. Rudolf van der Hagen, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakte op
20 maart 1437 op het uur van de completen zijn testament
hij was gezond van geest maar lag ziek op bed
hij is was gehuwd met Liesbeth, maar zij participeert niet in de rechtshandeling
De aanvulling
Op 22 maart 1437 op het uur van de priem vulde de testator, nog steeds gezond van geest
maar ziek op bed liggend het testament aan. Hij verwierf na de dood van zijn eerste
echtgenote Geertrui een erfpacht van 50 [sic] mud rogge [onderpanden worden niet
vermeld]. Uit deze erfpacht vermaakt hij nu jaarlijks aan de armen in het Groot Gasthuis en
aan de Tafel van de H. Geest ieder 1 malder rogge. Zijn tweede echtgenote Liesbeth heeft
op deze erfpacht alleen de in het huwelijkscontract vastgelegde rechten. Na zijn dood gaan
al zijn goederen naar Goedele zijn dochter en haar kinderen. De echtgenoot van Goedele,
Willem de Jode, mag de eerste tien jaar na de dood van de testator deze goederen niet
vervreemden, belasten of gebruiken, noch de opbrengst ervan verkopen of vervreemden.
Mocht iemand zich tegen deze bepalingen verzetten, dan is hij of zij uitgesloten van de

erfenis.
plaats van de handeling: (oorspronkelijk en aanvulling)
zijn woonhuis in de Colperstraat
getuigen van de handeling:
(oorspronkelijk)
Jacob Knoijen [= Cnode] en
Jan van Luut, beide poorters van ‘s-Hertogenbosch
en
Erenbert z.v. Thomas van Kessel, allen leken
(aanvulling)
Hendrik van Kuik, koster van de St. Janskerk
Jacob Knoijen [= Cnode]
Klaas van Riel
Peter van der Heijden, allen leken en poorters van 's-Hertogenbosch
Op de rug: de erfpacht gaat uit onderpanden in Kessel
De erfpacht is afgelost met 19 gouden Peters vermoedelijk ca. 1500.

1935.
1437, 3 april
Overdracht erfpacht hoeve Deurne Looibrugge
Peter van den Arennest z.v.w. Lambrecht en Goedele d.v.w. Jan van Katwijk; de moeder van
Goedele is Liesbeth d.v.w. Willem van Oudenhoven
zij dragen over
aan: Meus de Waal [meester van het Groot Gasthuis]
van: erfpacht 4 mud rogge
uit: een hoeve in Deurne gend. LOYBRUGGEN.

1936.
1437, 3 april
Erkenning recht van naasting op nr. 1935
Meus de Waal erkent
t.b.v.: Godfried van Rode
van: zijn recht van naasting op de erfpacht vermeld onder nr. 1935.

1937.
1437, 3 april
Overdracht recht van naasting nr. 1935

Godfried van Rode draagt over
aan: Meus de Waal
van: het recht van naasting vermeld onder nr. 1936.

1938.
1437, 3 april
Afstand rechten erfpacht hoeve Deurne - Looibrugge
Godfried van Rode met Griet en Jan van Katwijk gehuwd met Liesbeth, beide d.v.w. Willem
van Oudenhoven doen afstand
t.b.v.: Meus de Waal
van: hun rechten op de erfpacht vermeld onder nr. 1935.
Op de rug: dit stuk heeft iets te maken gehad met de Tafel van de H. Geest van Helmond en
de heer van Deurne.

1939.
1437, 8 mei
Vidimus huis Orthenstraat
inbewaringgeving
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr.
1333a, d.d. 11 oktober 1403.
2. Inbewaringgeving
Mechteld d.v.w. Jan van Best en Gerard z.v.w. Gerard van Boxtel, haar schoonzoon hebben
erkend voornoemde akte mede t.b.v. Willem z.v.w. Dirk van Spoordonk in bewaring te
hebben genomen.

1940.
1437, 18 mei
Overdracht erfpacht land Tilburg
Lambrecht Pels z.v.w. Gijsbrecht Pels draagt over
aan: Rutger van Arkel
van: erfpacht 1 mud rogge Tilburgse maat te leveren in Tilburg
uit: stuk land van 6 lopenzaad in Tilburg in EERTBORNE
voorw.: na de dood van Liesbeth natuurlijke d.v.w. Willem van Dongen en gehuwd met
Lambrecht voornd. vererft deze erfpacht op Adriaantje d.v. Lambrecht en Liesbeth voornd.
(sic).

1941.

1437, 1 juni
Verkoop akkerland Gerwen
Jan z.v.w. Hendrik van der Rijt van Gerwen draagt na verkoop over
aan: Peter van Goburdingen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: stuk akkerland groot 10 roeden in Gerwen INT HUYSVENNE aan twee zijden grenzend
aan de Tafel.

1942.
1437, 17 juni
Overdracht tiend van Zeelst
Robrecht natuurlijke z.v.w. Robrecht van Grevenbroek, ridder, draagt over
aan: Wouter van Gennep en Willem Waarloos
van: de tiend van Aart Rover, ridder, in het dorpje van Zeelst.

1943.
1437, 24 juni
Overdracht erfcijns goederen Dinther
Gooswijn Tolink draagt over
aan: Dirk van der Stegen van Sevenum
van: zijn aandeel en al zijn rechten op een erfcijns van £ 3 payment
uit:
1. huis, hof en boomgaard in Dinther aan alle zijden omgeven door de heer van Helmond
2. 5 lopenzaad rogland aldaar naast de kerk.

1944.
1437, 9 juli
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat
Peter van Goburdingen, meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisor draagt over
aan: Godfried Boest
van: een achterstallige erfcijns van 34 schellingen payment
uit: huis en hof in de Vughterstraat.

1945.
1437, 11 juli
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat

Godfried Boest draagt over
aan: Gerard Mol van Driel
van: erfcijns 34 schellingen payment met de achterstallen
uit: huis en hof in de Vughterstraat.

1946.
1437, 11 juli
Vestiging erfpacht goederen Haaren Belveren en Esch
Hendrik Weijen zoon, z.v.w. Gijb Weijen zoon en gehuwd met Maria d.v.w. Aart Berwout
van Esch vestigt
t.b.v.: Gerard z.v. Godfried Grieten zoon
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1.huis, hof en aangelegen stuk weiland in Haaren onder Belveren in DIE RUYDONC grenzend
aan de Aa en de gemene straat
2. stuk land van 7½ lopenzaad gend. PIGGEN HOVE in Esch.

1946a.
1437, 5 december
Overdracht beemd Helvoirt – Noordbroek
door: Gerard Schilder z.v.w Klaas Schilder
aan: Godfried van der Stegen z.v.w. Jan van der Stegen
van: een stuk land gend. ALARTS ECKER
Gevidimeerd in de oorkonde d.d. 11 juni 1456 (nr. 2332).

1947.
1437, 9 september
Overdracht kamp Rosmalen - Heinis
Dirk Tolink z.v.w. Jan Tolink en Liesbeth d.v.w. Jan Everarts van Hintham
aan: Dirk Tolink z.v.w. Dirk Tolink en Wouter Tolink z.v.w. Wouter Tolink
van: kamp land van 3 morgen in Rosmalen achter HYNEN in LUDINKS CAMP grenzend aan
ARNT AVE MARYS CAMP en de wetering, verder aan alle kanten omgeven door sloten
Op de rug: (vroeg 17e-eeuws handschrift) deze kamp behoorde toen bij de hoeve bij de kerk
onder Rosmalen.

1948.
1437, 9 september
Afstand rechten kamp nr. 1947

Oede d.v.w. Hendrik z.v.w. Jan Everarts van Hintham en Gijsbrecht z.v.w. Jan Tolink doen
afstand
t.b.v.: de nieuwe bezitters vermeld onder nr. 1947
van: hun rechten op de kamp vermeld onder nr. 1947.

1949.
1437, 21 oktober
Vestiging erfpacht goederen Haaren en Esch
Jan z.v.w. Aart Berwout z.v.w. Hendrik Berwout van Esch vestigt
t.b.v.: Hendrik z.v.w. Jan Boijens zoon
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. huis, erf en hof in Haaren in RUYDONC grenzend aan Jan Bergman natuurlijke z.v.w. Elooi
van den Akker, priester, en aan de gemene straat/plaats
2. stuk land van 14 lopenzaad grenzend aan de Aa
3. stuk weiland grenzend aan 2.
4. een derde deel van een stuk land grenzend aan DIE BELVERSCHE BEEMDE en aan 3.
5. stuk land van 7 lopenzaad in Esch grenzend aan de gemene plaats/straat
6. stuk weiland in Esch grenzend aan de gemene straat/plaats.

1949a.
1437, 5 december
Overdracht beemd Helvoirt - Noordbroek
Jacob Schrijven z.v.w. Klaas Schrijven draagt over
aan: Herman Wijten z.v.w. Herman Wijten
van: de helft van 3 bunder beemd in Helvoirt in het NOERTBROEC (zie verder nr. 1901)

1950.
1438, 2 januari
Uitgifte erfpacht landerijen Berlicum-Middelrode
Hendrik z.v.w. Thomas Metten zoon geeft uit
aan: Jan van den Noddevelt z.v. Jan van den Noddevelt
van:
1. stuk akkerland in Berlicum in Middelrode AEN 'T GEWAT grenzend aan de gemene straat
2. stuk weiland aldaar OP DIE SPORCT
voor: erfpacht 1 mud rogge
lasten: deze komen voor rekening van de erfpachter en bestaan uit:
1. diverse rechten van overweg

2. erfcijns 7 oude groten aan N.N.
3. erfcijns 32 schellingen aan de Tafel van de H. Geest
4. erfpacht 3½ mud rogge aan Hendrik Blooijman
5. erfpacht 1 mud rogge aan Jacob z.v.w. Dirk Truden zoon
6. erfpacht 1 mud rogge aan de erfgenamen van Hendrik Keelbreker

1951.
1438, 10 maart
Overdracht huis Hinthamerstraat
Willem van den Perre z.v.w. Jan draagt over
aan: Gooswijn de Wolf z.v.w. Rutger
van: het huis omschreven onder nr. 1844
bijz.: de nieuwe bezitter stelt, zoals gebruikelijk, al zijn goederen ter naleving van deze
transactie tot onderpand, echter met uitzondering van een huis, erf, hof en aangelegen
landerijen in Boxtel grenzend aan de gemene weg en aan de Dommel.

1952.
1438, 18 maart
Afstand rechten kamp Vrijdom - Hintham
Aart z.v.w. Jan natuurlijke z.v.w. Aart Heijm en Jan z.v. Gerong z.v.w. Gerong van der
Heijden doen afstand
t.b.v.: Jan van Orthen z.v.w. Peter
van: hun rechten op een vijfde deel van een kamp in het Vrijdom onder Hintham IN DEN
PEPER
bijz.: Jan van Orthen verkocht door Aart Heijm
Maakt deel uit van een keten die geborgen is onder 28 juni 1508.

1953.
1438, 20 maart
Overdracht erfcijns huis Vughterstraat
Jacob van Oeffel z.v.w. Jacob van Oeffel
aan: Hendrik van den Ekker z.v.w. Daniel
van: de helft van een erfcijns van £ 3½ payment
uit: 2/12de deel van een huis, erf en hof in de Vughterstraat.

1954.
1438, 29 maart
Verlof officiaal Luik

De officiaal van het bisdom Luik heeft Hendrik van den Orf, rector van de kerk van Gemonde
en licenciaat in de medicijnen, toestemming gegeven om bij testament over zijn goederen te
beschikken en executeurs aan te stellen teneinde het testament uit te voeren.
Ingevoegd in de oorkonde d.d. 3 augustus 1445 nr. 2117.

1955.
1438, 18 april
Vestiging erfpacht goederen Geffen
Hendrik z.v.w. Lambrecht z.v.w. Hendrik Geerlichs zoon
t.b.v.: Gijsbrecht Keijmp z.v.w. Godfried Keijmp
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. huis, erf, hof en 12 lopenzaad aangelegen land grenzend aan de Zeelandse steeg en aan
de gemene weg
2. huis en hof van 6 lopenzaad grenzend aan de Zeelandse steeg, beide in Geffen.

1956.
1438, 25 april
Belofte m.b.t. erfpacht goederen St. Oedenrode
Hille d.v.w. Aart Vriend natuurlijke z.v.w. Thomas van Scheepstal belooft
aan: de Tafel van de H. Geest
betreft: zij bezit thans een vierde deel deel van de d.d. 19 oktober 1413 (nr. 1541) door de
Tafel uitgegeven goederen namelijk een vierde deel van 5 lopenzaad in St. Oedenrode in
VEERTSEL en heeft dit deel als onderpand gesteld voor een vierde deel van de erfpacht van
5 sester die in 1413 is gevestigd.

1957.
1438, 8 mei
Overdracht erfpacht goederen Nuenen
Aart z.v.w. Willem Koomans draagt over
aan: Peter van Goburdingen, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge Nuenense maat uit 4 mud
uit de volgende onderpanden in Nuenen:
1. huizen met hun grond, een hofstad en aangelegen erfgoederen grenzend aan de gemene
straat
2. een beemd
3. de helft van een beemd
4. stuk land gend. WEYNDELEN ACKER.

1958.
1438, 8 mei
Overdracht erfpacht landerijen Gerwen
Aart z.v.w. Willem Koomans
aan: Peter van Goburdingen, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 14 lopen Nuenense maat
uit:
1. stuk land gend. DAT MEYLANT in Gerwen grenzend aan DEN KEIRCPAT
2. stuk land aldaar
bijz.: deze goederen zijn in erfpacht gegeven aan Jan natuurlijke z.v.w. Thomas, pastoor van
Gerwen en Nuenen, door Willem z.v.w. Jacob Koomans.

1959.
1438, 8 mei
Overdracht erfpacht goederen Nuenen en Gerwen
Maarten z.v.w. Philips van Gerwen draagt over
aan: Peter van Goburdingen
van: erfpacht 2 mud rogge uit 2½ mud Nuenense maat en in Nuenen te leveren
uit:
1. huis, erf, hof en een stuk aangelegen land in Nuenen naast DIE BEESTRAET en grenzend
aan de gemene straat en aan een stuk land behorend bij de hoeve TEN LEEMCULEN
2. stuk land en een daaraan gelegen beemd in Gerwen in DIE LAKE
3. stuk heiland in Gerwen.

1960.
1438, 5 juni
Vestiging erfcijns goederen Heeswijk
Aart z.v.w. Dirk Oeden zoon
t.b.v.: Thijs van Meerlaar z.v.w. Jan
van: erfcijns 40 schellingen
uit:
1. huis, erf, hof en een stuk aangelegen land, groot in totaal 1 malderzaad in Heeswijk AENT
EYNDE, grenzend aan de gemene plaats/straat
2. de helft van een beemd aldaar op de LYEKENDONCK grenzend aan de Aa
Op de rug: blijkt dat deze erfcijns later toekwam aan de Tafel van de H. Geest en aan het
Groot Gasthuis
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 59r.

1961.
1438, 5 juni
Testament Aleid Houtappels (uittreksel)
erfpacht goederen Someren
voor:
notaris Jan [de] Gruiter van Venrode, priester bisdom Luik
van:
Aleid d.v.w. Gijsbrecht Houtappels en w.v. Jan van Doringen alias Tesmaker, begijn in het
Groot Begijnhof, maakt haar testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
1. aan de kerk van St. Lambertus te Luik ½ Arnoldusgulden eens
2. aan de kerk van St. Jan 1 Arnoldusgulden eens
3. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van ½ mud rogge
4. aan het Groot Gasthuis een erfpacht van ½ mud rogge
5. aan de minderbroeders en de predikheren een erfpacht van ½ mud rogge
de legaten 3-5 gaan uit een erfpacht van ½ mud rogge uit huis, hof en aangelegen
landerijen in Someren in VELTHEM grenzend aan de gemene plaats/straat en uit een
erfpacht van 2 mud rogge uit verscheidene stukken land in Someren, Voorwaarde is, dat de
onder 3-5 genoemde legatarissen ieder jaarlijks £ 1 uitkeren aan Bertold z.v. Jan Bertoldsz.
z.v. Jan Bertoldsz [de] handschoenmaker die woont in de Hinthamerstraat, zolang deze
leeft.
plaats van de handeling:
het woonhuis van de notaris bij de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Hendrik Smits, priester en beneficiaat in de St. Janskerk;
Jan Hendriksz. van der Heeze;
Steven Willems van Eersel;
Anselm Hendriksz, van Gemert, alle clerici bisdom Luik.

1962.
1438, 5 juli
Overdracht land Hintham
Gooswijn z.v.w. Lodewijk van Kessel en Gerarda d.v. Aleid w.v. Gerard van Geffen dragen
over
aan: Jan van Orthen z.v.w. Peter van Orthen
van: 1 morgen land in DIE HYNTHAMSCHE CAMPE en een erfcijns van 6 schellingen die

daarop rust.
Geborgen onder regestnrs. 2750-2751 (rek blauw)

1963.
1438, 5 juli
Afstand rechten land Hintham nr. 1962
Hendrik van den Arennest doet afstand
t.b.v.: Jan van Orthen z.v.w. Peter van Orthen
van: zijn rechten op het land vermeld onder nr. 1962.
Geborgen onder regestnr. 2750-2751 (rek blauw)

1964.
1438, 5 juli
Overdracht recht van naasting goederen ligging onbekend
Jan Bac draagt over
aan: Willem natuurlijke z.v.w. Willem van Petershem, kanunnik van de St. Peterskerk in
Oirschot
van: alle goederen die Willem voornd. vandaag gekocht heeft van jonkvrouwe Hadewych
d.v. Jan van den ....... heer van Biecht (?).

1965.
1438, 15 juli
Uitgifte erfcijns erfgoed Loodgietersstraatje
Aart Luijkens, schoenlapper, geeft uit
aan: Godfried z.v.w. Jan Keddens van Rode
van: een stukje erfgoed in ‘s-Hertogenbosch in het erfgoed van v.w. Willem
Vranken, aan de voorzijde 11½ en aan de achterzijde 11 voet breed en grenzend aan een
straatje dat loopt over het erfgoed v.w. Willem voornd.; tevens het recht om samen met
anderen dit straatje te gebruiken
voor: een erfcijns van 17 ½ schellingen payment
voorw.: hij mag het straatje niet door bouwwerken verkleinen behalve de dakdruppen
Op de rug: blijkt, dat dit perceel gelegen was in het Hinkartstraatje thans Loodgietersstraatje
gend.

1966.
1438 21 oktober
Betalingsbelofte som gelds

Jan z.v.w. Marcelis z.v.w. Hendrik Marcelis zoon en zijn zoon Marcelis beloven
aan: Peter van Goburdingen
betreft: zij zullen 31 Arnoldusguldens betalen, de helft op St. Jan Baptist a.s. en de helft op
St. Jan Baptist 1440.

1967.
1438, 24 oktober
Vestiging erfpacht goederen Helvoirt en Cromvoirt
Jan van den Staak z.v.w. Hendrik van den Staak vestigt
t.b.v.: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. Aleid d.v.w. Reinier van Enode
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
1. huis, erf, hof en 6 lopenzaad aangelegen land in Helvoirt op DIE LOCHT met beide einden
grenzend aan de gemeijnte
2. stuk land van 3 lopenzaad grenzend aan de gemeijnte
3. stuk land van 1 lopenzaad grenzend aan de gemene straat
4. stuk land van 32 roeden grenzend aan de gemene straat
5. de helft van een huis, erf, hof en aangelegen land in Vught-St. Lambertus in Cromvoirt
grenzend aan de LEGHE STRAET.

1968.
1438, 4 november
Belofte m.b.t. erfpacht huis Vughterdijk
Jan z.v.w. Peter Wouters zoon en gehuwd met Jut d.v.w. Jan Smeets belooft
aan: Willem van Geffen z.v.w. Willem van Geffen
betreft: hij zal een erfpacht van 1 mud rogge rogge leveren uit de helft van een huis, erf en
hof aan de Vughterdijk; deze erfpacht was ooit gevestigd op een groter onderpand
bestaande uit het hele huis en 2 dagwand beemd onder Deuteren grenzend aan de vrouwe
van Weerthuizen.

