HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH
Regesten van oorkonden

deel 9
nr's 2101 - 2302
(jaren 1445 - 1454)

door
dr. A.C.M. Kappelhof
herzien 2018
met indices op:
straten
plaatsen
zaken

2101.
28 december 1444
28 december 1445
Overdracht land Herpen - Langelse Broek
voor: JORDEN JACOPS SOEN ENDE OT VAN WAMEL ANSEMS SOEN, schepenen van Herpen
door: Wouter Boeker
aan: Hendrik Strikken
van: twee stukken land INT LANGELSCHE BROECK met drie schepen brieven
De beide schepenzegels zijn verdwenen.

2102.
1445, 11 januari
Testament Engelbrecht Peynenburg en Heilwych (volledig)
Haaren
voor:
notaris Gillis van Duizel, priester Luik
van:
Engelbrecht z.v.w. Godfried Peynenburg en Heilwych zijn echtgenote, inwoners van Haaren,
maken samen hun testament
[geen melding van gezondheidstoestand]
legaten:
1.
aan de fabriek van de grote kerk van Luik 4 zilveren kromsteerten, 2 na de dood van de een
en 2 na de dood van de ander.
2.
aan de priester die dienst doet in de kerk van Haaren 4 en aan de koster aldaar 2
kromsteerten, verder als onder 1.
3.
aan de vier bedelorden die in of bij Haaren termijn houden ieder 2 lopen rogge, verder als
onder 1.
4.
aan Peter, Wouter en Gerard, broers en bloedverwanten van Engelbrecht en z.v. Jan van
den Loo, ieder 2 Arnoldusgulden, uit te reiken binnen één jaar na de dood van de eerste
overledene.
5.
aan Peter en Jacob, gebroeders, bloedverwanten van Engelbrecht en z.v. Willem z.v.w.
Jacob van Laarhoven ieder 1 Arnoldusgulden uit te reiken binnen één jaar na de dood van
Engelbrecht.
6.
aan Godfried, bloedverwant van Engelbrecht en z.v. Peter Peynenburg 1 Arnoldusgulden uit

te reiken als onder 5.
7.
aan Peter z.v. Schuurmans 1 Arnoldusgulden uit te reiken als onder 5.
8.
aan de kerk van Haaren om deze te vergroten 6 gouden Peters uit te reiken na de dood van
Engelbrecht ieder jaar 2 van deze guldens.
9.
aan de kerk en de priester van Haaren een erfpacht van 3 lopen uit al hun goederen, zolang
als de erfgenamen geen onderpanden hebben aangewezen; waarvan 1 lopen voor de
kerkmeesters en 2 lopen voor de priester; dit is bestemd voor een jaargetijde voor hen en
voor Godfried Peynenburg, Katryn diens echtgenote en Jan hun zoon; op voorwaarde dat de
priester iedere zondag op de ambo de namen van deze personen noemt, opdat zij in de
gemeenschappelijke gebeden worden herdacht; mocht de priester in gebreke blijven, dan
gaan de 2 lopen naar de Tafel van de H. Geest van Haaren; op de dag van het jaargetijde
moet er onder de armen 8 lopen in de vorm van broden worden verdeeld.
10.
een erfpacht van 8 lopen bestemd voor een eerste heilige Mis te celebreren op zon- en
feestdagen in de kerk van Haaren, waarvan 4 na de dood van de een en 4 na de dood van de
andere testateur; deze rust op de hele erfenis, zolang de erfgenamen geen onderpanden
aanwijzen.
11.
aan de Tafel van de H. Geest in de kerk van Haaren een erfpacht van 6 lopen, onderpanden
zoals onder 10.
12.
na hun beider dood zullen de erfgenamen van Engelbrecht 50 Beierse gulden uitbetalen aan
de erfgenamen van Heilwych; dit geld moet genomen worden uit de goederen van
Engelbrecht, maar dan moet de uitzet van Heilwych wel ingebracht worden.
Zij willen, dat de wettige kinderen v.w. Katryn, de zuster van Engelbrecht, na hun dood
zullen delen met de andere erfgenamen van Engelbrecht in hun goederen. Hetzelfde geldt
voor de wettige kinderen van wylen Katryn, een nicht van Engelbrecht. Mochten bij deze
deling deze kinderen alle zijn overleden zonder wettig nageslacht na te laten, dan valt hun
deel toe aan de erfgenamen van Engelbrecht en de kinderen van Katryn, de zuster van
Engelbrecht.
Afgezien van de voornoemde legaten zal de langstlevende het vruchtgebruik van alle
goederen krijgen zonder ze te mogen vervreemden. Mocht Heilwych overleven en huwen of
zich oneerbaar gedragen, dan verliest zij dit recht. In dat geval moeten de erfgenamen haar
de bruidschat van 50 Beierse gulden en een lijfrente van 2 mud rogge uitbetalen uit alle
goederen van Engelbrecht, terwijl ook haar uitzet wordt teruggegeven.
Mocht een van de erfgenamen het met dit testament niet eens zijn, dan vervalt zijn erfdeel
of legaat.
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatoren

getuigen van de handeling:
Philips Boden;
Jan Peynenburg;
Jacob van den Nieuwenhuis
alle leken van het bisdom Luik

2103.
1445, 20 januari
Overdracht erfpachten goederen Tilburg
Aart Bukkink z.v.w. Aart Bukkink en gehuwd met Liesbeth Liesbeth; Liesbeth is d.v. Reinier,
de molenaar
hij draagt over
aan: Godfried van Rode, meester Tafel van de H. Geest
van: erfpachten van 11 en 4 lopen rogge, beide Tilburgse maat
uit:
de eerstgenoemde erfpacht uit niet nader aangeduide onderpanden, de tweede uit
vier stukken land in Tilburg
bijz.: ter uitvoering van het testament van Heilwych d.v.w. Reinier de molenaar en poorter
van ’s-Hertogenbosch.

2104.
1445, 12 februari
Overdracht erfpacht landerijen Heeswijk en Schijndel
Dirk z.v.w. Dirk Iwens en gehuwd met Mechteld natuurlijke d.v.w. Emond van Gemert; de
moeder van Mechteld was w. Zegewigis d.v.w. Jan van den Slijk
hij draagt over
aan: Willem z.v.w. Jan z.v.w. Dirk de Bever
van: erfpacht 14 lopen rogge
uit:
1. stukje land in Heeswijk
2. de helft van DIE SCILTBEEMPT in Schijndel aan de overzijde van de Aa
3. de helft van DIE SCOTBEEMPT in Heeswijk grenzend aan de heer van Heeswijk en aan de
Tafel van de H. Geest.

2105.
1445, 13 maart
Vidimus huis Berlicum
Schepenen van Den Bosch geven een vidimus van de akte d.d. 20 januari 1427 (nr. 1727a)
Afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 757 f 51r.

2106.
1445, 8 april
Overdracht erfpacht goederen St. Michielsgestel
Gerard van Meinsvoort z.v.w. Wouter draagt over
aan: Jan van Gilze z.v.w. Willem van Gilze
van: erfpacht 1 ½ mud rogge
uit:
1. hofstad en hof c.a. grenzend aan jonkvrouwe Aleid van Eethen
2. stuk land gend. DIE LANGEBREEDACKER grenzend aan de weg en aan de SEMICA
3. een zevende deel van een erfgoed IN DEN GEMEYNEN HESSELSBERCH alles in St.
Michielsgestel

2107.
1445, 11 mei
Overdracht erfpacht kamp Nuland
Marcelis van Heukelum z.v.w. Zebrecht van Heukelum draagt over
aan: Griet d.v.w. Jan Beukentop
van: erfpacht 2 mud en 2 sester rogge
uit:
een kamp groot 5 ½ morgen in Nuland.

2108.
.. mei
Overdracht erfpacht goederen Nuland - Groot Nuland
Hendrik z.v.w. Gerard van Uitvinkel en Heilwych d.v.w. Bodo dragen over; Bodo is een z.v.w.
Hendrik Matheusz.
aan: Gerard van Uitvinkel, zijn broeder en z.v.w. Gerard van Uitvinkel
van: een vierde deel van een erfpacht van 2 mud rogge
uit:
1. huis, hof en 7 morgen land in Nuland in GROET NUWELANT grenzend aan de vicaris van
Nuland;
2. 2 morgen land gelegen aan het einde van de 7 morgen voornd.;
3. een kamp gelegen tegenover het huis voornd. aan de overzijde van de gemene straat

2109.
1445, 1 juni
Overdracht land 's-Hertogenbosch - Vrijdom
Dirk van Dieperbeek z.v.w. Aart van Dieperbeek

aan: Jan van Orthen z.v.w. Peter van Orthen
van: het land omschreven in nr. 2081.
lasten: zie nr. 2081

2110.
1445, 22 juni
Verkoop beemd Oirschot - Spoordonk
Laurens z.v.w. Willem de Hool draagt na verkoop over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
de helft van een vierde deel van een beemd in Oirschot in de herdgang
Spoordonk in LUTTELAER grenzend aan de abt van Tongerlo en de Aa
lasten:
4 penning nieuwe cijns aan de hertog uit het een vierde deel
bijz.:
de rest van deze beemd behoort al aan de Tafel
op de rug:
blijkt, dat deze beemd behoorde bij de hoeve van de Tafel in Oerle.

2111.
1445, 25 juni
Verkoop beemd Vught-St. Lambertus
Jacob z.v.w. Hendrik z.v.w. Aart van der Hazeldonk draagt na verkoop over
aan: Godfried van Rode t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: ½ dagwand beemd in Vught-St. Lambertus in DIE RYMADE grenzend aan de Tafel
lasten: erfcijns van 2 hoenderen aan N.N.
op de rug: blijkt, dat deze beemd behoorde bij de hoeve van de Tafel in de Vliert.

2112.
1445, 3 juli
Overdracht erfgoed 's-Hertogenbosch - Hof van Brabant
Jan van Berkel draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. Gooswijn de Stoelmaker z.v.w. Gerard de Stoelmaker
van: twee derde van een erfgoed INT 'S HERTOGENHOF tussen Jan Moons en het water
en de straat die loopt van de straat naar het water.

2113.
1445, 3 juli
Erkenning recht van naasting nr. 2112
Rutger van Arkel erkent
t.b.v.: Jan van Bruheze

betreft: zijn recht van naasting op het erfgoed vermeld in nr. 2112.

2114.
1445, 5 juli
Overdracht erfgoed nr. 2112
Jan van Bruheze, de naaster, draagt over
aan: Hendrik z.v.w. Koenraad Timmerman
van: het erfgoed vermeld in nr. 2112.

2115.
1445, 9 juli
Belofte inzake beemd Helvoirt - Noordbroek
Maarten z.v.w. Jaqn Kuysten;
Willem Blok z.v.w. Aart en
Jan van der Donk z.v.w. Willem Vos
zij beloven
Zij zweren met opgeheven vinger, dat zij geen akten bezitten noch aan iemand beloften
hebben gedaan die schade kunnen toebrengen aan het bezit van 3 bunder beemd onder
Helvoirt in het Noordbroek. Deze beemd is zojuist door Jan de Kuiper z.v.w. Willem en Jacob
Steynen z.v.w. Klaas Steynen van Maarten voornd. gekocht.

2116.
1445, 30 juli
Overdracht hoeve Oss
Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van
de provisor draagt over
aan: Jacob Loyer z.v.w. Rudolf en Aart z.v.w. Yngram van DOERNEN
van: de helft van een hoeve in Oss met uitzondering van de volgende percelen:
1. DIE ELMBOGE groot 6 lopenzaad gelegen in de akker aldaar
2. een stuk land van 1 sesterzaad aan DIE VOERTSTRAET
3. een stuk moerland gend. DIE KOERENBEEMPT groot 1 ½ morgen
Zie nr. 1933.

2117.
1445, 3 augustus
Testament Hendrik van den Orf (volledig)
Gemonde

voor:
notaris Jacob Yovy van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik
van:
mr. Hendrik van den Orf, licenciaat in de medicijnen en pastoor van Gemonde, maakt zijn
testament
hij is gezond van lichaam en geest
hij wil begraven worden in de kerk van Gemonde
hij wil beschikken over de goederen die hij geërfd en door zijn medische praktijk verkregen
heeft (‘ex ministerio et laboribus suis in arte medicine acquisitis’)
legaten:
1.
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus 1 Rijnsgulden eens ('unum florenum renensem
aureum')
2.
aan de fabriek van de kerk van Gemonde 10 Rijnsgulden eens, op voorwaarde dat de
kerkmeesters jaarlijks een jaargetijde zullen laten houden voor de zielen van hem en zijn
ouders, zoals dat daar gewoonte is. Zijn naam moet in het boek van de jaargetijden worden
geschreven en gedurende drie jaar op zon- en feestdagen bekend worden gemaakt op de
preekstoel (‘super ambone’)
3.
aan Bert zijn zoon verwekt bij Heilwych Baken, die thans woont bij Godfried Boest,
secretaris van Den Bosch, een erfpacht van 10 mud rogge uit al zijn goederen gelegen in de
Meierij van Den Bosch of in het hertogdom Brabant. Mochten zijn erfgenamen binnen een
maand na Lichtmis volgend op zijn overlijden dit legaat niet hebben uitgevoerd, dan
vermaakt hij al zijn bezittingen aan Bert voornd. en krijgen zijn erfgenamen 1 oude groot
plaats van de handeling:
het woonhuis van de notaris op de Uilenburg
getuigen van de handeling:
Wouter Pynappel, clericus;
Dirk van Herlaar;
Geertrui d.v.w. Jan van Bottel en meerdere anderen
Hiervan een oorkonde op perkament en een versie op papier, niet getekend, noch gezegeld.

2118.
1445, 4 augustus
Overdracht beemd Helvoirt - Noordbroek
Jan de Kuiper z.v.w. Willem en Aart z.v.w. Aart z.v.w. Herman Noyens dragen over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: 3 bu beemd in Helvoirt in het Noordbroek grenzend aan de jonkvrouwe van Perweys

lasten: de overdragers nemen eventuele erfcijnzen van 3 ½ oude schilden en 3 ½ oude
groten voor hun rekening.

2119.
1445, 12 augustus
Overdracht erfcijns huis Peperstraat
Rudolf Schilder z.v.w. Gerard Schilder en van Heilwych; Heilwych is d.v.w. Rudolf van Grave;
Willem Dicbier z.v.w. Jan en van Luitgaard; Luitgaard is d.v.w. Gerard Schilder en van
Heilwych voornd.
zij dragen over
aan: Tielman z.v.w. Ludolf van Bommel en priester
van: erfcijns £ 11 payment
uit:
huis, erf en hof in de Peperstraat
bijz.: de erfcijns zal ‘staen te schoet, te loet ende te lantrecht’.

2120.
1445, 11 september
Overdracht erfcijns kamp Vrijdom - Deuteren
Godschalk Roesmont en Gerard z.v.w. Gerard van Uitvinkel dragen over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 30 schellingen payment
uit:
de tweede kamp naast DIE OETERSCHEDONCK
bijz.: de erfcijns is ooit gekocht van de stad Den Bosch
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 5v.

2121.
1445, 22 september
Overdracht heiveld St. Michielsgestel
Godschalk Roesmont draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
1. een vijfde deel deel van een heiveld in St. Michielsgestel OPTEN HOUWE
2. een kamp aldaar met de houtwas en de sloten
bijz.: de overdrager en Hector Specier behouden een recht van weg over de kamp

2122.
1445, 24 september
Overdracht erfpacht hoeve Udenhout - Zeshoeven

Willem, Gerard en Christina k.v.w. Liesbeth en v.w. Jan van Katwyk dragen over
aan: Peter van den Arennest e.v. Goedele; Goedele is d.v. Liesbeth en Jan voornd.
van: drie vierde deel van een zevende deel van een erfpacht van 7 mud rogge
uit:
huis, erf, schuur, hof en aangelegen erfgoederen in Udenhout in DIE SESHOVEN
bijz.: een zevende deel van deze erfpacht is al van de Tafel van de H. Geest; de transactie
geschiedt nadat Liesbeth van de tocht is afgegaan.

2123.
1445, 19 oktober
Testament Heilwych Hels (volledig)
erfpacht ligging onbekend
voor:
notaris Godfried Hels van Den Bosch, clericus Luik
van:
Heilwych natuurlijke d.v. Gerard Hels z.v.w. Willem Hels; Heilwych is e.v. Peter van Roesel,
bontwerker en poorter van 's-Hertogenbosch
zij is gezond van geest maar ligt ziek op bed
zij wil begraven worden in de St. Janskerk
legaten:
1.
aan de fabriek van de St. Janskerk een vierde Arnoldusgulden
2.
aan de fabriek van St. Lambertus te Luik een vierde Arnoldusgulden
3.
mocht zij overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan wordt een erfpacht van 2 mud
rogge te leveren door Hendrik van Hal als volgt verdeeld:
aan de Tafel van de H. Geest ½ mud rogge
aan de arme zieken van het Groot Gasthuis ½ mud rogge
aan Peter van Roesel ½ mud rogge
aan Leria natuurlijke d.v.w. Gerard Hels, haar natuurlijke vader ½ mud rogge
op voorwaarde dat haar echtgenoot de tocht daarvan heeft.
4.
mocht zij zonder wettig nageslacht na te laten overlijden, dan krijgt haar man het huis en erf
waar zij nu wonen in eigendom met het recht dit te vervreemden
5.
aan haar moeder haar zwarte TOGA met haar beste tabbaard
plaats van de handeling:

woonhuis van de testatrix in de Kerkstraat
getuigen van de handeling:
Herman Piek, een van de twee viceplebanen van de St. Janskerk;
Franco van Uden en Liesbeth diens echtgenote;
Aleid e.v. Jan Hels;
Hildegonde w.v. Jacob van Geffen;
Heilwych e.v. Gerard van Beers;
Hildegonde Mols;
Heilwych Gobbels
en nog anderen

2124.
1445, 22 oktober
Verkoop land Rosmalen
Willem de Haerde z.v.w. Aart en e.v. Hille; Hille is d.v.w. Aart van den Steen
hij draagt na verkoop over
aan: Hendrik z.v.w. Hendrik Truden zoon
van: 1 morgen land in Rosmalen in DIE HAVERCAMPEN grenzend aan het kapittel van de
St. Jan, aan DIE VLIERTSCHE STEGE en aan de sloot.

