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Inleiding 
 
 
Deel XII van de regestenlijst is onvoltooid. Op december 1991 werd dit project in verband met 
de verhuizing van het archief van de Godshuizen stilgelegd. In juli 2016 werd de draad weer 
opgenomen. Ik wil de resterende oorkonden tot 1629 ook samenvatten in regesten. Daarom is 
dit deel nog in uitvoering, het groeit nog verder aan.  
 
 
Ton Kappelhof 
oktober 2016 



1470 
 
2702.  
1470, 26 januari  
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht landerijen Woensel 
 
Willem z.v. Willem z.v.w. Reinier Willemsz. belooft 
aan:  Franco van Langel t.b.v. het klooster der Clarissen 
betreft: erfpacht 2 mud 
uit:   
1. zijn erfgoed in Woensel grenzend aan de gemene straat 
2. zeker erfgoed, een gelookt gend. Hennekens Geloect tussen de Broekweg en jkvre 

Jut Stempel 
3. de Voortakker 
4. de helft van een stuk beemd, den Voortbeemd, grenzend aan de gemene waterloop 

De Dommel (?) 
voorw.:  als vermeld in nr. 2562. 
 
 
2703.  
1470, 14 februari  
Overdracht erfpacht hoeve Heeswijk 
 
Willem Zuurmond z.v.w. Albrecht draagt over 
aan: Jan van Berkel z.v.w. Jan 
van: erfpacht 2 mud, voor een derde  deel rogge, voor een derde  deel gerst en voor een 

derde deel haver 
uit: de hoeve in Heeswijk die vroeger van Rudolf Berwout was en nu Dirk van Vianen 

toebehoort. 
 
 
2704.  
1470, 1 maart   
Vestiging recht van weg landerijen Helvoirt - 't Laar 
 
Jan van Erp z.v.w. Jan van Erp van CuIJk en e.v. joffr. Hillegond d.v.w. Aart Heym vestigen 
t.b.v.:  Jan Spiering als meester van de Tafel van de H. Geest 
betreft: een recht van weg vanaf de steeg in Helvoirt op 't Laar over twee kampen 

land, de een akkerland (‘eerlick lant’) en de ander weiland, naar drie stukken 
land daarachter die van de Tafel zijn en die tesamen 1 mudzaad groot zijn  

voorw.:   
1. de Tafel moet twee hekken onderhouden, de een vooraan bij de steeg en de ander 

aan het eind van de achterste kamp 
2. Jan van Erp zal zorgen voor een hek dat staat of hangt tussen de beide kampen 
3. mochten Jan of zijn erfgenamen binnen 13 jaar hun hoeve verkopen of veranderen, 

dan mogen zij dit recht afkopen met 13 Peters (ad 18 stuivers het stuk). 
Taal: Middelnederlands.  



 
 
2705.  
1470, 14 maart   
Overdracht land Dinther - De Langdonk 
 
Aart z.v.w. Godfried van den Einde z.v.w. Jan van den Einde draagt over 
aan: Dirk zijn broer z.v.w. Godfried voornd. 
van: de helft van een derde deel een stuk land groot in totaal 10 bunder minus 36½ 

roeden gend. De Langdonk in Dinther grenzend aan de pastoor van Dinther en met 
de wegen die er overheen lopen. 

 
 
2706.  
1470, 15 maart   
Afstand recht van vruchtgebruik erfpacht heerlijkheid Gemert 
 
Godfried natuurlijke z.v.w. Dirk van Geldrop, priester, en v. Kartha d.v. Iwan van Tricht; 
Godfried is w.v. Griet natuurlijke  d.v.w. Jan van Kriekenbeek 
zij doen afstand  
aan: zijn kinderen Iwan, Dirk en Jan 
van: erfpacht 2 mud uit 16 mud 
uit: de heerlijkheid Gemert en alle andere goederen van de balijen Oudenbiezen (zie ook 

nr. 1690). 
 
 
2707.  
1470, 15 maart   
Overdracht erfpacht heerlijkheid Gemert 
 
Dirk, Jan en Iwan z.v. Godfried natuurlijke  z.v.w. Dirk van Geldrop en w. Griet nat d.v.w. Jan 
van Kriekenbeek dragen over 
aan: Hendrik Kuyst z.v.w. Hendrik 
van: erfpacht 2 mud uit 16 mud 
uit: de heerlijkheid Gemert en alle andere goederen van de balije Oudenbiezen (zie ook 

nr. 2690). 
 
 
2708.  
1470, 5 mei   
Vestiging erfcijns land Rosmalen 
 
Klaas van Berkel vestigt 
t.b.v.: Hugo van Berkel, zijn broer 
van: erfcijns van 2½ Rijnsgulden (ad 20 stuivers) ('duorum et dimidii aureorum florenorum 

overlensch Rijnsch gulden vocatorum computando viginti denarii stuvers 
communiter vocatos') 



uit: een kamp gend. de Lieskamp in Rosmalen in de Kortbeemden 
voorw.: na de dood van Hugo valt deze erfcijns terug aan Klaas of diens erfgenamen. 
onder de pliek: geen leges verschuldigd (Klaas van Berkel is schepen). 
 
 
2709.  
1470, 8 mei   
Levering erfpacht hoeve Heeswijk 
 
voor: Alard Jansz., Dirk Peters zoon van der Heyden, Jan Jans zoon van den Ven, Peter Roelof 
Aarts zoon, Jan Willems zoon van der Heyden, Jan Jans zoon van Breugel en Dirk Hendrik 
Peter Sluyters zoon, schepenen in Heeswijk 
Dirk van Vianen te Heeswijk heeft 2 mud koren (drie gelijke delen rogge, gerst en haver) 
geleverd t.b.v. Jan van Berkel; deze erfpacht is verschuldigd aan Willem Zuurmond te Veghel 
Taal:  Middelnederlands  
Met het vrijwel gave schependomszegel 
De erfpacht wordt niet overgedragen, alleen ‘geset ende gelevert’ (zie ook nr. 2703). 
 
 
 
2710.  
1470, 27 mei   
Betalingsbelofte rogge 
 
Jan van Leeuwen z.v. Godschalk en Willem zijn zoon hebben aan Jan Spiering t.b.v. de Tafel van 
de H. Geest beloofd 31 mud en 5 sester rogge te leveren, dit na daartoe door Jan te zijn 
aangemaand. 
 
 
2710a.  
1470, 8 juni   
Testament Corstant Coenen en zijn vrouw Geertrui (volledig) 
missen; Bossche kloosters en Godshuizen; kapellen; hoeve St. Oedenrode-Jekschot; 
Vrijdom; Helvoirt 
 
voor:   
(minuut d.d. 11 januari 1464) 
notaris Lubbert Sprakelaar 
(grosse) 
notaris Godfried Hels, clericus bisdom Luik 
 
van:   
Corstant Coenen en zijn echtgenote Geertrui maken samen hun testament 
Corstant is poorter van 's-Hertogenbosch  
zij zijn gezond van lichaam en geest 
 
legaten: 



1. hun dochter Johanna, die bij de Zusters van Orthen is, krijgt de erfpacht van 2 mud 
die zij al bezit en na hun beider dood nog een erfpacht van 5 mud, zolang zij leeft en 
zolang zij bij in dit of een ander klooster verblijft en daar sterft; dit is haar kindsdeel; 
indien zij weer in de wereld komt en zich voegt bij haar vier naaste boedverwanten, 
dan ontvangt zij geheel haar kindsdeel met uitzondering van het leengoed, dat gaat 
namelijk naar de oudste mannelijke nakomeling 

2. hun dochter Katrijn die bij de clarissen zit krijgt de £ 26 [jaarlijks] ('xxvi ponden') en 
de 10 Rijnsgulden lijfrente van de stad die zij al bezit en daarnaast nog een rente van 
4 Rijnsgulden te vestigen op het huis, waarin zij wonen; deze goederen zal zij hebben 
zolang zij leeft en daarmee moet zij tevreden zijn  

3. een erfcijns van £ 10 payment is bestemd voor een mis op te dragen na de dood van 
een van beiden in de St. Janskerk, daar waar het de langstlevende believen zal 

4. aan het kapittel van de St. Janskerk voor hun eeuwige ‘memorie’ een erfcijns van £ 1  
('een lib') af te lossen met 7 gouden Peters 