1969.
1438, 7 november
Overdracht erfcijns hofstad [Postelstraat]
Jan van Ouden z.v.w. Willem Loijer en gehuwd met Zweveld d.v.w. Evert van Amersfoort
aan: Jan z.v.w. Gooswijn van Niewaal
van: erfcijns £ 4 payment waarvan 5 schellingen toekomen aan het kapittel van de St.
Janskerk
uit: de helft van een hofstad aan de straat die loopt van de Vughterstraat voor het huis van
Postel in de richting van de Vismarkt.

1970.
1438, 7 november
Overdracht erfcijns hofstad [Postelstraat]
Partijen: als in nr. 1969
van: erfcijns £ 4 payment
uit: de andere helft van de in nr. 1969 genoemde hofstad.
op de rug: aantekening dat de zekerheid in de Postelstraat lag 'aen die Blaesbac'.

1971.
1438 12 november
Testament Aart Buk (aanvulling)
spynde erfpachten Nistelrode en Vught Wargershuizen
Notaris Rutger van Arkel van ‘s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik, oorkondt.
In aanwezigheid van Godfried van Erp, schepen van ‘s-Hertogenbosch en provisor van de
Tafel van de H. Geest en van Peter van Goburdingen, meester van de Tafel, heeft mr. Aart
Buk, chirurgijn en poorter van ‘s-Hertogenbosch zijn eerder voor dezelfde notaris gemaakt
testament aangevuld.
Hierin was bepaald, dat de meester van het Geefhuis door Aart gelegateerde erfpachten ter
waarde van 6 mud rogge na zijn dood moest aanwenden voor een spynde bestaande uit
brood van gebuild meel te houden jaarlijks op het vigilis van Maria Boodschap [= 25 maart].
Mocht er op dezelfde dag een andere spynde gehouden worden, dan moet de spynde van
mr. Buk toch altijd op deze dag gehouden worden, opdat de armen niet te kort komen. De
meester en zijn CLERICUS ontvangen op die dag voor hun moeite en om wijn te kopen 20
schellingen en het personeel van het Geefhuis ontvangt dan 22½ schellingen beide
bedragen te putten uit een erfcijns van 42½ schellingen payment.
De toevoeging houdt in dat als de spynde niet zoals is bepaald wordt gehouden, de
erfpachten en de erfcijnzen vervallen aan de armen van het Groot Gasthuis. Het gaat om
een erfpacht van 3 mud rogge uit een hoeve in Nistelrode en een erfpacht van 3 mud rogge
uit onderpanden in Vught onder WEGHERSHUSEN. De erfcijns van 42½ schellingen rust op
laatstgenoemde onderpanden in Vught.
Mr. Aart verzocht de notaris zijn testament aan de provisor en de meester in het
middelnederlands uiteen te zetten. Toen dit gebeurd was, vroeg mr. Aart hen, of zij dit op
zich wilden nemen. Dit beloofden zij in handen van de notaris.
De monetaire frasering van de 42 schellingen luidt: 'communis pagamenti opidi de
Buscoducis'
plaats van de handeling:
de St. Janskerk

getuigen van de handeling:
mr. Jan Baten zoon, schepen van 's-Hertogenbosch en
Hendrik Berwout, poorter van 's-Hertogenbosch
Zie ook nr. 2008.

1972.
1439, 13 maart
Uitgifte erfpacht kamp Nuland
Wouter van Bellormo (Bellorino ?) z.v.w. Gillis van Bellormo geeft uit
aan: Aart van Brede z.v.w. Jan van Brede
van: een kamp van 5½ morgen land in Nuland zicht uitstrekkend van DIE NUWELANDER
STRAET tot aan DIE WOLFSDIJCK
voor: erfpacht 2 mud en 2 sester rogge voor het eerst te betalen op Lichtmis over vier jaar
lasten: onderhoud van de sluizen, sloten en weteringen.

1973.
1439, 27 maart
Overdracht erfpacht land Vrijdom - Eikendonk
Engbert Ludink z.v.w. Klaas gend. Cool Rolen zoon van den Dungen draagt over
aan: Jacob z.v.w. Gerard z.v.w. Jan Vrankzoon van den Dungen
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: 10 sesterzaad en 7½ roeden land in het Vrijdom op de EYKENDONCK en uit het huis en
de gebouwen die daar staan.

1974.
1439, 30 maart
Vestiging erfpacht goederen Den Dungen
Hendrik van der Meer z.v.w. Gijsbrecht van den Leempoel en gehuwd met Mechteld d.v.w.
Jan Watermaal vestigt
t.b.v.: Leria Schilders w.v. Klaas Bekkers
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. huis, erf, hof en 4 lopenzaad aangelegen land in Den Dungen op POELDONC grenzend aan
de gemene straat
2. een kamp van 3 morgen aldaar op YVELAER
3. stuk land van 10 lopenzaad grenzend aan 2.
Op de rug:
Later gaat hiervan 3 sester naar de Tafel van de H. Geest, 3 sester naar het Groot Gasthuis
en 2 sester naar de erven Schilders.
Deze oorkonde is op 26 januari 1596 ten overstaan van de schepenen gelezen.

1975.
1439, 1 april
Overdracht landerijen Oss Osscherschaijk
voor: IAN PETERS SOEN, GHERIT IANS SOEN, BAUWYN IANS SOEN ENDE WILLEM IAN
MATHYS SOENS SOEN schepenen van Oss
Sander z.v.w. Sander Boois gehuwd met Fye;
Albrecht z.v.w. Zebrecht Kloots;
Stein z.v.w. Deenke van Duur;
Jan z.v.w. Thomas Zebrechts zoon;
Jan z.v.w. Hein Keekens;
Bolle z.v.w. Bolle Snijders gehuwd met Aleid;
Aart z.v. Sander Ooden gehuwd met Fye en
Jacob z.v.w. Gijsbrecht 's Greven gehuwd met Liesbeth
zij dragen over
aan: Floris z.v. Jan van der Dussen
van: hofstad en een stuk land in Oss OP SCADEWIJCKE gend. SNELLERTS HOFSTAT grenzend
aan de gemene straat
lasten: gebuurcijns van Oss
Met het beschadigde schependomszegel van Oss.

1976.
1439, 9 april
Overdracht erfpacht goederen Haaren en Esch
Hendrik z.v.w. Aart Meijssen en w.v. Aleid d.v.w. Mette d.v.w. Jan Roest draagt over
aan: Willem Keijmp z.v.w. Jan Keijmp
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. huis, hof, akker en beemd in Haaren op de RUDONC grenzend aan de Aa en aan de
beemden van de natuurlijke kinderen v.w. Gillis, priester
2. 6 lopenzaad land in Esch in de BYGGENHOEVE.

1977.
1439, 9 april
Erkenning recht van naasting erfpacht nr. 1976
Willem Keijmp z.v.w. Jan Keijmp erkent
t.b.v.: Hendrik van Aken, vleeshouwer
van: zijn recht van naasting op de erfpacht vermeld in nr. 1976.
Zie voor de overdracht van dit recht aan Willem Keijmp het archief van het Groot Gasthuis

nr. 3710 regest nr. 851 (inv. Van Rooy).

1978.
1439, 22 mei
Keuze nieuwe deken kapittel St. Lambertuskerk Luik
Een groot aantal met name genoemde geestelijken, leden van het kapittel van de kerk van
Luik, maken door middel van notaris Jan van Broekhuizen, clericus van het bisdom Utrecht
en secretaris van het kapittel, het volgende bekend.
Hun deken, Gerard Rondelli, overleed op 10 mei 1439. Het kapittel is toen voor een
vergadering bijeen geroepen ten einde een opvolger te kiezen. Eerst worden zij die niet
bevoegd waren om te stemmen, omdat zij geëxcommuniceerd of geschorst waren,
verwijderd en vervolgens besluit men te stemmen. Tot stemopnemers worden benoemd
Jacob van Looveld, Jan DE DONOSTEPHANI en Jordaan van Baast. Deze trekken zich terug in
een kamer naast de kapittelzaal en voorzien zich van een notaris en getuigen. De stemming
is geheim en geschiedt met gezegelde brieven. De keuze valt op Hendrik Schatter kanunnik
en doctor in de medicijnen. Jacob Looveld heeft als oudste kanunnik als eerste het recht van
spreken en hij kiest Hendrik Schatter plechtig in de naam van de Vader, de Zoon en de H.
Geest tot deken. Vervolgens gaan zij naar het koor van de kerk en zingen, terwijl de klokken
worden geluid, het Te Deum. De scholaster maakt aan geestelijkheid en volk, aldaar in grote
getale bijeen, de uitslag met luider stem bekend.
Zij vragen de bisschop nu deze keuze goed te keuren en aan de nieuwe deken het bestuur
van 'hun' kerk toe te vertrouwen. Tenslotte vragen zij de notaris voornoemd dit alles te
beoorkonden.
Geestelijken genoemd aan het begin van de oorkonde:
de volgende priesters:
Gillis van Tiel (DE TYLIA), vice-deken
Jacob van Looveld
Jan DE DONOSTEPHANI, scholaster
Hendrik van Huusle, doctor in het kerkelijk recht
Godfried Mekkink
Jan van Boelichem, licenciaat in de rechten
Jan van Cortenbach
Jordaan van Baast, licenciaat in de rechten
Jan van Castellione, professor in de theologie
de volgende diakenen:
Jan van Malle en
Jacob van Lokhorst
de volgende subdiakenen:
Aart Chabot (of: Thabot)

Cristiaan Delbiest
Raso Delgavre
Raso van Rijkel
Reinier van Pallant
Jan Suolet
Willem van ....... (onleesbaar)
Wouter van Corswarem
en het hele kapittel van de kerk van Luik
plaats: de verkiezing (ELECTIO) geschiedde in de kapittelzaal die grenst aan het
bisschoppelijk paleis, de bekendmaking aan geestelijkheid en volk bij het graf van St.
Lambertus.
getuigen: mr. Peter van der Molen, kanunnik van de kerk van St. Paulus te Luik en mr.
Daniel van Blochem, licenciaat in de rechten en ADVOCATUS in het hof van Luik
Vijftiende-eeuws afschrift op papier

1979.
1439, 28 mei
Oorkonde kapittel Luik
Vicedeken en kapittel van de kerk van Luik maken bekend, dat zij twee personen hebben
benoemd tot hun zaakwaarnemers en hen opgedragen hebben de bisschop van Luik te
verzoeken de keuze beoorkond in nr. 1978 goed te keuren. Het zijn mr. Anselm CORRECTOR
LITTERARUM APOSTOLICARUM en aartsdiaken van Henegouwen en mr. Klaas van FORLINC,
aartsdiaken van de Condroz.
Vijftiende-eeuws afschrift op papier

1980.
1439, 26 juni
Vestiging erfcijns land Breugel
Rutger van den Doorn z.v.w. Hendrik ’s Kosters vestigt
t.b.v.: Hadewych d.v.w. Jan Wellen zoon van Son
van: erfcijns 2 Arnoldusguldens
uit: stuk land gend. 'T HAM in Breugel grenzend aan de gemene steeg en aan DIE BEKE.

1981.
1439, 17 juli
Testament van Willem Steenweg (volledig)
erfcijns huis Torenstraat

Notaris Herman ten Kolke van Doesburg, priester bisdom Utrecht, oorkondt.
Willem Steenweg natuurlijke z.v.w. Hendrik Steenweg, priester, maakt zijn testament
hij is poorter van 's-Hertogenbosch
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
[zijn echtgenote Aleid wordt wel genoemd, maar er wordt geen melding gemaakt, dat zij
toestemming geeft]
legaten:
1. aan de fabriek van St. Lambertus van Luik, aan de fabriek van de St. Janskerk en aan Onze
Lieve Vrouwe in laatstgenoemde kerk gezamenlijk 1 Arnoldusgulden
2. aan de CAPELLANI van de St. Janskerk ½ Arnoldusgulden
3. aan de kosters van deze kerk ¼ Arnoldusgulden
4. aan zijn erfgenamen 1 oude groot, zij delen verder niet in de erfenis
5. aan Aleid zijn echtgenote al zijn overige goederen met de bevoegheid daarover naar
believen te beschikken
6. aan de Tafel van de H. Geest een erfenis van 1 pond uit het huis en erf waar hij nu woont
en dat gelegen is aan de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de St. Janskerk
plaats van de handeling:
zijn woonhuis (zie legaat 6)
getuigen van de handeling:
Aart Gerijs, koster van de St. Janskerk
Jan van Beek z.v. Jan
Jan van Listerik
beide laatste poorters van ‘s-Hertogenbosch.

1981bis.
1439, 17 juli
Testament Willem Steenweg (volledig)
erfcijns huis [Torenstraat]
Identiek exemplaar bestemd voor Aleid, de echtgenote van Willem Steenweg.

1982.
1439, 22 juli
Vestiging erfpacht goederen Oisterwijk en Enschot
voor: GHERIJT BOCK LEONAERTS SOEN ENDE WILLEM LUWE schepenen van Oisterwijk
Gijsbrecht z.v.w. Dirk Belen vestigt
t.b.v.: Jan zijn zoon, verwekt bij w. Aleid de eerste echtgenote; Gijsbrecht is thans gehuwd
met Geertrui

van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
1. 1½ mud rogge uit huis en erf waar Gijsbrecht nu woont, in de vrijheid van Oisterwijk
2. ½ mud rogge uit goederen in Enschot
voorwaarden: de erfpacht zal worden uitbetaald na de dood van Gijsbrecht; Jan zal na de
dood van Gijsbrecht gelijk delen met de kinderen uit het tweede huwelijk van Gijsbrecht;
mocht hij dan niet bij Geertrui willen blijven, dan ontvangt hij deze erfpacht; na de dood van
Geertrui moet hij deze bij de erfdeling wel inbrengen
Met de zegels van de schepenen
onder de pliek: Jan Gijsbrechtsz. betaalde 27 (?) plakken [ = leges aan de secretaris?].

1983.
1439, 14 augustus
Testament Peter van Erp (uittreksel)
erfcijns Hinthamerstraat
Notaris Jan [de] Gruiter van Venrode, priester bisdom Luik, oorkondt
Peter van Erp z.v.w. Leonius van Erp, poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van geest en lichaam
[geen vermelding van een echtgenote]
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 1 Arnhemse gulden eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 Arnhemse gulden eens
3. aan de viceplebanen van deze kerk ½ Arnhemse gulden eens
4. aan de kosters van deze kerk 3 kromstaarten eens
en verder onder andere:
een erfcijns van £ 10 payment uit een huis en een erfgoed aan de Hinthamerstraat als volgt
te verdelen:
5. £ 3 aan de Tafel van de H. Geest ter vergroting van een spynde; te innen door de provisor
op voorwaarde dat deze na zijn dood ½ mud rogge zal uitdelen aan de armen zodra er
voldoende rogge op de markt is
6. £ 3 aan de predikheren voor een jaargetijde t.b.v. hem, zijn ouders en zijn vrienden; het
jaargetijde moet bestaan uit een vigilie en de dag daarop een requiemmis; na zijn
dood zullen de predikheren zijn uitvaart verzorgen dat wil zeggen 's nachts een gezongen
vigilie met negen lezingen, de dag erop op het hoogaltaar een mis voor de zielen; de paters
moeten ook 30 requiemmissen, 41 missen gewoonlijk gend. missen van Keizer Hendrik en
zes missen gend. GULDEN MISSEN opdragen.
7. £ 2 aan de minderbroeders voor een jaargetijde en een uitvaart beschreven als onder 6.
8. £ 1 aan de armen in het Groot Gasthuis
9. £ 1 aan de arme en vrome zusters genaamd van Orthen wonend in 's-Hertogenbosch
tegenover het clarissenklooster

plaats van de handeling:
woonhuis van de notaris bij het kerkhof van de St. Jan
getuigen van de handeling:
Jan van der Dunen, priester en beneficiaat in de St. Janskerk;
Jan Hendriksz. van Castelre
Simon van Itteren
alle clerici
Op de rug: afgelost in [15] 20
Ook aanwezig in het archief van het Groot Gasthuis (inv: Van Rooy, nr. 1862).

1984.
1439, 21 augustus
Overdracht erfpacht beemd Hilvarenbeek - Kiesserbroek
Hendrik van Uden z.v.w. Jan van Uden draagt over
aan: Jan van den Pas
van: drie vierde deel van een erfpacht van 1 sester uit ½ mud rogge
uit: een beemd gend. DIE HODONC in Hilvarenbeek in het DYESSENBROECK.

1985.
1439, 25 augustus
Vestiging erfpacht goederen Oss
Peter van Druten z.v.w. Godfried van Druten vestigt
t.b.v.: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. Aleid d.v.w. Reinier van Even
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: huis, erf, hof en aangelegen land groot 18 lopenzaad in Oss op DIE CORT/VOIRT
grenzend aan LEEFKENS CAMP en aan de gemene straat/plaats
Op de rug: blijkt, dat men later dit stuk van geen belang achtte.

1986.
1439, 26 augustus
Testament Hadewych van Son
erfpacht beemd Son (authentiek uittreksel)
voor:
notaris Jan [de] Gruiter van Venrode, priester bisdom Luik
van:
Hadewych d.v.w. Jan Willemsz.van Son, begijn in het Groot Begijnhof

zij is gezond van lichaam en geest
betreft de volgende legaten
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 3 kromstaarten
2. aan de fabriek van de St. Janskerk en O.L. Vrouw aldaar 6 kromstaarten
3. aan de CAPELLANI die daar de zielzorg doen 3 kromstaarten gezamenlijk
en verder onder andere
4. aan de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis een erfpacht van 1 malder Sonse maat
uit een beemd in Son in BOERT door beide gelijkelijk te verdelen
5. aan de Tafel en het Groot Gasthuis een erfcijns van 2 Arnhemse gulden uit een kamp
gend. HAM in Breugel (zie nr. 1980), op voorwaarde dat Herman ten Kolke [van
Doesburg] kanunnik in de St. Janskerk en Mechteld Ambrosiusdr., begijn in het Groot
Begijnhof, daar hun leven lang het vruchtgebruik van zullen hebben
plaats:
woonhuis van de notaris bij de St. Janskerk
getuigen:
Jan de Haze, pastoor van de kerk van het Groot Begijnhof;
Jan Hendriksz. van der Heze van Casterlo en
Simon van Itteren, beide clerici en in het bezit van een benificie.

1987.
1439, 5 september
Verkoop beemd Schijndel
Peter z.v.w. Gijb Wouters zoon draagt na verkoop over
aan: Peter van Goburdingen meester van de Tafel van de H. Geest
van: stuk beemd in Schijndel grenzend aan de Tafel en de Aa.

1988.
1439, 5 september
Erkenning recht van naasting beemd nr. 1987
Peter van Goburdingen, meester van de Tafel van de H. Geest
t.b.v.: Philips z.v. Philips Schoenmaker.

1989.
1439, 5 september
Overdracht recht van naasting nr. 1987
door: Philips z.v. Philips Schoenmaker

aan: Peter van Goburdingen, meester van de Tafel van de H. Geest
Deze oorkonde is in de zestiende eeuw herbezegeld.

1990.
1439, 9 september
Overdracht erfpacht akkerland Schijndel - Schootse Hoeve
Wijndelmoed d.v.w. Cristiaan van der Straten draagt over
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. de armen in het Groot Gasthuis
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: 4 lopenzaad en 10 roeden rogland in Schijndel in DIE SCHOETSCHE HOEVE met de helft
van de sloten gelegen aan weerszijden
Later is deze erfpacht overgedragen aan de Tafel.

-- 10 september
Testament Aleid van den Broek land Vrijdom
Geminuteerd maar op deze datum niet gegrosseerd testament van Aleid d.v. Gijsbrecht van
den Broek.
Gegrosseerd d.d. 15 juni 1440 (zie nr. 2006).