2125.
1445, 4 november
Overdracht erfcijns goederen Udenhout - Groot Laar
Gijsbrecht van Best z.v.w. Jan van Best draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een erfcijns van £ 20 payment
uit:
de goederen v.w. jonkvrouwe Liesbeth Koomans in Oisterwijk in GROETLAER
op de rug: in Udenhout
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 177v.

2126.
1445, 13 november
Uitgifte erfpacht landerijen Boxtel - Mulsel
Marcelis z.v.w. Klaas Snijders geeft uit
aan: Hendrik z.v.w. Peter van den Look
van:
1. 1 ½ bunder heiland grenzend aan de gemene weg
2. 3 lopenzaad akkerland grenzend aan de gemene weg

3. 1 lopenzaad akkerland grenzend aan het Groot Gasthuis
4. 6 lopenzaad land grenzend aan de gemene weg en aan DIE GEMEYN BEEMDE, alles in
Boxtel in Mulsel
voor: erfpacht 20 lopen Boxtelse maat te leveren in Boxtel binnen de bruggen
lasten: erfcijns 2 oude groten

2127.
1445, 20 november
Vestiging erfpacht land Oss - Ussen
Wouter van Houweningen z.v.w. Wouter van Houweningen vestigt
t.b.v.: Heilwych w.v. Gerard Groy
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
een stuk land behorende bij zijn hoeve in Oss onder Ussen en uit de rest van deze
hoeve.

2128.
1445, 23 december
Overdracht erfcijns tiend van Son
Godfried en Gijsbrecht k.v.w. Bernard Scheyvel draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: vier vijfde deel van 2 en van 1 oud schild uit een erfcijns van 15 oude schilden
uit:
een/de tiend van Son
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 129v.

2129.
1446, 20 januari
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen
Aart Last z.v.w. Albrecht draagt over
aan: Jan Neve z.v.w. Lambrecht Neve en vleeshouwer; Jan is e.v. Zoete d.v. Willem
Schilder en Hille; Hille was d.v.w. Hendrik Gestken
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 1 bunder in Rosmalen.

2130.
1446, 11 februari
Overdracht erfcijns kamp Empel
Lambrecht van Deurne (DOERNE) z.v. Christiaan draagt over
aan: Aart Koolborner z.v.w. Jan Koolborner

van:
uit:

erfcijns 2 Rijnsgulden ('duorum aureorum florenorum overlens Rynsche gulden
vocatorum')
de COPTITENCAMP, groot 4 morgen in Empel.

2130a.
1446, xxx februari
Zie nr. 2255.

2131.
1446, 3 maart
Overdracht goederen Son
Gerard Mol van Driel draagt over
aan: Aart van Huisselingen Goyarts zoon
van: de goederen in Son in AENSTOT (of: AENSCOT) uitgewonnen voor schepenen van
Den Bosch wegens een achterstallige erfcijns van £ 15 payment door Gerardus z.v.w.
Jacobus Coptyten voor schepenen van Den Bosch; deze erfcijns was gekocht van
Rutger van Ouden ridder op 7 februari 1363.
bijz.: het kapittel, de Tafel van de H. Geest, de Onze Lieve Vrouwebroederschap, de
gasthuizen en andere ‘pia loca’ behouden de hun toekomende renten
onder de pliek: ‘fuit cum consilio scabinorum’. [= dit geschiedde in overleg met de
schepenen]
De oorkonde waarin deze rente werd gevestigd bevindt zich niet in dit archief.

2132.
1446, 16 maart
Overdracht erfpacht onderpanden Zeelst
Jan Dachverlies z.v.w. Jan Dachverlies draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge uit 6 mud en alle rechten op deze erfpacht en een erfpacht
van 4 mud gerst
bijz.: ter uitvoering van het testament van zijn vader en aan deze vermaakt door Mechteld
Uter Oisterwijk d.v.w. Gerard
uit:
onderpanden in Zeelst.

2133.
1446, 4 april (indien Kerststijl)
1447, 27 maart (indien Paasstijl)
Overdracht erfpacht goederen Moergestel

voor: BARTHOLOMEUS GODEVAERTS SOEN VAN DEN BEERTHE ENDE LAMBRECHT JAN
LAMBRECHTS SOEN VAN GHILSE schepenen van Moergestel
Willem, Anselm, Katryn, Liesbeth en Griet, k.v. Jan van Gilze en v.w. Katryn dragen over
aan: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. Jeroen van Walem
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
onderpanden in Moergestel
bijz.: er is ook een schepenoorkonde van Den Bosch over gemaakt
Taal: Middelnederlands
Met het schependomszegel.
Deze erfpacht bestond in de negentiende eeuw nog en werd toen betaald met f 6,-;
verwijzing naar Geefhuis lib. 2 fol 184.

2134.
1446, 12 april
Overdracht huis Hinthamerstraat
door: Gooswijn de Wolf z.v.w. Rutger draagt over
aan: Jan Hagens
van: huis en erf aan de Hinthamerstraat in het erfgoed van Gooswijn Steenweg en tussen
dat van Bartholomeus Spierink en dat v.w. Godfried Kuiper;
met het recht om samen met anderen een weg breed 8 voet en lopend van de
Hinthamerstraat naar de beemd van Hendrik Steenweg daarachter te gebruiken;
met het recht de poort die deze steeg aan de Hinthamerstraat afsluit te gebruiken;
met het recht de goot tussen dit huis en het voorhuis te gebruiken;
de nieuwe bezitter mag dat deel van de steeg dat loopt van de stenen brug naast de
hof van Jan Baten zoon en het erfgoed van de Zusters van Orthen naar voornoemde
beemd echter niet gebruiken.

2135.
1446, 28 juni
Overdracht tiend van Zeelst
jonker Jan van Grevenbroek z.v.w. Jan van Grevenbroek en ridder draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de priorin en het klooster van St. Agnes
van de orde van de regulieren van St. Augustinus bij en buiten de muren van Eyk [=
Maaseik]
van: zijn aandeel en al zijn rechten op de/een tiend van w. Aart Rover, ridder, in het dorp
Zeelst.
N.B.: zie ook nr. 2138.

2136.
1446, 30 juni

Overdracht erfpacht hoeve Vught
Winrik z.v. Gijsbrecht z.v.w. Jan Kuyst en Katryn; Katryn is d.v.w. Winrik Schreinmaker;
Hendrik z.v. Jacob 's Bressers en e.v. Katryn d.v.w. Dirk z.v. Gijsbrecht en Katryn voornd.
zij dragen over
aan: Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 4 mud rogge
uit:
de hoeve van Jan Dicbier in Vught
bijz.: het onderpand is al bezit van de Tafel
op de rug: de erfpacht is bestemd voor een spynde voor de ziel van Aart Dicbier.

2137.
1446, 1 juli
Afstand huis Gasselstraat
Gewandhuis
erfpachten Moergestel goed Te Speelput en Boxtel
Griet d.v. Peter Goudsmid en diens eerste echtgenote Liesbeth doen afstand
aan: Willem van Uden
van: huis en erf op de hoek van de Hinthamerstraat en het straatje waarlangs men naar
de Kerkstraat gaat
bijz.: Deze transactie houdt verband met het testament van Peter Goudsmid. Peter
vermaakte daarin DAT CAMERET gelegen op het einde van het Gewandhuis aan Griet
zijn dochter verwekt bij zijn eerste echtgenote en aan haar zoon Willem Zomer mits
zij een erfpacht zouden vestigen van 3 ½ mud rogge t.b.v. de wettige kinderen van
w. Peter voornd. en zijn tweede echtgenote d.v. Philips van der Heesterbeek; de
executeurs van het testament zijn Peter van der Heesterbeek, priester, Hendrik van
der Merendonk en Tielman z.v. Aart Tielmansz.; Griet heeft vervolgens een erfpacht
van 2 ½ mud rogge gevestigd op het goed TE SPEELPUT in Moergestel bij HEYUZEN
en een erfpacht van 1mud rogge op landerijen te Boxtel onder Lennisheuvel.

2138.
1446, 1 juli
Overdracht tiend van Zeelst
Godfried z.v. Salomon van Eindhoven draagt over
aan: het klooster van St. Agnes te ‘Eyk’ [Maaseik] (zie nr. 2135)
van: de helft van de/een tiend van Aart Rover, ridder, in het dorp Zeelst.

2139.
1446, 4 juli
Overdracht huis Papenhulst

Jan de Zwart, linnenwever, draagt over
aan: Gooswijn Keymp, kanunnik in 's-Hertogenbosch
van: huis, erf en hof aan de Papenhulst grenzend aan het erfgoed van Gooswijn Keymp
voornd., aan de gemene weg en aan het kapittel.
voorwaarden:
1. het huis zal staan ‘ten schoet, ten loet ende ten lantrecht’ zoals de andere wereldlijke
goederen
2. t.b.v. Jan voornd. is op dit huis een erfcijns gevestigd.

2140.
1446, 20 juli
Overdracht erfpacht Rosmalen - Bruggen
Aart Heym z.v. Jan natuurlijkez.v.w. Aart Heym draagt over
aan: Godfried Boest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: 3 malderzaad land in Rosmalen in Bruggen grenzend aan de gemeijnt gend. DIE
DUYNHALM

2141.
1446, 30 juli
Overdracht erfcijnzen hofstad Hinthamereinde
notaris Jan z.v. Amelricus van Den Bosch, clericus Luik
Deken en kapittel van de St. Janskerk in vergadering bijeen en Jan van Grave, rector van het
altaar in de St. Anthoniuskapel, handelend met toestemming van deken en kapittel dragen
over
aan: Wouter Godschalk, poorter, t.b.v. de armen in het gasthuis op het Hinthamereinde
van: 1. erfcijns 10 schellingen toekomend aan het kapittel
2. erfcijns £ 3 toekomend aan Jan van Grave
uit:
een hofstad op het Hinthamereinde van voren 30 voet en van achteren 20 voet
breed
plaats van de handeling:
de kapittelzaal bij de St. Janskerk
getuigen van de handeling:
Daniel van den Steenakker, priester in de St. Janskerk;
mr. Aart Buk, BASTIONARIUS van het kapittel
Het gasthuis is het in 1439 door Reinier van Arkel gestichte zinnelooshuis.
Het gaat hier om een overdracht (SUPPORTATIO) van onroerend goed ten overstaan van

een notaris. Dit was in strijd met de gewoonte dat onroerend goed gevest moest worden
voor de schepenbank.

2142.
1446, 25 augustus
Overdracht beemd Middel- of Oostelbeers
Tielman z.v.w. Jan z.v.w. Jan van der Meer van Knegsel draagt over
aan: Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een vierde deel van een stuk beemd in de parochie van Beers in het
BEERZERBROECK in LUTTELAIR
bijz.: de rest van deze beemd behoort al aan de Tafel van de H. Geest
op de rug: toegevoegd aan de hoeve te Oerle.

2143.
1446, 1 september
Betalingsbelofte erfpacht goederen Oirschot - Straten
Willem Bliex natuurlijke z.v.w. Hendrik Bliex belooft
aan: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. Wouter natuurlijke z.v.w. Willem z.v.w. Wouter van den
Grotenhuis
betreft: erfpacht 1 mud rogge Oirschotse maat te leveren in Oirschot
uit:
1. huis, erf, hof en aangelegen land in Oirschot in de herdgang Straten grenzend aan DIE
BREEMDT en DIE KOETELSTRAET
2. een erfpacht van 4 lopen rogge
voorwaarde: mocht Wouter overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan vervalt
deze erfpacht aan de erfgenamen van Willem van den Grotenhuis voornd.

2144.
1446, 13 september
Overdracht erfcijns tiend Son en goed Ter Wijden Deurne
Godfried van Merevenne z.v.w. Godfried van Merevenne draagt over
aan: Godfried van Rode, meester van het Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 1 oude schild uit 15 oude schilden
uit:
de/een tiend in Son en het goed Ter Wijden in Deurne.
Ook afgeschreven in het 16de-eeuwse cartularium nr. 737 f 131v.

2145.
1446, 22 september

Afstand recht van vruchtgebruik kampen Geffen
Jut z.v.w. Jan Vilt z.v.w. Gerard Arnts zoon doet afstand
aan: Lambrecht van Deurne t.b.v. Jan, Dirk, Gerard, Willem, Liesbeth en Heilwych,
kinderen van haar en Jan voornd.
van: haar recht van vruchtgebruik op 2 kampen in Geffen in DIE BEECSCHEHOVE grenzend
aan het erfgoed DEN BRANT en aan DIE GEMEYNT en op de helft van een derde
kamp grenzend aan de gemene weg en DEN BRANT.

2146.
1446, 22 september
Overdracht kampen Geffen
Jan, Dirk etc. (zie nr. 2145) dragen over
aan:
Gijsbrecht Haak z.v.w. Aart
van:
de kampen vermeld in nr. 2145
lasten:
1. onderhoud sluizen, sloten en waterlopen
2. erfcijns £ 4 oudgeld
op de rug: betreft 12 morgen land gekocht van Gijsbrecht Haak en gevoegd bij de hoeve in
Oss.

2147.
1446, 22 september
Belofte inzake transactie nr. 2146
De overdragers vermeld in nr. 2146 zullen hun nog minderjarige broeder Willem doen
instemmen met de transactie vermeld onder nr. 2146.

2148.
1446, 28 september
Verkoop beemd Moergestel
Wouter Peynenburg z.v.w. Peter Peynenburg draagt na verkoop over
aan: Gerard z.v.w. Lodewyk die Neven
van: stuk beemd in Moergestel in DAT RYSBROECK grenzend aan HER GOYARTS DYCK.

2149.
1446, 7 november
Verkoop kamp Geffen
Heymerik, Hendrik en Heilwych k.v.w. Mattheus z.v.w. Gerard Hals dragen na verkoop over
aan: Gijsbrecht Haak

van: de helft van een kamp in Geffen, ligging als nr. 2145.
lasten: het onderhoud van de zegedijken, sluizen, sloten en waterlopen voor zover gelegen
op deze kamp.

2150.
1446, 7 december
Verkoop huis en hof Achter de Mandemakers
Hendrik Reyger z.v.w. Hendrik Reyger draagt na verkoop over
aan: Sander z.v. Jan [de] Weert
van:
1. huis en erf voorbij de Visbrug grenzend aan een straatje en strekkend van de gemene
straat tot aan de kamers van Hendrik Reyger; tussen deze kamers en het huis ligt een stukje
erf
2. een stukje erf gelegen achter deze kamers grenzend aan een straat en groot 21 bij 17
voet
lasten: erfcijns 1 oude groot en £ 8
voorw.: het stukje leeg erf voornd. strekkend van het huis voornd. tot aan de stadsmuur en
de goot (CLOACA) liggend op het eind van het hofje langs de stadsmuur zullen
gemeenschappelijk gebruikt worden door Hendrik en Sander voornd.

2151.
1446, 29 december
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen
Hille d.v.w. Willem Aartsz. Tielkensz. en w.v. Jan Gerys draagt over
aan: Aart van Weilhuizen t.b.v. Gerard Mol van Driel
van: 1 ½ mud rogge
uit:
1. huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 10 lopenzaad in Rosmalen in OVERKOLK
2. stuk akkerland
3. stuk akkerland van 1 mudzaad in HEZE
4. stuk akkerland van 6 lopenzaad
2152.
5 januari 1447 (indien Kerststijl)
5 januari 1448 (indien Paasstijl)
Tiend Boekel hertog van Kleef
Adolf, hertog van Kleef en graaf van der Mark verklaart, dat wijlen zijn zuster Liesbeth de
tiend van Boekel aan enige kerken, kloosters, kapellen en gasthuizen heeft geschonken om
daarvan heilige Missen en dergelijke te lezen. Aangezien deze instellingen de tiend nu vele
jaren in bezit hebben en hij de dienst Gods niet wil verhinderen, bekrachtigt hij deze
schenking. De tiend is en blijft echter erftijnsgoed van het Land van Herpen. De meester van

Tafel van de H. Geest moet voortaan jaarlijks de tijns betalen.
Het zegel van de hertog is verloren.

2153.
1447, 30 januari
Oorkonde officiaal
De officiaal van het bisdom Luik heeft naar aanleiding van een verzoek van Jan natuurlijke
z.v.w. Gerlach Cnode, provisor van de Bonnefanten, aan notaris Godfried Hels opgedragen
om op verzoek van belanghebbenden en tegen betaling grossen te maken van die akten die
door wijlen notaris Jan de Gruiter in zijn protocollen zijn geminuteerd voor zover deze niet
zijn doorgehaald en zonder daarin iets te veranderen.

2154.
1447, 7 februari
Overdracht erfpacht landerijen Moergestel
door: Jan van Gilze z.v.w. Willem van Gilze draagt over
aan: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. Jeroen van Walem gend. Gerom van Walem
Willems zoon en diens echtgenote Geertrui d.v. Hessel Mulaarts
van: erfpacht 1 mud rogge uit 1 ½ mud rogge
uit:
1. hofstad en hof grenzend aan jonkvrouwe Aleid van Eethen
2. stuk land gend. DIE LANGEBREDEACKER grenzend aan de weg
3. een zevende deel van een erfgoed IN DEN GEMEYNEN HOSSELS BERCH
alles in Moergestel
onder de pliek: te overhandigen aan Gerard Lodewyks zoon
op de rug: afkomstig van Jan van Gilze.