5. aan de kapelaans in deze kerk die de zielzorg doen een erfcijns van £ 1 ('een lib') af te 
lossen met 7 gouden Peters bestemd voor het zondagse gebed te doen op de 
preekstoel 

6. voor de bouw van de St. Janskerk £ 1 groten ('1 lib. gr.') eens 
7. aan St. Lambertus en St. Jan de Evangelist ieder een halve lichte gulden ('enen halven 

lichten gulden') eens 
8. aan Onze Lieve Vrouw een halve lichte gulden 
9. aan de Lieve Vrouwebroederschap het oude schild [waar zij recht op hebben] en 1 

Rijnsgulden eens 
10. aan heer Lubbert een halve lichte gulden eens 
11. aan de kosters een halve gulden eens 
12. aan de Predikheren 5 mud rogge eens ‘in den sack’ 
13. aan de Minderbroeders als 12. 
14. aan de Tafel van de H. Geest 6 mud rogge eens voor een spynde 
15. aan het Groot Gasthuis 1 mud rogge eens voor de armen 
16. aan de Zusters van Magdalena op de Windmolenberg 1 mud rogge eens 
17. aan zr. Katrijn Roelof Coenen 1 mud rogge eens 
18. aan de zinnelozen in ‘s-Hertogenbosch 2 mud rogge eens 
19. aan het gasthuis voor arme mannen op de Papenhulst 1 mud rogge eens 
20. aan de moeder van Dirk Gybenzoon 1 mud rogge eens 
21. aan de kapel van SS. Petrus en Paulus in de Orthenstraat 1 Rijnsgulden voor de bouw 
22. aan de kapel van St. Jacob 1 Rijnsgulden voor de bouw 
23. een erfcijns van £ 9 payment bestemd voor een eeuwige mis, dit te regelen door de 

langstlevende 
24. aan Herman Coenen, hun oudste zoon, de leenhoeve te St. Oedenrode met alle 

beesten, mits hij zijn broer Philips 350 Rijnsgulden betaalt voor het derde gedeelte 
van het leen mits hij afstand doet van zijn rechten daarop 

25. Godfried Witmers zal de erfcijns van £ 60 payment inbrengen nadat beiden zijn 
overleden; alleen dan deelt hij gelijk met de anderen 

26. aan Katrijn dochter van Godfried Witmers geven zij boven haar kindsdeel een erfcijns 
van £ 12 [geen aanduiding van de valuta] 

27. aan Herman, de knecht (‘knaep’) van het huis, zolang hij leeft 1 malder rogge jaarlijks 
28. aan Liesbeth Buysen, zolang zij leeft, 1 mud rogge jaarlijks 



29. aan Herman van Oorde 3 Rijnsgulden eens 
30. zij vermaken aan elkaar de 4 morgen land in De Hoeven om daar vrijelijk over te 

beschikken 
31. Philips hun zoon mag na hun beider dood niet over zijn erfdeel beschikken, totdat hij 

40 jaar oud is of wettig nageslacht heeft, tenzij met goedvinden van de meester van 
de Tafel van de H. Geest, de proosten van de Lieve Vrouwebroederschap, Herman de 
broer van Philips, Herman Ketelaar en Jan Gyselen, ooms van Philips; Herman, 
Herman Ketelaar en Jan Gyselen mogen na hun dood door andere voogden worden 
vervangen  

32. aan de meester van het Geefhuis en de proosten van de Lieve Vrouwebroederschap 
ieder voor hun bereidheid om aan de uitvoering van dit testament mede te werken 
een erfpacht van 1 mud  

 
bijzonderheid: 
de notaris. corrigeert een door hem gemaakte schrijffout: het bedrag dat Philips krijgt voor 
zijn aandeel in het leengoed bedraagt 450 Rijnsgulden, zoals blijkt uit ‘notula originalis’ 
 
plaats:   
(minuut) 
het woonhuis van de testatoren in het ziekbed van Geertrui 
(grosse) 
de ‘mansio’ van de Zusters van Orthen 
 
getuigen:  
(minuut) 
Jan van der Valk; 
Dirk van Macharen Janszoon en  
Herman Ketelaar 
Gerard Hengst, priester, en Willem van den Zande ‘de Eymerica’ (= van Emmerik ?), clericus 
 
op de rug:  de erfpacht van 1 mud gaat uit een hoeve onder Helvoirt 
De minuuttekst van het testament is in het middelnederlands 
Met subscripties van de notarissen B. Crom en G. Hels.  
 
 
2711.  
1470, 14 juli   
Verkoop losrente stad ‘s-Hertogenbosch 
 
Het stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch verklaart aan Adriaan van Lommel z.v.w. 
Engelbrecht van Lommel verkocht te hebben een erfrente van 13 Franse kronen (ad 24 
stuiver het stuk). De rente is losbaar tegen de penning 15. 
Het grootzegel van de stad is verdwenen. 
 
 
2712.  
1470, 31 juli   



Vestiging erfcijns huis Hinthamerstraat 
 
Maarten z.v.w. Peter Peterszoon vestigt 
t.b.v.: Mechteld w.v. Jan Vyfvoet 
van: erfcijns £ 4 
uit: huis, erf, hof en achterhuis in de Hinthamerstraat 
ligging:  tussen  de k.v.w. Gillis van Geel en Hendrik Wouterszoon de hoedemaker; 

strekkend van de straat tot aan de Dieze. 
 
 
2713.  
1470, 8 augustus  
Overdracht erfcijns huis Ortheneind 
 
Dirk z.v.w. Alard van Berlicum, bontwerker, draagt over 
aan:  Jan Spijker 
van:  erfcijns £ 7 payment 
uit:  huis, erf, en hof op het Ortheneinde die ooit van Dirk van den Broek waren 
ligging:  tussen de stadsmuur en Maria w.v. Laurens Vos en strekkend van de straat 

tot aan gende muur. 
op de rug: blijkt, dat de helft van deze erfcijns bestemd was voor een jaargetijde voor 

Geertrui Alardsz. 
 
 
2714.  
1470, 20 augustus  
Afstand rechten erfpacht land Rosmalen - Eindheinis 
 
Willem Piekevet z.v.w. Tielman Piekevet;  
Jan van Kessel z.v.w. Rutger van Kessel en e.v. Hillegond; 
Gooswyn Wolf, bontwerker en e.v. Yda; 
Hillegond en Yda zijn d.v.w. Tielman voornd. 
doen afstand van 
aan: Hendrik z.v.w. Zebrecht van Oyen 
van: hun deel en hun rechten op een erfpacht van ½ mud 
uit: zekere erfgoederen in Rosmalen op de Eindheinis. 
 
 
2715.  
1470, 24 september  
Testament Jan Spiering (authentiek uittreksel) 
erfcijns Erp – goed Ten Ooievaarsnest; land Rosmalen 
 
Notaris Jan Amelriksz. van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik, oorkondt 
   
Jan Spiering, poorter, raadsheer van 's-Hertogenbosch en meester van de Tafel van de H. 
Geest maakt zijn testament 



hij is gezond van geest, maar zwak van lichaam 
 
legaten:  
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 1 Rijnsgulden 
2. aan de fabriek van de kerk van Onze Lieve Vrouw en St. Jan de Evangelist te ‘s-

Hertogenbosch 6 Rijnsgulden 
en verder onder andere 
3. aan de Tafel van de H. Geest, ofschoon hij deze goed bestuurd heeft, een erfcijns van 

£ 25 payment uit zekere erfgoederen in Erp gelegen bij de brug gend. Ten 
Ooievaarsnest, te aanvaarden na zijn dood en die van zijn vrouw Liesbeth 

4. aan de Tafel voornd. 4 hont land in Rosmalen opten Roomput in de Nieuwenkamp 
grenzend aan de Tafel, te aanvaarden als onder 3. 

 
plaats:   
in de slaapkamer van de testator gelegen bij de ‘aula’ van het Geefhuis 
 
getuigen: 
Jan Steenweg, eeuwig beneficiaat en 
Jan Ridder van Calcar, priester in de St. Janskerk. 
Jacob z.v.w. Godfried de Waal, poorter van 's-Hertogenbosch  
Ook afgeschreven in het cartularium inv. Van Rooy nr. 737 f 77v – f 78v. 
 