1991.
1439, 11 september
Testament Yda van Goburdingen (uittreksel)
erfpacht ligging onbekend; stichting spynde
Notaris Herman ten Kolke van Doesburg, priester bisdom Utrecht, oorkondt
Jonkvrouwe Yda echtgenote van Peter van Goburdingen, poorteres van ’s-Hertogenbosch,
maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ligt in haar ziekbed
zij handelt met toestemming van haar echtgenoot
betreft de volgende legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus 1 Arnhemse gulden eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 Arnhemse gulden eens
3. aan Onze Lieve Vrouw in deze kerk 1 Arnhemse gulden eens
4. de CAPELLANI in deze kerk 1 Arnhemse gulden eens
verder onder andere
5. aan de Tafel van de H. Geest na het overlijden van beide echtelieden een erfpacht van 3
mud rogge bestemd voor een spynde; haar echtgenoot moet de onderpanden aanwijzen
plaats van de handeling:

de kamer van het huis van de Tafel van de H. Geest
getuigen van de handeling:
Aart z.v. Gerard
Hendrik z.v. Dirk
Thijs van Helvoirt
Peter z.v. Aart Sowol van Hilvarenbeek
allen leken en inwoners van 's-Hertogenbosch

1992.
1439, 30 september
Verkoop hoeve St. Oedenrode - Koevering
Klaas z.v.w. Jan Klaasz. en gehuwd met Geertrui d.v.w. Jacob Nellensz. draagt na verkoop
over
aan: Gerard van den Bogaard natuurlijke z.v.w. Gerard van den Bogaard
van: huis, erf, hof en aangelegen land groot 2 mudzaad in St. Oedenrode op DIE
KOEVERINGE tussen het erf van Gerard van der Koeveringe en de gemene straat en verder
geheel omgeven door de gemeijnte van St. Oedenrode
lasten:
1. erfcijns 7 oude groten aan de geburen van St. Oedenrode
2. erfcijns 7 oude groten aan Jan van Beek, priester
3. erfpacht 2 mud rogge aan de Tafel van de H. Geest
4. erfpacht 28 lopen rogge Rooise maat aan de erven van Godfried Karper
5. erfpacht 16 lopen rogge Rooise maat aan w. Gillis Kraan
6. erfpacht 1 lopen rogge Rooise maat aan de vicaris van St. Oedenrode
Op de rug: blijkt, dat deze oorkonde bestemd was voor de Tafel.

1993.
1439, 10 oktober
Testament Hendrik van den Nieuwenhuis (uittreksel)
erfcijnzen huis Colperstraat en land Megen
stichting spynde

Notaris Herman ten Kolke van Doesburg, priester bisdom Utrecht, oorkondt
Hendrik van den Nieuwenhuis, verver en poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn
testament
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
[geen vermelding van een echtgenote die toestemming geeft; hij blijkt echter wel gehuwd
te zijn met ene Hadewych]

betreft de volgende legaten
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik ½ Arnoldusgulden eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk ½ Arnoldusgulden eens
en verder onder andere
3. aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 3 uit £ 14 payment uit een huis in de
Colperstraat; de erfgenamen mogen in plaats daarvan een andere erfcijns aankopen
4. aan de Tafel na zijn dood en die van Hadewych en zijn kinderen een erfcijns van 5½ oude
schilden uit goederen in de parochie van Megen
legaten 3 en 4 op voorwaarde dat deze renten bestemd zijn voor een spynde door de Tafel
te houden op zijn sterfdag of binnen acht dagen daarna; mocht de meester van het Geefhuis
deze renten niet voldoende achten voor een spynde, dan mogen zijn erfgenamen deze
renten verdelen onder de huisarmen
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in de Verwerstraat
getuigen van de handeling:
Wellen z.v. Wouter priester en
Aart Gerijs, koster van de St. Janskerk
Op de rug: blijkt, dat de graaf van Megen de erfcijns van 5½ oude schilden in 1472 heeft
afgelost en dat het vrijgekomen geld weer in andere renten is belegd.

1994.
1439, 13 oktober
Testament Liesbeth Avensz. (uittreksel)
erfpacht Best Ter Kapellen
Notaris Tielmans Feijter van Bommel, priester bisdom Utrecht, oorkondt
Liesbeth d.v.w. Jacob Avensz. maakt haar testament
zij is gezond van geest en lichaam
[geen vermelding van een echtgenoot die toestemming geeft]
betreft: de volgende legaten
1. aan de fabriek van de kerk van Luik ½ Arnoldusgulden eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk ½ Arnoldusgulden eens
en verder onder andere
3. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 3 mud rogge uit het goed van Emond z.v.w.
Jan van Helu gend. TER CAPELLEN in Oirschot onder Best
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatrix in de Hinthamerstraat

getuigen van de handeling:
Jan Vinnink, goudsmid en
Jan van den Plak
beide poorters van ‘s-Hertogenbosch.

1995.
1439, 22 oktober
Testament van Hendrik van Schoor en zijn echtgenote Heilwych (volledig)
Notaris Lubbert Sprakelaar, priester bisdom Utrecht, oorkondt

Hendrik van Schoor z.v. Hendrik en Heilwych d.v. Jan, echtelieden, inwoners en poorters van
’s-Hertogenbosch, maken hun testament
zij zijn gezond van geest, maar liggen ziek op bed
legaten:
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik ½ Gelderse gulden eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk en aan het beeld van de nieuwe Maria ½ Gelderse
gulden eens, gelijkelijk te delen
3. aan de CAPELLANI die in de St. Janskerk dienst doen 2 stuivers eens
4. aan de kosters van deze kerk 1 stuiver eens
5. aan de broederschappen van St. Barbara en St. Katrien ieder ½ Gelderse gulden
6. aan de broederschap van St. Agaat ¼ Gelderse gulden
7. de langstlevende is enig erfgenaam; mochten zij van deze ziekte genezen en zonder
wettig nageslacht na te laten overlijden, dan krijgt Simon, de broeder van Hendrik het
vruchtgebruik van de kamer waar zij wonen gelegen in het Klein Stoofstraatje (CLEEN
STOVESTRAETKEN); deze kamer hebben zij ooit gekocht van de meesters van het Groot
Gasthuis; na de dood van Simon gaat de kamer voor de helft naar het Groot Gasthuis en
voor de helft naar de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testatoren AFTER DIE CLEYN TOLLEN BRUGGESTRAET IN DIE CLEYN
STOEF
getuigen van de handeling:
Adriaan z.v. Barthold, clericus;
Gerard z.v. Gerard alias Kooman
Gerrit Gillis z.v. Maarten, wever
allen van het bisdom Luik.

1996.
1439, 1 december

Afstand rechten erfpacht land Tilburg
Jan Pels doet afstand
t.b.v.: Liesbeth w.v. Lambrecht Pels
van: zijn rechten op een erfpacht van 1 mud rogge Tilburgse maat in Tilburg te leveren uit
een stuk land van 6 lopenzaad in Tilburg in EERTBORNE (zie nr. 1662).

1997.
1439, 24 oktober [143..]
Vestiging erfpacht goederen Geffen
(datum ten dele onleesbaar)
Hendrik z.v.w. Lambrecht z.v.w. Hendrik Geerliks zoon
t.b.v.: Aart van Brede z.v. Jan
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: huis, erf, hof en aangelegen land van 10 lopenzaad in Geffen grenzend aan de
ZELANTSCHE (rest onleesbaar)
N.B.: zie ook nr. 1955.

1998.
1440, 21 januari
Overdracht erfpacht land Tilburg
Rutger van Erkel draagt over
aan: Liesbeth w.v. Lambrecht Pels
van: erfpacht 1 mud rogge Tilburgse maat en in Tilburg te leveren
uit: stuk land van 6 lopenzaad (zie nr. 1996).

1999.
1440, 20 februari
Bevel officiaal Luik
De officiaal van het bisdom Luik heeft naar aanleiding van een verzoekschrift van meester
Godfried van Rode, PROVISOR (sic) van de Tafel van de H. Geest, notaris Rutger van Arkel
van ‘s-Hertogenbosch, clericus van het bisdom Luik opgedragen om op verzoek van belanghebbenden grossen te maken van die akten die door wijlen notaris Hendrik Spilmeker en
wijlen notaris Willem van Herewaarden (HARWARDEN), priester van het bisdom Utrecht en
coadjutor in de St. Janskerk, slechts in hun protocollen zijn geminuteerd.
Ingevoegd in de oorkonde d.d. 15 juni 1440 (nr. 2006).

2000.

1440, 2 maart
Overdracht erfpacht huis Hinthamereinde
Liesbeth en Margard, zusters van Mechteld Venbosch, begijn in het Groot Begijnhof
aan: Godfried Boest t.b.v. het Groot Gasthuis en de Tafel van de H. Geest, ieder voor de
helft
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een vierde deel deel van een huis en erf op het Hinthamereind en grenzend aan het
water
bijz.: door Liesbeth d.v.w. Peter van den Nootboom in haar testament als lijfrente vermaakt
aan haar natuurlijke zr. Mechteld voornd. en na de dood van Mechteld als lijfrente aan
Liesbeth en Margard om na de dood van laatstgenoemden te vervallen aan het Groot
Gasthuis en de Tafel van de H. Geest

2001.
1440, 1 april of
1441, 1 april
Overdracht land en erfcijns Vrijdom - Deuteren en Vughtbroek
Tielman z.v.w. Aart Tielmans zoon draagt over
aan: Lambrecht van Doorn z.v. Christiaan t.b.v. Griet w.v. Gillis Boijen jr.
van:
1. de helft van 10 morgen land uit een kamp die behoorde aan Jan van den Plassche, ridder,
gelegen in Deuteren naast DIE CROMVOIRTSCHE BEEMDE
2. erfcijns 7½ schellingen uit 4½ hont in een kamp van 10 morgen INT VUCHTBROECK; deze
erfcijns is afkomstig van de stad ‘s-Hertogenbosch
onder de pliek: een onduidelijke aantekening over een latere transactie
op de rug: blijkt, dat deze oorkonde bestemd was voor Jan Maas.
N.B.: de datering luidt: ‘prima die mensis aprilis 1440’; het Paasjaar 1440 liep van 27 maart
1440 (n.st.) tot 16 april 1441 (n.st.).

2002.
1440, 22 april
Uitgifte erfpacht landerijen Berlicum
meester Godfried van Rode als meester van de Tafel van de H. Geest handelend met
toestemming van de provisor geeft uit
aan: Jan van Hedel z.v. Willem
van: drie stukjes land in Berlicum in DIE WESTERACKER waarvan het eerste grenst aan de
gemene straat, het tweede aan w. Hendrik Buk, priester, en aan de gemene straat en het
derde aan het abt van Berne
voor: erfpacht 1½ sester rogge
lasten: verscheidene rechten van overweg en de verplichting het middelste gedeelte van het

hek staande naast het eerste stukje te onderhouden
extra onderpand: een stukje land gelegen naast het eerste stukje voornd.

2003.
1440, 30 april
Overdracht erfcijns huis Colperstraat
Lambrecht van den Yvelaar z.v.w. Jan draagt over
aan: Aleid d.v.w. Reinier van Even
van: erfcijns £ 6 payment
uit: huis, erf en toebehoren in de Colperstraat op de hoek van de [Lange] Putstraat
onder de pliek: blijkt, dat een exemplaar van deze oorkonde werd overhandigd aan Jan [de]
Haze, pastoor van de kerk van het Groot Begijnhof.

2004.
1440, 14 mei
Afstand rechten akkerland Rosmalen
Aart Heijm z.v.w. Jan natuurlijke z.v.w. Aart Heijm en Jan z.v.w. Gerong van der Heijden
doen afstand
t.b.v.: meester Godfried van Rode die dit land vandaag t.b.v. de Tafel van de H. Geest heeft
verworven
van: hun rechten op twee stukken akkerland groot 1 sesterzaad en 1 lopenzaad beide
grenzend aan de Tafel.

2005.
1440, 30 mei
Overdracht kamp Orthen
Griet w.v. Hendrik z.v.w. Hendrik Matheeusz. draagt over
aan: Godschalk Roesmont
van: de helft van de tweede kamp naast DIE ORTENSCHE-DONCK; de tweede kamp is in zijn
geheel 5 morgen groot; verder de helft van een erfcijns van 30 schellingen rustend op de
tweede kamp en ooit verworven van de stad ’s-Hertogenbosch.
Afgeschreven in het 16e eeuwse cartularium nr. 737 f 5r/v.

2006.
1440, 15 juni
Testament Aleid van den Broek (volledig)
erfpacht Zeelst

voor:
(minuut) Willem van Harwarden, priester en dienstdoend in de St. Janskerk
(grosse) notaris Rutger van Arkel van ‘s-Hertogenbosch, clericus bisdom Luik
Aleid d.v. Gijsbrecht van den Broek maakt haar testament
zij is gezond van geest en lichaam
haar vader is aanwezig en bekrachtigt haar testament
legaten:
1. aan St. Lambertus 1 gulden eens
2. aan St. Jan 1 gulden eens
3. aan de Tafel van de H. Geest 1 morgen land OP DIE HOGEDONCK
4. aan de CAPELLANUS 8 butkens eens
5. aan de koster 8 butkens eens
6. aan Costuwe d.v. Hendrik Rovers een zilveren schaal en een zilveren COCLEAR
7. Onze Lieve Vrouw een erfpacht van 1 mud rogge
8. aan de armen in het Groot Gasthuis als 7.
9. aan de predikheren als 7.
10. aan de minderbroeders als 7.
de erfpachten vermeld onder 7-10 zijn Oerlese maat, worden betaald in Zeelst uit het goed
van Iwan van den Berge en moeten door de heffers op hun kosten afgehaald worden
bijz.: de minuut van het testament was geschreven in een klein boek dat zich bevond tussen
andere boekhoudkundige bescheiden (MANUALIA) en dat Rutger van Arkel ontving uit
handen van Herman ten Kolke, kanunnik in de St. Janskerk
plaats van de handeling:
(minuut) niet vermeld
(grosse) de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
(minuut)
Adriaan Bertoldsz., koster;
Hendrik z.v. Godfried van den Broek;
Gijsbrecht z.v. Gijsbrecht van den Brekelen
(grosse)
mr. Jan Batensz. en
Melis van den Heuvel, beide poorters van 's-Hertogenbosch
Op de rug: 1 morgen land op de Donk = 2 scharen
Niet vermeld is om wat voor guldens het gaat.
De datum van de minuut wordt niet vermeld.

2007.
1440, 23 juni
Overdracht recht van vruchtgebruik Het Hoge Huis te Stiphout

Jan van Rixtel natuurlijke z.v.w. Dirk de Rover, ridder, en weduwnaar v. Liesbeth d.v.w. Klaas
van Goederheijl
aan: Zeger z.v.w. Klaas van Goederheijl
van: zijn recht van vruchtgebruik en al zijn andere rechten op
1. de MANSIO gend. DAT HOGE HUYS in Stiphout grenzend aan de hoeve gend. TEN DYC en
aan 'T GOET TEN GASTHUYS
2. een stuk beemd gend. EEUSELAER in Stiphout in de jurisdictie van Helmond met
uitzondering van 1 sesterzaad land behorende tot de hoeve TEN DYC
voorw.: Jan voornd. blijft zijn leven lang de lasten rustend op het overgedragene betalen
aan Zeger voornd.

2008.
1440, 23 juni
Overeenkomst betreffende het goed Ten Dijk te Stiphout
Partijen:
A. Jan van Rixtel natuurlijke z.v.w. Dirk de Rover, ridder
B. Zeger z.v.w. Klaas van Goederheijl
Inhoud:
Jan zal de hoeve gend. Ten Dijk in Stiphout zijn leven lang bezitten; na zijn dood zal de hoeve
met de beesten en alle andere toebehoren voor de helft gaan naar de erfgenamen van
Jan en voor de helft naar Zeger of diens erfgenamen; iedere helft moet jaarlijks 9 oude
schilden opbrengen; de opbrengst van DAT HOGEHUYS, eens van Jan de Loze, is niet bij deze
9 oude schilden inbegrepen; mocht Jan de hoeve bezwaren, dan komen de daaruit
voortkomende lasten voor zijn rekening.

2008a.
1440, 9 juli
Overdracht erfpacht goederen Heeswijk
Dirk z.v.w. Dirk Ywyns draagt over
aan: Ermgard w.v. Gerard Kolvere z.v.w. Peter van Doeveren
van: erfpacht 14 sester uit 2 mud rogge en 2 sester rogge
uit: zie nr. 1529
Niet in originali bewaard, maar gevidimeerd in nr. 2056.

2009.
1440, 3 augustus
Overdracht erfcijnzen (Vught) Wargarshuizen en erfpachten Wargarshuizen en Nistelrode
hoeve Ter Molenvoort

mr. Aart Buk
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
1. erfcijns 42½ schellingen en 22½ schellingen te betalen in Esch uit alle goederen van
Hendrik van Werengodshuizen gelegen in WERENGODSHUSEN
2. erfpacht 3 mud rogge uit niet nader aangeduide goederen
3. erfpacht 3 mud rogge uit de hoeve TER MOLENVOIRT in Nistelrode en uit EEN GESLACH in
Heesch in DIE AUDE BLEKEN, afkomstig van vrouwe Ermgard d.v.w. Aart van Waderle c.s.
Zie ook nr. 1971.
De valuta wordt niet vermeld.

2010.
1440, 12 augustus
Testament Thijs van Teeffelen (uittreksel)
erfcijns onderpand nog aan te wijzen
Notaris Lubbert Sprakelaar, priester bisdom Utrecht, oorkondt
Thijs van Teeffelen, inwoner en poorter van ’s maakt zijn testament
betreft de volgende legaten
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus
2. aan de fabriek van de St. Janskerk
3. aan het beeld van de nieuwe Maria
4. aan de CAPELLANI van de St. Janskerk
1-4 ieder ¼ Arnhemse gulden
en verder onder meer
5. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 2 sester rogge: zijn echtgenote [van wie
overigens niet wordt gezegd, dat zij heeft ingestemd] heeft daarvan het vruchtgebruik en
moet zelf de onderpanden aanwijzen
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in ‘s-Hertogenbosch IN DIE MORTER bij de Lombardsbrug
getuigen van de handeling:
Gerard van Orthen, priester en vicarius perpetuus van de St. Janskerk
Emond z.v. Herman
Engelburg z.v. Jan Bak
alle van het bisdom Luik
Op de rug: deze erfpacht is later betaald door de kinderen van de testator wonend in de
Kerkstraat.

2010a.
1440, 18 augustus
Testament Mechteld Bijnnen (volledig)
erfpacht Nistelrode
voor:
(oorspr.) d.d. 14 april 1399 notaris Adam van Mierde van ‘s-Hertogenbosch
geen vermelding van clericus of priester
(auth. afschrift) d.d. 18 augustus 1440 notaris Rutger van Arkel, clericus bisdom Luik
jonkvrouwe Mechteld Bijnnen, poorteres van 's-Hertogenbosch maakt haar testament
zij is gezond van geest en lichaam.
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus 5 schellingen eens [valuta niet aangeduid]
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 5 schellingen eens [valuta niet aangeduid]
3. aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 13 schellingen uit een erfcijns
van 33 schellingen payment bestemd voor een jaargetijde
4. aan de minderbroeders een erfcijns van 20 schellingen uit voornoemde erfcijns van 33
schellingen payment bestemd voor een jaargetijde
5. aan mr. Aart Buk, haar natuurlijke zoon, een erfpacht van 3 mud rogge uit een hoeve die
was van w. Aart van Waalre, gend. TER MOLENVOIRT, in Nistelrode, en uit een beemd gend.
EEN GHESLAC in Heesch in DE AUDE PLEKEN (sic)
6. aan mr. Aart Buk al haar andere goederen
plaats van de handeling:
(oorspr.) het stenen huis van w. Godfried Scheijvel in de Hinthamerstraat
(auth. afschr.) het woonhuis van notaris Rutger van Arkel
getuigen van de handeling:
(oorspr.) Jan van Straten, clericus bisdom Luik;
Gooswijn van der Sluizen en
Katrijn, echtgenote van Gooswijn voornd.
allen bisdom Luik
(auth. afschr.) Ludolf Buk en
Hendrik van Eijk, clerici en poorters van ‘s-Hertogenbosch.