2155.
1447, 7 februari
Overdracht erfcijns huis Koffermakerstraat
door:
aan:
van:
uit:

Jan de Leeuw z.v.w. Dirk de Leeuw en e.v. Liesbeth; Liesbeth is d.v.w. Hendrik
Krook en w. Bele; Bele is d.v.w. Leonius z.v.w. Peter Loyers zoon
Gerard Scheenken z.v.w. Hendrik
erfcijns 20 schelling payment
huis en erf in DIE COFFERMEKERSTRAET.

2156.
1447, 2 maart

Vestiging erfpacht goederen Moergestel
door: Melis z.v.w. Aart z.v.w. Melis Nouwen
t.b.v.: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. Jeroen van Walem Willems zoon en diens
echtgenote Geertrui d.v.w. Hessel Mulaarts
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. huis, erf en hof in Moergestel in DIE BROECSYDE grenzend aan de gemene straat
2. een hof grenzend aan de gemene plaats/straat
3. stuk land gend. DEN HESSELSBERCH groot 1 sesterzaad grenzend aan de weg in de akkers
van HEYNSEL
subplica: te overhandigen aan Gerard z.v. Lodewyk Nennen ofwel aan hem zelf

2157.
1447, 2 maart
Vestiging erfpacht goederen Hilvarenbeek - Biest
Jacob z.v.w. Dirk Ghyben zoon vestigt
t.b.v.: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. Jeroen van Walem en diens echtgenote
Geertrui (als nr. 2154)
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
huis, erf en hof en aangelegen land groot 5 lopenzaad in Hilvarenbeek AEN
DIE BIEST grenzend aan de gemene plaats/straat.

2158.
1447, 9 maart
Overdracht land Maren
Godestode d.v. Hendrik natuurlijke z.v.w. Rover van Vladeracken alias van Oisterwijk draagt
over
aan:
Godfried van Rode, meester Tafel van de H. Geest
van:
2 morgen broekland in Maren in DIE MARENSCHE BEEMDE grenzend aan de
Tafel voornd. en aan het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van Kessel
bijz.:
aan Godestode door Geertrui w.v. Gooswijn Model van der Donk vermaakt.

2159.
10 maart 1447 (Kerststijl)
10 maart 1448 (Paasstijl)
Kwitantie tiend van Boekel
Adolf, hertog van Kleef en graaf van der Mark, verklaart te hebben ontvangen van Gooswijn
Heym en Godfried van Rode, ‘meister der armen’ in Den Bosch 300 Rijnsgulden
('driehondert Rijnssche gulden') wegens de tiend van Boekel.

Volgens een envelop uit de negentiende eeuw hief het Geefhuis toen 8 mud en 4 sester
rogge uit de tiende van Boekel. In decimale maat was dat toen 25 – 5 -3. Verwezen wordt
naar het nog aanwezige register Lib. 2 fol. 43.

2160.
1447, 15 april
Vestiging erfpacht beemden Moergestel
Steven z.v.w. Jan Goostuwen vestigt
t.b.v.:
Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. Jeroen van Walem Willems zoon
en diens echtgenote Geertrui d.v.w. Hessel Mulaarts
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. een stuk beemd gend. DEN OPSLACH in Moergestel in AMERVOIRT
2. een stuk beemd gend. DEN BEIRCKENBEEMPT in de REESCHAER

2161.
29 april 1430 (minuut)
20 mei 1447 (grosse)
Testament Gillis van Gerwen (volledig)
huis Hinthamerstraat
voor:
notaris Jan de Gruiter (minuut)
notaris Godfried Hels (grosse)
van:
mr. Gillis van Gerwen, kanunnik van de St. Janskerk en pastoor van St. Michielsgestel, maakt
zijn testament
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 1 Beierse gulden eens ('unum florenum Bavarie')
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 5 Arnhemse gulden eens ('quinque florenos
arnhemenses monete ducis Arnoldi')
3. aan de twee gasthuizen gesticht door Adam van Mierde 1 gouden Engelse nobel eens
('unum denarium aureum dictum Engelschen nobel')
4. aan de fabriek van de kerk van St. Michielsgestel 4 mud rogge rogge eens
5. aan deken en kapittel van de St. Janskerk een erfcijns van £ 3 payment
6. aan de priesters in de St. Janskerk een erfcijns £ 1 payment
5 en 6 op zijn goederen te vestigen of te lossen tegen een koers van 7 gouden Franse kronen
('septem coronis Francie') per pond payment; dit geld is bestemd voor een jaargetijde met
kaarsen en moet verdeeld worden onder de heren die aanwezig zijn bij het vigilie, de
zielemis en het bezoek aan het graf

7. aan Griet van Gerwen, zijn zuster en non in het Groot Gasthuis, zijn linnen laken en zijn
linnen garen (FILA) zich bevindend in het huis van de wever en nog 10 Arnhemse gulden
8. aan Pieter Crom, deken van het kapittel, zijn nieuwe koorkap, indien hij het
executeurschap op zich wil nemen
9. aan Bartholomeus pastoor van Bokhoven zijn brevier en zijn zilveren CINGULUM op
dezelfde voorwaarde als onder 8.
10. aan Hendrik van Gerwen, zijn broeder en apotheker, zijn huis en erf bij de St. Janskerk
tegenover het Tafel van de H. Geest aan de Hinthamerstraat, waar de testator nu woont;
Hendrik mag dit hebben zolang hij leeft, maar mag het niet vervreemden of belasten tenzij
iedereen kan zien, dat hij arm is en er geen andere uitweg is te vinden; dan moet Hendrik
wel eerst al zijn roerende en onroerende goederen verkocht hebben; wanneer Hendrik
overleden is, dan wordt dit huis als volgt verdeeld:
---een derde deel gaat naar de rector van het altaar van de HH. Michael, Cecilia en Maria
Magdalena in de St. Janskerk gelegen in de omgang achter het koor gesticht door w.
Gijsbrecht Baten zoon, kanunnik van de kerk van Luik, mits hij wekelijks 2 HH. Missen
opdraagt namelijk een van O.L. Vrouw en een Requiem voor de zielen van hem en zijn
ouders; hij belast het geweten van de rector hiermee
---een derde deel is voor de Bonnefanten
---een derde deel is voor de Tafel van de H. Geest
executeurs:
Peter Crom, deken van het kapittel;
Hendrik van Gerwen en
Bartholomeus voornd.
plaats van de handeling (minuut):
zijn woonhuis voornd.
getuigen van de handeling (minuut):
Jan Osman, kanunnik in de St. Janskerk en
Hendrik Smits van Straten, priester in deze kerk
Op 29 april wijzigde de testator zijn testament als volgt:
Hij verklaart in het openbaar, dat hij lang geleden een zekere vrouw vleselijk gekend heeft
en bij haar een dochter Sofie heeft verwekt, die nu twee of drie jaar oud is voor wie hij zijn
testament wil veranderen. Wanneer Hendrik is overleden en Sofie dan nog leeft, dan
ontvangt zij het deel van het huis bestemd voor de Tafel van de H. Geest. Mocht Sofie
overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaat dit deel alsnog naar de Tafel.
plaats van de handeling:
als voor
getuigen van de handeling:
Hendrik van Gerwen,

zijn zuster Griet en
Albrecht van Gleden, clericus van het bisdom Utrecht
plaats van de handeling (grosse):
de St. Janskerk
getuigen van de handeling (grosse):
Jan Heymansz., priester
Jan natuurlijke z.v.w. Maarten Zwitten, clericus bisdom Luik
Op de rug: 'van den dordeel van den erve tegen sheilichs geests over aen sinte janskerchof
beset'

2162.
1447, 27 mei
Verkoop goederen Rosmalen
door:
Gerard Mol van Driel
aan:
Godfried van Rode meester van het Tafel van de H. Geest
van:
de goederen omschreven in nr. 1730a
bijz.:
uitgewonnen door Godfried van Rode wegens een achterstallige erfpacht.

2162a.
1447, 27 mei
Zie nr. 2255.

2163.
1447, 5 juni
Testament Godfried van Rode (uittreksel)
stichting spynde
voor:
Herman ten Kolke van Doesburg, priester bisdom Utrecht
van:
Godfried van Rode, raad van Den Bosch en meester van het Tafel van de H. Geest, maakt
zijn testament
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed;
[een passage over zijn echtgenote Griet is door beschadiging onleesbaar]
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van de St. Lambertuskerk te Luik 1 Arnoldusgulden eens
('unum florenum ducis Arnoldi')

2. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 Arnoldusgulden eens
3. aan Onze Lieve Vrouw in de St. Janskerk 1 Arnoldusgulden eens
4. de geestelijken die deze kerk besturen 1 Arnoldusgulden eens onder elkaar te verdelen
5. de kosters van deze kerk ½ Arnoldusgulden eens
en verder onder andere
6. aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 6 mud rogge voor een spynde te doen op
zijn sterfdag voor de zielen van hem, zijn echtgenote en beider ouders; deze erfpacht moet
door Griet gevestigd worden en gaat pas in na haar dood
plaats van de handeling:
woonhuis van de meester in het Tafel van de H. Geest
getuigen van de handeling:
Jan van Best en Godfried van Creyelt, poorters;
Aart z.v. Lambrecht, inwoner van deze stad.
2163bis.
Tweede identiek exemplaar van nr. 2163.

2164.
1447, 7 juni
Vestiging erfpacht landerijen Moergestel
Jan Vos z.v.w. Willem Vos Grieten zoon vestigt
t.b.v.:
Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. Jeroen van Walem z.v.w. Willem
en diens echtgenote Geertrui
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. stuk land gend. DIE MOLENECKER van 6 lopenzaad in de akkers gend. DE HEYNSEN
2. de helft van een erfgoed gend. HOLLENWEY grenzend aan DIE OUDESTRAET, het erfgoed
D'ELZE en de gemene straat
onder de pliek: deze akte over te geven aan Gerard z.v. Lodewyk 's Nennen.

2165.
1447, 27 juni
Afstand tocht erfpacht goederen Haaren en Esch
Sofie w.v. Willem Keymp z.v.w. Jan Keymp doet afstand
aan:
haar kinderen Jan, Yde en Sofie
betreft:
haar tocht op de erfpacht vermeld in nr. 2166.

2166.

1447, 27 juni
Overdracht erfpacht goederen Haaren en Esch; spynde
Otto van Engelen e.v. Yde;
Klaas z.v. Hendrik Klaas zoon en e.v. Yde;
Yde en Sofie zijn d.v. Sofie en v.w. Willem Keymp z.v.w. Jan Keymp
zij dragen over
aan: mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. huis, hof, akker en beemd in Haaren op de RUDONCK grenzend aan de Aa en aan de
natuurlijke kinderen v.w. heer Gillis
2. 6 lopenzaad in Esch in BIGGENHOVE
bijz.:
nadat de moeder van de tocht is afgegaan
op de rug:
deze erfpacht was bestemd voor de spynde van Aleid van Postel.

2167.
1447, 28 juni
Overdracht erfpacht hoeve de Looibrug Deurne
Jan van Best, Rutger van Geldrop en Adam de Lu als executeurs van het testament v.w.
jonkvrouwe Griet d.v.w. Meus de Waal dragen over
aan:
mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
erfpacht 4 mud rogge
uit:
de hoeve gend. LOYBRUGGEN in Deurne
op de rug:
bestemd voor de spynde van Aleid van Postel.

2168.
1447, 14 juli
Testament Jan en Cecilia van Diest (uittreksel)
erfpacht goederen Oirschot
voor:
(oorspr.) Gijsbrecht Jansz. van Oostrum, priester bisdom Utrecht en eerder plebaan van de
St. Janskerk;
(auth. uittr.) notaris Philips van Bonynghen, clericus Luik
van:
Jan van Diest en zijn echtgenote Cecilia gend. Cely maken samen hun testament
Jan is poorter van 's-Hertogenbosch;
Jan was ziek en stierf daaraan
legaten:

het uittreksel gaat over een clausule dat Jan Bok, monnik in het klooster van Porta Coeli, een
erfpacht van 2 mud rogge krijgt uit goederen in Oirschot; na zijn dood vervalt deze aan het
klooster
plaats van de handeling:
(oorspronkelijk) St. Janskerk
(uittreksel) woonhuis notaris in de Peperstraat
getuigen van de handeling:
(oorspr.) Wellen z.v. Wouter en Aart van Orthen, beide priesters in de St. Janskerk;
br. Jan Bok van Porta Coeli en executeur van dit testament;
Gillis van Roesel, poorter
(uittreksel)
Gerard Hoornken en
Maarten van Rode, beide magister artium
bijz.: Jan Bok vervoegt zich bij notaris Philips van Bonynghen met een exemplaar van het
testament in zijn handen; hij vraagt de notaris een uittreksel te maken met de hem
betreffende clausule.
op de rug: blijkt, dat deze erfpacht later toekwam aan de Bonnefanten.

2169.
1447, 12 augustus
Overdracht erfpacht goederen Geffen
Gijsbrecht Keymp z.v.w. Godfried Keymp draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht van 1 mud rogge met de achterstallen
uit:
1. huis, erf, hof en 12 lopenzaad aangelegen land in Geffen grenzend aan DIE ZELANTSCHE
STEGE
2. huis en hof groot 6 lopenzaad in Geffen.

2169a.
1447, 25 augustus
Overdracht erfpacht kamp Vrijdom-Pepers
Willem van Houthem e.v. Liesbeth d.v.w. Reinier Loden draagt over
aan:
Hille w.v. Gerard de Bie Gyben zoon
van:
erfpacht 2 mud rogge
uit:
zie akte 1444, 29 januari

voorw.:

na Hille's dood gaat deze erfpacht terstond naar haar kinderen verwekt met
Gerard de Bie, zoals in diens testament is bepaald, behoudens de rechten die
Hille heeft volgens het huwelijkscontract gesloten tussen Gerard en Dirk
Nering.
op de rug:
lecta 31 januari 1516 (moderne kalender)
zie ook: nr. 4200 (4 september 1596).

2170.
1447, 23 september
Overdracht erfpacht broekland Den Dungen - Sporkt
Rutger Gerrits zoon e.v. Liesbeth d.v.w. Klaas de Dorre draagt over
aan: Jan z.v. Gooswijn van Nieuwaal
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
stuk broekland in Elde bij DIE SPORCT.

2171.
1447, 23 oktober
Verkoop kamp Empel - Slot
Aart van den Hoven z.v.w. Rutger van den Hoven draagt na verkoop over
aan: Aart Berwout natuurlijke z.v.w. Maarten Berwout
van: de helft van een kamp van zijnde 4 morgen in Empel achter het huis van Meerwijk en
grenzend aan het viswater gend. DIE MEER.
N.B.: vormt een keten met charters uit 1517 (nr. 3433), 1552 en 1552 (nog niet
geregesteerd); geplaatst onder de datum 21 mei 1552.

2172.
1447, 1 december
Overdracht erfcijns huis [Torenstraat]
Meus Zutrix draagt over
aan: Amelius van den Heuvel, kerkmeester van de St. Janskerk
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit:
huis en hof in het straatje dat loopt van de Kerkstraat langs het kerkhof van de St.
Jan achter de toren naar de Hinthamerstraat.
op de rug: onder andere als destinataris de fabriek van de St. Janskerk en 'Art die Leeuwe 1
lib. dat men gilt uut synen huze after den thoeren'; verder namen van debiteuren: Aart die
Leeuw, Philips die Leeuw, de fabriek van de St. Janskerk en als laatste Anthony Janssen
Scheffer.

2173.
1447, 14 december
Vestiging erfpacht landerijen Geffen
Jan Peynenburg z.v.w. Godfried Peynenburg vestigt
t.b.v.: Rutger van Kessel z.v.w. Jan Kortrok
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. huis, erf, hof en 4 lopenzaad aangelegen land in Geffen AEN DEN BERCH GRENZEND aan
de gemene weg en aan de gemene straat/plaats
2. stukje land aldaar grenzend aan de gemene weg
3. stuk land in DAT GEFFENSCHEVELT
4. 5 h. land in DAT GEFFENSCHE BROECK in DOESTEN GESLACH grenzend aan de fabriek van
Geffen.

2174.
1448, 3 januari
Overdracht beemd St. Michielsgestel Thede
Jan z.v.w. Hendrik en w.v. Liesbeth d.v.w. Gerard van Beers alias van der Vlutten draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een beemdje in St. Michielsgestel bij het GESTELSCHE BOSCH in THEDE grenzend aan
DIE GHEMEYN BLEECKEN.

2175.
1448, 4 januari
Verkoop landerijen St. Michielsgestel Thede
Hendrik z.v.w. Peter van den Look draagt na verkoop over
aan: Jan z.v.w. Evert z.v.w. Wouter Everts zoon
van:
1. stuk land deels wei-, deels akkerland in St. Michielsgestel in Thede grenzend aan de
Dommel en aan de gemene weg
2. een achtste deel in 3 dagwand beemd in DIE THEDERBEEMDE grenzend aan de Dommel
lasten:
1. erfpacht 2 sester aan de Tafel van de H. Geest van St. Michielsgestel
2. erfcijns 1 oude groot en 2 hoenderen aan de heer van Perweys
3. erfcijns van 10 schellingen payment
3. erfcijns 10 schellingen oudgeld ('antique pecunie')
4. erfpacht 7 sester aan Marcelis z.v.w. Klaas de Snyder.

2176.
1448, 10 januari
Uitwinning ligging onderpand onbekend

Willem de Haan z.v.w. Jan de Haan van Venloon heeft de schepenen van Den Bosch
gevraagd om maatregelen te nemen in verband met een hem toekomende drie jaar
achterstallige erfpacht.

2177.
1448, 18 januari
Betalingsbelofte pacht landerijen Berghem
Gerard Kwattel z.v. Gerard van Berghem;
Jan heer Mans zoon
beloven
aan: Godfried Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
betr.: zij zullen acht jaar lang jaarlijks 9 Arnoldusgulden pacht betalen wegens de volgende
landerijen in Berghem:
1. 'S HEYLICHS GEESTS HOFF;
2. stuk land OP ULENDONC
3. stuk land AEN DEN HEYLIGENBOSCH
4. stuk land achter ELSVELT
5. stuk land in HEYNEN ROELOFS HOVE
voorw.: zij nemen de zorg voor de schouw op zich.