 
2716.  
1470, 19 oktober  
Bepalingen omtrent vererving 
 
Gerrit z.v.w. Gerrit Baten zoon heeft mr. Hendrik Appels beloofd, dat hij de goederen die hij 
geërfd heeft van jkvre Goedele w.v. Willem z.v. Willem Aart Tielkens, zijn grootmoeder 
(‘oudermoeder’) niet zal vervreemden of voor langer dan één jaar zal bezwaren. Deze 
goederen zullen na zijn dood vererven op zijn kinderen. Mocht hij zonder wettig nageslacht 
overlijden, dan gaan zij naar de erfgenamen van jkvre Goedele. Mocht hij de goederen toch 
voor langer dan één jaar bezwaren, dan vallen zij terstond toe aan de Tafel van de H. Geest 
voor de ene helft en aan het Groot Gasthuis voor de andere helft. 
 
 
2717.  
1470, 6 november  
Belofte inzake akten erfpacht goederen Beek en Donk 
 
voor: notaris Jan Amelriksz. van Den Bosch, clericus bisdom Luik 
 
door:  
Katrijn en Jacoba, zusters, ongehuwd zijnde en d.v.w. Hendrik van Geel, poorteressen van ‘s-
Hertogenbosch 
 
Zij bezitten enige schepenakten die handelen over een erfpacht van 3 mud en een erfcijns 



van 1 oude groot uit onderpanden in Beek en Donk. Wijlen hun broer Gillis vermaakte 
hiervan 1 mud en 1 oude groot aan de Tafel van de H. Geest (zie nr. 2380). Zij zijn bereid 
deze akten aan de provisor of de meester van de Tafel wanneer deze ze nodig heeft, voor 
een gerechtelijke procedure, uit te lenen. Na gebruik zullen ze worden teruggegeven. Dit is 
gebeurd op verzoek van  Jan Steenweg, priester en clericus van de Tafel, tevens rentmeester 
(‘receptor’) van dit huis. 
Geschreven op de rug van akte d.d. 6 april 1458 (nr. 2380). 
 
 
2718.  
1470, 8 november  
Verpachting hoeve Geldrop - Riel 
 
Dirk van der Aa als meester van de Tafel van de H. Geest verpacht 
aan: Heilwych w.v. Gerard Haubraken en haar zoon  Gerard 
van: de hoeve in de parochie van Geldrop in het gericht van Heeze onder Riel 
duur: zes jaar 
 
pachtsom:   
17½ mud rogge, 2 mud gerst en 1 sester raapzaad op de hoeve te leveren en verder een 
seynde van 4 kapoenen, 4 ganzen, 120 eieren en 2 steen vlas tot hekelens toe bereid 
 
voorwaarden:   
het laatste jaar hebben de pachters de hoeve volgens het jus coloni; 
de pachters betalen de op de hoeve rustende lasten; 
de pachters onderhouden de gebouwen en dekken jaarlijks 8 vim stro; 
zij onderhouden de sloten en de omheiningen; 
de beesten zijn half-half. 
 
 
2719.  
1470, 8 november  
Verpachting hoeve Geldrop - Riel 
 
Dirk van der Aa als meester van de Tafel van de H. Geest verpacht 
aan: Happo z.v. Jan Langbraken (de huidige pachter) 
van: een hoeve gelegen als onder nr. 2718 
duur: vijf jaar (later doorgehaald en vervangen door 6) 
 
pachtsom:  
20 mud rogge (later doorgehaald en vervangen door 19), en 1 sester raapzaad op de hoeve 
te leveren en verder 4 kapoenen, 4 ganzen, 120 eieren en 2 steen vlas tot hekelens toe 
bereid, een wit brood en 12 pond boter en tot slot nog een behoorlijke seynde (‘decens 
curialitas’) 
 
voorwaarden:   
het laatste jaar heeft de pachter de hoeve volgens het jus coloni; 



de pachter betaalt alle op de hoeve rustende lasten; 
de pachter onderhoudt de gebouwen van de hoeve, de sloten en de heiningen; 
hij dekt jaarlijks 9 vim stro; 
hij kapt geen hout behalve takken bestemd voor het onderhoud van de heiningen; 
hij int de erfpachten in graan die vanuit de omgeving naar de hoeve gebracht worden en  
slaat deze op in de spijker; 
jaarlijks koopt hij van zijn eigen geld voor 2 gouden Peters hooi bestemd voor de beesten; 
doet hij dit niet, dan betaalt hij aan de Tafel 1 gouden Peter; 
hij zal voor zijn eigen gebruik 1 bunder heiland verwerven; 
de beesten op de hoeve zijn half-half. 
 
 
2720.  
1470, 15 november   
Betalingsbelofte graan en geld 
 
Wouter z.v.w. Jacob Coebergh, Simon z.v.w. Herman Brouwers en  Hendrik Molyarts hebben 
beloofd te betalen aan Dirk van der Aa t.b.v. de Tafel van de H. Geest 27 mud rogge en 17 
gouden Peters (ad 18 stuivers). 
 
 
2721.  
1470, 23 november   
Verpachting hoeve Udenhout - Winkel 
 
Dirk van der Aa, meester van de Tafel van de H. Geest, verpacht 
aan: Jacob z.v.w. Dirk Jacobs zoon (de huidige pachter) 
aan: een hoeve onder Udenhout in den Winkel 
duur: zes jaar 
 
pachtsom:  
13½ mud rogge, de erop rustende cijnzen, een rente van 6 steen vlas tot hekelens toe bereid, 
4 kapoenen, 4 ganzen, 200 eieren en een behoorlijke synde (‘curialitas’) 
 
voorwaarden:   
de pachter zal jaarlijks 12 voeder moer naar het Geefhuis in ‘s-Hertogenbosch brengen ; 
hij dekt de gebouwen van de hoeve jaarlijks met 6 vim stro; 
hij onderhoudt de gebouwen volgens het jus coloni; 
de beesten op de hoeve zijn half-half; 
het laatste jaar vertrekt de pachter met de halve oogst. 
 
 
2721a.  
1470, 26 november  
Verkoop goederen Vrijdom - Hintham 
 
Mattheus z.v.w. Jacob z.v.w. Willem Leyten zoon verkoopt 



aan: Geertrui w.v. Willem z.v.w. Jacob z.v.w. Willem Leyten zoon 
van: de helft van een huis, erf, hof en aangelegen land, deels akker-, deels weiland in het 

Vrijdom van ‘s-Hertogenbosch onder Hintham grenzend aan de Tafel van de H. Geest 
en aan de gemene straat 

lasten: erfpacht van 13½ lopen rogge 
 
 
2722.  
1471, 19 januari  
Verkoop land Rosmalen 
 
Godfried z.v.w. Hendrik Goyaarts zoon en e.v. Johanna d.v.w. Jan z.v.w. Willem Leytensz. 
zoon; de moeder van Johanna is w. Griet; 
Rutger z.v.w. Rutger z.v.w. Jacob Keelbreker; Rutger jr. is e.v. Heylwich d.v.w. Gerard 
Sporken en w. Griet voornd.; 
Jan en Willem k.v.w. Jan z.v.w. Wellen van Mugheuvel; Jan z.v.w. Wellen was e.v. w. Griet 
voornd. 
zij dragen na verkoop over 
aan: Hendrik van den Ham z.v.w. Godfried en aan Jan z.v.w. Jan Mattheus zoon 
van: 2 morgen land in Rosmalen in De Haverkampen grenzend aan Jan Amelriksz., 

priester, strekkend van de Vlierdsesteeg tot aan de Lookgraaf 
lasten: onderhoud van dijken, sloten en weteringen. 
 
 
 
2723.  
1471, 19 januari  
Erkenning recht van naasting land Rosmalen 
 
Godfried z.v.w. Hendrik Goyaarts zoon en e.v. Johanna d.v.w. Jan z.v.w. Willem Leytensz. 
zoon; de moeder van Johanna is w. Griet; 
Rutger z.v.w. Rutger z.v.w. Jacob Keelbreker; Rutger jr. is e.v. Heylwich d.v.w. Gerard 
Sporken en w. Griet voornd.; 
Jan en Willem k.v.w. Jan z.v.w. Wellen van Mugheuvel; Jan z.v.w. Wellen was e.v. w. Griet 
voornd. (= nr. 2722)  
t.b.v.:  Jan z.v.w. Andries Aarts zoon 
betreft: het recht van naasting op het land omschreven in nr. 2722. 
 