-1440, 18 augustus
Oorkonde over de vestiging van een erfpacht van 13 lopen rogge uit een hofstad in Geffen.
Uitgewonnen op 14 april 1508 (zie nr. 3301).

2011.

1440, 5 september
Testament Tielman Piekevet (aanvulling)
erfcijns huis Hinthamereind en landerijen Lith
Notaris Jan [de] Gruiter van Venrode, priester bisdom Luik, oorkondt
Tielman z.v.w. Jan Piekevet, poorter van 's-Hertogenbosch maakt zijn testament
hij is gezond van geest en lichaam
[geen vermelding van een echtgenote die instemt]
betreft:
hij herroept de aanvulling op een testament gemaakt voor notaris Jacob Gobij en vult zijn
testament gemaakt voor voornoemde notaris op de volgende wijze aan: hij vermaakt aan de
armen die thans vertoeven in een zeker gasthuis dat gelegen is in de Hinthamerstraat [sic]
en dat door Reinier van Arkel of de executeurs van zijn testament gesticht moet worden een
erfcijns van £ 2; aan de Tafel van de H. Geest een erfcijns van £ 1; beide erfcijnzen gaan uit:
1. een huis in de Hinthamerstraat
2. twee stukken land in Lith in de STECKENCAMP groot 1½ morgen
3. een stuk land in Lith in de hoeve gend. COELENHOFFE groot 2½ hont
4. een stuk land in Oss ACHTER MEKELEN DONCK groot 7½ hont
plaats van de handeling:
woonhuis van de notaris
getuigen van de handeling:
Jan Rutgersz. van Grave, rector van de kapel van de voetboogschutters in 's-Hertogenbosch
en priester;
Jan Hendriksz. van Casterlo, clericus
Bertrem Jansz. Spelmeker [of Speldemaker]
allen zijn inwoners van ‘s-Hertogenbosch
Op de rug: blijkt, dat het huis waaruit de erfcijns ging door de testator en zijn weduwe
bewoond werd en dat het lag aan de Hinthamerstraat tegenover de St. Jacobsstraat
bij een steeg.

2012.
1440, 7 oktober
Betalingsbelofte erfpacht alle goederen
Jacob Bac z.v.w. Wouter Bak
aan: Aart van Weilhuizen t.b.v. Jan z.v.w. Reinier Haangreve
van: erfpacht 30 mud rogge [sic]
uit: al zijn goederen.

2013.
1440, 5 november
Testament Leria weduwe Bekker (aanvulling)
erfpacht Den Dungen
Notaris Herman ten Kolke van Doesburg, priester bisdom Utrecht
Leria w.v. Klaas Bekker, poorteres van ’s-Hertogenbosch, maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
betreft:
zij bekrachtigt de beschikkingen getroffen voor notaris Jan [de] Gruiter van Venrode en
legateert verder
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus
2. aan de fabriek van de St. Janskerk
3. aan de nieuwe Maria en de broederschap van Maria in de St. Janskerk ieder ½ Rijnsgulden
4. aan de CAPELLANI van de St. Janskerk 1 Arnoldusgulden
5. aan de kosters van deze kerk 2 stuiver
en verder onder andere
6. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 3 sester rogge
7. aan de armen in het Groot Gasthuis een erfpacht van 3 sester rogge
6-7 uit een erfpacht van 1 mud rogge uit goederen in Den Dungen
8. aan Gerlacus d.v. Boudewijn Petersz. een erfpacht van 3 sester rogge gedurende haar
leven
9. aan Heilwych natuurlijke d.v. Gerard Hels een erfpacht van 3 sester rogge gedurende
haar leven
10. aan Jacoba d.v. Rudolf Vos die zij boven de doopvont gehouden heeft een erfpacht van 1
malder gedurende haar leven
8-10 uit de reeds genoemde erfpacht van 1 mud rogge uit goederen in Den Dungen en uit
een erfpacht van 1 mud rogge uit goederen uit het dorp Hintham in de parochie van ‘sHertogenbosch en alleen op voorwaarde dat deze drie personen na advies ingewonnen te
hebben bij vrienden en familieleden in het huwelijk treden of de geestelijke staat aannemen
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatrix in de Orthenstraat bij de kapel St. Elooi
getuigen van de handeling:
Jan van Spoordonk en
Jan van Gewanden
beide poorters van ‘s-Hertogenbosch.

2014.
1440, 9 december
Vestiging erfcijns goederen Vught-St. Lambertus

Aart z.v.w. Reinier Hessels 's Molners zoon van Vught vestigt
t.b.v.: Maarten de Greve t.b.v. de Onze Lieve Vrouwebroederschap in Vught
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: huis, erf en hof in Vught-St. Lambertus.
op de rug: aantekening dat het om 20 sch. payment gaat en dat deze gekocht en afgelost
zijn van de Onze Lieve Vrouwebroederschap in Vught-St. Lambertus.

2015.
1440, 10 december
Oorkonde officiaal sterfhuis kluizenares Vught
De officiaal van het bisdom Luik maakt aan de plebaan of viceplebaan van de St. Janskerk en
aan alle andere priesters, clerici en notarissen die onder hem ressorteren bekend, dat
Godfried van Rode, provisor [sic] van de Tafel van de H. Geest in ‘s-Hertogenbosch, hem
heeft meegedeeld, dat personen die van de Tafel een vast inkomen ontvangen of van de
goederen van het huis leven, aan dit huis onderworpen zijn en dat hun bezittingen na hun
dood volgens een loffelijke gewoonte van de stad ‘s-Hertogenbosch (‘de laudabilibus usu et
consuetudine ipsius opidi’) aan de Tafel toevallen.
Nu is onlangs jonkvrouwe Geertrui, kluizenares op het kerkhof van de St. Lambertuskerk van
Vught, overleden. Zij genoot een vast inkomen van de Tafel. Desalniettemin beletten
Lubbert van Sprakelaar, priester en vice-plebaan van de St. Janskerk, vergezeld van Aart de
Kort, dienstdoend in de St. Lambertuskerk te Vught, de meester van de Tafel bezit te nemen
van de door Geertrui nagelaten huisraad, kleding, geld en sieraden, ofschoon zij deze zonder
onderbreken meer dan 40 jaar heeft gebruikt. De officiaal beveelt deze twee heren en al
diegenen, die het aangaat, op straffe van schorsing uit het ambt, excommunicatie en een
boete van 100 Engelse nobelen (de helft voor de bisschop van Luik en de helft voor de
meester van de tafel) om binnen zes dagen de goederen van wijlen Geertrui aan de meester
van de Tafel over te geven. Mochten zij niet gehoorzamen, dan zullen zij worden gedaagd
voor de officiaal.
Het zegel van de officiaal is nagenoeg verdwenen. Het stuk is ondertekend door Daniel van
Zeeland.

2016.
1441, 14 januari
Overdracht huis Vismarkt
Peter, Jan, Maarten, Dirk en Heilwych k.v.w. Peter Pels en Fyssia d.v.w. Aart Monik;
Jan [de] Lu, vleeshouwer en gehuwd met Yda d.v.w. Peter Pels;
Aart en Peter k.v.w. Jordaan Grotaart en Heilwych (Heilwych is d.v.w. Peter Pels en Fyssia
voornd.);
Hendrik, Gijsbrecht en Aart k.v.w. Aart Pels z.v.w. Peter Pels en Fyssia voornd;
Peter Pels z.v.w. Gijsbrecht Pels

Klaas en Jan k.v.w. Lambrecht van Goederheijl en w. Liesbeth (Liesbeth was d.v.w. Peter en
Fyssia voornd.)
zij allen dragen over
aan: Hendrik [de?] Reijger
van:
1. de helft van een huis en erf voorbij de Visbrug met uitzondering van een stuk land dat aan
een ander toebehoort
2. de helft van een erfcijns van £ 4 uit het huis onder 1.
3. de helft van een erfcijns van 17 groten uit het huis onder 1.

2017.
1441, 21 januari
Overdracht recht van vruchtgebruik land St. Michielsgestel
Liesbeth w.v. Jan de Wit
aan: Hendrik haar zoon
van: haar recht van vruchtgebruik op een stuk land in St. Michielsgestel in het LIEVENROT
grenzend aan Peter de Hoosch z.v.w. Aart van der Braken.

2018.
1441, 21 januari
Verkoop land St. Michielsgestel
Hendrik de Wit z.v.w. Jan de Wit en Liesbeth dragen na verkoop over
aan: Peter de Hoosch
van: het land vermeld onder nr. 2017.

2019.
1441, 24 januari
Uitgifte erfpacht goederen Heeswijk
Sofie d.v.w. Gijb Wouters zoon van Heeswijk geeft uit
aan: Jacob van den Noddenveld z.v.w. Jacob
van:
1. de helft van een huis, erf hof en aangelegen land groot 1 bunder in Heeswijk 'AENT
GELEER grenzend aan de pastoor van Heeswijk
2. de helft van een huis, erf, hof en aangelegen land groot 5 lopenzaad aldaar aan DIE
VELTSTRAET
voor: erfpacht 2 mud rogge voor het eerst te betalen over twee jaar
lasten: deze komen voor rekening van de erfpachter en bestaan uit:
1. erfcijns 1 oude groot aan N.N.
2. erfpachten van 1 s. en 2 mud rogge aan N.N.

onder de pliek: deze oorkonde was bestemd voor Sofie
Zie ook nr. 2033.

2020.
1441, 17 maart
Overdracht erfpacht land Deurne
Gooswijn Model van der Donk draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 19 lopen rogge Helmondse maat en te leveren op het onderpand
uit: stuk land van 8 lopenzaad in Deurne in DIE WYENCAMP.

2021.
1441, 17 maart
Overdracht erfpacht landerijen Helmond en Deurne
Gooswijn Model van der Donk draagt over
aan: Godfried van Rode
van: erfpacht 3 mud rogge Helmondse maat te leveren in Deurne
uit:
1. de helft van 1 bunder beemd in Helmond in DIE RIETBEEMDE
strekkend van de Aa tot aan de Tafel van de H. Geest
2. stuk land van 1½ lopenzaad in Deurne OP DIE HOVEN grenzend aan een zeker altaar in de
kerk van Beek
3. stuk land van 1½ lopenzaad grenzend aan het altaar vermeld onder 2.
4. stuk land van 1½ lopenzaad grenzend aan DIE GRUENENWECH en aan de hoeve TOT ESPE
Op de rug: blijkt, dat deze overdracht te maken heeft met een legaat van ...... (onleesbaar)
Beijs.

2022.
1441, 17 maart
Overdracht erfpacht goederen Deurne
Gooswijn Model van der Donk draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 mud rogge Helmondse maat te leveren op de onderpanden
uit:
1. stuk land van 8 lopenzaad gend. DIE EMMELHEZE in Deurne grenzend aan DIE
GRUENENWECH
2. huis en hof aldaar aan drie zijden grenzend aan de gemene weg.

2023.
1441, 17 maart
Overdracht beemd Helvoirt - Noordbroek
Herman Witen z.v.w. Herman Witen draagt over
aan: Aart z.v.w. Aart z.v.w. Herman Noyens
van: de helft van 3 bunder beemd in Helvoirt in het NOERTBROEC grenzend aan de
jonkvrouwe Perwez en aan de Tafel van de H. Geest.

2024.
1441, 18 maart
Verkoop huis Achter de Mandemakers
Hendrik Reijger z.v.w. Hendrik Reijger draagt na verkoop over
aan: Willem Keijmp z.v.w. Jan Keijmp
van:
1. huis, erf en hof daarachter voorbij de Visbrug in DIE MANDMEKER STRAET strekkend
vanaf de Visbrug langs het water aldaar en grenzend aan de stadsmuur
2. een hof daarnaast gelegen achter het erfgoed van Otto van Engelen en aan de stadsmuur
lasten:
1. erfcijns 1 oude groot aan de hertog
2. andere erfcijnzen ter waarde van £ 16
Dit exemplaar was bestemd voor Hendrik Reijger.

2025.
1441, 28 maart
Oorkonde officiaal
waarschuwing aan onwillige debiteuren
De officiaal van het bisdom Luik beveelt alle priesters, clerici en onder hem vallende
notarissen, dat zij alle personen die iets schuldig zijn aan Godfried van Rode, meester van de
Tafel van de H. Geest, aanmanen deze binnen zeven dagen te voldoen. Priesters die niet
gehoorzamen worden uit hun ambt geschorst. Clerici en leken worden geëxcommuniceerd
en dit moet openbaar worden gemaakt. Geschorste priesters die na nog eens zeven dagen
niet betaald hebben worden ook geëxcommuniceerd. Debiteuren die vorderingen van de
meester van het Geefhuis willen bestrijden, kunnen zich wenden tot de officiaal.
Het zegel van de officiaal is nagenoeg verdwenen.

2026.
1441, 19 april
Verkoop land Tilburg Korvel

voor: AERT VAN DER HEYDEN ENDE GHERYT BOCK LEONAERTS SOEN, schepenen van
Oisterwijk
door: Jan de Slootmaker natuurlijke z.v.w. Jan de Slootmaker en w. Liesbeth (Liesbeth is
d.v.w. Thijs Kauwaarts)
zij dragen na verkoop over
aan: Zebrecht z.v.w. Aart van der Hoeven
van: stuk land in Tilburg van 1 lopenzaad IN DIE CORVERLAER ACKER grenzend in het zuiden
aan de gemene weg
bijz.: door Liesbeth in haar testament vermaakt aan Jan voornd. en aan Klaas, een andere
natuurlijke z.v. Liesbeth
De zegels van de schepenen zijn verdwenen.

2027.
1441, 27 april
Overdracht erfcijns goederen St. Oedenrode Oude Vrijheid
Peter, Gillis en Marina k.v.w. Willem z.v.w. Peter Herenthom draagt over
aan: Evert Hulsman z.v.w. Aart Hulsman
van: erfcijns £ 4 payment
uit: huis, erf, hof en aangelegen erfgoed in de vrijheid van St. Oedenrode bij de Plaats (APUD
PLATEAM).

2028.
1441, 17 mei
Erfdeling hoeve Helvoirt
Partijen:
A.
Gerrit Schilder, Rudolf zoon van Gerrit voornd., Aart van Broekhoven en Willem
Dicbier Jans zoon
B.
de Tafel van de H. Geest
Zij delen op verzoek van Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest en
handelend met toestemming van de provisor de hoeve v.w. Cristina Meelmans gelegen in
Helvoirt
aan A wordt toebedeeld:
1. stuk land met zijn sloten groot 5 lopenzaad en 41 roeden met de helft van een leeg
stukje daaraan grenzend
2. een eusel van 72 roeden gelegen aan het einde van 1. 'schietend' van de grote straat tot
aan de pastoor van Helvoirt
3. stuk land met zijn sloten groot 5 lopenzaad grenzend aan de straat
4. stuk land van 4½ lopenzaad en een weiveld van 2½ lopenzaad en 4 r. strekkend van de
gemene straat tot aan het broek

5. 11½ lopenzaad en 5 roeden beemd
6. de helft van het erf van w. Cristina Meelmans groot 34 lopenzaad en 26 roeden en
grenzend aan de gemene straat en DAT WEYVELT met de bebouwing erop
7. de helft van DAT WEYVELT groot 6½ bu en grenzend aan het broek
8. de helft van 3 bunder broek grenzend aan 7.
9. de helft van 2 bunder broek aldaar, grenzend aan 8. en aan DAT BROEC VAN HAEREN
10. de helft van 1 bunder broek achter Cromvoirt IN DIE STRYPT behorend tot de gemeijnten
van Esch, Haaren en Cromvoirt
Op voorwaarde dat partij B een recht van weg heeft over deze percelen en dat partij A aan B
jaarlijks een erfpacht van 1 mud rogge levert: deze erfpacht is aflosbaar met 40
Rijnsguldens
aan B wordt toebedeeld:
1. stuk land groot 5 lopenzaad en 36 roeden, verder als A-1
2. een eusel, verder als A-2
3. stuk land groot 5 lopenzaad en 1 roeden, verder als A-3
4. een heiveld grenzend aan 3., groot 3 lopenzaad en 3 roeden
5. een stuk VOERWEEC land van 2 lopenzaad en 42 roeden en een stuk erf met houtwas
groot 4 lopenzaad grenzend aan de gemene straat
6. een stuk beemd van 7½ lopenzaad
7. de helft van het erf v.w. Cristina Meelmans groot 34 lopenzaad en 26 roeden, zonder
bebouwing
8. de helft van een weiveld groot 6½ bunder, verder als A-7
9. de helft van een broek groot 3 bunder, verder als A-8
10. de helft van een broek van 2 bunder, verder als A-9
11. de helft van 1 bunder broek, verder als A-10
Op de rug: de erfpacht is later met 40 Peters afgelost.

2029.
1441, 20 mei
Overdracht tiend van Zeelst
Wouter van Gennip en Willem Waarloos draagt over
aan: Godfried z.v. Salomon van Eindhoven
van: een of de tiend v.w. Aart Rover, ridder, gelegen in Zeelst
bijz.: verworven van Robrecht natuurlijke z.v.w. Robrecht van Grevenbroek, ridder.

2030.
1441, 1 juni
Overdracht erfpachten goederen Vught-St. Lambertus en Cromvoirt
Aart van Kapellen z.v.w. Dirk en gehuwd met Johanna d.v.w. Zeger z.v.w. Aart Zegers zoon
draagt over

aan: Hendrik z.v.w. Zeger z.v.w. Aart Zegers zoon
van: de helft van de volgende erfpachten
1. 10 lopen rogge
2. ½ mud rogge
3. ½ mud rogge
4. ½ mud rogge
5. 4 lopen rogge
uit:
ad 1. een hofstad in Vught-St. Lambertus
ad 2. een stuk land in Cromvoirt
ad 3. huis, hof en stuk aangelegen land in Cromvoirt grenzend aan de gemene plaats/straat
en uit alle goederen van de debiteur
ad 4. huis, erf, hof en aangelegen landerijen groot 1 mudzaad in Cromvoirt grenzend aan DIE
LOERVOERTSCHE STRAET en uit 4 lopenzaad land gelegen aan de overzijde van deze straat
ad 5. stuk land gend. DIE MEENT in Cromvoirt en nog een stuk land aldaar grenzend aan de
BESSELUKENS HOEVE.

2031.
1441, 10 juni
Testament Jan Dagverlies (volledig)
erfpacht Zeelst
Gijsbrecht van Oostrum, priester bisdom Utrecht en plebaan in de St. Janskerk, oorkondt
Jan Dagverlies sr., poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ziek; hij herstelde echter
geen vermelding van een echtgenote
hij maakte op 9 april 1441 zijn testament
legaten:
1. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden in Zeelst aan
hem vermaakt door Mechteld d.v.w. Gerard
2. aan de Tafel van de H. Geest zijn rechten op een erfpacht van 6 mud rogge
en 4. mud gerst door hem geërfd van Mechteld voornd.:
Mocht hij genezen, dan zal hij deze goederen alsnog schenken aan de Tafel
3. aan de Tafel voornd. 25 gouden Peters
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator in de Vughterstraat
getuigen van de handeling:
Hendrik Berwout
Aart Berwout en
Klaas van Straten,

allen poorters van ‘s-Hertogenbosch
op de rug: de erfpacht vermeld onder legaat 2 ging uit onderpanden in Strijp
Met het zegel van de oorkonder.