2178.
1448, 22 januari
Overdracht erfpacht tiend Goirle
Jan Baten zoon, Aart Rover van der Poorten en Jan van Kraandonk z.v. Lodewyk als
executeurs van het testament van w. Jan Herink en w. Liesbeth diens echtgenote
dragen over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. Jan z.v.w. Jan Herink
van: erfpacht 5 mud rogge
uit:
een deel van de tiend van Goirle (zie verder nr. 1710).

2179.
1448, 7 februari
Overdracht huis Hinthamerstraat
Jan Hagens z.v.w. Gerard Hagens draagt over
aan:
Winrik z.v.w. Lambrecht Matthysz. en priester
van:
huis en erf aan de Hinthamerstraat (zie verder nr. 2134)
voorw.: het goed zal ‘staen ten schoet, ten loet ende ten lantrecht: zoals de andere
wereldse goederen

In twee identieke exemplaren aanwezig, het een bestemd voor Jan Hagens, het ander voor
Winrik.

2180.
1448, 19 maart
Overdracht erfpacht Oirschot Spoordonk
Griet w.v. Godfried van Rode, meester van het Tafel van de H. Geest draagt over
aan: Willem Dicbier z.v. Jan, meester van het Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 3 mud rogge
uit:
de BRABANTSBEEMT groot 5 bunder in Oirschot onder Spoordonk grenzend aan
Godfried natuurlijke z.v.w. Willem van Rotelen, pastoor van Boekhout en verder
grenzend aan de gemene weg
bijz.: bestemd voor een spynde gesticht in het testament van w. Godfried van Rode.

2181.
1448, 19 maart
Overdracht erfpacht land Herpen
Griet w.v. Godfried van Rode (zie nr. 2180)
aan:
Willem Dicbier (zie nr. 2180)
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
1 ½ morgen land in Herpen in DIE BRUEL.

2182.
1448, 19 maart
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen
Gerard Mol van Driel draagt over
aan:
Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van:
erfpacht 1 ½ mud rogge
uit:
1. huis, erf, hof en 10 lopenzaad aangelegen land in Rosmalen in OVERKOLC
2. stuk akkerland van 1 mudzaad aldaar in Heze
3. stuk akkerland van 6 lopenzaad in Rosmalen.

2183.
1448, 28 maart
Betalingsbelofte pacht land Rosmalen
Peter z.v.w. Jan z.v.w. Jan van der Beek alias van Orthen;
Hendrik van der Hoeven z.v.w. Hendrik van der Hoeven

zij beloven te betalen
aan:
Godfried Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens: de pacht gedurende vier jaar van 5 morgen land in Rosmalen IN DIE DYEPT
voor:
8 gouden Peters per jaar
voorw.: zij mogen het laatste jaar niet inzaaien.

2184.
1448, 17 mei
Overdracht erfpachten landerijen Oirschot, Aarle en Herzel
Jacob van den Heuvel, prior;
Gerard Kepken, subprior;
Willem Herink, keldermeester
handelend namens het klooster Porta Coeli
dragen over
aan: Ludolf Buk
van: erfpachten 1 mud rogge en 1 mud rogge
uit:
de eerste erfpacht uit
1. de beemd gend. DAT CLEYN BERENDONCSKEN in Oirschot in de herdgang HEERZEL
grenzend aan DIE GROET BEVERDONCK
2. stuk land HAVENDONCK aldaar
de tweede erfpacht uit:
1. 4 lopenzaad rogland in Oirschot in de herdgang Aarle
2. stuk beemd gend. DAT VORST BRUECKELEN grenzend aan 1.
3. 1/6de deel in 2 bunder broekland gend. DIE BYENYNC
bijz.: door Jan van Diest natuurlijke z.v.w. Hendrik Joris van Sichem vermaakt aan broeder
Jan Bok van Porta Coeli als lijfrente en na zijn dood bestemd voor het klooster.

2185.
1448, 21 juni
Overdracht erfcijns erf Waalwijk
Hendrik van den Broek, kanunnik van Berne, draagt over
aan: Rutger van Arkel t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 35 schellingen [valuta niet nader aangeduid]
uit:
de helft van een erfgoed op de Vughterdijk.

2186.
1448, 21 juni
Vidimussen

Schepenen van Den Bosch verklaren de akten d.d. 10 oktober 1434 (nr. 1887a) en d.d. 26
januari 1436 (nr. 1909a) gezien te hebben en in orde te hebben bevonden.

2187.
1448, 3 juli
Betalingsbelofte pacht hoeve Moergestel
Hendrik z.v. Lambrecht z.v.w. Godfried de Laat belooft
aan:
mr. Aart van Weilhuizen t.b.v. de Tafel van de H. Geest
wegens:
de pacht gedurende zes jaar van de hoeve te Moergestel
voor:
20 mud rogge rogge, 4 ganzen, 8 kapoenen, 24 pond boter, 100 eieren, 4
steen vlas en een gepaste SEYNDE;
de pachter moet de hoeve onderhouden en alle lasten voor zijn rekening
nemen;
jaarlijks moet hij 12 karren turf uit het moer in Moergestel halen.

2188.
1448, 18 juli
Overdracht erfcijns goederen Vught-St. Lambertus
Jan z.v.w. Aart Vogelaar draagt over
aan: Maarten de Greve z.v.w. Jan
van: erfcijns £ 3 payment
uit:
huis, hof en erfgoederen in Vught-St. Lambertus grenzend aan de gemene straat.

2189.
1448, 2 september
Uitgifte erfpacht goederen St. Michielsgestel
Dirk, Gijsbrecht en Beatrix k.v.w. Jan van Empel geeft uit
aan: Alard van Berlicum
van: huis, erf, hof, een stuk land en een stuk weiland in St. Michielsgestel TEN BREKELEN
grenzend aan de kapel van Ruimel en aan een SPOEYTGRAVE en aan de gemene
straat/plaats
voor: erfpacht 5 sester rogge
lasten:
1. erfcijns 10 schellingen oudgeld ('antique pecunie') aan Jan Keelbreker
2. grondcijns van 1 oude zwarte ('pro uno antiquo nigro census fundi') aan N.N.
3. erfpacht 1 mud rogge aan de erfgenamen van Peter Royhoekens zoon
4. lijfrente van 2 sester rogge aan Jan van Empel.

2190.
1448, 2 september
Testament Luitgaard Gevardsz. (uittreksel)
land Empel
voor:
notaris Gooswijn Paulusz., priester bisdom Luik
van:
Luitgaard d.v.w. Jan Gevardsz., poorteres van 's-Hertogenbosch, maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar zwak van lichaam
legaten:
1. aan de kerk van St. Lambertus 1 lichte Arnoldusgulden eens ('unum levum florenum ducis
Arnoldi')
en verder onder andere:
2. aan de Tafel van de H. Geest 1 morgen en 7 voeten of roeden [sic] land in Empel gend.
HER GHERYTS KEMPKEN
plaats van de handeling:
haar woonhuis in de COEPOERTSTRAET
getuigen van de handeling:
Maarten Goby z.v.w. Jacob Goby;
Hendrik z.v. Thys gend. Matthys Ravensz.;
Gijsbrecht z.v. Jan van Heesch;
poorters.

2191.
1448, 16 september
Overdracht erfpacht beemd Oirschot Gunterslaar
Jan Fyoleer z.v.w. Hendrik Fyoleer draagt over
aan:
Willem van Megen, priester
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit:
de helft van een beemd in Oirschot in de herdgang Gunterslaar
voorw.: deze erfpacht zal ‘staen ten schoet, ten loet ende ten landtrecht’.

2192.
1448, 6 oktober
Testament Aart Bruysten (volledig)
huis bij de St. Joriskapel broederschap St. Jacob

voor:
notaris Philips van Bonynghen, clericus bisdom Luik
van:
Aart Bruysten, vleeshouwer en poorter van ’s-Hertogenbosch, maakt zijn testament
hij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed;
hij handelt met toestemming van zijn echtgenote Liesbeth
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus in Luik £ 1 payment eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk £ 1 payment eens
3. aan Onze Lieve Vrouw in deze kerk £ 1 payment eens
4. aan de priesters die dienst doen in de St. Janskerk 4 kromstaarten eens
5. aan de kosters van de St. Janskerk 2 kromstaarten eens
6. aan St. Jacob in de kapel op de Windmolenberg £ 3 payment eens en zijn
broederschapsmantel (CAPUTIUM DE GILDA SEU FRATERNITATE EIUSDEM SANCTI JACOBI)
7. zijn echtgenote Liesbeth moet al zijn kleren verkopen om van de opbrengst de
voornoemde legaten te betalen; de rest moet zij aan de armen geven
8. aan Aart z.v.w. Mattheus, zijn broeder, 1 oude groot, terwijl hij verder niets zal erven
9. zijn eigen goederen die hij geerfd heeft aan Liesbeth; zij mag daarover naar believen
beschikken; Liesbeth krijgt het vruchtgebruik van zijn woonhuis, erf en hof met een klein
huis of stal daarnaast, gelegen bij de St. Joriskapel; na haar dood gaat de helft van dit huis
naar de Tafel van de H. Geest en de arme zieken in het Groot Gasthuis; de andere helft gaat,
voor zover de testator daarover iets te zeggen heeft, naar de erfgenamen van Liesbeth
plaats van de handeling:
woonhuis testator bij de St. Joriskapel
getuigen van de handeling:
Aart van Laarhoven, clericus bisdom Luik;
Zeger van Brede;
Klaas Ludings;
Dirk van Uden, poorters van Den Bosch

2193.
1448, 7 oktober
Verkoop land Vught-St. Lambertus - Deuteren
Willem Dicbier z.v. Jan draagt na verkoop over
aan: Hendrik z.v.w. Jacob Oden zoon
van: 1 morgen land in Vught St. Lambertus onder Deuteren tussen de Tafel van de H.
Geest en het Groot Gasthuis met een recht van weg.

2194.
1448, 8 november
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht landerijen Berlicum Middelrode
Willem natuurlijke z.v. Aart van der Hautert en e.v. Agatha; Agatha is w.v. Hendrik z.v.w.
Thomas Metten zoon
hij draagt over
aan:
Lambrecht z.v. Christiaan t.b.v. Andries, Thomas, Geertrui, Beatrix sr., Beatrix
jr. en Mechteld, k.v. Agatha en v.w. Hendrik voornd.
van:
haar recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 1 mud rogge
uit:
1. een stuk akkerland in Berlicum onder Middelrode AEN 'T GEWAT
2. stuk weiland in Berlicum op DIE SPORCT.

2195.
1448, 8 november
Overdracht erfpacht landerijen Berlicum Middelrode
Andries, Beatrix jr. en Mechteld;
Gerard z.v.w. Daniel z.v.w. Aart 's Molners en e.v. Geertrui;
Aart Haubraken z.v. Aart Haubraken en e.v. Beatrix sr.
zij dragen over
(zie verder nr. 2194)
dragen over
aan: Jan van Ouden z.v. Willem
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
zie nr. 2194.

2196.
1448, 21 november
Overdracht huis Oude Dieze
Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan draagt over
aan:
Gijsbrecht van der Schuren z.v. Jan van der Schuren
van:
huis en erf aan de Oude Dieze
lasten:
erfcijnzen ter waarde van £ 5 en 2 ½ schellingen payment en van 10 schellingen
oudgeld; mocht blijken, dat er meer lasten op rusten, dan komen deze voor
rekening van Dirk Nobel, priester.

2197.
1448, 29 november
Uitgifte erfcijns goederen Schijndel Delschot

Gijsbrecht gend. Gyb. de Hout z.v.w. Maarten de Hout geeft uit
aan: Herman van Kessel z.v.w. Wouter
van: stuk land van 1 lopenzaad in Schijndel AEN DELSCHOT grenzend aan een sloot en aan
de gemene straat/plaats
voor: erfcijns £ 2 payment
lasten: een zevende deel van een erfcijns van 20 schellingen.

2198.
1448, 24 december
Overdracht huis c.a. Hinthamerstraat
Winrik z.v.w. Lambrecht Matthys zoon en priester draagt over
aan: Peter z.v. Wouter Heynen zoon
van: huis en erf aan de Hinthamerstraat (zie verder omschrijving van nr. 2134).

2199.
1449, 18 maart
Testament Ermgard Kroots (uittreksel)
erfcijns Vughterstraat Molenbrug
voor:
notaris Gooswijn Paulusz., priester bisdom Luik
van:
Ermgard w.v. Hendrik van Oss en d.v.w. Frank Kroots, poorteres van 's-Hertogenbosch
maakt haar testament
zij is gezond van geest en van een eerbiedwaardige ouderdom
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van Luik
2. aan de fabriek van de St. Janskerk
3. aan de Onze Lieve Vrouwebroederschap
gezamenlijk 1 Beierse gulden
en verder onder andere
4. aan Katryn haar dienstbode en d.v.w. Jan Wolfs een erfcijns van £ 5 uit £ 7 payment als
een lijfrente; na Katryn's dood gaat dit naar de Tafel van de H. Geest; de erfcijns gaat uit een
huis, erf en hof in de Vughterstraat voorbij en bijna bij [sic] de Molenbrug
plaats van de handeling:
woonhuis testatrix OPTEN ZYL
getuigen van de handeling:
Peter z.v. Augustinus van den Heuvel;

Gerard z.v.w. Jan van den Broek,
leken en poorters van ’s-Hertogenbosch.

2200.
1449, 20 maart
Erkenning recht van naasting beemd Diessen - Haghorst
Jeroen van Walem erkent
t.b.v.: Gijsbrecht van der Beerten z.v.w. Godfried
betr.: het recht van naasting op een stuk beemd gend. DIE QUADONC in Diessen in
HAGEHORST.

2201.
1449, 20 maart
Overdracht recht van naasting beemd Diessen Haghorst
Gijsbrecht van der Beerten z.v.w. Godfried draagt over
aan: Jeroen van Walem
van: het recht van naasting omschreven in nr. 2200.

2202.
1449, 6 april
Oorkonde hertog van Brabant privilege hertogscijnzen
Philips de Goede, hertog van Brabant, verklaart, dat Willem Dicbier, de meester van het
Tafel van de H. Geest, hem heeft laten weten, dat de Tafel hem allerlei cijnzen schuldig is en
dat deze telkens wanneer er een nieuwe meester is aangesteld bij de rentmeester van de
hertog te Den Bosch gewonnen moeten worden. De nieuwe rentmeester wordt dan
'sterflaet'.
Wat dan betaald placht te worden werd aan de hertog niet verantwoord ('die men ons nyet
en heeft plegen ter rekeningen te brengen gelyc ende in alle der manieren van onse
erfchynsen […] gewoenlic is te geschien') zoals dat bij andere gewinnen wel gebeurt. Voor
het Tafel van de H. Geest is dit een een aanzienlijke uitgave en het gaat ten koste van de
aalmoezen aan de armen. Aangezien het Tafel van de H. Geest ‘onsterfflic’ is en deze
cijnzen dus niet zoek kunnen raken en om te kunnen delen in de aalmoezen en de daaruit
voortvloeiende ‘godsloonen’ van het Tafel van de H. Geest, stelt hij dit huis vrij van de
gewincijns.
Hij beveelt zijn rentmeester Gooswijn Heym te Den Bosch dit privilege na te leven.
plaats:
te Brussel
Het zegel van de hertog is verloren gegaan

Ondertekend door Emond van Dinther.

2203.
1449, 21 juni
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen Heze
Otto z.v.w. Adam Maas zoon;
Aart z.v.w. Jan Davels zoon;
Hendrik de Keizer;
Peter z.v.w. Rudolf van der Kolkt;
Jan van der Kolkt
zij dragen over
aan: Willem Dicbier z.v. Jan, meester Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 3 sester rogge
uit:
erfgoederen in Rosmalen in HEZE
bijz.: destijds gevestigd ten overstaan van schepenen van HEEZE.

2204.
1449, 19 juli
Overdracht huis Orthenstraat
Jan van Hetsrode z.v. Hendrik van Hetsrode draagt over
aan: Willem z.v.w. Dirk van Spoordonk
van: huis en erf aan de Orthenstraat.

2205.
1449, 23 juli
Uitgifte erfpacht beemd Haaren Belveren
Thys en Steven z.v.w. Dirk Jacobs zoon, schoenlapper;
Jan van den Wiel e.v. Agnesd d.v.w. Dirk voornd.
zij geven uit
aan: Aart z.v.w. Jacob Jacobs en Cornelis z.v.w. Elias Engbrechts zoon voor de ene helft;
Liesbeth w.v. Gijsbrecht Jacobs zoon voor de andere helft
van: een derde deel van een stuk beemd in Haaren onder Belveren in het OERTBROEC
grenzend aan de WATERLATE en aan de gemeynte
voor: erfpacht 5 sester rogge
lasten: erfcijns 1 oude groot.

2206.
1449, 23 juli

Uitgifte landerijen Haaren
Thys en Steven z.v.w. Dirk Jacobs zoon, schoenlapper;
Jan van den Wiel e.v. Agnesd d.v.w. Dirk voornd.
zij geven uit
aan: Aart z.v.w. Jacob Jacobs en Cornelis z.v.w. Elias Engbrechts zoon voor de ene helft;
Liesbeth w.v. Gijsbrecht Jacobs zoon voor de andere helft
van:
1. stuk land IN DIE BRAKE naast DIE GHEVER grenzend aan de fabriek van de kerk en aan de
Tafel van de H. Geest van Haaren en aan de gemene straat/plaats
2. stuk land gend. DEN EERTECKER
3. stuk land OP DIE HOGEBERGE
voor: erfpacht 7 sester rogge
lasten: erfcijns 8 penningen oude cijns
extra onderpand: stuk land van 1 sesterzaad in de akker aldaar.