 
 
2724.  
1471, 19 januari  
Overdracht recht van naasting land Rosmalen 
 
door:  de naaster (zie nr. 2723) 
aan:  de koper (zie nr. 2722) 
betreft: het land omschreven in nr. 2722. 



 
 
2725.  
1471, 7 maart   
Overdracht land Moergestel 
 
Griet w.v. Gijsbrecht z.v.w. Christiaan Gysbrechts zoon draagt over 
aan: Jan van den Ven z.v.w. Godfried van den Ven 
van: 3 lopenzaad land in Moergestel in de Aaschaar. 
 
 
2726.  
1471, 18 maart   
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen 
 
Heilwych d.v.w. Hendrik de Bie z.v.w. Jan de Bie van Zundert en w.v. Jan Neve z.v.w. 
Lambrecht Neve, vleeshouwer, draagt over 
aan: Jan Spoormaker z.v.w. Dirk Spoormaker 
van: erfpacht ½ mud door Jan Neve voornd. verworven 
uit: huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen, groot 1 bu, in Rosmalen. 
 
 
2727.  
1471, 18 maart   
Waarborg t.a.v. overgedragen erfpacht Rosmalen - Looffaartsehoeve 
 
Klaas z.v.w. Franco van Oyen staat borg voor de erfpacht van 5 sester die door Klaas z.v.w. 
Klaas z.v.w.  Albrecht z.v.w. Klaas Daamszoon en Jan van Oyen z.v.w. Jan Jan ten overstaan 
van schepenen van ‘s-Hertogenbosch is overgedragen aan  Jan z.v.w. Dirk van Rietvoort. 
 
 
2728.  
1471, 30 maart   
Vestiging erfcijns huis Orthenstraat 
 
Dirk z.v.w. Dirk Hubrechts zoon de nastelmaker vestigt 
t.b.v.: Hubrecht z.v.w. Rudolf van Heesch 
van: erfcijns £ 6 payment 
uit: huis, erf en hof in de Orthenstraat voorbij de Zevensteensebrug strekkend van de 

straat tot aan de haven. 
 
 
2729.  
1471, 30 maart   
Overdracht huis Vught - Katerstraat 
 
Dirk van der Aa als meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van 



de provisor, draagt over 
aan: Daniel natuurlijke z.v.w. Hendrik Daniëls 
van: huis en hof in Vught-St. Lambertus aan de Katerstraat 
bijz.: door Aart van Berlicum z.v.w. Hendrik van Berlicum in zijn testament vermaakt aan 

de Tafel 
voorw.:   
1. Daniël betaalt aan de Tafel een erfcijns van 45 schellingen 
2. mocht Daniël dit huis van rechtswege kwijtraken, dan betaalt de meester van de 

Tafel aan Daniël 29½ gouden Peters (ad 18 stuivers) en draagt Daniel het huis weer 
over aan de Tafel. 

Ook afgeschreven in het cartularium inv. nr. 737 f 3v. 
 
 
2730.  
1471, 30 maart   
Uitgifte erfcijns huis Maalstrem 
 
Dirk van der Aa, meester van de Tafel van de H. Geest, handelend met toestemming van de 
provisor, geeft uit 
aan: Jacob z.v.w. Gerard Jacobs zoon 
van: huis en hof in Orthen in Maalstrem op de hoek van de straat die loopt naar de kerk 

met het recht van weg dat daarop rust 
voor: een erfcijns van 1 oud schild 
bijz.: Jacob stelt als extra onderpand voor de erfcijns de helft van een stuk akkerland in 

Orthen  op de Meergraaf, grenzend aan de gemeijnte van Orthen en de helft van een 
stuk akkerland aldaar op de Eikberg (‘Eeckberch’) grenzend aan de kolk (‘gurgite’) en 
de gemene steeg. 

Deze hofstad was eerder uitgewonnen, zie nr. 2576a. 
 
 
2730a. 
1471, 13 maart 
Uitgifte huis Vught-St. Lambertus 
 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van de 
provisor Jan Witmersz. (‘Witmeri’) draagt over aan Daniel natuurlijke z.v.w. Hendrik Daniels 
een huis en hof in Vught-St. Lambertus aan de Katerstraat. De meester behoudt zich een 
erfcijns van 40 schellingen payment voor. Dit huis was aan de Tafel bij testament vermaakt 
door Aart van Berlicum z.v.w. Hendrik van Berlicum die dit weer had verworven van Dirk van 
Someren. 
Alleen afgeschreven in het cartularium inv. nr. 737 f 3v – 4r. 
 
 
2730b. 
1471, 13 maart 
Uitgifte erfcijns huis Orthen – Maalstroom 
 



Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van de 
provisor  Jan Witmersz. geeft in erfcijns uit aan Jacob z.v.w. Gerard Jacobsz. een huis, erf en 
hof in Orthen in ‘Maelstrem’ op de hoek van de straat die naar de kerk toe loopt strekkend 
vanaf de straat tot aan het erfgoed van Jan die Potter. De erfcijns bedraagt 1 oud schild 
Jacob stelt als onderpand de helft van een stuk akkerland in Orthen ‘opten Meergrave’ 
strekkend van de gemene straat tot aan de gemeynte van Orthen en de helft van een stuk 
akkerland ‘opten Eeckberch’  strekkend vanaf de keel (?’’gurgite’)  tot aan de gemene steeg.. 
Alleen afgeschreven in het cartularium inv. Van Rooy nr. 737 f 6v – 7r. 
 
 
2731.  
1471, 5 april   
Testament Thijs van Meerlaar (volledig) 
erfcijns Heeswijk; bepalingen vererving 
 
voor:   
(minuut d.d. 22 juli 1441) notaris Peter de Molenaar, priester 
(grosse d.d. 5 april 1471) notaris Godfried Hels van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik 
 
van:   
Thys van Meerlaar 
 
legaten: 
1.  aan de vrouwe en aan Lambertus ieder 6 Vlaams ('domine Lamberto cuilibet vi 

vlaems') [bedoeld wordt aan de St. Janskerk en aan de kerk van St. Lambertus in 
Luik] 

2.  aan Jan 3 Vlaams eens 
3.  aan de fabriek van Anthonius 3 Vlaams ('iii vlaems') [bedoeld wordt aan de fabriek 

van de St. Anthoniuskapel op het Hinthamereinde] 
4.  aan zijn zoon Gerard al zijn roerende en onroerende goederen; Gerard mag deze niet 

vervreemden voordat hij 32 jaar is; zijn vrouw heeft het vruchtgebruik ervan 
5. aan  zijn moeder 40 gulden ('xl florenos'), dat wil zeggen 10 gulden vier jaar 

achtereen  
6. aan de kapelaan [van de St. Janskerk] 2 stuivers eens 
7. aan de koster [van de St. Janskerk] 1 stuiver eens 
8. aan zijn moeder 3 mud rogge [erfpacht]; na de dood van zijn moeder, zijn echtgenote 

en zijn zoon gaat dit naar de erfgenamen aan beide zijden 
9.  een erfcijns van £ 2 payment  uit goederen in Heeswijk voor de helft aan de Tafel van 

de H. Geest  en voor de helft aan het Groot Gasthuis, te aanvaarden na de dood van 
zijn echtgenote en zijn zoon 

 
executeurs:   
(er staat: ‘item testamentum debet disponi...’) door Bartholomeus van Meerlaar en Dirk van 
Hynen 
 
plaats:   
(minuut)  



woonhuis testator 
(grosse) 
de St. Janskerk  
 
getuigen:  
(minuut) 
Philips de Groot, Aart van Berlicum, Willem Jansz. Lambrechtsz. 
(grosse) 
Rudolf Coenen, priester en 
Steven Daniëls, clericus van het bisdom Luik. 
 
Bewaard is een perkamenten omhulsel met daarop aantekeningen over latere debiteuren 
en een aantekening uit de negentiende eeuw die verwijst naar het register lib. 2 fol 106 v, 
welk register nog steeds aanwezig is in het negentiende-eeuwse archief van de Godshuizen. 
 