2032.
1441, 13 juni
Overdracht erfcijns goederen Schijndel Lutteleinde
Agnes w.v. Floris van den Velde en Jan Haubraken z.v.w. Leo Haubraken aan: Hendrik z.v.w.
Aart Kamparts, een van de debiteuren
van: erfcijns 3½ oude groten
uit: huis, erf, hof en aangelegen stuk land van 7 lopenzaad in Schijndel aan het
LUTTELEYNDE grenzend aan de gemene plaats/straat

2033.
1441, 3 juli
Overdracht erfpacht goederen Heeswijk
Sofie d.v.w. Gijb Wouters zoon van Heeswijk
aan: Gillis z.v.w. Jan Hendriks zoon van den Hoornik (of: Hoorink)
van: erfpacht 2 mud rogge (zie nr. 2019)
uit: zie nr. 2019
Op de rug: verworven via het testament van H.... (onleesbaar) van Elmpt.

2034.
1441, 11 juli
Overdracht beemd Oisterwijk of Udenhout
voor: GHERYT BOCK LEONAERTS SOEN ENDE HENRICK ENGBRECHTS SOEN VAN RYEL,
schepenen van Oisterwijk
door: Jan Vendijk z.v. Hendrik Vendijk
aan: Jan z.v.w. Wouter z.v.w. Hendrik Toijt Vannijs, zijn zwager
van: de helft van een stuk beemd gend. DAT HEYSTSCHE BROEC grenzend aan DIE
GOMELAERSTRAET (de andere helft blijft zijn bezit)
voorw.: zij zullen ieder hun helft van de beemd omheinen en omgreppelen
Met de gave zegels van de schepenen.

-1441, 22 juli
Minuut van het testament van Thys van Meerlaar en Yda zijn echtgenote
gegrosseerd d.d. 5 april 1471 (nr. 2731)

2035.
1441, 3 augustus
Belening erfpacht Mierlo Hofgoed
Philips, hertog van Brabant, maakt bekend, dat hij te Brussel Godfried van Rode, meester
van de Tafel van de H. Geest, beleend heeft met een erfpacht van 7 mud rogge uit 't
hofgoet van Mierlo. Deze erfpacht is gevestigd voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch.
Op de rug: vroeg 17e eeuwse aantekening, waaruit blijkt, dat de heer van Mierlo beloofd
heeft ten overstaan van de schepenen van ‘s-Hertogenbosch d.d. 4 juni 1610 (register
bijgehouden door secretaris J. van den Velde), dat hij op zijn kosten zal zorgen voor het
verhef voor het Leenhof van Brabant te Brussel.
Met het zegel van de hertog en dat van Godfried van Meerbeke, leenman van de hertog; dat
van Klaas Govy, eveneens leenman, is verdwenen
Geborgen in zegelkast nr. 34.

2036.
1441, 7 augustus
Vestiging erfcijns huis St. Janskerkhof
Aart de Leeuw z.v.w. Dirk de Leeuw vestigt
t.b.v.: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. Meus Zutrix
van: erfcijns 20 schellingen
uit: huis en hof in een straatje dat loopt van de Kerkstraat langs het St. Janskerkhof, achter
de muur aldaar, in de richting van de Hinthamerstraat; het grenst aan de Tafel van de H.
Geest en strekt zich uit vanaf het straatje voornoemd naar een zekere weg
Op de rug: blijkt dat dit huis achter de toren van de St. Janskerk lag.

2037.
1441, 28 augustus
Overdracht erfpacht kasteel c.a. Son en tiend te Goirle (?)
Daniel Roesmont
aan: Aart Rover van der Poorten en Jan van Kranendonk mede t.b.v. Jan Baten zoon
van: erfpacht 5 mud rogge
uit:
uit:
1. een vierde in zekere tiend in de parochie van GOERLE (sic) afkomstig van Hendrik Everdey
2. een hooghuis (DOMUS SUPERIOR), erf en bijbehorende grachten
3. de poort, schuur en turfkot (CESPITINIUM)
4. de helft van het achterhuis (DOMUS POSTERIOR) en het duifhuis (COLUMBARI DICTO
DUYFHUYS)

5. twee erfgoederen gend. GELOECTEN vóór genoemde poort gelegen en uit de bijbehorende wegen
6. een beemd gend. DIE CALVERBEEMT
7. DIE COELHOF en de bomen in deze hof
8. EEN DRYESSELKEN gelegen vóór de buitenste poort naast de kamp
9. de PISCARIA gend TSAVOIRT (?)
2-9 alle in de parochie van Son
10. uit DIE GUEDE TER KEMENADEN die hij geërfd heeft van zijn moeder en waarvan zijn
vader nog het vruchtgebruik heeft
11. al zijn andere goederen.

2038.
1441, 28 augustus
Afstand rechten erfpacht nr. 2037
Gijsbrecht en Godschalk Roesmont, gebroeders
t.b.v.: Aart Rover van der Poorten en Jan van Kranendonk mede t.b.v. Jan Baten zoon
van: hun rechten op de erfpacht vermeld onder nr. 2037.

2039.
1441, 4 september
Testament Katrijn Stamelart (uittreksel)
erfpacht Heesch ligging onbekend
Peter Molleren, priester en plebaan van de St. Janskerk, oorkondt.
Katrijn echtgenote van Peter Stamelart en poorteres van ’s-Hertogenbosch, maakt haar
testament
zij is gezond van geest, maar ligt ziek in bed
zij handelt met toestemming van haar echtgenoot
betreft de volgende legaten
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk 1 oude groot eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 oude groot eens
3. O.L. Vrouw in de St. Janskerk 1 oude groot eens
4. aan de priesters van deze kerk 1 oude groot eens
5. aan de kosters van deze kerk 1 oude groot eens
6. aan het Groot Gasthuis en de THG een erfpacht van 1 mud rogge
uit onderpanden in Heesch te aanvaarden na het overlijden van haarzelf, haar echtgenoot
en haar kinderen
plaats van de handeling:
woonhuis testatrix bij de Korenbrug

getuigen van de handeling:
Adriaan Bertoldsz., clericus en koster van de St. Janskerk en
Hendrik Vos, inwoner van ‘s-Hertogenbosch
Het zegel van de oorkonder is verdwenen.

2040.
1441, 7 september
Verkoop huis Hinthamereinde
Jan van Ouden z.v. Willem draagt na verkoop over
aan: Jan Kamparts z.v.w. Lodewijk
van: huis, erf en hof naast de Hinthamerstraat in het MUNTELKEN grenzend aan het
KOYTSGASTHUYS strekkend van een stukje onbebouwd erf en vanaf de middelste sloot; met
het recht om het stukje erf grenzend aan de GELYNT te gebruiken dat loopt van het
stukje leeg erf over de stenen brug naar de Hinthamerstraat en met het recht om een trap
liggend voor de poort van Jan van Ouden, naast de stenen brug, voornd. te gebruiken
lasten: grondcijns aan N.N.
voorw.: het stukje erf is en blijft gemeenschappelijk bezit van koper en verkoper en mag
niet worden bebouwd; de trap, de poort, de brug, het straatje en de poorten staande in dit
straatje zullen door koper en verkoper gezamenlijk worden onderhouden.

2041.
1441, 28 september
Overdracht erfpachten hoeve Moergestel en landerijen Schijndel-Delschot en SchijndelHautaart
Gerard van der Aa. z.v.w. Gerard van der Aa draagt over
aan: Melis van den Heuvel en Gooswijn Tolink als kerkmeesters van de St. Janskerk
van:
1. de helft van een erfpacht van 12 mud rogge die toebehoorde aan Jan van Brakel, ridder
en gehuwd met Jut d.v.w. Jan van Gestel
2. erfpacht van 1½ mud rogge
3. erfpacht van 1½ mud rogge
uit:
ad 1. een hoeve in Moergestel
ad 2. een stuk land gend. DAT NEDERLANT in Schijndel in Delschot grenzend aan de gemene
weg en aan de gemene plaats/straat
ad 3. stuk beemd van 2 ¼ bunder minus 1 roede in Schijndel in DIE HAUTART.
bijz.: op dezelfde datum hebben de kerkmeesters een erfpacht van 12 mud rogge aan
Gerard van der Aa overgedragen.

2042.
1441, 12 december
Verkoop land Rosmalen
Willem en Jacob k.v.w. Gerard Jacobs zoon;
Willem en Udo k.v. Willem Arnts zoon;
Willem z.v.w Tielman 's Kosters;
Willem en Mette k.v.w. Aart de Koster;
Udo z.v.w. Dirk Uden zoon
zij dragen na verkoop over
aan: Jan z.v.w. Paul Jans
van: 2 hont land in Empel OPT REES grenzend aan het St. Elooisaltaar in de St. Janskerk van
‘s-Hertogenbosch en grenzend aan DIE ZEGEDYCK.
lasten: het onderhoud van de zegedijken, weteringen, sluizen en sloten.

2043.
1441, 29 december
Overdracht huis Orthenstraat
Dirk z.v.w. Jan Boijens draagt over
aan: Jan van Hetsrode z.v. Hendrik van Hetsrode
van: huis en erf in de Orthenstraat.

2044.
1442, 13 januari
Bet. belofte geld en graan Tilburg
Godfried z.v.w. Engbert z.v.w. Aart Leijten belooft aan
aan: Gerard z.v.w. Beris van Oerle en Aart van Luut t.b.v. de Tafel van de H. Geest van
Tilburg
van: zij zullen met Lichtmis over 2 jaar 18 ½ gouden Peters en 15 lopen rogge Tilburgse maat
betalen.
De monetaire frasering luidt: 'decem et octo et dimidium aureos denarios peters
communiter vocatos et quartam partem unius huiusmodi aureorum denariorum peters
vocatorum'

2045.
1442, 16 februari
Vestiging erfpacht landerijen Oss Osscherschaijk
Peter Bollekens z.v.w. Bolleken de Snijder vestigt
t.b.v: Hille d.v.w. Gerijs Vilt van Oss

van: erfpacht 2 mud rogge
uit: stuk land van 3 lopenzaad in Oss BIJ SCADEWYCK en 3 lopenzaad aldaar grenzend aan
mr. Gerard van Vladeracken, doctor in de rechten.

2046.
1442, 6 maart
Overdracht erfcijns erf Vismarkt
Pauwels van Haastrecht, heer van Loon op Zand, z.v.w. Dirk van Haastrecht heer van Loon
op Zand, en v.w. jonkvrouwe Gijsbrechtje .....
(onleesbaar)
aan: Goedele w.v. Willem z.v.w. Willem z.v.w. Aart
van: erfcijns 20 .... (onleesbaar) oudgeld (ad 16 penn)
uit: een deel van het erf v.w. mr. Gerard naast de Vismarkt
Zwaar beschadigd en daardoor ten dele onleesbaar.

2047.
1442, 8 maart
Erfdeling beemd Nuenen
Partijen:
A.
Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met
toestemming van de provisor
B.
Hendrikje d.v.w. Peter z.v.w. (niet ingevuld) Metten Aarts zoon:
Thijs van Vaarlaar gehuwd met Griet d.v.w. Peter voornd. mede t.b.v. Peter z.v.w. Peter
voornd.
Aart z.v.w. Aart van Ouden en Liesbeth d.v.w. Peter voornd.
Zij hebben de beemd in Nuenen INT STRAELSDONCK grenzend aan DIE AA en aan de dijken
van het klooster van Hooidonk in twee gelijke delen gesplitst. Zij betalen ieder de helft aan
de grondcijns en zullen op de scheiding een sloot graven van 5 voet breed.
Op de rug: blijkt, dat deze beemd behoorde tot de hoeve van de Tafel in Gerwen.

2048.
1442, 18 maart (indien Kerststijl)
1443, 18 maart (indien Paasstijl)
Belening erfpacht tiend van Thede onder St. Michielsgestel
Jan, heer van Megen en Mierlo, maakt bekend, dat hij Godfried, meester van de Tafel van
de H. Geest heeft beleend met een erfpacht van 5 mud rogge uit de tiend van Thede onder
St. Michielsgestel. Aanwezig waren verder zijn leenmannen Dirk van Ammerzoden, Zebrecht

van den Zande, Rutger Bone en Hendrik Brand.
Met het zegel van de Tafel van de H. Geest en het zegel van de heer van Megen; de andere
zegels zijn verdwenen
Geborgen in zegelkast lade 41.

2049.
1442, 27 maart
Vestiging erfpacht akkers Nuenen - Opwetten
Rutger z.v.w. Evert Rutgers zoon vestigt
t.b.v.: Lambrecht van Doorn t.b.v. Hendrik van Gerwen, apotheker
van: erfpacht ½ Nuenense maat
uit: een akker gend. DEN DERPELECKER van 4 lopenzaad in Nuenen in de akker van
Opwetten grenzend aan de gemene weg en uit een akker gend. DEN ELSECKER aldaar groot
1 sesterzaad en grenzend aan de gemeijnte en aan de weg.

2050.
1442, 27 maart
Belofte m.b.t. transactie nr. 2049 Nuenen
door: Rutger z.v.w. Evert Rutgers zoon belooft
aan: Lambrecht van Doorn t.b.v. Hendrik van Gerwen, apotheker
betreft: hij zal de overeenkomsten voor schepenen van Nuenen aangegaan met Michiel
Hermans zoon verbreken.

2050a.
1442, 6 april
Erfdeling goederen Esch en Boxtel - Hal
Partijen:
A.
Dirk en Gooswijn k.v.w. Jan van Hal; Hille w.v. Laurens de Horter z.v.w. Gillis; Jan,
Gooswijn en Hille k.v. Hille en Laurens voornd.; Aart Cnode z.v.w. Reinier en e.v.
Liesbeth; Aart van den Ven natuurlijke z.v.w. Aart van den Ven en e.v. Christina; Jan
van Vught z.v.w. Hendrik van Vught, bakker; Jan voornd. is e.v. Katrijn; Liesbeth,
Christina en Katrijn zijn d.v.w. Jan van Hal
B.
Gooswijn z.v.w. Jan van Hal voor de ene helft en Hille w.v. Laurens de Horter
gedurende haar leven en na haar dood aan Jan, Gooswijn, Katrijn en Hille, kinderen
van Hille en Laurens voornd. voor de andere helft
C.
Aart Cnode z.v.w. Reinier en e.v. Liesbeth; Aart van den Ven natuurlijke z.v.w. Aart
van den Ven en e.v. Christina; Christina en Liesbeth zijn d.v.w. Jan van Hal.
aan A.:

1. een schuur en aangelegen erfgoederen in Boxtel onder Hal grenzend aan de gemene
straat
2. een stuk land gend. 'T HEYNEN LANT grenzend aan de gemene straat
3. een stuk land gend. TRUYDEN ACKER
4. een akker lands gend. MOLEMANS ECKER
5. de hof gend. DIE COELHOFF grenzend aan de gemene straat
6. een streep lands gend. DIE ZAER grenzend aan de Aa
7. een dagwand beemd gend. DEN WEERSPLACK
8. 2 dagwand beemd gend. VORSTEN SLYCBEEMPT grenzend aan de Aa twee kampjes
8. 2 dagwand beemd IN DEN HUYSBEEMPT grenzend aan de Aa, de gemene straat, de
bergen en DEN HOELSTENBEEMPT; deze beemden rijden jaarlijks
9. een stuk weiland gend. DIE HUT en een stuk beemd gend. D'BROEC grenzend aan de Aa
en DEN HUTSCHENECKER
10. een stuk beemd gend. DIE RYT grenzend aan de bergen en aan de Aa
11. een stuk weiland met zijn houtwas gend. DAT KEMPKEN grenzend aan de
NONNENBERCH
12. de helft van een stuk heiland grenzend aan de gemeijnte en de gemene straat/plaats
13. de houtwas IN DEN STERT
lasten:
1. het onderhoud van een gedeelte van de heining die begint bij een hek aldaar
2. 11½ oude groten grondcijns aan N.N.
3. erfpacht van 1½ mud rogge aan de Tafell van de H. Geest
aan B:
1. huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen in Boxtel in HALL grenzend aan de gemene
straat, de gemeijnte en de steeg
2. een akker lands en een stuk aangelegen heiland grenzend aan de gemeijnte en de
COELHOF en de voornoemde steeg
3. een akker lands aldaar grenzend aan de gemeijnte en aan de gemene straat
4. een akker lands gend. DIE MUYSECKER tussen de NONNENBERCH en de gemene akkers
5. een stuk weiland gend. DIE MORTEL grenzend aan de NONNENBERCH
6. een stuk weiland AENT GEWEER grenzend aan de Aa
7. een beemd gend. DEN BUCKINC
8. de helft van een stuk beemd gend. DEN EFTERSTE SLYCBEEMPT tussen de Aa en de
beemden van Esch
9. 1 dagwand in DEN HUYSBEEMPT die jaarlijks rijdt
10. 2 dagwand beemd die jaarlijks rijdt
11. een erfpacht van 12 lopen rogge uit zekere onderpanden in Boxtel
lasten:
1. 11 oude groten grondcijns aan N.N.
2. erfpacht van 2 mud en 2 sester rogge. aan Willem z.v.w. Gooswijn van Hal
aan C:

1. huis, erf, hof en een stuk aangelegen land in Boxtel in HAL grenzend aan de gemene
straat
2. een stuk land gend. DIE BRAKE in Esch tussen de Aa en de gemene straat en grenzend aan
de gemene steeg
3. een stuk land gend. DAT BREKELEN in Boxtel in HAL grenzend aan de Aa
4. een stukje land gend. DAT FYEN STUXKEN GRENZEND AAN DE AA
5. een stuk land gend. DIE HUT grenzend aan de Aa
6. een stuk land gend. DAT HOERINXKEN grenzend aan de Aa en de gemene weg
7. een stukje land van 10 roeden grenzend aan de gemene straat
8. de helft van een stuk beemd in Esch tussen de hoven grenzend aan de gemene straat
9. een stuk beemd gend. DIE STRYBEEMPT in Boxtel in HALL aan alle zijden omgeven door de
Aa
10. 2 dagwand beemd OP DIE HOGEBEEMDE
11. 2 dagwand beemd IN DEN HUYSBEEMPT die jaarlijks rijden
12. 1/4 deel van een beemd gend. STEVENS BEEMPT grenzend aan de beemd gend. DEN
BUCKINC en aan de Aa
13. de andere helft van het stuk heiland
lasten:
1. 11 oude groten grondcijns
2. een erfrente gend. MEYVERCKEN
3. de helft van de last gend. MAZEVAERT
4. een erfrente van een VASTELAVONS HENNE en 1 voeder hooi
5. een erfpacht van 1 mud rogge aan de Tafel van de H. Geest
6. een erfpacht van ½ mud rogge aan het Groot Gasthuis
7. een erfpacht van 1 lopen rogge aan Gooswijn Brentkens
8. een deel van het onderhoud van de brug van Esch AEN DEN BREDEACKER
bijzonderheid:
wanneer Katrijn d.v.w. Hille volwassen is, zullen haar broers en zusters haar doen
instemmen met deze erfdeling
op de rug:
aantekening dat Otto Copes, raad en pensionaris van de stad ‘s-Hertogenbosch, een deel
van twee erfpachten rustend op dit goed op 18 januari 1659 heeft afgelost aan de Tafel
voornoemd.
gevidimeerd in de oorkonde d.d. 8 juli 1458 (nr. 2383).

2051.
1442, 20 april
Overdracht erfpacht uiterwaarden Empel en landerijen Oijen
Gerard van den Pol gehuwd met Liesbeth w.v. Gijsbrecht van Oijen de busmaker draagt over
aan: Jan Heukelum z.v. Zebrecht gehuwd met Hadewych als bruidschat volgens het Bossche

recht
van:
1. de helft van een erfpacht van 12 mud rogge uit 3 eilanden gend. WEERDEN in Empel
buiten de dijken gelegen, gend. resp. WOUTER JANS SOENS WEERT, UDENWEERT en DIE
RYSWEERT; deze zijn door Gijsbrecht gekocht van w. Willem van Gent, ridder
2. een kamp lands gend. DIE MOERLANGHE in de jurisdictie van Oijen en grenzend aan de
wetering en de gemene straat
3. 1½ morgen land in de jurisdictie van Oijen IN DEN STERT grenzend aan de fabriek van de
kerk van Oijen en aan de WATERLATE en de gemene straat.