2207.
1449, 4 september
Uitgifte erfpacht goederen Nistelrode
Wellen z.v.w. Wellen Wellens zoon en v. Aleid geeft uit
aan: Meus z.v. Hendrik Poelman
van: huis, erf en stuk aangelegen land groot 1 sesterzaad in Nistelrode grenzend aan DIE
VEESTRAET en de WATERLAET
voor: erfpacht van 5 sester rogge aan Aleid zolang zij leeft en na haar dood aan Wellen
lasten: grond- en gebuurcijnzen
bijz.: nadat Aleid van de tocht is afgegaan.

2208.
1449, 24 september
Overdracht erfpacht goederen Schijndel Delschot
Gysela d.v.w. Jan Lebben, raaimaker;
Jan van der Runnen e.v. Liesbeth; Liesbeth is d.v.w. Jan Lebben voornd.
zij dragen over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
huis, hof en aangelegen erfgoederen in Schijndel onder DELSCHOT.

2209.
1449, 25 oktober
Overdracht huis Eindhoven en erfpacht land Heeze of Leende

Hendrik z.v.w. Willem z.v.w. Hendrik Mys draagt over
aan: Willem zijn broeder
van:
1. huis met de grond en een hofje binnen Eindhoven
2. erfpacht 1 malder maat van Heeze en Leende uit DEN BOSCHECKER grenzend

2210.
1449, 27 oktober
Uitgifte erfpacht goederen Udenhout en Loon op Zand
Engbert z.v.w. Engbert van den Yvelaar geeft uit
aan: Jan Hals
van: de helft van:
1. huis, erf, hof en 27 lopenzaad aangelegen erfgoederen grenzend aan het goed van
Perweys en aan de gemene straat
2. stuk land gend. DAT NUWEGELOECT
3. stuk weiland gend. DIE GAERSHOFF
alle in Oisterwijk in LEEMPOEL
4. stuk heiland gend. DIE HEYHOEVE groot 3 ½ bunder in Loon op Zand en grenzend aan het
goed van het huis van Postel
voor: erfpacht 2 mud rogge
lasten:
1. herencijnzen
2. erfpacht 1 mud rogge aan Aart Hobbelen
3. erfpacht 10 ½ lopen rogge en erfcijns van 1 oude groot aan mr. Gerard .... [onleesbaar]
4. erfpacht 2 sester rogge aan de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch
5. erfcijns ½ oude groot aan Godfried Hessels
6. de cijns aan de priesters van Oisterwijk
7. ½ penning gend. VOECHTPENNINCK aan Klaas van Berckel
al deze lasten gaan uit het gehele goed.

2211.
1449, 29 oktober
Uitgifte erfpacht St. Oedenrode – goed Ten Hazenput
Wouter z.v.w. Wouter van Vroenhoven geeft uit
aan: Jan z.v.w. Dirk van den Rode
van: 'T GUET TEN HAZENPUT in St. Oedenrode
voor: erfpacht 3½ mud rogge Rooise maat te leveren op de hoeve
lasten:
1. 1 oude groot en 1 kwart Rijnwijn aan de fabriek van de kerk van St. Oedenrode
2. erfpacht 1 sester rogge aan de pastoor van Eerschot

3. erfcijns 5½ oude groot en 1 oude zwarte aan Hendrik van Erp z.v.w. Hendrik
4. erfcijns 4½ oude groot aan de heer van Helmond
5. erfcijns 2 oude groten aan de geburen van St. Oedenrode
op de rug: ‘Convent van Orthen folio 47 1449’.

2212.
1449, 31 oktober
Overdracht erfpacht hofstad Geffen en huis [Lange Putstraat]
Ludolf Buk draagt over
aan: Willem Dicbier, meester Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
1. een hofstad in Geffen
2. een huis en erf aan de straat die loopt van de Colperstraat naar de Peperstraat.
Zie voor een procedure over deze erfpacht de oorkonde van 3 maart 1520 (nr. 3483).

2213.
1449, 7 november
Overdracht erfpacht goederen Vught St. Lambertus - Cromvoirt
Hendrik z.v.w. Zeger z.v.w. Aart Zegers zoon draagt over
aan: Meus jr., z.v.w. Jan z.v.w. Meus de Ridder
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
huis, hof en een stuk aangelegen land in Vught St. Lambertus onder Cromvoirt en uit
alle andere goederen van Hendrik z.v.w. Jan van Heusden, die deze erfpacht
gevestigd heeft.

2214.
1449, 7 november
Overdracht erfpacht land Vught St. Lambertus Cromvoirt
Hendrik z.v.w. Zeger (als nr. 2213) draagt over
aan: Meus jr. (als nr. 2213)
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
een stuk land in Vught St. Lambertus onder Cromvoirt.

2215.
1449, 7 november
Overdracht erfpacht goederen Vught St. Lambertus Cromvoirt

Hendrik z.v.w. Zeger (als nr. 2213) draagt over
aan: Meus jr. (als nr. 2213)
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
1. huis, erf, hof en aangelegen land en 1 mudzaad land in Vught St. Lambertus onder
Cromvoirt grenzend aan DIE LOERVOERTSCHESTRAET
2. 4 lopenzaad land aldaar aan de overzijde van de gemene straat.

2216.
1449, 7 november
Overdracht erfpacht hofstad Vught St. Lambertus
Hendrik z.v.w. Zeger (als nr. 2213) draagt over
aan: Meus jr. (als nr. 2213)
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
een hofstad in Vught St. Lambertus

-1449, 14 november
Verdeling erfenis familie Van Berkel
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven op 5 januari 1476 vidimus van een oorkonde
verleden voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 14 november 1449. Deze oorkonde luidt
als volgt:
Gerard, Klaas en Hugo k.v.w. Klaas van Berkel en Oda d.v.w. Hugo van Wijk en Dirk z.v. Jan
Stouthen van Driel gehuwd met Aleid dochter van Klaas en Oda hebben een overeenkomst
getroffen inzake de goederen die zij van hun ouders zullen erven om te voorkomen dat er
ruzie uitbreekt. Het betreft ook de goederen die aan hen als bruidschat zijn beloofd of
toegewezen.
Zie verder nr. 2843.

2217.
1449, ... november
Overdracht erfgoed Hinthamerstraat Hof van Brabant
Gerard van Oss z.v.w. Jan van Oss draagt over
aan: Bertold van Beek z.v. Aart van Beek z.v.w. Jan Jacobs zoon
van: stukje erfgoed breed 4 voet aan de Hinthamerstraat in het erfgoed v.w. Gerard van
Berkel in 'S HERTOGENHOF tussen het erfgoed van Franco van Uden sr. en dat van
Thomas z.v.w. Rudolf de Bever
N.B.: door beschadiging ten dele onleesbaar
Zie verder nr. 2260.

-1449, 30 december
Verkoop land De Vliert
Jan z.v.w. Klaas van Kessel draagt na verkoop over aan Engbert z.v. Gysbrecht die Jeger 1 ½
morgen land in ‘die Hoge Vliedert’.
Gevidimeerd in de oorkonde van 7 juni 1499 (nr. 3196)

2218.
1450, 5 januari
Overdracht erfpacht beemd Oirschot - Gunterslaar
Willem van Megen, priester, draagt over
aan:
Willem Dicbier z.v. Jan, meester Tafel van de H. Geest
van:
erfpacht 1 mud rogge
uit: de helft van een beemd in Oirschot in de herdgang van Gunterslaar.

2219.
1450, 3 februari
Uitgifte erfpacht akker Kerk-Oerle
Elias z.v.w. Jan van den Venne geeft uit
aan: Thomas z.v.w. Jan z.v.w. Willem Snijders van Best
van: een akker lands gend. DIE SCHAEST in de parochie van Oerle in Kerk-Oerle
voor: 5 mud rogge Oerlese maat
lasten:
1. erfcijns ½ oude groot aan de hertog
2. erfcijns ½ oude groot aan de meester van Postel
3. erfcijns 3 oude groten en 2 penningen oude cijns aan de abt van St. Truiden
4. erfpacht 1 mud rogge aan N.N.
extra onderpand: huis, erf, hof en een schuur met zijn grond tussen genoemde akker en de
gemene weg.

2220.
1450, 5 februari
Verkoop land Gerwen
Gerard z.v.w. Happo 's Molners van Gerwen draagt na verkoop over
aan: Godfried Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: stuk land in Gerwen AEN DEN HOEVEL aan alle kanten omgeven door de Tafel
voornd.

2221.
1450, 12 februari
Overdracht erfpacht land Rosmalen
Gerard z.v.w. Dirk Genen zoon draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 3 lopen rogge
uit:
stuk land in Rosmalen in HEZE.

2222.
1450, 5 maart
Overdracht huis c.a. Heesch
Klaas z.v.w. Jan CRUCE draagt over
aan: Godfried Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van een huis en hofstad in Heesch in GHENEN BEEMT grenzend aan de Tafel.

2223.
1450, 5 maart
Overdracht huis c.a. Heesch
Ricoud de Borggreve en Anthonius van der Oeteren, meesters van het Groot Gasthuis,
handelend met toestemming van de provisor van dit gasthuis dragen over
aan: Godfried Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de andere helft van het huis c.a. vermeld in nr. 2222.

2224.
1450, 9 maart
Overdracht erfpacht land Schijndel Schootsehoeve
Ricoud de Borggreve en Anthonius van der Oeteren (als nr. 2223) dragen over
aan: Willem Dicbier z.v. Jan, meester Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
4 lopenzaad en 10 roeden rogland in Schijndel in DIE SCHOETSCHEHOVE.

2225.
1450, 9 maart
Overdracht erfpacht goederen Heesch

Ricoud de Borggreve en Anthonius van der Oeteren (als nr. 2223) dragen over
aan: Willem Dicbier (als nr. 2224)
van: de helft van een erfpacht van 1 mud rogge door Katryn e.v. Peter Stamelart
vermaakt aan het Groot Gasthuis (voor de andere helft door haar vermaakt aan de
Tafel van de H. Geest)
uit:
goederen in Heesch.

2226.
1450, 9 maart
Betalingsbelofte erfcijns huis c.a. Windmolenberg
Willem z.v.w. Klaas van Hoorn belooft
aan:
Gooswijn z.v.w. Aart Vranken
wegens:
erfcijns £ 9½ payment
uit:
huis, erf en hof c.a. gelegen aan de straat die loopt naar de Windmolenberg
voorw.:
na de dood van Aleid d.v.w. Jan Carnans vervalt deze erfcijns aan Willem of
diens erfgenamen.
op de rug: 9 pond en 10 schellingen payment bij de Windmolenberg.

2227.
1450, 16 maart
Uitwinning huis Hinthamerstraat
voor: schepenen van Den Bosch
Gerard Mol van Driel verkoopt
aan: Engbert z.v. Gijsbrecht de Zeger, die zich aan dit huis heeft laten richten
voormalige bezitter: niet vermeld
van:
huis en erf aan de Hinthamerstraat
wegens:
de helft van een erfcijns van £ 8 die achterstallig is
lasten:
renten toekomend aan Geertrui w.v. Jan Wal, het kapittel, de fabriek van de
St. Janskerk, de Tafel van de H. Geest, de Onze Lieve Vrouwebroederschap,
de gasthuizen en andere goede doelen.

2228.
1450, 9 april
Overdracht goederen ligging onbekend
mr. Maarten van Someren draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: de helft van alle roerende en onroerende goederen door Jan de Jonker z.v.w. Aart de
Jonker vermaakt aan Hendrik z.v. Jacob Schreinmaker.

2229-2232
1450, 4 mei
Overdracht huis Boxtel
Rudolf z.v. Jacob z.v.w. Rudolf Zweders; Rudolf is e.v. Liesbeth d.v.w. Liesbeth en w. Laurens;
Laurens is z.v.w. Emond de Wolf
hij draagt over
aan: Hendrik Zuurmond, priester en z.v.w. Jan Zuurmond
van: huis, hof c.a. in Boxtel (nr. 2230)
bijz.:
1. nadat de moeder afstand heeft gedaan van haar recht van vruchtgebruik (nr. 2229)
2. mits deze goederen zullen staan ‘ten schoet, ten loet ende ten lantrecht’
3. Hendrik Zuurmond erkent het recht van naasting van Thomas z.v. Dirk de Koster, waarna
deze dit overdraagt aan Hendrik (resp. nr's 2231-2232).

2233.
1450, 14 augustus
Overdracht landerijen Vught St. Petrus Vughterakkers
Jan z.v. Jan Loonman draagt over
aan: Willem Loyer en Hendrik natuurlijke z.v.w. Peter van der Hazeldonk
van: twee stukken land op DIE VUCHTERECKER.

2233a.
1450, 17 augustus
Vestiging erfcijns huis [Waterstraat]
Paulus van Haastrecht heer van Venloon vestigt ten behoeve van Gooswijn Toelinc mede
ten behoeve van Bernard Hugensz. gewantsnijder, Aart Coelborner en Heilwych Pennincs als
executeurs van het testament van Peter de Gorter een erfcijns van 10 gouden overlens
Rijnsgulden uit een huis, erf en hof aan de straat die loopt van de Lombardsbrug naar de
Loefbrug.
Ligging: tussen Jacob Monic en zijn kinderen en Jan van Craandonk Lodewijksz. en de
erfgenamen van wijlen Hubert van ‘Hoerwijnen’ en strekkend van de straat naar het erf van
de Bogarden en de Mortelgrave.
Gevidimeerd op 24 september 1479 (zie nr. 2911).

2234.
1450, 23 september
Testament Seynsa Reyger (volledig)
Achter de Mandenmakers

voor:
notaris Peter Mollenaar, priester van het bisdom Utrecht
van:
Seynsa e.v. Hendrik Reyger, 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 St. Lambertus te Luik ¼ gulden ('quarta parte unius floreni')
eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk ¼ gulden eens
3. aan Onze Lieve Vrouw in voornoemde kerk ½ gulden eens
4. aan de CAPELLANI van voornoemde kerk ½ gulden eens
5. aan de kosters in deze kerk 1 oude boddreger ('antiquum boddeferum') eens
6. aan de drie kinderen van Marcelius Pan 10 Arnoldusguldens {decem florenos ducis
Arnoldi') eens
7. al haar andere onroerende en roerende goederen en haar huisraad aan Liesbeth e.v. Gillis
Hoornwegen, zolang zij leeft en na haar dood aan de Tafel van de H. Geest
De legaten 6 en 7 worden pas van kracht na haar dood en die van haar echtgenoot. Liesbeth
moet dan wel 1 oude groot geven aan haar erfgenamen, wanneer zij daar om vragen. Zij zijn
dan verder uitgesloten van de erfenis.
plaats van de handeling:
woonhuis testatrix ONDER DIE MANDEMEKER voorbij de Visbrug
getuigen van de handeling
Michiel van Hal;
Hubrecht z.v. Klaas Hugosz. (HUGONIS), beide poorters
op de rug:
o.a. ‘van den groten woeninge’.

2235.
1450, 25 september
Overdracht erfcijns tiend van Son en goed Ter Wyden in Deurne
Albrecht Loden, priester en z.v.w. Reinier Loden draagt over
aan: Willem Dicbier z.v. Jan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 3 oude schilden uit 15 oude schilden
uit:
de/een tiend in Son en het goed TER WYDEN in Deurne
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 133v.

2236.
1450, 20 oktober

Erfdeling goederen Schijndel
voor: Lambrecht van Beerse, ArntHenricxz. soen, Henric van den Waude, < onleesbaar
door beschadiging>, Engbrechs, Henric Pouwels en Claeus Liebrechs, schepenen van
Schijndel
partijen delen de helft van de erfenis van hun vader; de andere helft bezit Yde in tocht; alle
goederen liggen in Schijndel
Partij A:
Jan z.v.w. Ricard en v. Yde
ontvangt een streep land in GHEEN DORENSTEGE en de helft van een beemd in HERMALEN;
hierop rust een erfcijns van £ 2
Partij B:
Hendrik z.v.w. Ricard en Yde
een akker DEN BROEXEN ECKER AN 'S PAPEN PEEYKEN en een stuk land AN GHEEN
DORENSTEGE; hierop rust een erfcijns van £ 2 en een erfpacht van 1 s.
Partij C:
Ricard z.v.w. Ricard en Yde
DEN MIDDELSTEN ECKER IN DIE DORENSTEGE, DIE LEGE SIDE OP APPELTEREN, DEN NYEN
SCOP STAENDE OP DIE MYSSEN bij het huis van Jan voornd.; hierop rusten lasten ter waarde
van £ 2, 1 oude groot en 1 l. rogge
Partij D:
Lambrecht z.v.w. Ricard en Yde
een streep land in GHEEN DORENSTEGE, DIE HOECH SIDE OP APPELTEREN en het bakhuis
staande OP DIE DORENSTEGE bij het huis van Jan voornd.; hierop rusten lasten ter waarde
van £ 2 en de helft van 1,5 oude groot
Partij E:
Gijsbrecht Jozefs zoon als e.v. Katryn d.v.w. Jan en v. Yde voornd.
een akker in GEEN DORENSTEGE en de helft van een beemd IN HERMALEN aan de straat;
hierop rust de last jaarlijks te 's-Hertogenbosch DAT AUDE GHELT te betalen
bijz.: mochten er nog meer lasten gevonden worden, DAT SI VYF ONDER HON DIEN
COMMER GELYC GELDEN ENDE VERBUETEN SULLEN.
Met het schependomszegel.

2237.
1450, 20 oktober
Erfdeling goederen Schijndel
voor: de zeven schepenen van Schijndel

Volgt dezelfde erfdeling als onder nr. 2236, maar nu uitgaand van partij E in plaats van partij
A.