 
2732.  
1471, 22 mei   
Overdracht erfpacht goederen Den Dungen 
 
Willem Schilder draagt over 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 2 sester rogge uit 1 mud 
uit:   
1. huis, erf, hof en aangelegen land, groot 4 lopenzaad, in Den Dungen in Poeldonk 
2. een kamp van 3 morgen aldaar op Yvelaar 
3. 10 lopenzaad land 
bijz.: Willem staat ook in namens de Leria Schilder w.v. van Klaas Bekker, die deze erfpacht 
verworven had van Hendrik van der Meer. 
 
 
 
2733.  
1471, 29 mei   
Aanbeveling gehandicapten 
 
Hendrik van der Hagen, priester en dienstdoend in de parochiekerk van ‘Grunde’ in het bisdom 
Luik, maakt bekend aan alle pastoors en hun plaatsvervangers, dat Jan Hasen en Dille diens 
echtgenote zijn parochianen zijn en dat zij zich altijd behoorlijk gedragen hebben.  Zij zijn echter 
arm en tijdens de verwoesting van de stad Luik [in het jaar 1468 door hertog Karel de Stoute] 
hun bezittingen kwijtgeraakt. Jan heeft vanaf zijn geboorte een gebrek aan een hand en Dille 
lijdt aan zeer ernstige ziekten van de HH. Cornelius en Eligius. Derhalve verzoekt hij aan 
iedereen, aan wie deze brief wordt getoond, de dragers ervan liefderijk op te nemen en te 
helpen, hen verder, als zij daar om vragen, de heilige sacramenten toe te dienen en als dat nodig 
is, hun dode lichamen te begraven. 
Met het zegel van Hendrik. 
 



 
2734.  
1471, 19 juni   
Openbare verkoop goederen Schijndel 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Klaas van Limburg, die deze had verworven van Jan z.v.w. Jacob Bollen die erin gericht was, 
verkoopt 
aan: Jan z.v.w. Jacob Bollen voornd. 
van: huis, erf, hof en aangelegen land in Schijndel in de Dorensteeg grenzend aan de 

gemene weg en een kamp aldaar grenzend aan de gemeijnte 
wegens:  een achterstallige erfcijns van £ 4 payment gevestigd voor schepenen van ‘s-

Hertogenbosch d.d. 9 juni 1459 (zie nr. 2401). 
 
 
2735.  
1471, 10 juli   
Uitwinning goederen Son, Nederwetten, Woensel 
 
voor:  Willem Goyaart Bontwerkers zoon, Lambrecht van Breugel, Reinier 

Braakman, Aart Thys zoon, Mattheus Mannaart, Engbert de Smid en Engbert 
van den Ven, schepenen in Son 

uitwinner: Aart z.v.w. Hubrecht Smoren gend. Aart Happen 
betreft: Aart is krachtens vonnis van de schepenen wegens een twaalf jaar 

achterstallige erfpacht van 18 lopen rogge, Sonse maat, gericht aan de 
volgende goederen: 

1. de achterste drie gebonten van een huis voorbij (‘over’) de middenwand met de 
daaraan gelegen hof in Son, grenzend aan de gemeijnte 

2. een stuk land met de halve eusel daaraan grenzend, gelegen op de waterloop 
3. de helft van een streep land op de waterloop 
4. een stuk land in Woensel achter de Oude Straat 
5. twee derde van een akker gend. De Rys 
6. een stuk land gelegen in het Heigelukt in Son 
7. een stuk beemd in het Achterste Aabroek in Nederwetten  
8. erfpachten van 4 lopen en 1 mud rogge verschuldigd door Peter van den Ham 
De schepenen wijzen op verzoek van de schout van Peelland vonnis, dat Aart de 
onderpanden in gebruik mag nemen, alsof het zijn eigen goederen waren, totdat zij door 
een rechthebbende ‘verbuetet’ worden. 
Met het beschadigde schependomszegel. 
 
 
2736.  
1471, 15 augustus   
Testament Liesbeth Huygen (uittreksel) 
kamer Volderstraat; erfcijns kamp bij de Maas  
 
Notaris Gooswijn z.v. Paul, priester van het bisdom Luik, oorkondt 



 
van:   
Liesbeth Huygen d.v.w. Andries Hoornken, begijn in het Groot Begijnhof en poorteres 
zij is gezond van geest, maar zwak van lichaam, zijnde aangetast door een besmettelijke 
ziekte (‘ob morbi epidymie infectionem detenta’) 
 
legaten: 
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus in Luik 1 oude groot 
en verder onder andere 
2. aan Gijsbrechtke gend. Gyssele de echtgenote van wijlen haar vader haar kamer of 

het kleine huis, dat zij bewoont, gelegen aan de westzijde van het grote huis 
bewoond door heer Gerard Hyen in de Volderstraat, dit zolang zo leeft 

3. aan Gijsbrechtke voornd. de helft van een erfcijns van 3 oude schilden uit een kamp 
bij de Maas die thans van Dirk de Beers is, dit zo lang zij leeft; 

Na haar dood gaan deze legaten naar de Tafel van de H. Geest 
 
plaats:   
het woonhuis van Gerard Hyen voornd. 
 
getuigen:  
Rumold Zavelberg z.v.w. Wouter Zavelberg, priester en beneficiaat in de St. Janskerk 
Rudolf z.v.w. Melis ‘Lathonio’, beide poorters van ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
2737.  
1471, 17 augustus   
Overdracht erfpacht goederen Geffen 
 
Lambrecht z.v.w. Gysbrecht z.v.w. Jan Gysbrechtsz. van Geldrop; hij is e.v. Aleid natuurlijke  
d.v.w. Aart van Brede; hij handelt krachtens het testament van Aart voornd. 
aan:  Hendrik z.v.w. Aart van Vynacht (of: Bynacht) 
van:  erfpacht 1 mud 
uit:  huis, erf, hof en aangelegen land, groot 10 lopenzaad, in Geffen grenzend aan 

de Zeelandsesteeg. 
 
 
2738.  
1471, 25 augustus   
Testament Luitgaard Piekevet (uittreksel) 
erfcijns huis Vughterstraat; bepalingen vererving 
 
Notaris Gooswyn z.v. Paul, priester van het bisdom Luik, oorkondt 
 
van:   
Luitgaard w.v. Tielman Piekevet en d.v.w. Dirk Bekker, poorteres van ‘s-Hertogenbosch  
gezond van lichaam en geest 
zij herroept ale eerder gemaakte testamenten behalve dat van haar en wijlen haar man 



Tielman 
 
legaten: 
1. aan de fabriek van St. Lambertus 1 blaffaard ('unum blaffardum') eens 
en verder onder andere 
2. aan haar bloedverwant Christiaan Bekker haar huis in de Vughterstraat gelegen 

tussen  het huis van Jan van Mameren en het huis met erfgoed v.w. Hendrik van 
Ingen alias ‘Scerm’ (?) samen met de plaats en een nieuw huis daaraan grenzend, 
strekkend in de richting van de straat aldaar achter de Zyle en verder grenzend aan 
het huis van Godfried en aan het voornoemde erfgoed van w. Hendrik haar broer; 
indien Christiaan sterft zonder wettig nageslacht na te laten en hij heeft het huis dan 
nog niet vervreemd, dan gaat het naar Steven, natuurlijke zoon van Christiaan, 
zolang hij leeft, en na diens dood naar de natuurlijke en wettige kinderen van Steven 
en anders naar de erfgenamen van de moeder van Christiaan dat wil zeggen naar de 
kinderen van Heilwych d.v. Steven Bekker, zij het dat grootvader Steven dan het 
vruchtgebruik heeft zolang hij leeft; 
de bezitter van het huis betaalt boven de erfcijns van  £ 2 payment die al 
verschuldigd is aan de Tafel van de H. Geest, aan deze instelling nog eens jaarlijks £ 2 
payment extra 

 
plaats:   
in de slaapkamer van het woonhuis van de notaris in een/de kleine straat bij de 
Hinthamerstraat 
 
getuigen:  
Jan  ‘Stoccus’ (?) z.v. Koenraad; 
Rumold Zavelberg z.v.w. Wouter Zavelberg; 
Gerard Hyen z.v.w. Gerard Hyen; 
Jan ‘Stewich’ z.v.w. Willem Stewich, allen priesters en beneficiaten in de St. Janskerk en 
inwoners van ‘s-Hertogenbosch. 
 
op de rug: Vughterstraat, samen £ 4, debiteur is nu Willem Aartsz. van der Linden, de 
slotenmaker en busmaker. 
 