2052.
1442, 28 april
Overdracht landerijen Orthen en Vrijdom De Vliert
Hendrik Loden draagt over
aan: Rudolf z.v.w. Tielman Piekevet en Weindelmoed natuurlijke d.v. Hendrik voornd. als
bruidschat volgens het Bossche recht
van:
1. de helft van een beemd in DIE AUDE VLIEDERT grenzend aan de wetering
2. 1½ morgen land in DIE VLIEDERT in de parochie van Orthen
3. 4 stukjes land in Orthen groot 1½ morgen
4. een vierde deel deel van een kamp in Orthen gend. DIE HAER in DEN AUDE
VLIEDERT grenzend aan de wetering.

2053.
1442, 12 juni
Overdracht kameren Gasselstraat priester bisdom Luik
voor: notaris Peter [de ?] Zwart, priester bisdom Luik
mr. Maarten van Someren, kanunnik van de St. Janskerk draagt over
aan: Willem van Megen, priester en dienstdoend priester in deze kerk
van: twee kameren in een straat bij het Groot Gasthuis en een erfcijns van £ 3 payment die
daarop rust
plaats van de handeling:
de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Jan van Andel, kanunnik van de St. Janskerk en
Aart Bak, BASTIONARIS van deze kerk.

2054.

1442, 12 juni
Overdracht kameren Gasselstraat
Willem van Megen, priester, draagt over
aan: Otto van Huisselingen z.v.w. Jacob van Huisselingen
van: de helft van twee kameren in het GASTHUISSTRAETKEN grenzend aan een kleine steeg
en een erfcijns van £ 3 payment die daarop rust
bijz. mr. Maarten van Someren had deze goederen door middel van notariële akte
overgedragen aan Willem van Megen (zie nr. 2053).

2055.
1442, 25 juni
Overdracht recht van vruchtgebruik land Hintham
Peter z.v.w. Peter van Soeterbeek en weduwnaar van Weindelmoed; Weindelmoed is d.v.w.
Thomas gend. Selen en w. Gijsela
hij draagt over
aan: Thomas z.v. Peter en Weindelmoed voornd.
van: 1 morgen land in DIE HYNTHAMSCHE CAMPE en een erfcijns van 6 schellingen die
daarop rust.
Geborgen onder regestnr. 2750-2751 (rek blauw).

2056.
1442, 26 juni
Testament Liesbeth en Aartje Avensz. (uittreksel)
erfpacht en erfcijns Beek en Donk
stichting spynde
Notaris Godfried van Alendorp, clericus bisdom Utrecht, oorkondt
De jonkvrouwen Liesbeth en Aartje natuurlijke en later gewettigde dochters van v.w.
Engelbrecht z.v. Jacob Avensz. en Liesbeth van Vladeracken, echtgenoten en poorters van ’sHertogenbosch, maken hun testament
zij bewonen, maagd zijnde, gezamenlijk het vaderlijk huis en bezitten dat in onverdeeld
eigendom
zij zijn gezond van geest, maar Liesbeth is enigzins zwak van lichaam
betreft:
een legaat aan de Tafel van de H. Geest bestaande uit een erfpacht van 4 mud rogge
Helmondse maat en een erfcijns van 4 oude groten tournoois ('quatuor grossos antiquos
turonenses') uit onderpanden in Beek en Donk, hen aangekomen door het testament van w.
Jan Wolfartsz.

plaats van de handeling:
woonhuis van beide dames gelegen achter het predikherenklooster, in de slaapkamer
getuigen van de handeling:
Aart van Vught;
Hendrik z.v. Jan Boudewijnsz.;
Gooswijn z.v. Gerard Schaalmaker
leken en poorters van ‘s-Hertogenbosch.

2057.
1442, 18 juli
Overdracht erfpacht goederen Heeswijk
Ermgard w.v. Gerard Kolvere z.v.w. Peter van Doeveren draagt over
aan: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 4 sester rogge uit 14 sester uit 2 mud en 2 sester rogge.
uit: huis, erf en hof in Heeswijk op 'T GELEER, uit een stuk land in 'T GEMEYN VELT en uit
een stukje land aldaar.

2058.
1442, 18 juli
Vidimus en inbewaringgeving
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de akten vermeld onder de nr's 1529
en 2008a, resp. d.d. 19 april 1412 of 1414 en 9 juli 1440
2. Ermgard w.v. Gerard Kolvers heeft erkend de akten vermeld onder de nr's 1529 en 2008a
en 2056 mede t.b.v. de Tafel van de H. Geest in bewaring te hebben genomen.

2059.
1442, 13 september
Testament Ermgard van den Zande (uittreksel)
erfcijnzen Zadelmakersstraat en Korenbrug
Notaris Godfried van Alendorp, clericus bisdom Utrecht, ooorkondt.
Ermgard van den Zande d.v. Rudolf van den Zande en weduwe van Gerard Kolvers z.v. Peter,
maakt haar testament
zij is poorteres van ‘s-Hertogenbosch
zij is gezond van geest en lichaam
betreft:
aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk legateerde zij een erfcijns van £ 1 payment

bestemd voor de fabriek van deze kerk; verder legateerde zij in totaal voor £ 28 aan
erfcijnzen; al deze erfcijnzen gaan uit een huis en erf in de Zadelmakersstraat op de hoek
van de plaats/straat en uit een huis en erf aan een straatje dat loopt van de
Schrijnmakersstraat in de richting van de Korenbrug; zij wil, dat de akten die betrekking
hebben op deze erfcijnzen op een veilige plaats bewaard worden; mocht een van de
erfgenamen op legatarissen zich tegen dit testament verzetten, dan ontvangt hij 1 oude
groot en wordt zijn erfdeel of legaat op advies van de meesters van de Tafel van de H. Geest
en het Groot Gasthuis onder de armen verdeeld
plaats van de handeling:
in het predikherenklooster in de kleine refter
getuigen van de handeling:
Hendrik de Hoosch en
Aart van Orthen, beide poorters van ‘s-Hertogenbosch
Op de rug: de erfcijns van £ 1 ging uit een goed in de Kerkstraat.

2060.
1442, 17 september
Verkoop heiveld Tilburg
voor: GHERYT VAN MEYENSVOERT ENDE AERT APPEL JACOBS SOEN VAN ELE schepenen van
Oisterwijk
Gerrit en Liesbeth k.v.w. Wouter natuurlijke z.v.w. Wouter Oerlemans dragen na verkoop
over
aan: Zebrecht van der Hoeven z.v.w. Aart van der Hoeven
van: een heiveld gend. 'T FEN in Tilburg grenzend aan DIE VOERTSTRAET
lasten: erfpacht 12 lopen rogge aan Jan z.v. Wouter Bak.

2061.
1442, 5 november
Overdracht erfcijns huis Windmolenbergstraat
Jan z.v.w. Heimerik natuurlijke z.v.w. Gerard van Dreumel draagt over
aan: Jan z.v.w. Maarten Muis
van: erfcijns 19 schellingen
uit: huis en hof in de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg.

2062.
1442, 22 november
Overdracht beemd Herpen

Reimbold en Gerard k.v.w. Reimbold Bollens draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: een stuk beemd van 2 hont in Herpen IN DIE AUDEHOEVE aan drie zijden grenzend aan
de Tafel
lasten: onderhoud van de weteringen.

2063.
1443, 3 januari
Overdracht erfpacht hoeve Herpen Koolwijk
Jan en Reinier k.v.w. Jan van den Hengstheuvel [jr.] z.v.w. Jan van den Hengstheuvel [sr.] ;
Willem z.v.w. Dirk Spoordonk en gehuwd met Liesbeth d.v.w. Jacob van den Hengstheuvel
z.v.w. Jan van den Hengstheuvel [sr.]
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 13½ sester rogge uit 2½ mud rogge
uit: de hoeve te Herpen onder Koolwijk die al van de Tafel is en thans wordt gepacht door
Jacob Coebergh.

2064.
1443, 19 januari
Overdracht erfpacht land Rosmalen
Jan z.v.w. Hendrik Keelbreker draagt over
aan: Gijsbrecht Roesmont t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 sester rogge
uit: 10 hont land in Rosmalen.

2065.
1443, 20 maart
Overdracht erfpacht kamp Nuland
Wouter DE BELLORING draagt over
aan: Marcelis van Heukelum z.v.w. Zebrecht van Heukelum
van: erfpacht 2 mud en 2 sester rogge
uit: een kamp van 5½ morgen in Nuland.

2066.
1443, 29 april
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht goederen Tilburg - Oerle
voor: HENRICK VAN ETHEN ENDE HENRICJ JAN WYTMANS SOEN schepenen van Oisterwijk

door: Jan z.v.w. Wouter Bac Ommaten (?)
aan: Peter, Wouter en Peter de jongste en Cely k.v. Jan voornoemd en zijn eerste
echtgenote Heilwych d.v.w. Peter Rode Gerrits zoon
van: erfpacht 12 lopen rogge
uit: huis, hof en bijbehorende goederen in Tilburg in Oerle grenzend aan de gemeijnte.

2067.
1443, 29 april
Overdracht erfpacht goederen Tilburg - Oerle
voor: HENRICK VAN ETHEN ENDE HENRICK JAN WYTMANS SOEN schepenen van Oisterwijk
door: Peter, Wouter, Peter de jongste en Cely enz. (zie nr. 2066)
aan: Jan z.v.w. Wouter Bac Ommaten (?)
van: erfpacht 12 lopen rogge
uit: zie nr. 2066.

2069.
1443, 14 mei
Aflosbaarheid erfpacht goederen Gemonde, St. Michielsgestel en Boxtel
Griet w.v. Jan van Wamel en haar zoon Andries hebben erkend, dat Hendrik Snavel
natuurlijke z.v.w. Aart Snavel de erfpacht van 2 mud rogge (zie nr. 2076) binnen vier jaar
gerekend vanaf Lichtmis j.l. mag aflossen met 80 gouden Peters.
Zie ook de nr's 2076 en 2077.

2069a.
1443, 22 mei
Uitgifte erfpacht akker Vught-St. Petrus
Willem Dicbier z.v. Jan en e.v. Luitgaard d.v.w. Gerard Schilder geeft uit
aan: Klaas Heester z.v.w. Gijsbrecht Heester
van: een akker gend. Den Eykekker, groot 14 lopenzaad, in Vught-St. Petrus
voor: erfpacht 1½ mud rogge
Zie ook nr. 4106.

2070.
1443, 20 juli
Erkenning recht van naasting land Tilburg Oerle
Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
t.b.v.: Willem van Wijfliet en Zebrecht z.v.w. Aart van der Hoeven

betreft: hun recht van naasting op een stuk land groot 39,33 roeden in Tilburg in Oerle
verkoper: Maarten, Luitgaard en Heilwych k.v.w. Hendrik Obrechts.

2071.
1443, 20 juli
Oorkonde bisschop van Luik
conflict over testament Dirk van der Stegen
landerijen Teeffelen, Macharen en Oss
Jan van Heinsberg, bisschop van Luik maakt bekend, dat er een geschil was ontstaan over
het testament van Dirk van der Stegen van Sevenum, clericus van het Geefhuis.
Dirk beweerde in zijn testament, dat Anton van der Velde, poorter van ‘s-Hertogenbosch,
(DE CAMPO) hem een zekere som gelds schuldig was en dat deze schuld in een chirograaf op
schrift was gesteld. Hij legateerde aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 6 mud
rogge uit een hoeve in Udenhout. Deze hoeve was het bezit van Anton voornd. Door deze
erfpacht over te dragen aan het Geefhuis zou de schuld aan Dirk vereffend zijn. Vervolgens
overleed Dirk zonder over de rest van zijn goederen te hebben beschikt.
Anton weigerde na de dood van Dirk tegenover de executeurs van het testament de
erfpacht af te staan. De bisschop benoemde vervolgens Jan van der Velde, kanunnik van de
St. Janskerk en notaris tot commissaris in deze zaak. Deze moest de bezittingen van wijlen
Dirk inventariseren en nagaan, of er bewijzen waren van de schuld van Anton voornd.
Mocht het bewijs niet geleverd worden, dan diende hij een erfpacht van 6 mud rogge te
vestigen op de goederen van Dirk.
Jan van der Velde handelde aldus en bevond, dat Anton onder ede ontkende Dirk iets
schuldig te zijn geweest, terwijl er geen bewijzen konden worden gevonden. Dirk had wel
goederen nagelaten maar niet voldoende om aan de Tafel de schade te vergoeden. Jan
droeg daarop aan Godfried van Rode, meester van de Tafel, de volgende stukken land over:
1. 2 morgen uit 8 morgen akkerland in Teeffelen in SCEBBENGEER (of: STEWENGEER)
grenzend aan de gemene steeg. Na een bekendmaking vóór (IN FACIE) de kerk van Teeffelen
dat dit land in het openbaar verkocht zou worden, werd het op 61,25 Rijnsgulden geschat
2. stuk land gend. DEN RYSHOVEL groot 1½ morgen in Oss grenzend aan de kerk van Heesch,
de gemene straat en DEN HOEYGRAVE. Dit stuk werd geschat op 40,25 Rijnsgulden
3. 2 morgen land in Macharen grenzend aan de Tafel van de H. Geest van Megen en aan DES
GREVEN MEER VAN MEGHEN geschat op 29 Rijnsgulden.
Meester Godfried verzocht vervolgens de bisschop deze transactie goed te keuren. Deze
doet dit en bepaalt dat deze landerijen voortaan deel uitmaken van het bezit van de Tafel.
Met het zegel ‘ad causas’ van de bisschop
Geborgen in de zegelkast, lade 2.

2073.
1443, 25 juli
Betalingsbelofte geld

Daniel van der Wegescheiden z.v.w. Daniel belooft
aan: Willem van Geffen z.v.w. Willem
betreft: hij zal op het feest van Maria's Geboorte a.s. 5 Rijnsgulden betalen.

2073a.
1443, 30 juli
Testament Gerard van der Aa (volledig)
gasthuis St. Michielsgestel
stichting spynde St. Michielsgestel
kasteel Zegewerp
Notaris Maarten van Someren oorkondt.
Gerard van der Aa z.v.w. Gerard van der Aa en schildknaap maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ligt in zijn ziekbed; hij herstelde niet
hij handelt met toestemming van Anna van Steenhoven, zijn echtgenote
hij wil evenals zijn echtgenote begraven worden op het hoog koor (IN MAIOR CHORO) van
de St. Janskerk
legaten:
1. aan de fabriek van de St. Janskerk 10 Hollandse gulden, het gebruikelijke bedrag, voor zijn
graf
2. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus [in Luik] 3 gouden klinkaarts
3. aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van 5 pond uit zijn goederen te
aanvaarden voor de helft na zijn dood en voor de helft na de dood van zijn echtgenote; deze
erfcijns is bestemd voor een jaargetijde voor hem, zijn echtgenote en zijn
voorouders; zijn erfgenamen kunnen deze erfcijns aflossen met 35 Rijnsgulden
4. aan de predikheren om hun kloostergebouwen te herstellen en voor een jaargetijde, zoals
onder 3 omschreven, 14 Rijnsgulden
5. aan de minderbroeders voor een jaargetijde, zoals onder 3. omschreven 7 Rijnsgulden
6. aan de augustijnen en karmelieten die in ‘s-Hertogenbosch of in St. Michielsgestel
verblijven 50 Philipsschilden; Gillis de Snijder en Godfried de natuurlijke broeder van de
testator, mogen bepalen hoe dit geld te besteden; het is bestemd voor de aankoop van een
erfcijns van 1 pond voor de vicaris van voornoemde kerk die daarvoor een jaargetijde moet
houden voor de zielen van hem en zijn echtgenote
8. aan de koster van de kerk van St. Michielsgestel 1 mud rogge eens
9. aan de Tafel van de H. Geest in St. Michielsgestel een erfpacht van 3 mud rogge
uit al zijn goederen, op voorwaarde dat hiervan zolang zijn echtgenote en zijn oudste zoon
Gerard leven, jaarlijks op zijn sterfdag brood wordt uitgedeeld onder de armen van St.
Michielsgestel; wat er overblijft moet door Anna en Gerard voornd. voor vrome doeleinden
worden aangewend; na de dood van Gerard moet de bezitter van het kasteel (CASTRUM)
van Zegewerp deze spynde organiseren; na de dood van Anna wordt deze spynde voor de
helft op zijn sterfdag en voor de helft op de sterfdag van Anna worden gehouden

10. de testator heeft een gasthuis gesticht in St. Michielsgestel; na zijn dood moet dit
bestuurd worden door Anna en Gerard; zij mogen het naar een andere plaats overbrengen
of het voor een ander vroom doel bestemmen
11. aan Hendrik Snavel, de natuurlijke broeder van de testator en Gerard van Boningen
ieder 2 ruiters (EQUITES) [vermoedelijk gouden rijders]
12. aan Geertrui d.v. Bergmans en aan zekere Heilwych, zijn dienstmeiden, ieder een ruiter
en het hun verschuldigde loon
13. aan Gerard de Brouwer, zijn knecht, 1 ruiter en het hem verschuldigde loon
14. aan Godfried, zijn natuurlijke broeder, om godswil en voor zijn bewezen diensten een
lijfrente van 10 Rijnsgulden uit al zijn goederen
15. aan Heilwych, zijn natuurlijke zuster en begijn, om Godswil en voor de door haar
bewezen diensten een lijfrente van 8 Rijnsgulden uit al zijn goederen
14en 15 op voorwaarde, dat deze personen na zijn dood Anna en zijn kinderen trouw zullen
blijven dienen; Anna moet hen echter wel voeden en kleden
16. aan Liesbeth zijn dochter, non in het clarissenklooster te ‘s-Hertogenbosch, in plaats van
haar erfdeel een erfcijns van 16 pond uit een huis in ‘s-Hertogenbosch gedurende haar leven
en na haar dood aan het klooster; het klooster moet een jaargetijde houden zoals
beschreven onder 3.
17. aan Liesbeth onder 16. genoemd nog een lijfrente van 16 pond uit al zijn goederen; deze
vervalt na de dood van Liesbeth niet aan het klooster
18. Gerard zijn oudste zoon na de dood van zijn moeder een erfcijns van 30 pond oudgeld
ooit verworven door Wellen van Neijnsel van Hendrik van Nuland
19. aan Gerard voornd. een erfpacht van 20 mud rogge uit alle leen en cijnsgoederen van
Willem van der Aa; deze goederen heeft Willem voornd. verkocht aan Jan de Jode
20. aan Gerard voornd. een erfcijns van 10 pond oudgeld uit de goederen van w. Philips
Hinkaart gelegen in Empel en Meerwijk
21. aan Gerard voornd. een erfcijns van 3 pond oudgeld uit goederen in Empel
18-21 op voorwaarde dat Gerard hiervan het vruchtgebruik heeft en dat deze na zijn dood
vererven op de broeders en zusters van de testator; de kinderen van deze
broeders en zusters treden in de plaats van de overleden ouders
22. aan Gerard voornd. een erfcijns van 5 pond uit erfgoederen in het gerecht van Empel in
DIE HOEVE
23. aan Gerard voornd. een erfcijns van 2 pond uit goederen in Lith
22-23 met de bepaling dat Gerard daarover vrijelijk mag beschikken
24.
aan Jan van der Aa zijn zoon na de dood van zijn moeder het goed Zegewerp gelegen in het
land van Herlaar met een stuk beemd in DIE MERENDONCK en een stuk beemd,
leengoed, in Esch; verder al zijn andere leen-, cijns en allodiale goederen; omdat Zegewerp
belast is met de leenstatus bepaalt hij, dat ter verlichting Anna na zijn dood 600 Rijnsgulden
die Jan de Jode hem schuldig is zal gebruiken om erfgoederen te kopen t.b.v. haar en Jan
voornd.: hij bepaalt ook, dat jonkvrouwe Aleid van Bommel Zegewerp niet mag betreden
25.
in het contract onlangs gesloten in verband met huwelijk van jonkvrouwe Elsbouw, zijn

dochter, met Robrecht de Loze is bepaald, dat de testator als bruidschat zal geven een
erfcijns van 100 Philipsschilden en 100 Arnoldusgulden; deze zouden dienen om de
goederen van Robrecht van de erop rustende lasten te bevrijden; de testator kocht reeds
erfcijnzen ter waarde van 51 Philipsschilden; hij wijst deze toe aan Robrecht; de
rest van de bruidschat mag Robrecht verhalen op zijn goed gend. TER OPSTAL; mocht
Robrecht zonder wettig nageslacht na te laten overlijden, dan gaan deze goederen naar
Elsbene en als zij dan niet meer leeft, vallen ze toe aan Gerard; mochten Elsbene en
Robrecht na de dood van de testator en Anna met de vijf andere broeders willen delen, dan
moeten zij volgens het recht van de stad ‘s-Hertogenbosch de voornoemde renten
inbrengen.
26.
al zijn overige goederen vererven na de dood van de testator en van Anna op zijn kinderen
Dirk, Hendrik, Willem, Godfried en Gerard jr. en moeten dan gelijkelijk gedeeld worden;
geen van zijn kinderen mag de hem of haar gelegateerde of te erven goederen vervreemden
als hij of zij nog geen 30 jaar oud is.
bijzonderheid: mochten zijn goederen belast worden (‘quod si aliqua nova impetici orta
fuerit’) dan komt deze voor rekening van alle kinderen
hij benadrukt, dat Anna het vruchtgebruik heeft van alle goederen zolang zij leeft
executele:
mr. Gerard van Vladeracken, doctor in de rechten;
jonkers Jan en Hendrik van Schoonhoven, gebroeders:
Jan Monix, meester in de vrije kunsten
plaats van de handeling:
in Gestel op het goed Zegewerp in de stenen toren van het huis aldaar
getuigen van de handeling:
mr. Gerard Krom, deken van het kapittel van de St. Janskerk
Gijsbrecht Bak, kanunnik van deze kerk en
Godfried, natuurlijke broeder van de testator
Authentiek afschrift gemaakt door notaris Maarten van Someren in 147
Een van de zonen van de testator was Dirk van der Aa. Deze was van 1470/71 tot 1484/85
meester van de Tafel van de H. Geest. Wellicht behoorde dit stuk tot zijn persoonlijk archief
en is het na zijn dood in het archief van de Tafel achtergebleven.