2238.
1450, 20 december
Overdracht gebruiksrecht gemeynte van Oisterwijk
hoeve Hooghout te Udenhout
voor: Laureyns van der Heyden en Willem Andies Sappeels soen schepenen van Oisterwijk
Peter z.v. Jacob Hessel Jacobs zoon draagt over
aan: Aart gend. Appels t.b.v. de Tafel van de H. Geest; Aart is pachter van de hoeve van
de Tafel op Hooghout onder Udenhout
van: een gebruiksrecht in de gemeynte van Oisterwijk verbonden aan het goed van Peter
voornd. AEN D'WYNCKEL; het recht grenst aan de GHESELSCHE HEYDE
voorw.:
de pachters van de hoeve op Hooghout moeten zich houden aan de geboden
die in de kerk van Oisterwijk worden afgekondigd en 2 penningen betalen in
de cijns van de vrijheid van Oisterwijk.

2239-2240.
1451, 5 maart
Verkoop land Dinther
Jan z.v.w. Jacob Andries zoon van Kilsdonk draagt na verkoop over
aan: Jan z.v. Constantyn gend. Stans Peters zoon
van: een stuk land gend. DEN AUDENHOF in Dinther grenzend aan de gemene straat
bijz.: het land wordt genaast door Bernard z.v.w. Simon de Valkenier die vervolgens zijn
recht overdraagt aan de koper (nr. 2240).

2241.
1451, 19 maart
Uitwinning akker Erp
voor: schepenen van Den Bosch
door: Gerard Mol van Driel
aan: Willem Dicbier t.b.v. de Tafel van de H. Geest, die zich aan het land heeft laten
richten
voorm. bezitter: niet vermeld
wegens:
een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge gevestigd d.d. 17 december
1385 (zie nr. 975)
uit:
een akker gend. DIE HEZEACKER in Erp OP HEZE grenzend aan de kinderen
v.w. Adam van Berghem, ridder
bijz.:
de nieuwe eigenaar is aansprakelijk voor de renten toekomend aan het

kapittel, de fabriek van de St. Janskerk, de Tafel van de H. Geest, de Onze
Lieve Vrouwebroederschap, de gasthuizen en andere PIA LOCA in Den Bosch
voor zover het land deze op kan brengen.

2242.
1451, 4 april
Overdracht erfpacht landerijen Oisterwijk - Heukelum
Rutger van Arkel draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. Jan Neve
van: erfpacht 3 mud rogge
uit:
1. stuk akkerland van 1 mudzaad
2. stuk heiland van 12 lopenzaad gend. DIE HOEVE
3. stuk weiland gend. DEN GRASHOFF daaraan gelegen grenzend aan de gemene straat, alles
in Oisterwijk onder HUCULEM.

2243.
1451, 6 april
Overdracht erfpacht land Tilburg
door:
aan:
van:
uit:

Liesbeth w.v. Lambrecht Pels
Willem Dicbier z.v. Jan, meester van het Tafel van de H. Geest
erfpacht 1 mud rogge
stuk land van 6 lopenzaad in Tilburg in EERTBORNE.

2244.
1451, 6 april
Belofte inzake lijfrente
Liesbeth w.v. Lambrecht Pels (zie nr. 2243) belooft
aan: Willem Dicbier z.v. Jan, meester van de Tafel van de H. Geest
betreft:
wanneer de Tafel door tussenkomst van de rechter de erfpacht vermeld in nr.
2243 kwijtraakt, is zij niet meer verplicht Liesbeth en na haar dood Cornelius
z.v. Hendrik Peters zoon, priester, een lijfrente van 1 mud rogge uit te keren.

2245-2246
1451, 8 juli
Overdracht erfgoed Markt
Hendrik z.v. Laurens en v.w. Geertrui; Geertrui is d.v.w. Aart van Maren; Laurens is

natuurlijke z.v.w. Gerard van Laarhoven
hij draagt over
aan: Laurens, zijn vader
van: de helft van een zesde deel van het erfgoed v.w. Aart Rover, ridder, aan de Markt
achter het erfgoed van Amelius Specier en grenzend aan de oude muur
bijz.: nadat Laurens zijn recht van vruchtgebruik heeft afgestaan; Hendrik heeft het goed
van zijn moeder geerfd.

2247.
1451, 23 september
Overdracht erfpacht land Rosmalen Bruggen
Godfried Boest draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
3 malderzaad land in Rosmalen in Bruggen grenzend aan DIE DUYNHALM.

2248.
1451, 30 september
Overdracht huis Hinthamerstraat
Engbert z.v. Gijsbrecht de Zeger draagt over
aan: Udo z.v.w. Rutger Zeben zoon
van: huis en erf aan de Hinthamerstraat
voorw.:
mocht blijken, dat er meer lasten op rusten dan de hertogscijns en erfcijnzen
ter waarde van in totaal £ 8 payment, dan zijn deze voor rekening van
Engbert.

2249.
1451, 30 september
Erkenning recht van naasting huis Hinthamerstraat
door:
t.b.v.:
betreft:

Udo z.v.w. Rutger (zie nr. 2248)
Jan Kannepaart
zijn recht van naasting op het huis vermeld in nr. 2248.

2249a.
1451, 30 september
Overdracht recht van naasting huis Hinthamerstraat
Jan Kannepaart draagt over

aan:
van:

Udo z.v.w. Rutger Zeben zoon
zijn recht van naasting op het huis vermeld in nr. 2248.

2250.
1451, 10 oktober
Verkoop land Schijndel
voor: LAMBRECHT VAN BEERSE, JAN WYTVEN, HENRIC POUWELS, DANEL ENGBRECHS,
GORIT VAN DEN HAUTART, JAN WILLEMS SOEN VAN DEN NUWENHUYS ENDE
HENRIC GERITS SOEN VAN HOUTHEM, schepenen van Schijndel
Gijsbrecht z.v.w. Hendriks zoon van Kessel en e.v. Katryn; Katryn is d.v.w. Jan Ricards zoon
z.v.w. Gerrit van Gaal draagt na verkoop over
aan: onbekend
van: stuk land in Schijndel ANT LUTTELEYNDE IN DIE DORENSTEGE met een recht van weg
over een ervóór liggend stuk land.

-1452, 15 januari
Minuut van het testament van Jan Batenzoon, gegrosseerd d.d. 11 mei 1459 (nr. 2400)

2251.
1452, 22 januari
Overdracht erfpacht land Schijndel - Liesschot
Adriaan z.v.w. Jan Berthouts zoon en w.v. Aleid; Aleid is d.v.w. Peter z.v.w. Jacob z.v.w.
Peter van der Heyden
hij draagt over
aan: Jan z.v.w. Broos van den Kayenberg
van: erfpacht van 15 lopen uit 1 mud rogge uit 1½ mud rogge
uit: 5 bunder land in Schijndel in LYESSCHOT grenzend aan de gemeynte.

2252.
1452, 18 februari
Overdracht erfcijns huis Verwersstraat
Aleid d.v.w. Reinier van Even draagt over
aan: Jan de Haze, pastoor van het Groot Begijnhof
van: erfcijns £ 6 payment
uit:
huis, erf c.a. in de Colperstraat op de hoek van DIE PUTSTRAET
voorw.:
de erfcijns zal ‘staen te schoot, te loet ende te lantrecht’.

2253.
1452, 4 maart
Overdracht erfcijns huis Papenhulst
Jan de Zwart, linnenwever, draagt over
aan: Gooswijn Keymp, kanunnik van de St. Janskerk
van: erfcijns £ 1½ uit £ 5½
uit:
huis, erf en hof op de PAPENHULS op de hoek van een straat
bijz.: de erfcijns wordt overgedragen aan de debiteur zodat sprake is van een aflossing.
voorwaarde: als nr. 2252.

2254.
1452, 6 maart
Overdracht erfcijns tiend van Herpen en heerlijkheid Herpen
Adolf Stiltken z.v.w. Wouter Stiltken en e.v. Bessele; Bessele is d.v.w. Paulus Ketelaar z.v.w.
Jan Monyns, ketellapper
Adolf draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan
van: de helft van een erfcijns van £ 5 oudgeld (ad 16 penningen de oude groot) uit £ 25
uit £ 100 uit £ 150 die ooit toebehoorde aan Dirk van Haren z.v.w. Dirk van Haren
ridder
uit:
£ 50 gaat uit de tiend van Herpen en £ 100 uit de heerlijkheid Herpen.
bijz.: Adolf heeft vier vijfde deel hiervan verworven van broeder Jan Huben predikheer,
diens broer Paulus en Catharina diens zuster k.v.w. Paulus en van Herman z.v. Albert
Ketelaar.

2255.
1452, 11 maart
Vidimus en inbewaringgeving
1. Vidimus door schepenen van Den Bosch van: een akte d.d. 1...... (onleesbaar) februari
1446 waarin Jan Heer z.v.w. Godfried Heer gericht wordt aan alle goederen van zijn broeder
Jacob wegens een schuld van 425 Rijnsgulden en een akte d.d. 27 mei 1447, waarin Gerard
Mol van Driel deze goederen verkoopt aan Jan voornd.
2. Jan heeft erkend deze akten mede t.b.v. Andries Vos in bewaring te hebben.
onder de pliek: dit exemplaar was bestemd voor Andries Vos.

2256.
1452, 5 april
Uitgifte erfcijns landerijen Rosmalen

Peter z.v.w. Rudolf van der Kolkt;
Broos z.v. Evert Broos zoon en e.v. Heilwych; Heilwych is d.v.w. Rudolf voornd.
zij geven uit
aan: Katryn w.v. Hendrik Truden sr. en aan Jan z.v.w. Jan Mattheus zoon
van:
1. de helft van 1 morgen land in Rosmalen IN DIE HAVERCAMPEN grenzend aan het kapittel
van de St. Janskerk
2. de helft van 1 morgen gelegen als voor
voor: erfcijns 30 schellingen payment.

2257.
1452, 17 april
Vestiging erfcijns land Rosmalen
Dirk z.v.w. Dirk Barnyers zoon vestigt
t.b.v.: Jan z.v.w. Heymerik natuurlijke z.v.w. Gerard van Dreumel
van: erfcijns £ 2 payment
uit:
stuk akkerland in Rosmalen grenzend aan twee gemene wegen.

2257a.
1452, 24 april
Erfdeling goederen Son
‘Joerden Wouters, Jan Goyaerts, Willem Goyaert Bontwerkersz., Willem Wreeuwsen, Dirck
Ghyben Hepkensz., Lambrecht van Walwinckel en Willem die Clerck’ schepenen van Son
oorkonden.
Partijen:
A.
B.
C.

Lambrecht z.v.w. Godfried Lambrechtsz.
Wouter z.v.w. Jan van den Ham en e.v. Katrijn
Peter z.v. Jan Markolfsz. en e.v. Liesbeth
Liesbeth en Katrijn zijn d.v.w. Godfried Lambrechtsz.
Zij delen de erfenis van hun (schoon)vader en diens echtgenote Aleid
aan A:
1. de achterste drie gebonten van een huis 1 voet voorbij de middelwand met de hofstad
aan de PACHTECKER en met de hof daaraan gelegen grenzend aan de gemeijnte, aan ENEN
YSAPPEL ACHTERTHUYS ENDE VOERT OP EEN WILLICH AEN EEN YNGAET
2. een stuk land bij 1 met de halve eeuwsel grenzend aan de waterloop
3. de helft van een streep op de waterloop
4. de helft van een stuk land in Woensel achter DIE OUWE STRAET en wel het stuk aan de
kant van de HEERWECH

5. twee derde deel van een akker gend. DIE DRYST in Woensel
6. een stuk land INT HEYGELUCT in Son met twee zijden grenzend aan de gemeijnte
7. een stuk beemd in ACHTERSTE ABROEC onder Nederwetten
8. een erfpacht van 4 lopen rogge en een erfpacht van 1 mud rogge
lasten:
1. erfpacht van 1 sester rogge aan de Tafel van de H. Geest van Eindhoven
2. erfpacht van 21 lopen aan het klooster Porta Coeli bij 's-Hertogenbosch
3. erfpacht van 1 malder gerst aan Porta Coeli
4. erfpacht van 3 lopen haver aan Porta Coeli
5. een rente aan Wouter de Valkenier uit het Abroek
6. een erfcijns van 2 stuivers in het boek van Helmond uit het HEYGELUCT.
Het origineel is bezegeld met het schependomszegel
Afschrift op papier in het middelnederlands.

2258.
1452, 25 april
Kwitantie wegens bruidschat
Jan natuurlijke z.v. Hendrik de Weert en e.v. Liesbeth d.v. Lambrecht van den Ven; Liesbeth
is d.v.w. Elias verklaren, dat hij de bruidschat hun gegeven door zijn natuurlijke vader en
diens echtgenote Sofie heeft ontvangen.

2259.
1452, 15 juni
Verkoop akker Gerwen
Peter van Meinsvoort z.v.w. Peter van Meinsvoort draagt na verkoop over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een vierde deel van DIE ZELTSECKER groot 8 lopenzaad en grenzend aan de Tafel.

2260.
1452, 28 juni
Overdracht erfgoed Hof van Brabant
Bertold van Beek z.v.w. Aart van Beek z.v.w. Jan Jacobs zoon draagt over
aan: Hendrik z.v.w. Hendrik z.v.w. Andries Mutsaart
van: het stukje erfgoed omschreven in nr. 2217.

2261.
1452, 18 augustus

Overdracht erfcijns hoeve Hintham
Dirk van der Aa e.v. jonkvrouwe Liesbeth Monik; Liesbeth is d.v.w. Jacob Monik z.v.w.
Maarten Monik
Dirk draagt over
aan: Dirk Pels z.v.w. Peter Pels
van: erfcijns £ 20 payment
uit:
een hoeve van Thomas van Hintham in Hintham [naam parochie niet vermeld].

2262.
1452, 26 september
Betalingsbelofte erfcijns kamer Torenstraat
Aart de Leeuw z.v.w. Dirk de Leeuw belooft
aan:
Willem Dicbier z.v. Jan, meester van de Tafel van de H. Geest
wegens:
erfcijns 10 schellingen payment
uit:
een kamer met de grond achter de toren van de St. Janskerk
op de rug:
later betaald door de fabriek van de St. Janskerk.

2263.
1452, 2 oktober
Overdracht recht van vruchtgebruik erfcijns huis Achter de Tolbrug
Liesbeth d.v.w. Herman Kleynaals draagt over
aan: Willem Dicbier z.v. Jan, meester Tafel van de H. Geest
van: haar recht van vruchtgebruik op een erfcijns van £ 3½ payment
uit:
huis en erf Achter de Tolbrug.

2264.
1452, 6 oktober
Betalingsbelofte erfpacht land Oss - Ussen
Jan z.v. Hendrik van Loon belooft
aan:
Reimboud z.v. Jan van der Horst z.v.w. Klaas van der Horst
wegens:
erfpacht ½ mud rogge
uit:
een stuk rogland in Oss, onder USSEN grenzend aan DEN USSENSCHEN WECH
door Jan van der Horst aan Jan van Loon verkocht.

2265.
1452, 19 oktober
Betalingsbelofte erfpacht goederen Gemonde

Dirk van Zeeland z.v.w. Klaas gend. Coel z.v.w. Jan Colen zoon van der Poeldonk belooft
aan: Aart Rover, zijn zoon
van: erfpacht 3 mud en 7 sester rogge
uit:
1. huis, erf, hof en aangelegen land, beemd en houtwas in Gemonde in het rechtsgebied van
St. Oedenrode in BERSSELAIR grenzend aan de gemeynte
2. een kamp gend. DIE LEEMSCUYLEN in Gemonde onder de jurisdictie van Schijndel
grenzend aan de gemene straat.

2265a.
1452, 10 november
uur van de vespers
Testament van Yda Batensz. (volledig)
erfcijns Oss - Ussen.
Willem Grebber priester en vicecureit van de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch oorkondt.
Voor hem verscheen Yda d.v. Dirk Batensz. inwoner van de stad. Zij maakte haar testament.
Zij was bij zinnen maar kwijnend en liggend in haar ziekbed.
Legaten
1. aan de St. Lambertuskerk van Luik 1 Arnoldusgulden eens
2. aan de St. Janskerk 1 Arnoldusgulden eens
3. aan Onze Lieve Vrouw 1 Arnoldusgulden
4. aan de kapelaans die in 's-Hertogenbosch de zielzorg doen 1 Postulaatsgulden eens
5. aan de kosters 5 stuivers eens
6. zij bezit een erfcijns van 6 pond payment uit een kamp lands in Ussen onder Oss.
Daarvan vermaakt zij 1 pond aan de predikheren, 1 pond aan de minderbroeders, 1
pond aan de arme zieken in het Groot Gasthuis, 1 pond aan de Tafel van de H. Geest
en 2 pond aan het kapittel van de St. Janskerk. Dit is bestemd voor een jaargetijde
voor haar zelf, haar voorouders en haar zusters
7. aan Griet haar zuster 2 morgen weiland in Oss ‘op Huysmans Beemde’
8. een erfpacht van 2 mud rogge uit een huis in de Peperstraat, daarvan gaat 1 mud
naar haar zuster Griet, 1 malder aan <onduidelijk> en 1 malder aan Peter van Druten
z.v. Godfried van Druten
9. aan Griet haar zuster al haar huisraad van de kant van haar broer heer Dirk
<onduidelijke passage>
10. aan haar zuster Liesbeth 2 morgen weiland in Macharen ‘ane die Dovermeer’
11. aan Diederike haar nicht en d.v. Jan Batenzoon een kamp in Rosmalen aan de
wetering op voorwaarde dat zij aan haar erfgenamen 20 gouden Peters betaalt
12. aan Godfried van Druten 5 ½ Postlaatsgulden eens
Plaats van de handeling:
het woonhuis van Yda in de Peperstraat

Getuigen van de handeling:
Jan ‘Tshazen’ koster van de St. Janskerk
Jut ‘in die Gracy’
Agnes Jans Batenzoons
Van dit testament heeft Engbertus Smits alias van den Broek, clericus van het bisdom Luik
en notaris, op verzoek van Jan Spiering meester van de Tafel van de H. Geest een authentiek
afschirft gemaakt op 22 juli 1461. Dit gebeurde in de St. Janskerk met als getuigen: Gerard
van Heze alias ‘Gruter’ en Wouter van Baarle priesters van het bisdom Luik.
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 39v – 41r en verder is van dit testament
een authentiek afschrift bewaard gebleven d.d. 22 juli 1461 (zie nr. .)