 
2739.  
1471, 27 augustus  
Testament Peter van Goburdingen (volledig) 
stichting missen kerk Esch; stichting spynde Esch; goederen Hoge Steenweg, 
Windmolenberg, Lith, Esch, Rosmalen-Hynen, Blaarthem, Udenhout, Oss; erfpacht 
Oirschot 
 
Notaris Jan van Dijk, clericus van het bisdom Luik, oorkondt 
 
van:   
Peter van Goburdingen, inwoner van het dorp Esch 
zwak van lichaam, maar gezond van geest 



 
legaten: 
1. aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik 4 stuivers eens 
2. aan de fabriek van de kerk van St. Willibrord in Esch 4 stuivers eens 
3. aan de vicaris van deze kerk 3 stuivers eens 
4. aan de koster van deze kerk 1 stuiver eens 
5. hij draagt over aan Hendrik Gysselen, Aart z.v. Demarus van Venrode en Hendrik 

Snavel een som gelds van 179 gouden Peters (ad 19 stuivers); daarvoor moeten zij 
een erfpacht van 5 mud kopen; 4 m daarvan is bestemd voor twee wekelijkse missen 
op te dragen in de kerk van Esch op doordeweeksedagen, voor zover dat geen 
feestdagen zijn; de kerkmeesters van Esch moeten dit regelen; de missen moeten 
opgedragen worden door de pastoor of diens plaatsvervanger en dat voor de gebrui-
kelijke prijs; mochten de missen niet worden opgedragen dan moeten de 
kerkmeesters het geld aanwenden tot voordeel van de kerk; zij moeten jaarlijks aan 
de geburen of inwoners van Esch rekening en verantwoording afleggen over het 
beheer van de 4 mud; het vijfde mud moet worden besteed aan het laten zingen van 
een lof voor Maria op zon- en feestdagen terstond na de hoogmis 

6. zijn zilveren ‘tarchea et coclearia’ zijn bestemd voor een kelk; zijn echtgenote Katrijn 
mag dit terugkopen met 12 Rijnsgulden (ad 20 stuivers) 

7. aan de fabriek van de kerk van Esch de helft van een erfpacht van 21 mud Oirschotse 
maat, 4 kapoenen, 1 steen vlas, en 8½ oude groten; uit deze erfpacht ontvangt de 
dochter van Hubrecht Steenweg of haar erfgenamen weer jaarlijks 2½ mud Bossche 
maat en £ 20 payment; de kerkmeesters moeten hiervan nog een wekelijkse mis 
laten opdragen op dezelfde wijze als onder 5. 

8. aan de Tafel van de H. Geest van Esch de andere helft van de erfpacht vermeld onder 
6.; de H. Geestmeesters moeten hiervan een wekelijkse mis in voornde kerk laten 
opdragen; wat er nog overblijft moet door de H. Geestmeesters worden besteed aan 
erwten en olie uit te delen onder de armen van Esch, ieder naar behoefte en ‘absque 
aliquo favore’, in het begin van de vasten 

9. aan Gijsbrecht Kok en jonkvrouwe Liesbeth, zijn zuster en w.v. Gooswyn Heym de 
helft van zijn erfgoederen in Lith te aanvaarden na de dood van hem en zijn 
echtgenote en te bezitten zolang zij of een van beiden leeft; na hun dood gaat dit 
naar de Tafel van de H. Geest van ‘s-Hertogenbosch 

10. aan Ludolf Buk en jonkvrouwe Aleid zijn echtgenote de andere helft van de goederen 
vermeld onder 9., op dezelfde voorwaarden 

11. aan Peter z.v.w. Aart Zomers, zijn knecht, voor zijn trouwe dienst en als aalmoes, een 
erfcijns van 10 oude schilden uit onderpanden in Rosmalen in Hynen door w. 
Bartholomeus van Goburdingen in zijn testament aan hem vermaakt 

12. aan zijn neef Leonius van Erp z.v. Leonius 1 oude groot; hij is verder uitgesloten van 
de erfenis 

13. aan jonkvrouwe Liesbeth van Erp, zuster van Leonius, 1 oude groot op dezelfde 
voorwaarde als onder 12 en een ‘silveren gedopte schael’ 

 
Hij behoudt zich het recht voor om over zijn andere hier niet genoemde goederen te 
beschikken en wel de volgende: 
een erfpacht van 2 mud uit goederen in Blaarthem 
een erfpacht van 3 mud in Udenhout 



een erfcijns van £ 3 oudgeld ('antique pecunie') uit de Hoge Steenweg 
een erfpacht van 3 kapoenen in Oss 
de helft van een huis en erf op de Windmolenberg 
de helft van zijn hoeve in Esch 
 
plaats:   
woonhuis van de testator in Esch 
 
getuigen:  
Klaas z.v. Hendrik Klaaszoon, priester; 
Hendrik Gysselen; 
Aart z.v. Demarus van Venrode; 
Hendrik Snavel; 
Hendrik van Loon 
en verscheidene anderen 
In drie exemplaren bewaard. 
 
 
2740.  
1471, 6 september   
Openbare verkoop goederen Schijndel 
 
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch 
Klaas van Limburg, die de goederen had verworven van Jan z.v.w. Jacob Bollen die erin gericht 
was, verkoopt 
aan: Jan z.v.w. Jacob Bollen voornd. 
van: alle goederen van Gysbrecht z.v.w. Hendrik van Kessel 
wegens: een achterstallige erfcijns van £ 4 (zie nr's 2401 en 2734). 
 
 
2741.  
1471, 6 september   
Overdracht roerende goederen 
 
voor: Gerrit z.v. Lambrecht Aarts zoon Emont Jans zoon, schepenen in Herpen 
Udelt met haar kinderen, w.v. Wouter de Smid Jacobszoon dragen over 
aan: Dirk van der Aa, meester van de Tafel van de H. Geest 
van: de beesten en het koren dat zij heeft (‘alsulke gherede have... te weten beesten 

ende alle coren’). 
wegens:  in mindering op een schuld aan de Tafel   
Met de gave zegels van de schepenen. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2742.  
1471, 11 september   
Kwitantie (?) Tilburg 



 
Voor Peter Nouwen en Adriaan Denis ...., schepenen in Tilburg en Goirle 
Laurens z.v.w. Steven heeft verklaard dat hij 18 vaten van de hem beloofde erfpacht van 1½ 
mud heeft ontvangen van Zebrecht z.v.w. Aart van der Hoeven. Dit hangt samen met het 
huwelijk van Laurens en Liesbeth dochter van Zebrecht. 
Het schependomszegel is verdwenen. 
Door beschadiging niet goed leesbaar. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2743.  
1471, 3 oktober    
Vestiging erfcijns goederen Heeswijk 
 
Aart z.v.w. Hendrik van Tillaar vestigt 
t.b.v.: Hadewych d.v.w. Jan Maas zoon 
van: erfcijns £ 3 payment 
uit: huis, erf, hof en aangelegen erfgoed groot 12 lopenzaad in Heeswijk tussen de 

Veldstraat en de gemeijnte. 
 
 
2744.  
1471, 10 oktober   
Vestiging lijfrente goederen [Moer]gestel 
 
voor: Hendrik Venendol (?), Jan Verenbert (?), Hendrik Timmers, Hendrik Rombouts, Peter 
de Bekker, Jan Boyens en Aart Dries, schepenen in ‘Gestel’ 
Willem e.v. Petra d.v. Jan Baten van Gestel vestigt 
t.b.v.: Griet d.v. Jan Baten 
van: een lijfrente (‘lyfpensen’) van 1 mud 
uit: een beemd grenzend aan de gemene dijk gend. de Neven Dyk bestaande uit 3 kavels 

grenzend aan de vroente (‘vroente’) door hem gekocht van drie particulieren. 
Het schependomszegel is verdwenen. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2745.  
1471, 27 oktober   
Belening erfpacht tiend St. Michielsgestel-Thede 
 
Jan van Erp, rentmeester en stadhouder van de lenen van stad, land en heerlijkheid van 
Megen, daartoe gemachtigd door Guy de Brimeu, graaf van Megen, en handelend met de 
leenmannen mr. Maarten van Rode, Simon van Geel en Maarten Monik als getuigen, maakt 
bekend, dat hij Dirk van der Aa, meester van de Tafel van de H. Geest, heeft beleend met 
een erfpacht van 5 mud uit de tiend van Thede onder St. Michielsgestel. 
Taal: Middelnederlands 
Met insertie van de nu volgende, ongedateerde oorkonde 



De vier zegels van stadhouder en leenmannen zijn verdwenen. 
 