2074.
1443, 25 augustus
Overdracht erfcijns tiend van Son en goed Ter Wijden Deurne
Jan Spiering z.v.w. Meus Spiering
aan: Godfried van Meervenne z.v.w. Godfried van Meervenne

van: erfcijns 1 oude schild (zie voor de vestiging nr. 834)
Óók afgeschreven in het 16e eeuwse cartularium nr. 737 f 131v.

2075.
1443, 25 augustus
Vidimus en inbewaringgeving
erfcijns tiend Son en goed Ter Wijden Deurne
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr. 834,
d.d. 7 december 1378.
2. Inbewaringgeving
Hendrik de Hoosch heeft erkend voornoemde akte en de akte waarbij Jan van Bruheze de
tiend van Son verwierf mede ten behoeve van Godfried van de Meervenne z.v.w. Godfried
van Meervenne in bewaring te hebben genomen.
N.B.: Godfried van de Meervenne was de schoonvader van de schilder Jeroen Bosch.

2076.
1443, 2 september
Overdracht landerijen Gemonde
Hendrik Snavel natuurlijke z.v.w. Aart Snavel
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: huis, erf, hof en aangelegen landerijen in Gemonde met beide zijden grenzend aan de
gemene straat
lasten:
1. erfcijns 1 oude groot en 5 cijnshoenderen aan de jonker van Perweijs
2. erfpacht 1 mud rogge aan zeker altaar in de St. Janskerk
3. erfpacht 2 mud rogge aan Griet w.v. Jan van Wamel en haar kinderen
Op de rug: betreft een akker bij Creijenspot en een kamer van Yda van der Belst (?) (niet
goed leesbaar).

2077.
1443, 2 september
Overdracht aflosbaarheid erfpacht goederen Gemonde, St. Michielsgestel en Boxtel
Hendrik Snavel natuurlijke z.v.w. Aart Snavel draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: het recht om binnen vier jaar een erfpacht van 2 mud rogge verschuldigd aan Griet
w.v. Jan van Wamel (zie nr's 2069 en 2076) met 80 gouden Peters af te lossen.

2078.

1443, 14 oktober
Afstand rechten hoeve Herpen - Koolwijk
Peter van Gageldonk z.v.w. Jan van Gageldonk doet afstand
Aart van Lankveld z.v. Leonius en gehuwd met Geertrui d.v.w. Jan van Gageldonk voornd.
t.b.v.: Dirk van Oss voor 3/4 en aan Jan van Best voor een vierde deel
van: hun rechten op de helft van een hoeve in Herpen onder Koolwijk naast LICHTENBERCH
met de helft van de beesten.

2079.
1443, 16 oktober
Testament Gijsbrecht Wonder en Katrijn zijn echtgenote (volledig)
voor: (minuut) d.d. 10 juli 1420 notaris Jacob van Luik,
(grosse) d.d. 1 mei 1421 notaris Paul Borchardsz. van Zulichem, priester bisdom Luik
(auth. afschrift) d.d. 16 oktober 1443 notaris Rutger van Arkel van ‘s-Hertogenbosch [geen
priester of clericus]
Gijsbrecht Wonder en Katrijn zijn echtgenote maken hun testament
zij zijn gezond van lichaam en geest
zij maakten gezamenlijk hun testament
legaten:
1. aan St. Lambertus na de dood van een van hen 1 gouden kroon eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk als 1.
verder mag de langstlevende over alle goederen beschikken
plaats van de handeling:
(minuut) het huis van Gijsbrecht is in de Lange Koopmanskameren rondom de Markt
(grosse) in de St. Janskerk voor het koor van St. Nicolaas
(afschr.) het woonhuis van notaris Rutger van Arkel bij de Geerlingse Brug
getuigen van de handeling:
(minuut) Jan van Breugel en Jan Losschaard
(grosse) Daniel Hol van Vlijmen, kanunnik in de St. Janskerk en
Jan Mijn, priester
beide bisdom Luik
(afschr.) Hendrik van Eijk, notaris en
Meinard van Grave
beide clerici bisdom Luik
Zie ook regest nr. 1631
De tekst van het testament is in minuutvorm weergegeven;
Niet vermeld is derhalve welke muntsoorten precies bedoeld zijn.

2080.
1443, 20 oktober
Testament Griet Spijkers (uittreksel)
erfcijns huis Achter de Tolbrug
Notaris Godfried van Alendorp, clericus bisdom Utrecht, oorkondt
Griet Spijkers, wonend in het Klein Begijnhof, maakt hara testament
zij is gezond van lichaam en geest
legaten:
onder andere aan Liesbeth d.v. Herman Kleinaarts een erfcijns van £ 3½ uit een huis en erf
bij de Tolbrug gedurende haar leven en na haar dood aan de Tafel van de H. Geest
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatrix in het Klein Begijnhof achter de minderbroeders
getuigen van de handeling:
Willem Bac z.v. Klaas en
Jacob z.v. Jan Gevardsz. van Boxtel
poorters van ‘s-Hertogenbosch
Op de rug: onder andere ‘consideratur discrete’ (?).

2080a.
1443, 1 november
Overdracht erfcijns Vrijdom - Deuteren
Jan Loonman draagt over
aan: Griet Boyen w.v. Gillis Boyen jr.
van: erfcijns £ 9 payment
uit:
een kamp van 3½ morgen achter Deuteren
Gevidimeerd in de oorkonde d.d. 8 januari 1461 (nr. 2452).

2081.
1444, 29 januari
Uitgifte erfpacht land Vrijdom - Pepers
Willem van Houthem gehuwd met Liesbeth d.v.w. Reinier Loden geeft uit
aan: Dirk van Dieperbeek z.v.w. Aart van Dieperbeek
van: 2½ morgen land in een kamp van 5 morgen land in het Vrijdom in de BRENTHENS (?)
PEPER tussen de LEYDECKERS CAMP en de KOYTSCAMP strekkend vanaf de wetering tot aan
de steeg

voor: erfpacht 2 mud rogge
lasten: deze komen voor rekening van de erfpachter en bestaan uit het onderhoud van de
dijken, sluizen, sloten en weteringen.
Afschrift op papier gemaakt op 12 januari 1564 (nr. 3948).

2082.
1444, 7 februari
Overdracht erfpacht landerijen Best - Gunterslaar
Hendrik van Hal z.v.w. Hendrik van Hal z.v.w. Jan van Hal draagt over
aan: Heilwych natuurlijke d.v.w. Gerard Hals
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
1. stuk land gend. DEN HONECKER van 1 mudzaad in TEN HOUT
2. stuk land gend. DIE HEYSTREPE
3. stuk land van 3½ lopenzaad grenzend aan 2.
4. stuk land gend. DEN DORPELSECKER van 2½ lopenzaad
5. stuk land gend. DIE VURST HOSTAT van 3 lopenzaad
6. stuk weiland gend. EEN EUSELKEN grenzend aan 5.
7. 1 bu beemd in DIE VLUET
8. de helft van 2 bunder beemd in DIE SCAEPSBUENRE
alles in Oirschot in de herdgang Gunterslaar.

2083.
1444, 20 februari
Overdracht erfpacht land Nuenen
Jacob van der Tommelen z.v.w. Peter draagt over
aan: Godfried Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 8 lopen rogge Nuenense maat te leveren in Nuenen
uit: een beemd gend. DIE KOEKER in Nuenen in NUENREBROECK grenzend aan Porta Coeli.

2084.
1444, 2 maart
Overdracht recht van naasting erfpacht ligging onbekend
Jan van Erp draagt over
aan: Hadewych w.v. Hendrik Jans zoon en d.v.w. Gijsbrecht van Loon kramer
van: zijn recht van naasting op een erfpacht van 2 mud rogge [onderpanden niet vermeld]

verkoper: Maarten Monik z.v. Jacob Monik.

2085.
1444, 14 maart
Overdracht landerijen Tilburg Oerle
Gerard z.v.w. Beris van Oerle draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
1. stuk akkerland gend. VUETELBRAKE groot 8 lopenzaad in Tilburg in Oerle grenzend aan de
gemene weg
2. stuk akkerland gend. als onder 1. groot 4½ lopenzaad grenzend aan de gemene weg
lasten: de grondcijns en het onderhoud van 2 roeden van de dijk van de geburen van Oerle.

2086.
1444, 24 maart
Overdracht erfpacht goederen Gemonde en Boxtel
Griet w.v. Jan van Wamel en Andries haar zoon
aan: Lambrecht van Doorn t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: drie vierde deel van verscheidene erfgoederen in Gemonde en Boxtel en alle rechten op
het overige vierde deel deel [de onderpanden zijn niet gespecificeerd].

2087.
1444, 27 maart
Uitwinning goederen ligging onbekend
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerard Mol van Driel daartoe gerechtigd door Maarten Pels z.v.w. Peter Pels die daarin
gericht was verkoopt
aan: Jan van Bladel z.v.w. Aart van Bladel
voormalige bezitter: Gooswijn Model van der Donk
wegens: een vordering van mr. Maarten van Someren handelend namens Liesbeth en Mette
d.v. Gooswijn van Mameren en Hadewych, een zuster van Gooswijn Model voornd.; deze
vordering bestaat uit 300 Reinaldusguldens ('tricentorum aureorum florenorum reynaldus
gulden communiter vocatorum')
bijzonderheid: de goederen door Gooswijn Model voornd. en zijn echtgenote jonkvrouwe
Geertrui vermaakt aan zekere persoon en de goederen door Geertrui vermaakt en verkocht
aan Peter Donk en Wouter [de] Kuiper zijn niet in deze transactie begrepen.
Op de rug: blijkt, dat dit exemplaar bestemd was voor de Tafel van de H. Geest.

2088.
1444, 28 maart
Verkoop kamp Kessel
Hendrik van Erp z.v.w. Hendrik van Erp en Floris van der Dussen z.v.w. Jan van der Dussen
dragen na verkoop over
aan: Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een kamp in Kessel in DEN KESSELSCHEVOERT grenzend aan de Tafel en aan Dirk Snoek,
priester, en verder aan de gemene weg en sloot
lasten: het onderhoud van de zegedijken, de weteringen, de sluizen en de sloten die bij dit
perceel behoren
bijz.: het land was vroeger het bezit van Gooswijn Model van der Donk (zie nr. 2087).

2089.
1444, 14 mei
Erkenning recht van naasting huis Vught-St. Petrus
Jan Loonman erkent
t.b.v.: Willem van Giessen z.v.w. Franco
betreft: zijn recht van naasting op een huis, erf en hof in Vught-St. Petrus en een erfcijns van
£ 6 [valuta niet aangeduid] overgedragen aan Jan Loonman door Willem van Giessen z.v.w.
Jan [onderpanden zijn niet vermeld].

2090.
1444, 14 mei
Erkenning recht van naasting huis Vught-St. Petrus
Willem van Giessen z.v.w. Franco erkent
aan: Jan Loonman
van: het recht van naasting omschreven in nr.2089

2090a.
1444, 14 mei
Overdracht erfpacht akker Vught-St. Petrus
Willem Dicbier z.v. Jan en e.v. Luitgaard draagt over
aan: Willem z.v.w. Jan van Vught
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit:
het onderpand omschreven in nr. 2069a.

2091.
1444, 3 mei
Overdracht [= aflossing] erfpacht goederen Gemonde
Griet w.v. Jan van Wamel en haar zoon Andries
aan: Godfried van Rode t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
1. een derde deel van een huis, erf, hof en aangelegen landerijen groot 6 lopenzaad in
Gemonde naast de kerk
2. een derde van een stuk akkerland van 5 lopenzaad
3. een derde van 1 sesterzaad land
4. een derde van een stuk land van 1 sesterzaad in Gemonde bij de kerk IN DEN RYACKER en
een derde van verscheidene andere stukken land alle gelegen in Gemonde
bijz.: Griet en Andries hebben van de Tafel 80 gouden Peters ('octoginta [sic] aureos
denarios communiter peters vocatos pronunc communiter currentes occasione emptionis
sive acquitationis pactionis predicte') ontvangen ter aflossing van deze erfpacht (de
onderpanden zijn al bezit van de Tafel)
Op de rug: betreft de hoeve van de Tafel in Creijenspot.

2092.
1444, 30 juni
Overdracht goederen ligging onbekend
Zweveld d.v.w. Gerard van Scherpenberg
aan: Peter de Kruidenier z.v.w. Godfried
van.: alle goederen die zij geërfd heeft v.w. Heilwych w.v. Wouter Koomans

2093.
1444, 4 juni
Testament Aartje van Vladeracken (wijziging)
stichting spynde
Notaris Godfried van Alendorp, clericus bisdom Utrecht, oorkondt
Aartje natuurlijke en later gewettigde dochter v.w. Engelbrecht z.v. Jacob Avensz. en
Liesbeth van Vladeracken maakt haar testament (zie nr. 2056)
zij is gezond van geest en lichaam
betreft:
in het testament gemaakt met wijlen haar zuster Liesbeth was op het eind bepaald, dat de
langstlevende zolang zij maagd zou zijn, dit mocht wijzigen; om zekere gegronde redenen
wijzigt zij een legaat van een erfpacht van 2 mud rogge aan haar bloedverwant Aart van

Vladeracken z.v. Gerard; deze erfpacht gaat uit onderpanden die zij geërfd heeft van w.
Cristina gehuwd met Jan Daneels; 1 mud rogge van deze erfpacht gaat nu naar de Tafel van
de H. Geest ter vergroting van een spynde waarvoor de de beide dames reeds een erfpacht
van 4 mud rogge en een erfcijns van 4 groten vermaakten; voor een jaargetijde voor haar
en haar ouders; dit jaargetijde vindt plaats de dag onmiddellijk volgend op het feest van
Maria's geboorte en bestaat uit een vigilie op die dag 's avonds en een requimmis de dag
daarop in de morgen; wanneer er gezongen wordt ‘misse exequales’ wordt er uitgedeeld
door de meester van de Tafel.
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testatrix achter de predikheren en wel aan de westzijde
getuigen van de handeling:
Jan van Oudenberg en
Gerard van Teeffelen
beide poorters van ‘s-Hertogenbosch.

2094.
1444, 7 augustus
Uitgifte erfcijns steenoven Vrijdom Deuteren
Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming
van de provisor geeft uit
aan: Jan Schout, bakker en z.v.w. Jan Schout;
Jan z.v.w. Matheus van Houthuis en Dirk de Bever
van: steenoven met toebehoren en aangelegen erfgoederen in Vught-St. Lambertus onder
Deuteren naast DIE HELLINXVAERT
voor: erfcijns £ 9 payment
lasten: de hertogcijns als die er is
onder de pliek: blijkt, dat er van deze oorkonde vier exemplaren gemaakt zijn en dat deze
bestemd was voor de Tafel.
Op de rug: onder andere de naam van een debiteur namelijk Pelgrum van Hermalen en 'libr.
2 fol. 206 …'
Óók afgeschreven In het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 187r.

2095.
1444, 1 september
Overdracht recht van vruchtgebruik bij de Markt
Laurens natuurlijke z.v.w. Gerard van Laarhoven en weduwnaar van Geertrui d.v.w Aart van
Maren draagt over
aan: Willem van Haanwijk gehuwd met Griet d.v. Laurens voornd.
van: zijn recht van vruchtgebruik op de helft van een zesde deel van een erfgoed v.w. Aart

de Rover, ridder, aan de Markt achter Melis [de] Specier

2096.
1444, 1 september
Overdracht erfgoed bij de Markt
Willem van Haanwijk (zie nr. 2095) draagt over
aan: (onleesbaar)
van: het erfgoed omschreven in nr. 2095
voorw: dit goed vererft na het overlijden van Laurens (zie nr. 2095) en zijn echtgenote
Hadewych natuurlijke d.v.w. (onleesbaar)
Door vraat ten dele onleesbaar.

2097.
1444, 12 oktober
Overdracht land Oss - Katwijk
Jan van Bladel z.v.w. Aart draagt over
aan: Godfried Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: stuk land in Oss op DIE CATWIJC
bijz.: dit land behoorde vroeger toe aan Gooswijn Model van der Donk.

2098.
1444, 29 oktober
Uitgifte erfpacht landerijen Best
mr. Aart van Weilhuizen geeft uit
aan: Hendrik van den Spijker z.v.w. Godfried van den Spijker
van:
1. drie aaneen gelegen stukken land met alleen een weg ertussen gend. DIE LANGHACKER,
DAT LAER en DIE RUST in de herdgang Best grenzend aan de gemene weg
2. stuk akkerland gend. DIE MEYNRAECK groot 9 lopenzaad aldaar en grenzend aan een
kamp heiland toebehorend aan mr. Aart voornd.
3. stuk land gend. DAT ROETKEN van ½ lopenzaad grenzend aan de gemene weg aldaar
4. stuk land aldaar grenzend aan de gemene weg
5. stukje land gend DAT HOEFKEN
voor: erfpacht 4 mud en 4 lopen rogge Oirschotse maat
lasten: deze komen voor rekening van de erfpachter en bestaan uit
1. rechten van weg
2. erfcijns 1½ oude groot aan de hertog
3. erfcijns ½ oude groot aan de abdij van Tongerlo
4. erfcijns 4 penningen oude cijns ('quatuor denariis antiqui census') aan Gerard van der Aa

5. erfcijns 2 oude groten aan de fabriek van de kerk van Oirschot
6. erfpacht 1 mud rogge Oirschotse maat aan de Tafel van de H. Geest van Oirschot
7. erfpacht 15 lopen Oirschotse maat aan de erfgenamen van Wouter van den Staak
extra zekerheden:
1. stuk akkerland gend. DIE WYENHOFF van 6 lopenzaad in Best grenzend aan de gemene
weg
2. een zesde deel van een beemd van 2 bunder gend. DIE ZONSCHE BUENRE grenzend aan
SMEEDS BUENRE
Op de rug: blijkt, dat deze erfpacht door Aleid w.v. Hendrik Kuijsten in 1540 of 1541 aan de
Tafel van de H. Geest in ‘s-Hertogenbosch is vermaakt.
Bijgevoegd is een deel van de envelop uit de negentiende eeuw waarin het stuk toen
geborgen was met daarop: 3 mud en 3 ½ vat Oirschotse maat doende in Bossche maat 2
mud en 13 vat; dat is weer in toen geldende [= decimale] maat 8 mud 4 en 4 ½ en verder
'van deze pacht is een gedeelte afgelost, per rest nog groot Ned/s 7 mud 5 schepel' en
'misschien vrij'. Verder verwijzing naar het register Geefhuis lib. 2 fol 70.