2266.
1452, 15 november
Vestiging erfcijns St. Oedenrode
Albrecht z.v.w. Albrecht Rutgensz. vestigt
t.b.v.: Aart Kaasmaker z.v. Hendrik Kaasmaker
van: erfcijns £ 2 payment
uit:
1. een akker van 4 lopenzaad in St. Oedenrode gend. [onleesbaar]
2. een akker van 5 lopenzaad aldaar gend. DEN KEERSEKER
3. huis, erf, hof en aangelegen land, groot 1 sesterzaad
op de rug: 'Roey 28 sl.' en aantekening dat het om 2 pond payment ging.

2267.
1452, 14 december
Overdracht recht van vruchtgebruik landerijen Rosmalen
Griet w.v. Christiaan z.v.w. Gerard van Holaar draagt over
aan: Godfried Boest t.b.v. Jan Lambrechtsz.; Bele en Crispina, beide d.v.w. Hendrik van
Orthen; Liesbeth en Bele d.v.w. Aart van Orthen
van: haar recht van vruchtgebruik op de helft van een stuk land gend. DEN BOENHOF in
Rosmalen in HYNEN grenzend aan de gemene weg en op de helft van een stuk land
gend. DAT HOEFKEN grenzend aan de gemene weg.

2268.
1451, 14 december
Overdracht landerijen Rosmalen
Jan Lambrechtsz. c.s. (zie nr. 2267) draagt over

aan:
van:

Gijsbrecht Haak
de landerijen vermeld in nr. 2267.

2269.
1453, 4 januari
Vestiging erfcijns goederen Moergestel
Reinier z.v.w. Jan de Koster vestigt
t.b.v.: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. Jeroen van Walem
van: erfcijns £ 5 payment
uit:
huis, erf, hof met aangelegen akker en een stukje weiland in Moergestel AEN DEN
HILT grenzend aan de gemene weg
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 161v.

2270.
1453, 13 januari
Verkoop kamp 's-Hertogenbosch - De Vliert
Wennemaar Witmers z.v.w. Bernard Witmers draagt na verkoop over
aan: Dirk van Dieperbeek
van: 1 morgen land in DIE VLIEDERT in de VRANCK HOEFSLEGERS CAMP
lasten: de dijken.

2271.
1453, 15 februari
Verkoop landerijen Rosmalen
Crispina d.v.w. Hendrik van Orthen;
Gijsbrecht Kesselman e.v. Bele d.v.w. Hendrik van Orthen;
Jan en Herman k.v.w. Peter Blankaarts en Heilwych; Heilwych is d.v.w. Hendrik van Orthen;
Jan z.v.w. Jacob van der After en e.v. Hendrikje; Hendrikje is d.v.w. Peter Blankaarts en
Heilwych voornd.
zij dragen na verkoop over
aan: Gijsbrecht Haak
van: een derde deel van een stuk land gend. DEN BOENHOF in Rosmalen grenzend aan
de gemene weg en een derde deel van een hof aldaar in HYNEN grenzend aan de
gemene weg
lasten: erfpacht van ½ mud rogge aan N.N. op het gehele land.

2272.
1453, 23 februari

Betalingsbelofte lijfrente erf Vughterstraat
Hendrik z.v. Peter Dircxsz. belooft
aan:
Jan z.v.w. Wouter Kallen zoon
wegens:
lijfrente ½ mud rogge
uit:
een erf aan de Vughterstraat aan de achterzijde grenzend aan de straat die
voor langs het huis van Postel loopt.

2273.
1453, 16 maart
Verkoop kamp Oss
Jan Neve, vleeshouwer en z.v.w. Lambrecht Neve draagt na verkoop over
aan: Willem van Oss
van: een kamp van 5 morgen in Oss OP DIE HENXTRYT tussen DIE TEPHELSCHE
WETERINGE en DEN LANGEDONCSCHEN DYCK
lasten: onderhoud van de dijken, sluizen, sloten en weteringen en een erfpacht van 2½
morgen aan de Tafel van de H. Geest

2274.
1453, 16 maart
Verkoop kampen Oss
Jan Neve, vleeshouwer en z.v.w. Lambrecht Neve draagt na verkoop over
aan: Marcelis van Uden
van: twee kampen gend. LUWS CAMP en DEN SNELLART in Oss INT LOEVELT grenzend
aan de gemene steeg achter SCADEWYCK, aan de erfgenamen van w. Meyne nat
d.v.w. Jan van Oss alias Braas, kanunnik, aan Jan Bordeyn, priester en aan de Tafel
van de H. Geest
lasten: erfpacht 2½ mud rogge aan de Tafel en een erfcijns van 1 gouden reaal aan onder
de pliek: ‘rescripta et resigillata est hec littera de mandato dominorum videlicet Heym et
Kanapart de expresso consensu domini Bartholo mei die Crom, presbiteri’; actum 24
februari 1483.

2275.
1453, 28 maart
Overdracht kampen Geffen
Gijsbrecht Haak draagt over
aan: Willem Dicbier z.v. Jan, meester van de Tafel van de H. Geest
van:
1. twee kampen in Geffen in DIE BEETSCHEHOEVE grenzend aan de gemeynt, gend. DEN

BRANT
2. de helft van een kamp daarnaast
3. de helft van een kamp aldaar.

2276.
1453, 7 mei
Uitwinning huis Boxtel - Lennisheuvel
voor: DANCBOLF AERT MYCHIELS ZOENS ZOEN VAN HAL WILNERE, JACON BRANT, JAN DIE
WISE, DIRC WOUTERS, HENRIC INT ELSBROECK, WOUTER PETERS ZOEN VAN DEN LOECK,
HENRIC ZEGHERS ZOEN, schepenen van Boxtel
Meus natuurlijke z.v.w. Hendrik van den Ors, priester, verwekt bij Heilwych d.v. Jan Baken
hij is gemachtigd door zijn vader deze handeling te verrichten
aan:
Peter z.v. Jan van den Berge
van:
huis, hof, hofstad in Boxtel onder Lennisheuvel
wegens:
een zes jaar lang niet betaalde lijfrente van 2 mud rogge uit 4 lopenzaad land
onder Lennisheuvel en een broek gend. HEYNKEN YDEN ZOEN BUENRE IN
OTENDONCK
bijzonderheden:
1. de onderpanden van de lijfrente bleken niet toereikend te zijn, zodat Meus op zijn
verzoek gericht wordt aan het huis dat heer Hendrik toebehoorde
2. het huis wordt verkocht voor 6 mud rogge rogge eens ‘in den sack’ en voor de gemaakte
kosten.
Het schependomszegel is verdwenen.

2277.
1453, 12 mei
Overdracht erfcijns huis [Stoofstraat]
Gerard Scheenken z.v.w. Hendrik draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de fabriek van de St. Janskerk
van: erfcijns 20 schellingen
uit:
huis en erf in de COFFERMEKERSTRAET
op de rug: Vughterstraat en Stoofstraat.

2278.
1453, 25 mei
Overdracht erfpacht landerijen Heeswijk
Mechteld w.v. Maarten de Vette en d.v.w. Hendrik van Zanten z.v.w. Jan van Zanten draagt
over
aan: Jan z.v.w. Heymerik Winriks zoon

van:
uit:

erfpacht ½ mud rogge
een stuk land van 11 lopenzaad in Heeswijk OPT VELT en een stuk land van 12
lopenzaad aldaar IN DIE HOEVE.

2279.
1453, 19 juni
Overdracht erfpacht goederen Nistelrode
Wellen z.v.w. Wellen gend. Willems zoon van Nistelrode draagt over
aan: Godfried Boest t.b.v. Nenne w.v. Jan van den Heuvel z.v.w. Jan van den Heuvel
van: erfpacht 5 sester rogge
uit:
huis, erf en 1 sesterzaad aangelegen land in Nistelrode tussen DIE VEESTRAET en de
WATERLAET.

2280.
1453, 27 juni
Overdracht erfcijns onderpand onbekend
Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan draagt over
aan: Paulus Ketelaar mede t.b.v. Luitgaard zijn echtgenote en d.v.w. Gerard Lambrechts
en mede t.b.v. Gerard, z.v. Paulus en Luitgaard voornd.
van: de helft van een erfcijns van £ 5 oudgeld (ad 16 penningen de oude groot).

2281.
1453, 3 juli
Overdracht huis c.a. Rosmalen - Hynen
Hendrik van Kranenburg, smid, draagt over
aan: Hendrik Mutsaart
van: huis, erf, hof en stuk aangelegen land in Rosmalen in HYNEN.

2282.
1453, 7 juli
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Meus van Goburdingen z.v.w. Hubrecht gend. Vorus zoon draagt over
aan: Peter van Goburdingen
van: de helft van een erfcijns van £ 6 oudgeld (ad 16 penningen)
uit:
huis en erf van Willem Tolink, gewantsnijder, in de Orthenstraat.
ligging:
tussen Ghiso wijlen van Tricht en wijlen heer Godschalk van Bladel
op de rug:
6 pond 'outs', hiervan heeft de Tafel maar 3 pond; onderpand is gelegen

tegenover de Visstraat.

2283.
1453, 21 juli
Overdracht erfpacht land Kerk-Oerle
Jan z.v.w. Willem Loyer en Jut d.v.w. Jan van Ouden;
Hille w.v. Klaas van Stakenburg sr. z.v.w. Klaas;
Willem van den Kerkhof e.v. Geertrui d.v. Hille en Klaas voornd.
zij dragen over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 2 mud rogge Oerlese maat in Oerle te leveren
uit:
stuk land in de parochie van Oerle in Kerk Oerle grenzend aan de gemeynte.

2284.
1453, 22 juli
Overdracht erfpacht landerijen Berlicum Middelrode
Jan van Ouden z.v. Willem draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
stuk akkerland in Berlicum onder Middelrode AENT GEWAT en een stuk weiland
aldaar OP DIE SPORCT.

2285.
1453, 14 augustus
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
Willem Dicbier z.v. Jan, meester Tafel van de H. Geest draagt over
aan: Willem z.v.w. Jan van Heusden de bezitter van het onderpand
van: erfcijns 45 schellingen payment
uit:
huis en erf aan de Hinthamerstraat tussen het huis van Thys Koeks, kanunnik in Den
Bosch, en het huis dat vroeger van de Bonnefanten was.

2286.
1453, 17 november
Overdracht huis Boxtel - Lennisheuvel
Peter z.v.w. Jan van den Berge draagt over
aan: Meus natuurlijke z.v.w. Hendrik van den Ors, [priester]
van: huis, hof en hofstad in Lennisheuvel (zie nr. 2276).

2287.
1453, 21 november
Overdracht huis Boxtel
vrouwe Geertrui van Nuland, gekozen abdis, Hillegond van Maurik en Oede van Geel,
zusters van het klooster van de HH. Maria en Birgitta in Rosmalen TEN KAUWENWATER [=
Coudewater] handelend met toestemming van hun biechtvader Paulus Julehaze dragen over
aan: Meus natuurlijke z.v.w. Hendrik van den Ors, priester
van: huis, erf en hof in Boxtel, dat ooit het bezit was van Hendrik Zoermond, priester en
z.v.w. Jan Zoermond.

2288.
1453, 27 december
Kwitantie wegens transactie nr. 2287
Vrouwe Geertrui van Nuland c.s. van het klooster Coudewater (zie nr. 2287) verklaren, dat
de koopsom van het huis door Meus van den Ors betaald is en dat zij een erfcijns van 2 oude
schilden, die door Hendrik Zoermond priester is gegeven aan Heilwych Baken en gevestigd
op dit huis, voor rekening van het klooster nemen.
2289.
1454, 15 januari
Afstand rechten op erfcijns goederen Schijndel - Hermalen
Willem, Wouter, Dirk en Gerard k.v.w. Willem van Beek [jr.] z.v.w. Willem van Beek [sr.]
Hendrik z.v.w. Aart Barniers en e.v. Maria; Maria is d.v.w. Willem van Beek [jr.];
Hendrik z.v. Paulus van Gerwen en e.v. Yda; Yda is d.v.w. Klaas Hagen;
Rutger van Grinsven e.v. Mechteld; Mechteld is d.v.w. Klaas Hagen en w. Aleid; Aleid is
d.v.w. Willem van Beek [sr.];
Andries z.v.w. Andries Mathys zoon en v.w. Mechteld; Mechteld is d.v.w. Willem van Beek
[sr.];
Aart van den Heuvel z.v.w. Lambrecht en e.v. Ermgard sr.;
Jan z.v.w. Hendrik Toppens en e.v. Ermgard jr.; beide Ermgarden zijn d.v.w. Andries Mathys
zoon en w. Mechteld voornd.;
Alard van Berlicum e.v. Mechteld; Mechteld is d.v.w. Dirk Spyzen en w. Heilwych; Heilwych
is d.v.w. Andries Thys en w. Mechteld d.v.w. Willem van Beek [sr.[;
Klaas z.v.w. Librecht z.v.w. Jan Librechts zoon; de moeder van Klaas is Katryn d.v.w. Willem
van Beek [sr.]
zij allen doen afstand
t.b.v.:
Dirk de Bever z.v.w. Dirk de Bever
betreft:
erfcijns £ 3 payment
uit:
huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot ½ mudzaad in Schijndel OP

HERMALEN.

2290.
1454, 15 januari
Afstand rechten erfcijns goederen Schijndel
Willem, Wouter, Dirk en Gerard c.s. (als nr. 2289) doen afstand
t.b.v.: Dirk de Bever (als nr. 2289)
betreft:
erfcijns £ 2 payment
uit:
huis, erf, hof en 1 mudzaad aangelegen land in Schijndel op het LUTTELEYNDE
grenzend aan de gemene straat/plaats.
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost.

2291.
1454, 7 februari
Uitgifte erfcijns gebouwen Vughterstraat
Willem van Giessen z.v.w. Franco van Giessen geeft uit
aan: Jan z.v.w. Rutger van Aardenburg
van:
1. een hofstad met de gebouwen erop aan de Vughterstraat tussen de straat en de Dieze
2. huis, erf en hof aldaar aan de overzijde van de Dieze grenzend aan het huis van Postel
met de helft van een houten brug die ligt tussen beide percelen
voor: erfcijns £ 8 en 15 schellingen payment
lasten: de grondcijns en een al bestaande erfpacht van 14 sester rogge aan Mechteld d.v.w.
Gillis van Geel en e.v. Rudolf Lonys; na haar dood gaat deze erfpacht naar Willem van
Giessen.
op de rug: ‘lecta’ 17 november 1595, 27 januari 1605 en 11 maart 1624; de erfcijns van 14
sester rogge is op 4 december 1631 afgelost.

2292.
1454, 15 februari
Overdracht erfcijns hofstad Vught St. Lambertus Vughterdijk
Wouter van Aarle z.v.w. Hendrik van Aarle en e.v. Griet d.v.w. Hendrik de Bie draagt over
aan: Lambrecht van Deurne z.v. Christiaan t.b.v. Heilwych w.v. Gerard Groy
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit:
hofstad met hof in Vught St. Lambertus op het einde van de Vughterdijk grenzend
aan een drop.

2293.

1454, 8 maart
Overdracht erfcijns huis Papenhulst
Jan de Zwart (als nr. 2253) draagt over
aan: Gooswijn Keymp (als nr. 2253)
van: erfcijns £ 4 uit £ 5 en 10 schellingen
uit:
als nr. 2253.

2294.
1454, 28 maart
Vestiging erfcijns goederen Gemonde
Aart z.v.w. Godfried Grieten zoon vestigt
t.b.v.: Dirk van Zeeland z.v.w. Klaas gend. Coel z.v.w. Jan Colen zoon van der Poeldonk
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit:
huis, erf, hof en aangelegen land groot 1 malderzaad in Gemonde onder de
jurisdictie van Schijndel en grenzend aan de gemene straat/plaats.
op de rug: onder andere 20 schellingen payment

2295.
1454, 12 april
Overdracht kamp Empel
Jan Berwout z.v.w. Maarten Berwout draagt over
aan: Aart Berwout, zijn natuurlijke broeder en z.v.w. Maarten Berwout
van: de helft van 8 morgen land in Empel.
Deze oorkonde vormt een keten met de oorkonden nrs. 427a, 394a,en 2988 en is geplaatst
onder de datum 16 oktober 1514.

2296.
1454, 31 mei
Overdracht erfcijns huis Beurdsestraat
Jan van Bladel z.v.w. Aart van Bladel draagt over
aan: Dirk van Engeland z.v.w. Dirk van Engeland
van: erfcijns 40 schellingen payment
uit:
huis, erf en hof in de Beurdsestraat
bijz.: hij handelt krachtens het testament van Beatrix w.v. Thomas van Mameren.

2297.
1454, 6 juni
Vestiging erfcijns land Schijndel
Ermgard d.v.w. Jan van den Kuylen vestigt
t.b.v.: Hendrik Lovenberg z.v.w. Hendrik Lovenberg
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit:
een stuk land van 1 lopenzaad in Schijndel grenzend aan de gemene weg.

2298.
1454, 8 juni
Overdracht erfcijns en erfpacht gebouwen Vughterstraat
Willem van Giessen z.v.w. Franco van Giessen draagt over
aan: Aart Berwout natuurlijkez.v.w. Maarten Berwout
van: erfcijns van £ 8 en 15 schellingen en een erfpacht van 14 sester rogge
uit:
zie nr. 2291.