 
 
2746.  
zonder datum   
Aanstelling rentmeester en stadhouder van de lenen in het graafschap Megen 
 
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, Querrieu en Gisencourt, luitenant-generaal van de 
hertog van Bourgondië in het land van Luik en Loon en gouverneur van stad en land van 
Namen, maakt bekend, dat hij Jan van Erp, rentmeester van stad, land en heerlijkheid van 
Megen, heeft benoemd tot stadhouder van de lenen van Megen. 
Jan krijgt het recht om de helft van de herberg (‘hostel’) te bewonen. In de andere helft 
woont Willem van Oos, drossaard en seneschalk van Megen. Jan ontvangt ook de helft van 
de opbrengst van de herberg, de hof, de tuin en de duiventil (‘coulombier’). Hij mag een 
zesde deel van de opbrengst van het leenhof innen, mits hij daarvoor rekening en 
verantwoording aflegt. De inkomsten van het leenhof bestaan uit ‘reliefz, ventes, issues en 
entrees’. 
Geïnsereerd in nr. 2745, maar de datumregel ontbreekt. 
Taal: middeleeuws Frans. 
 
 
2747.  
1471, 29 oktober   
Overdracht recht van vruchtgebruik erfpacht landerijen Gerwen 
 
Aart z.v.w. Leonius z.v.w. Godfried van Lankveld en w.v. Geertrui d.v.w. Jan van Gageldonk 
draagt over 
aan: zijn zoon Peter (moeder is Geertrui voornd.) 
van: zijn recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 2 mud en 1 sester Nuenense maat 

en in Nuenen te leveren 
uit:  
1. een stuk land gend. De Groten Akker in Gerwen op 't Daal grenzend aan de 
Holenweg 
2. een stuk land aldaar gend. Het Haakske aan Lysschervalgaat 
3. een stuk land op den Hoedenakker aldaar 
4. een stuk land aldaar. 
 
 
 
2748.  
1471, 29 oktober   
Overdracht erfpacht landerijen Gerwen 
 
Aart z.v.w. Leonius z.v.w. Godfried van Lankveld en w.v. Geertrui d.v.w. Jan van Gageldonk 
draagt over (als nr. 2747) 
aan: Peter z.v.w. Maarten Paweter 



van: erfpacht 2 mud en 1 s. (zie nr. 2747) 
uit: de onderpanden beschreven in nr. 2747. 
 
 
 
2749.  
1471, 29 oktober   
Belofte inzake terugkoop erfpacht landerijen Gerwen 
 
Peter van Lankveld heeft Peter z.v.w. Maarten Paweter beloofd de erfpacht beschreven in 
nr. 2747 over acht jaar terug te kopen tegen betaling van 55 gouden Peters (ad 18 stuivers). 
 
 
2750.  
1471, 12 november   
Overdracht recht van vruchtgebruik Hintham 
 
Peter z.v.w. Peter van Soeterbeek en w.v. Weyndelmoed d.v.w. Thomas Selen draagt over 
aan: zijn zoon Thomas 
van: zijn recht van vruchtgebruik op 1 morgen land aan de Hinthamsesteeg afkomstig van 

Winrik z.v.w. Rudolf Bullen zoon van Oss en op een erfcijns van 6 schellingen rustend 
op dat land. 

Vormt een keten met nrs. 853, 872, 1962, 1963 en 2751. 
 
 
2751.  
1471, 12 november   
Overdracht land Hintham 
 
Thomas (zie nr. 2750) draagt over 
aan:  Maarten z.v.w. Lambrecht  van der Meulen 
van:  het land beschreven onder nr. 2750. 
op de rug: van de twee scharen in De Vliert. 
Vormt een keten met nrs. 853, 872, 1962, 1963 en 2751. 
 
 
2752.  
1471, 7 december   
Overdracht erfpacht tiend van Zeelst 
 
Hendrik z.v.w. Wouter van Broekhoven draagt over 
aan: Dirk van der Aa, meester van de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 2 mud 
uit: de tiend van het dorp Zeelst. 
 
 
2753.  



1471, 7 december   
Afstand rechten erfpacht tiend Zeelst 
 
Christina Hoorns, priorin, Johanna Hoornkens, subpriorin, Yda van der Schuren, procuratrix 
en Bartholomea en Johanna, zusters, allen nonnen in het St. Geertruiklooster aan de 
Orthenstraat in ‘s-Hertogenbosch, handelend met toestemming van hun biechtvader 
Gregorius van der Spreet en van Rutger z.v.w. Wouter van Broekhoven hebben afstand 
gedaan van hun rechten op de erfpacht van 2 mud beschreven in nr. 2752. 
 
 
 
2754.  
1471, 11 december   
Testament Jan van den Langenberg (volledig) 
provenier; erfpacht Nuland; jaargetijde 
 
Notaris Jan z.v. Amelrik van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik, oorkondt 
 
van:   
Jan van den Langenberg z.v.w. Lambrecht van Roosendaal en bewoner van het Geefhuis 
maakt zijn testament 
hij is zwak van lichaam, maar gezond van geest 
 
legaten: 
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 1 stuiver eens 
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 stoter eens 
3. aan de nieuwe Maria in deze kerk 1 stoter eens 
4. aan elk van de kapelanen in deze kerk die belast zijn met de zielzorg 1 stuiver eens 
5. aan elk van de kosters van deze kerk 1 stuiver eens 
6. aan zijn wettige erfgenamen 1 oude groot eens waarmee zij uitgesloten zijn van de 

erfenis 
7. aangezien hij reeds vele jaren in het Geefhuis woont en daar altijd, dikwijls ziek 

zijnde, liefdevol is verpleegd, vermaakt hij aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht 
van 2 mud uit 2 mud en 2 sester. uit een kamp land van 5½ morgen in Nuland 

8. voor een jaargetijde voor hemzelf, zijn ouders en zijn weldoenders vermaakt hij aan 
de kapelaans in de St. Janskerk een erfpacht van 1 sester uit de 2 mud en 2 sester 
voornd 

9. aan de viceplebanen van de St. Janskerk opdat zij op zon- en feestdagen na de preek 
vanaf de preekstoel (‘ambo’) de gelovigen zullen doen bidden voor het zieleheil van 
hem en zijn ouders, zoals dat gebruikelijk is. 

 
De meester van de Tafel mag voor de erfpachten onder 8. en 9. andere onderpanden 
aanwijzen of deze aflossen in geld volgens de geldende koers van de munt 
 
10. aan de meester van de Tafel al zijn andere goederen en vorderingen; de kosten van 

zijn begrafenis moeten worden voldaan uit de legaten 
 



plaats:   
de keuken van het Geefhuis 
 
getuigen:  
Jan Sluiter en Jan Steenweg, priesters en beneficiaten van de St. Janskerk; 
Gerard z.v.w. Godfried Laurensz. van Mol, clericus van de Tafel. 
 
Volgt de tekst van een akte d.d. 15 september 1464, waarin  Jan van den Wiel de erfpacht 
overdraagt aan de testator (zie nr. 2526). 
 
 
2755.  
1471, 17 december   
Overdracht erfcijns landerijen Lith en Kessel 
 
Gerard Hyen en Thomas van Borken, priesters en Liesbeth van Helmond d.v. Andries 
Hoppenbrouwer, als executeurs van het testament v.w. Liesbeth Hoornkens, begijn op het 
Groot Begijnhof, dragen over 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns van 3½ oude schilden 
uit:   
1. 7 hont land in Lith in Mattheushoeve 
2. 16 hont land in Kessel in het Voorbroek 
3. 4 hont land aldaar in het Voorbroek. 
Ook afgeschreven in het cartularium inv. Van Rooy nr. 737 f 23v – 24r. 
 