2099.
1444, 1 december
Vestiging erfcijns kamp Empel
Jacob Tijt z.v.w. Hugeman van Wijk vestigt
t.b.v.: Lambrecht van Doorn
van: erfcijns 2 Rijnsgulden ('duorum florenorum overlens Rijnsche gulden communiter
vocatorum')
uit: de COPTITENCAMP groot 4 morgen in Empel grenzend aan de BACXCAMP aan jonker
Jan, heer van Wesemaal, en aan de Tafel van de H. Geest.
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost.

2100.
1444, 1 december
Afstand rechten erfcijns nr. 2099.
Jonkvrouwe Luitgaard w.v. Jan van den Staal en d.v.w. Hugeman van Wijk;
Klaas van Berkel gehuwd met jonkvrouwe Oede d.v.w. Hugeman voornd.
zij doen afstand
t.b.v: Lambrecht van Doorn.
van: hun rechten op de erfcijns vermeld onder nr. 2099.
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost.
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STAD ‘S-HERTOGENBOSCH (BINNEN DE MUREN)

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

naam

nummer regest

Achter de Mandemakers
Achter de Minderbroeders
Achter de Predikheren

1927, 1928, 2024
2080
2056, 2093
N.B.: dit was waarschijnlijk geen straat
1995, 2080
1934, 1993, 2003
2053, 2054,
zie; Gasselstraat
zie: Loodgietersstraatje
2000, 2011,
zie ook: Achter de Predikheren
1951, 1961, 1983, 1994, 2010A, 2011,
2036, 2040 (?)
2079,
2011,
1961, 1983, 1986, 2036,
1929, 2010, 2036, 2059,
1995
N.B.: gelegen Achter de Tolbrug
1995
N.B.: mogelijk identiek aan het Klein
Stoofstraatje
2039, 2059,
2003,
2010,
1965,

Achter de Tolbrug
Colperstraat
Gasselstraat
GASTHUYSSTRAETKEN
Hinkartstraatje
Hinthamereinde
Hinthamerstraat

-Geerlingse Brug
St. Jacobsstraat
St. Janskerkhof
Kerkstraat
Klein Stoofstraatje
Kleine Tolbrugstraat

Korenbrug
Lange Putstraat
Lombardsbrug
Loodgietersstraatje

naam

nummer regest

MANDEMAKERSTRAET

zie ook: Achter de Mandemakers
2024,
-zie ook: Zadelmakersstraat en Achter de
Minderbroeders
2095, 2096,
2079,
2010 (DE MORTER)
2040,
1939, 2013, 2043,
1969, 1970,
2059,
1981, 1981bis,
1911, 1993
2024,
2016, 2046,
2016; zie ook: Achter de Mandemakers en
Vismarkt
1923, 1968,
1944, 1945, 1953, 2031,
2061,
2059,

Markt,

-bij de Markt
-Lange Koopmanskameren
Mortelstraat
MUNTELKEN
Orthenstraat
Postelstraat
Schrijnmakersstraat
Torenstraat
Verwerstraat
Visbrug
Vismarkt
Voorbij de Visbrug
Vughterdijk
Vughterstraat
Windmolenbergstraat
Zadelmakersstraat

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN

BUITEN DE STAD ‘S-HERTOGENBOSCH

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

Beek & Donk
gem. Berkel-Enschot
-Enschot
Berlicum
-Middelrode
Best
-Gunterslaar
Boxtel
Brussel
Budel
-goed Ten Langelaar

2056

Deurne
-hoeve tot Espe
-hoeve te Looibrugge
Den Dungen
-Poeldonk

2020, 2021, 2022, 2074, 2075
2021
1935, 1938
2013
1974

Eindhoven
-Strijp
Esch
-B/Piggenhoeve

2031
2073
1946, 1949, 1976-1977

Geffen
Gemonde
Goirle

1955, 1997
1954, 2069, 2076, 2077, 2086, 2091
2037-2038

Haaren
-Belveren
Heesch
gem. Heeswijk en Dinther
-Dinther
-Heeswijk
Helmond
-goed Ten Dijk onder Stiphout
-goed ten Gasthuis onder Stiphout

1976-1977
1946, 1949
1915, 2009, 2010a, 2039, 2010a

1982
2002
1950
199, 2098
2082
1951, 2069, 2077, 2086
2035
1916

1943
1960, 2008a, 2019, 2033, 2057
1916, 2007, 2008, 2021
2007, 2008
2007

-het Hoge Huis onder Stiphout
Helvoirt
-Helvoirt
-het broek van Haaren onder Helvoirt
's-Hertogenbosch buiten de muren
(Vrijdom)
-Deuteren
-Den Dungen
-Eikendonk
-Empel
-Hintham
-Orthen
-De Vliert
-Vrijdom, diverse plaatsen
-Vughtbroek
Hilvarenbeek
-Diesserbroek
Hintham (al of niet in het Vrijdom)
gem. Lith
-Kessel
-Lith
-Oijen
-Teeffelen
Luik (stad)
Megen
-Macharen
St. Michielsgestel
-Hezelaar
-Thede
-Zegewerp
Mierlo
-hofgoed
Moergestel

2007, 2008
1967, 2028
2023
2028

1909, 1968, 2001, 2094
zie: Den Dungen
1973
1916, 2042, 2051, 2073, 2099-2100
1952, 2013
2005, 2052
2052
2081, 2006
2001
1984
1962-1963, 2055

1934, 2088
1913, 2011, 2073
2051
2071
1978, 1979
zie ook in index zaken onder: kerk van Luik
1993
2071
2017-2018, 2069, 2077, 2073
1917, 1924-1926
2048
2073
2035
2041

Nistelrode
-hoeve Ter Molenvoort
gem. Nuenen
-Nuenen
-Opwetten
-Gerwen
Nuland

1918, 1971, 2010a
2009

St. Oedenrode

1920, 1921

1957, 1959, 2047, 2083
2049-2050
1941, 1958, 1959, 2047
1972, 2065

-Oude Vrijheid
-Koevering
-Verritsel
Oeteren
Oisterwijk
Oss
-Katwijk
-Osserschaijk
-Voorstraat

2027
1992
1956
zie: 's-Hertogenbosch buiten de muren,
Deuteren
1982, 2034
1933, 1985, 2011, 2071
2097
1975, 2043
1933

Ravenstein
-Herpen
Rosmalen
-Heinis
-De Hoeven

2062, 2063, 2078
2004, 2064
1947-1948
1919

Schijndel
-Delschot
-Hautaart
-Lutteleinde
-Schrijvershoeve
-Schootse Hoeve
Someren
gem. Son en Breugel
-Breugel
-Son

1987-1989
2041
2041
1930, 2032
1912
1990
1961

Tilburg
-Eertborne
-Korvel
-Oerle

1998, 2044, 2060, 2070
1940, 1996
2026
2067-2068, 2085

Uden
Udenhout

1914, 1932
2034, 2071

gem. Veldhoven
-Kerkoerle
-Zeelst
gem. Vught
-Cromvoirt
-De Strijpt onder Cromvoirt
-Vught-St. Lambertus
-Vught-St. Petrus
-Wargarshuizen

1980, 1986
1986, 2037-2038, 2074, 2075

1910
1910, 1942, 2029, 2031, 2006, 2031
1967, 2030
2028
2014, 2015, 2030, 2094
2089-2090
1931, 1971, 2009

INDEX OP ZAKEN

aartsdiaken van Henegouwen
van de Condroz
abdij
ackeren, van Opwetten
aflosbaarheid, van een erfpacht
aflossing, van een erfpacht
altaar, in de kerk van Beek & Donk
idem van St. Elooi in de St. Jan
apotheker

1979
1979
zie onder: klooster
2049
2069
2091
2021
2042
2049, 2050

BASTIONARIUS (roededrager), van het
kapittel van de St. Jan
2053
Begijnhof, Groot, te Den Bosch
1961, 1986, 2010a
Klein, te Den Bosch
2080
belastingen
2073
broederschap, van O.L. Vrouw in de
St. Janskerk te Den Bosch
2013
, van O.L. Vrouw in Vught
2014
, van St. Barbara te Den Bosch
1995
, van St. Katrien te Den Bosch
1995
, van St. Agaat te Den
Bosch
1995
brug, stenen brug op het Hinthamereinde 2040
bruidschat
2051, 2052, 2073
CAPELLANI, van de St. Janskerk
1911, 1995, 2006, 2010, 2013
chirograaf
2071
COADIUTOR, in de St. Janskerk
1999
CORRECTOR LITTERARUM APOSTOLICARUM1979
CYRURCICUS
1971
deken, verkiezing van een nieuwe deken

, van het domkapittel te Luik
, van het kapittel van de St. Jan
doctor, in de beide rechten
doctor, in de medicijnen
dijk, van de geburen van Oerle onder
Tilburg
dijklasten

1978, 1979
2073
1978, 2045, 2073
1978

eusel

2007, 2028, 2082

gasthuis,
het Groot Gasthuis te Den Bosch
gesticht door Reinier van Arkel
in St. Michielsgestel
gebuurcijns
gemeijnte in/van
Cromvoirt
Esch
Haaren
Helvoirt
Nuenen
Kerk-Oerle
St. Oedenrode
Tilburg
Zeelst
groten, oude (een rekenmunt)
gulden
Arnhemse gulden
Arnoldusgulden
Beierse gulden
Gelderse gulden
Reinaldusgulden
Rijnsgulden
heer van
Deurne
Helmond
Megen
Mierlo
heerlijkheid, van Helmond
heideveld (heide, heikamp)
hek

2085
zie onder: waterschapslasten

1911, 1934, 1961, 1971, 1983, 1986, 1990,
1995, 2000, 2006, 2013, 2039, 2059
2011
2073
1975, 1992
2028
2028
2028
1967
2049
1910
1992
2066-2068
1910
1910, 1950, 1981, 1992, 2019, 2024, 2046,
2056, 2076, 2098
1983, 1986, 1991, 2010
1911, 1927, 1961, 1966, 1980, 1981, 1993,
1994, 2013, 2073
1913
1995
2087
2013, 2028, 2071, 2073, 2099

1938
1943 Loon op Zand2046
2048
2035, 2048
1916
1910, 1959, 2028, 2060, 2098
2002

Hooidonk
huisarmen

zie onder: klooster
1993

inbewaringgeving van akten

1928, 1939, 2058, 2075

jaargetijde
St. Janskerk

1983, 2010a, 2073, 2093
zie onder: kerk

kanunnik
zie onder: kapittel
kapel, van St. Joris in Den Bosch
2011
, van St. Elooi in Den Bosch
2013
kapittel, van de St. Jan te Den Bosch 1969, 1986, 2010a, 2053, 2073,
2079
kapittel, van de kerk van Luik
1978
(=domkapittel)
, van St. Paulus te Luik
1978
, van St. Pieter te Oirschot 1964
kasteel, in Son (?)
2007, 2008
, Zegewerp onder St. M'gestel 2073
kerk
, van de St. Jan te Den Bosch

1911, 1961, 1981, 1983, 1991, 1993, 1994,
1995, 2006, 2010, 2010a, 2013, 2039,
2073, 2079
N.B.: zie voor de eraan verbonden priester onder: CAPELLANI,
plebaan, vice-plebaan, VICARIUS PERPETUUS
, van Gemonde
2091
, van Heesch
2071
, van St. Lambertus te Luik/van Luik
1911, 1961, 1981, 1991, 1993, 1994, 1995,
2006, 2010, 2010a, 2039, 2073, 2079
, van St. Michielsgestel
2073
, van Oirschot
1964 (St. Pieter), 2098
, van Oijen (bij Megen)
2051
, van Teeffelen
2071
kerkmeesters, van de St. Janskerk
2041
klinkaart, gouden (muntsoort)
2073
klooster
-te Den Bosch
, van de Clarissen
1983, 2073
, van de Minderbroeders
1961, 1983, 2006, 2073
, van de Zusters van Orthen
1983
, van Postel
1969
, van de Predikheren
1961, 1983, 2006, 2056, 2059, 2073, 2093
-buiten Den Bosch
, van de Augustijnen te ?
2073

, van de Carmelieten te ?
, van Berne
, van Hooidonk
, Porta Coeli
, Tongerlo
kluizenares (te Vught)
koster, van de St. Janskerk

2073
2002
2047
2083
2098
2015
1911, 1934, 1981, 1983, 1993, 1995, 2006,
2013, 2039

, van de kerk van St. Michielsgestel 2073
kromstaarten (muntsoort)
1983, 1986
kronen, Franse (muntsoort)
2079
licenciaat, in de rechten
, in de medicijnen
lijfrente

1978 (3x)
1954
2000, 2013

maasdijk
1913
magister
1971, 2053, 2073, 2098
N.B.: de meesters van het Geefhuis worden evenals ambachtslieden ook betiteld als
'magister', maar hier gaat het vermoedelijk niet om een academische titel
MANSIO, in Stiphout
Maria
mergengeld
Minderbroeders
HH. Missen

2007-2008
zie onder: O.L. Vrouw
zie onder: waterschapslasten
zie onder: klooster
1983, 2093

nobel, Engelse (muntsoort)

2015

officiaal, proces voor de
O.L. Vrouw in de St. Janskerk
(z.g. oude en nieuwe Maria)
oude cijns
oud geld
overdracht van onroeren goed ten
overstaan van een notaris

2015, 2025
1911, 1981, 1991, 1995, 2006,
2010, 2013, 2039, 2059
2098
1919, 2073
2053

pastoor
van Gemonde
1954
van Gerwen en Nuenen
1958
van Groot Begijnhof te Den Bosch 1986, 2003
van Heeswijk
2019
van Helvoirt
2028
van St. Michielsgestel
2073
van St. Oedenrode
1992

van Vught-St. Lambertus
peetmoederschap
Peter, gouden (muntsoort)
Philipsschild (muntsoort)
plebaan, van de St. Janskerk
Predikheren
priester
provisor
professor, in de theologie
recht van de stad Den Bosch
recht van weg
rector, van de St. Joriskapel in
Den Bosch
ridder
ruiters (muntsoort)
schepenen
van St. Michielsgestel
van Oisterwijk
van Oss
schilden, oude
scholaster, van het domkapittel van
Luik
spynde
stadsmuur, van Den Bosch
steenoven
Tafel van de H. Geest
in Helmond
in Megen
in St. Michielsgestel
in Oirschot
testament, toestemming om te testeren
, conflict over een tiende 2071
van St. Michielsgestel
van Son
van Zeelst

2015
2013
1910, 1934, 2028, 2031, 2044, 2069, 2077,
2091
2073
2031, 2039
zie onder: klooster
passim
passim
1978
2015, 2051, 2052, 2073
2002, 2028
2011
1942, 2007-2008, 2029, 2041, 2051, 2095
2073

1924-1926
1982, 2026, 2034, 2066-2068
1975
1993, 2008, 2074
1978
1971, 1983, 1991, 2073, 2093
2024
2094 (te Deuteren)

1928
2071
2073
2098
1954
2048
2074-2075
1942, 2029

uiterwaarden

2051

vicaris/-ie
VICARIUS PERPETUUS
viceplebaan, van de St. Janskerk

zie onder: pastoor
2010
1983, 2015

VOERWEEC-land
vrouwe
van Waalre
van Weerthuizen

2028

waterschapslasten
wilgen

1913, 2042
1913

zegedijk

1913, 1919, 2042, 2088.

2009
1968

Bijlage I
Lijst van procuratoren (‘meesters’) en provisoren 1435 -1445

zie ook de lijsten in de vorige delen

provisoren
Voor het eerst sedert lange tijd wordt in een oorkonde d.d. 12 november 1438 (nr.
1971) een provisor met name genoemd. Het is:
Godfried van Erp, schepen van ‘s-Hertogenbosch.
Wel blijkt duidelijk, dat er in deze periode steeds één provisor is.

Meesters
Peter van Goburdingen
5 september 1439
11 september 1439

laatste vermelding als meester
jonkvrouwe Yda zijn echtgenote maakt
haar testament met toestemming van
Peter
Peter legt zijn laatste rekening af voor het jaar 1437/38.
Godfried van Rode
Zijn voornaam luidt in het middelnederlands ‘Goyart’. Hij draagt de titel van
‘magister’, maar niet duidelijk is, of het hier om een academische titel gaat.
Hij legt zijn eerste rekening af over het boekjaar 1438/39
20 februari 1440

22 april 1440

eerste vermelding als ‘provisor’ in een
oorkonde van de officiaal van het bisdom
Luik
eerste vermelding als meester

10 december 1440

in een oorkonde van de officiaal betiteld
als ‘provisor’
22 maart 1441
in een oorkonde van de officiaal betiteld
als ‘magister siveprovisor’; de officiaal
maakte kennelijk geen onderscheid tussen
beide functies.
Godfried van Rode legt zijn laatste rekening af over het boekjaar 1446/47.

Bijlage II
Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1430 -1439
1.Erfcijnzen
1.1. in £ Bosch` payment
4 cijnzen
1.2. in oude schilden
1. Totaal: 5 cijnzen
£ 8,5 en 5,5 o.s.

£ 8,5
5,5 o.s.

2. Erfpachten
2.1. in Bossche mudden
18,64 mud rogge
10 erfpachten
2.2. in Nuenense, Sonse of Helmondse maat 53 l.
verondersteld dat
-Nuenense maat = Sonse maat = Helmondse maat
- 1 mud Nuenense maat = 12 lopen Nuenense maat
- 1 mud Nuenense = 1,14 mud Bossche maat
dan
5,03 mud rogge
2.1. + 2.2.
23,67 mud rogge

3. percelen land
3.1. waarvan de oppervlakte bekend
15,63 ha
3.2. waarvan de oppervlakte niet wordt opgegeven 8 stukken

4. Hoeven
In 1437 wordt bij executoriale verkoop een halve hoeve onder Oss verworven. Later zijn de
meeste landerijen van deze hoeve weer van de hand gedaan. Een klein deel is bij de
hoeve aan de Voorstraat te Oss terecht gekomen.

5. Huizen
Een halve kamer Achter de Tolbrug

6. Contant geld
Een legaat van 20 Arnoldusguldens

7. Diversen
-Totaal generaal
erfcijnzen erfpachten landerijen
1400-1409
£ 176 + x 94 m. rogge 54 ha + x
1410-1419
33 + x 54 m. rogge 23 ha + x
1420-1429
6 + x 5 m. rogge 1 ha + x
1430-1439
8,5+ x 24 m. rogge 16 ha + x

Bijlage III
Lijst van nieuwe spynden 1430 - 1439
waarvan de uitvoering werd opgedragen aan de Tafel van de H. Geest
stichter/stichtster
Vre Liesbeth van Kleef en van der
Mark, gravin van de Palts en
hertogin van Beieren, weduwe
van de hertog van Beieren, Steven,
en van Reinoud van Valkenburg-Born,
heer van Born en Ravenstein
mr. Aart Buk

Peter van Erp

Yda echtgenote van Peter van
Goburdingen
Hendrik van den Nieuwenhuis

datum
aantal mudden rogge
1431, 14 aug 6,5 mud

1438, 12 nov. 6 mud
1440, 3 aug. + erfcijns £ 3,25
Bosch' p.
1439, 14 aug. erfcijns £ 3
(ter vergroting van een
spynde)
1439, 11 sept. 3 mud
1439, 10 okt.

erfcijnzen van £ 3 en 5,5,
oude schilden