-1454, 18 juni
Minuut van het testament van Hendrik van Geel, gegrosseerd d.d. 6 april 1458 (zie nr.
2380).

2299.
1454, 1 juli
Overdracht goederen ligging onbekend
Wouter, Eelken, Peter, Lambrecht, Albrecht en Liesbeth k.v.w. Hubrecht Scheenken en w.
Yda; Yda is d.v.w. Eelken Wouters
Hubrecht z.v.w. Weynskens en e.v. Griet;
Aart van Kapellen e.v. Yda; Griet en Yda zijn d.v.w. Hubrecht en Yda voornd.
zij dragen over
aan: Franco Heester z.v.w. Gijsbrecht Heester en w.v. Liesbeth voornd.
van: alle goederen die zij van w. Liesbeth geerfd hebben.

2300
1454, 12 juli
Erfdeling goederen Herpen - Koolwijk
Partijen:
A.
Dirk van Oss w.v. Christina d.v.w. Jan Berwout

B.

Demoedis w.v. Jan van Best; Jan van Haren e.v. jonkvrouwe Mechteld d.v. Demoedis
en w.v. Jan van Best voornd.

aan A de volgende percelen gelegen in Herpen:
1.
hofstad en hof AEN DIE COELWYC grenzend aan de Tafel van de H. Geest en aan de
gemene straat
2.
vier strepen land grenzend aan 1.
3.
de helft van zeven strepen land te delen in de lengte en wel de noordelijke helft
4.
de helft van een stuk land gend. DIE CLOET te delen in de lengte
5.
vijf strepen uit elf strepen land gend. DIE CLEVER STREPEN grenzend aan de Tafel
6.
de helft van een stuk land gend. DIE KNODSTREPEN grenzend aan de Tafel.
en aan de heer van Herpen, te delen in de lengte
7.
een kamp IN DIE NYBEEMDE
8.
een beemd gend. DES PAENS (OF: PAUS) BEEMPT grenzend aan de Tafel
9.
een stuk land in BRUEL grenzend aan de pastoor van Huisseling en aan DIE
SLAEPBROEXBEEMDE
10.
½ morgen land grenzend aan de heer van Herpen
aan B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

twee strepen grenzend aan de Tafel van de H. Geest en een zekere steeg
drie strepen gend. DIE HEYBERCH
de andere helft van de zeven strepen vermeld in A-3
de andere helft van A-4
zes van de elf strepen vermeld onder A-5
de andere helft van A-6
een kamp IN DIE COELWYCSBEEMDEN grenzend aan de Tafel
een kamp gend. MOENS CAMP IN DIE AUDEBEEMDE grenzend aan de heer van
Herpen
een stuk land OPT HAVERLANT grenzend aan de Tafel

lasten:

op alle goederen rusten grondcijnzen van in totaal ongeveer 36 Vlaamse
groten ('ad summam trigintasex grossorum Flandrensium vel circiter'); A en B
betalen daarvan ieder de helft.
onder de pliek: deze oorkonde was bestemd voor Dirk van Oss

-1454, 27 juli
Minuut van het testament van Hendrik z.v.w. Jan Piek gegrosseerd d.d. 2 mei 1460 (zie nr.
2423)

2301.
1454, 8 oktober

Erkenning recht van naasting land Schijndel
voor:

LAMBRECHT VAN BEERSE, JAN WYTVEN, DANEL ENGBRECH S., HENRIC
POUWELS, MICHIEL VAN DEN WETERINGEN, DANEL JANS S. VAN DER AA
ENDE HENRIC DEMERS, schepenen van Schijndel
door:
Demer z.v.w. Hendrik van Venrode (de koper)
t.b.v.:
Aart van der Hagen (de naaster)
betreft:
het recht van naasting op een stuk land IN VER TRUEN HOEF in Schijndel
gend. CAMPARTZ HEY verkocht door Jan z.v.w. Hendrik van Groenendaal
Met het schependomszegel van Schijndel.

2302.
1454, 3 december
Vestiging erfcijns huis Hinthamereinde
Godfried van der Heeze z.v.w. Gerard van der Heeze vestigt
t.b.v.:
Jan z.v.w. Willem Peters zoon
van:
erfcijns £ 10 payment
uit:
huis, erf en hof, vroeger van w. mr. Aart Buk, chirurgijn, aan de
Hinthamerstraat aan de achterzijde grenzend aan het water
op de rug:
lecta 15 januari 1599.

Bijlage I
Lijst van meesters van het Geefhuis 1445-1454
Zie ook de lijsten in de vorige delen.

Meesters
Godfried van Rode
5 juni 1447
19 maart 1448

hij maakt zijn testament
vermeld als zijnde overleden; zijn weduwe Griet voert het
testament uit

Willem Dicbier z.v. Jan
19 maart 1448

eerste vermelding als meester

Zijn laatste jaarrekening loopt over het boekjaar 15 aug. 1453 - 14 augustus 1454.
16 januari 1455

vermelding van jonkvrouwe Luitgaard, w.v. Willem Dicbier, in een
belending.

Bijlage II
Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1440-1449

1. Erfcijnzen
1.1. in ponden Bosch' payment
1.2. in oude groten
1.3. in oude schilden

£ 26,-4
3,4

omgerekend in stuivers: 292 stuiver
(koersen: £ 1 = 7 str.
1 oude groot = 2 str.
1 oud schild = 30 str.)
omgerekend in £ Bosch' payment: 41,7

2. Erfpachten
De Helmondse en de Nuenense maat zijn omgerekend naar de Bossche volgens de
verhouding 9 mud Helmonds/Nuenens = 8 m. Bosch'
Rogge
Gerst

59,02 mud Bossche maat
4,-- Bossche maat

3. Percelen land
3.1. waarvan de oppervlakte bekend:
23,61 ha
3.2. waarvan de oppervlakte niet bekend 9 stukken

4. Hoeven
In 1441 wordt door middel van een erfdeling een deel van een hoeve in Helvoirt verworven
gelegateerd door Christina Meelmans
In 1443 wordt een hoeve in Gemonde verworven, de latere hoeve van Creyenspot. In 1444
wordt een (of: twee) erfpacht van 2 mud rogge rustende op deze hoeve afgelost.

5. Huizen
een derde deel van een huis aan de Hinthamerstraat (voorwaardelijk legaat)
1/2 van een huis bij de St. Joriskapel (voorwaardelijk legaat).

6. Contant geld
--

Bijlage III
Lijst van nieuwe spynden 1440-1449
waarvan de uitvoering werd opgedragen aan de Tafel van de H. Geest
Liesbeth en Aartje, natuurlijke en later gewettigde dochters van wijlen Engelbrecht Avensz.
en Liesbeth van Vladeracken stichten resp. op 26 juni 1442 en 4 juni 1444 bij testament een
spynde van 5 mud rogge door Aartje aangevuld met een erfcijns van 4 oude groten.
Godfried van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest sticht bij testament op 5 juni 1447
een spynde van 6 mud rogge.

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN
STAD DEN BOSCH (BINNEN DE MUREN)
Er is volgens dezelfde regels geindiceerd als staat aangegeven in deel V.
naam

nummer regest

Achter de Mandemakers
Achter de Tolbrug
Beurdsestraat
Colperstraat
Gasselstraat
Hinthamereinde
Hinthamerstraat

2150, 2234
2263
2296
2252
2137
2141, 2302
2134, 2137, 2161, 2172, 2179, 2198, 2227, 2248,
2249, 2285
2163
2112-2114, 2217, 2260
2192
2123, 2137, 2172
2190
2155, 2277
2212
2245-2246
2137
2204, 2282
2196
2139, 2253, 2293
2119, 2168
2252
2277
2172, 2262
2117
2252
2150, 2234
2185
2272, 2291, 2298
2199
2192
2226

-Geefhuis
-Hof van Brabant
St. Jorisstraat
Kerkstraat
COEPOERTSTRAET
Koffermakerstraat
Lange Putstraat
Markt
-Gewandhuis
Orthenstraat
Oude Dieze
Papenhulst
Peperstraat
Putstraat
Stoofstraat
Torenstraat
Uilenburg
Verwersstraat
Visbrug, voorbij de
Vughterdijk
Vughterstraat
-Molenbrug
Windmolenberg
Windmolenbergstraat

INDEX OP PLAATSNAMEN
BUITEN DE STAD DEN BOSCH
Er is volgens dezelfde regels geindiceerd als staat aangegeven in deel V.

naam plaats
Beers
Bergeijk
Berghem
Berkel c.a.
-Heukelum
Berlicum
-Middelrode
Best
Boekel
Boekhout
Den Bosch, Vrijdom van
-Bokhoven
-Deuteren
-Empel
-Slot Meerwijk
-Vliert
-Vrijdom
Boxtel
-Lennisheuvel
-Mulsel
Deurne
-hoeve de Looibrug
-goed Ter Wijden
Diessen
-Haghorst
Den Dungen
-Elde
Eindhoven
Erp
-Heze
Esch
Geffen
Gemonde
Goirle
Haaren
-Belveren

nummer regest
2142
2135 (?), 2138 (?),
2177
2242
2105
2194-2195, 2284
zie onder: Oirschot
2152, 2159
2180
2161
2120
zie ook onder: Vught
2130, 2190, 2295
2171
2270
2109
2229-2232, 2287
2137, 2276, 2286,
2126
2144
2167
2144, 2235
2200-2201
2170
2170
2209
2241
2165-2166
2145-2147, 2149, 2169, 2173, 2212, 2275
2117, 2265, 2294
2178
2102, 2165-2166, 2206
2205

Heesch
Heeswijk-Dinther
-Dinther
-Heeswijk
Heeze
Helvoirt
-Noordbroek
Herpen
-Koolwijk
Hilvarenbeek
Hintham
Leende
Lith
-Kessel
-Maren
Loon op Zand
Maaseijk
St. Michielsgestel
-Ruimel
-Thede
Middelbeers
Moergestel
-De Heizen
-goed Te Speelput
-Vrijhoef
Nistelrode
Nuenen c.a.
-Gerwen
Nuland
-Groot Nuland
St. Oedenrode
-Eerschot
-goed Ten Hazenput

2222, 2223, 2225,

Oirschot
-Aarle
-Gunterslaar
-Herzel
-Spoordonk
-Straten
Oostelbeers
Oisterwijk
Oss
-Osserschaijk
-Ussen

2168,
2184
2191, 2218
2184
2110, 2180,
2143
zie onder: Beers
2210, 2238,
2116, 2146-2147, 2273, 2274
2274
2127, 2264

2239-2240
2104, 2278
2209
2115, 2118
2101, 2152, 2181, 2254
2299
2157
2261
2209
2158
2158
2210
2135 (?), 2138 (?)
2106, 2121, 2161, 2189
2189
2174, 2175
zie onder: Beers
2133, 2148, 2154, 2156, 2160, 2164, 2269,
2156, 2164
2137
2187
2207, 2279
2220, 2259
2107
2108
2266
2211
2211

Rosmalen
-Bruggen
-Duinhalm
-Heeseind
-Hynen
Schijndel
-Delschot
-Hermalen
-Liesschot
-Lutteleinde
-Schootse Hoeve
Son
Tilburg
Udenhout
-Groot Laar
-Hooghout
-Winkel
Veldhoven
-Oerle
-Kerk Oerle
-Zeelst
Vught
-algemeen
-Cromvoirt
-Deuteren (Lambertus)
-Vught-St. Lambertus
-idem, Vughterdijk
-Vught St. Petrus
-Vughterakkers

2124, 2129, 2151, 2162, 2182, 2183, 2256, 2257
2140, 2247
2140
2182, 2203, 2221,
2267-2268, 2271, 2281
2104, 2236, 2237, 2297, 2301
2197, 2208
2236, 2289
2251
2250, 2290
2224
2128, 2131, 2235
2103, 2243
2122, 2210
2125
2238
2238
2110, 2142
2219, 2283
2132, 2135, 2138
2136
2213, 2214, 2215
2193
2188, 2213, 2214, 2215, 2216
2292
2111
2233

INDEX OP ZAKEN
naam zaak

nummer regest

aflossing grondrente
2253
altaar O.L.Vrouw kerk van Kessel 2158
ambo
2102, 2117
N.B.: betreft de afkondiging van de namen van overledenen in de kerk
apotheker
2161
BASTIONARIUS van de St. Jan
zie onder: kapittel
belastingen
zie ook: dode hand
boddreger, oude
2234
Bonnefanten
2153, 2161, 2168, 2285
broederschap

-St. Jacob Den Bosch
2192
-O.L. Vrouw Den Bosch
2199
bruidschat
2258
brug, stenen (achter Hnthamerstr.)
2134
CAPELLANI van de St. Janskerk
2161, 2163, 2192, 2234
chirurgijn
2302
cijns, oude
2206, 2219
deken van het St. Janskapittel
2161
dode hand
2119, 2139, 2179, 2191, 2229, 2252
N.B.: betreft de clausule dat een aan een geestelijke of kerkelijke instelling overgedragen
goed geen fiscale vrijstelling geniet
doctor in de medicijnen
2117
dijklasten
zie onder: waterschapslasten
gasthuis, Groot
2123, 2161, 2192, 2193, 2223, 2224, 2225
idem, op het H'hamereinde
2141
gasthuizen, gesticht door Adam
van Mierde
2161
gebuurcijns
2207, 2211, 2238
gemeynte
-de Duinhalm te Rosmalen
2140
-van Haaren
2205
-van Oerle
2283
-van Oisterwijk
2238
-van Schijndel
2251
gewincijnzen hertog van Brt.
2202
groot, oude (rekenmunt)
2117, 2118, 2126, 2150, 2175, 2192, 2205, 2211,
2219, 2234, 2236, 2280, 2282
groot, Vlaamse
2300
groot, zwarte
2254
gulden
-Arnhemse gulden
2161
-Arnoldusgulden
2102, 2123, 2163, 2177, 2190, 2234
-Beierse
2102, 2161, 2199
-Rijns
2117, 2130, 2159, 2255
heiveld
2121, 2126, 2242
heer
-van Helmond
2211
-van Herpen
2300
heerlijkheid
-van Herpen
herbezegeling
hertog van Brabant
hertog van Kleef
inbewaringgeving van akten

2152, 2254
2274
2202
2152, 2159
2255

jaargetijde
St. Janskerk
kanunnik
kapel
-St. Jacob te Den Bosch
-St. Joris te Den Bosch
-van Ruimel (St. M'gestel)
kapittel
-van de St. Janskerk
-kapittelzaal St. Jan
-BASTIONARIUS van het kapittel
van de St. Janskerk
-van de kerk van Luik
kasteel
-van Meerwijk
kerk
-van St. Lambertus te Luik

2102, 2117, 2161
zie onder: kerk
zie onder: kapittel
2192
2192
2189
2124, 2139, 2141, 2161, 2253, 2256, 2274 (?), 2285,
2293
2141
2141
2161
2171

2102, 2117, 2123, 2161, 2163, 2190, 2192, 2199,
2234
-van St. Jan te Den Bosch
2123, 2161, 2163, 2168, 2192, 2199, 2234
N.B.: zie voor de eraan verbonden geestelijken onder: CAPELLANI,
plebaan,
viceplebaan, VICARIUS PERPETUUS
-van Geffen
2173
-van Gemonde
2117
-van Haaren
2102, 2206
-van St. Michielsgestel
2161
-St. Oedenrode
2211
kerkmeesters
-van de St. Janskerk
2172
-van Haaren
2102
klooster
-4 bedelorden
2102
-Berne
2185
-Coudewater (Rosmalen)
2287, 2288
-Zusters van Orthen (Den B.)
2134, 2211
-Porta Coeli
2168, 2184
-Postel (in Den Bosch)
2272, 2291
-Tongerlo
2110
-St. Truiden
2219
-klooster te ‘Eijk’ (?)
2135, 2137
kosters van de St. Janskerk
2163, 2234
kromstaarten (muntsoort)
2102, 2192
kronen, Franse (muntsoort)
2161
lijfrente
2184, 2189, 2199, 2207, 2244, 2272, 2276
magister artium (academische graad) 2168

mergengeld
Minderbroeders

zie onder: waterschapslasten
zie onder: klooster

mesthoop
O.L. Vrouw in de St. Jan
oud geld
oude zwarte (rekenmunt)
pastoor
-van het Groot Begijnhof
-van Boekhout
-van Bokhoven
-van Eerschot (St. Oedenrode)
-van Gemonde
-van Haaren
-van Huisseling
-van St. Michielsgestel
peter (muntsoort)
plebaan St. Janskerk
priester
priesters van Oisterwijk
provisor
raad van de stad Den Bosch
recht van weg
rector altaar St. Anthoniuskapel
rector altaar HH. Michael, Cecilia
en Mara Magdalena St. Janskerk
rentmeester hertog van Brabant
RESIGGILATIO
ridder
schepenen
-van Boxtel
-van Herpen
-van Moergestel
-van Oisterwijk
-van Schijndel
schild, oude (rekenmunt)
secretaris van en Bosch
spynde
stadsmuur van Den Bosch
Tafel van de Geest
-van Haaren
tiend
-van Boekel
-van Goirle
-van Herpen

2236
2163, 2234
2146, 2175, 2189, 2196
2189, 2211
2252
2180
2161
2211
2117
2102
2300
2161
2102, 2183
2168
passim
2210
passim
2163
2121, 2134, 2250
2141
2161
2202
zie onder: herbezegeling
vanaf dit deel passim
2276
2101
2133
2238
2236, 2237, 2301
2118, 2128, 2144, 2235, 2288
2117
2136, 2163, 2166, 2167
2245-2246
2102, 2206
2152, 2159
2178
2254

-van/te Son
-van/te Zeelst
vicaris
-van Nuland
viceplebaan van de St. Janskerk
voogdschot
waterschapslasten
wijn, Rijnwijn

2128, 2144, 2235
2135, 2138
2108
2123
2210
2146, 2149, 2177, 2273
2211