 
2756.  
1472, 31 januari   
Overdracht erfpacht hoeve Ter Kameren Heeswijk/Schijndel/Berlicum 
 
Christina Hoorns, priorin, Johanna Hoornkens, subpriorin, Yda van der Schuren, procuratrix en 
Liesbeth d.v.w. Aart Rover Boest, allen nonnen in het St. Geertruiklooster in ‘s-Hertogenbosch 
en handelend met toestemming van hun biechtvader Gregorius van der Spreet; 
Aart Rover Boest z.v.w. Aart Rover Boest; 
Aart Rover en mr. Godfried k.v.w. Godfried Boest; 
jonkvrouwe Heilwych w.v. mr. Gerard Boest met Yda en Liesbeth, dochters van Heilwych en 
Gerard voornd. ; 
Aart van Vladeracken namens Godfried Dicbier, die afwezig is; 
Gooswijn van Beek als executeur van het testament van w. mr. Gerard Boest 
zij allen dragen over 
aan: Franco van Langel t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht van 3 mud uit 12 mud rogge 
uit: een hoeve gend. In die Kameren gelegen in Berlicum, Heeswijk en Schijndel met 

uitzondering van de helft van vier eiken gend. kruiseiken en de beesten en de houtwas 
gend ‘gelayct’ 

bijz.: deze hoeve was van Agnes Sceyvel en is vroeger in erfpacht uitgegeven door Hendrik 



en Godefrida Sceyvel k.v.w. Hendrik Sceyvel, Godfried en Aart k.v.w. Aart Rover Boest 
en Peter van Goberdingen e.v. Yda d.v.w. Aart Rover Boest. 

 
 
 
2757.  
1472, 2 maart   
Belofte inzake aflosbaarheid rente huizen Orthenstraat 
 
Klaas z.v.w. Peter Peters zoon en bakker heeft beloofd aan Heilwych w.v. Aart z.v.w. Albrecht 
Gysbrechtszoon een schadevergoeding uit te keren, wanneer hij ertoe overgaat een erfcijns 
van £ 12 en 5 stuivers af te lossen. Eerder is overeengekomen, dat deze rente losbaar is met 
de penning 16. Heilwych heeft dit recht eerder overgedragen aan Klaas. Er is sprake van een 
verschil tussen £ 16 en 7 gouden Peters (ad 18 stuivers). 
De rente gaat uit een stenen huis in de Orthenstraat op de hoek van de straat die loopt naar 
de Vismarkt, uit een houten huis in de Orthenstraat en uit de scheidingwand tussen dit huis 
en het aangrenzende erfgoed van Aart Keris, schoenlapper.  
op de rug: van het stuk land op het veld bij de kerk 
De juiste toedracht is mij niet helemaal duidelijk. 
 
 
2758.  
1472, 2 maart   
Overdracht erfpacht goederen Schijndel-Schrijvershoeve 
 
Hendrik z.v.w. Gerard z.v.w. Klaas Hagen draagt over 
aan: mr. Hendrik Pelgrom t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: een stuk beemd in Schijndel in de Schrijvershoeve en een hofstad met een 

aangrenzend stuk land aldaar. 
 
 
2759.  
1472, 4 maart   
Betalingsbelofte som gelds 
 
Jan van Hedel, Klaas van Limburg en Wouter Lu beloven 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de kerkmeesters van de St. Jan, de 

Lievevrouwebroederschap, de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis 
van: een bedrag van 40 peters (ad 19 stuivers), 13 stuivers, 11 pond 12 schellingen en 6 

penningen te betalen op St. Jan Baptist over drie jaar. 
 
 
2760.  
1472, 4 maart   
Betalingsbelofte som gelds 
 



door: als nr. 2759 
aan: als nr. 2759 
van: een bedrag van 54 gouden Peters (ad 19 stuivers) en 4 ¾ stuivers te betalen op St. 

Jan Baptist a.s. 
 
 
2761.  
15 maart 1472 (Kerststijl) 
15 maart 1473 (Paasstijl) 
Bijlegging geschil Tilburg 
 
voor: Peter van Loon en Aart Paus (of: Pams), schepenen in Tilburg en Goirle 
Aart en Denis, gebroeders en k.v. Zebrecht van der Hoeven, hebben geklaagd over het 
gewelddadig gedrag van Laurens z.v.w. Steven en Steven en Aart kinderen van deze Laurens. 
Laurens c.s. hebben verklaard, dat zij de andere partij niet meer lastig zullen vallen ‘op 
soenbreeck, op vreebreeck ende ter soeven recht (?)’. 
Het schependomszegel is verdwenen. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2762.  
1472, 11 april   
Verkoop kamp Empel 
 
Klaas van Berkel z.v.w. Klaas van Berkel en Dirk z.v.w. Jan van den Oudenhoornik als e.v. 
jonkvrouwe Aleid d.v.w. Klaas voornd. dragen over 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: de helft van een kamp gend. Coptytenkamp in Empel in het Empelseveld grenzend 

aan de Tafel 
lasten: een erfcijns van 1 Rijnsgulden aan Jan Loonman en het onderhoud van de sloten, de 

zegedijken, de sluizen en de weteringen. 
 
 
2763.  
1472, 11 april   
Erkenning recht van naasting kamp Empel 
 
door:  mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest (zie nr. 2762) 
t.b.v.:  Adam Lu 
betreft: zijn recht van naasting op de kamp beschreven in nr. 2762. 
 
 
2764.  
1472, 11 april   
Overdracht recht van naasting kamp Empel 
 
door:  Adam Lu (zie nr. 2763) 



aan:  mr. Willem (zie nr. 2762) 
van:  zijn recht van naasting op de kamp beschreven in nr. 2762. 
 
 
2765.  
1472, 11 april   
Overdracht erfpacht Nuland 
 
Jan Steenweg, priester en z.v.w. Willem, draagt over 
aan: Franco van Langel t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud uit 2 mud uit 3 mud rogge 
uit: een kamp akkerland in Nuland in Wilshuizen grenzend aan de straat die naar Vinkel 

loopt en uit 2 morgen land aldaar op Nuland. 
 
 
2766.  
1472, 11 april   
Overdracht erfcijns erfgoed Hinthamerstraat 
 
Jan Steenweg z.v.w. Willem draagt over 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 4 payment 
uit:  eenderde deel uit een stukje erfgoed genomen uit de ‘mansio’ van Gerlach van 

Gemert 
ligging:  het stukje is aan de voorzijde langs de straat die loopt naar het St. Janskerkhof 

51 voet breed; het ligt tussen  Wouter Derkinderen en de straat van 
Bartholomeus van der Minnen; het derde deel ligt tussen de straat en het halve 
derde deel. 

 
 
2767.  
1472, 25 juni   
Verkoop goederen Schijndel-Lutteleinde 
 
Klaas Kannepaart z.v.w. Hendrik Kannepaart en Jan Reyngot z.v.w. Bussard en e.v. Griet 
d.v.w. Hendrik voornd. verkopen 
aan: Jan z.v.w. Jacob Bollen 
van: huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 1 malderz. in Schijndel op het 

Lutteleinde grenzend aan de gemene straat en het Groot Gasthuis 
lasten: erfcijns van  £ 1 aan de vicaris van de kerk van Schijndel. 
 
 
 
2768.  
1472, 19 juli   
Testament Jan Steenweg (volledig) 
jaargetijde; erfcijnzen huis Torenstraat en huis nabij Predikherenklooster; St. 



Martinusaltaar St. Janskerk; kelk. 
 
Notaris Jan z.v. Amelrik van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik, oorkondt 
 
van:   
Jan Steenweg z.v.w. Willem, priester en houder van het beneficie van het altaar van St. 
Martinus gelegen in de ‘ambitus’ (= kooromgang) achter het hoogkoor van de St. Janskerk 
maakt zijn testament 
hij is zwak van lichaam, zijnde getroffen door een besmettelijke ziekte (‘morbo pestilencie 
pergravatus’), maar gezond van geest 
 
legaten: 
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 10 stuivers eens 
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 2 Rijnsgulden eens 
3. aan de Lievevrouwebroederschap wegens 1 Rijnsgulden eens ‘pro monili’ die de 

broederschap toekomt [= de som gelds die een priester diende te betalen, wanneer 
hij een beneficie verwierf ?] 

4. aan mr. Herman Piek 1 Rijnsgulden eens 
5. aan Cornelis Heyen en Dirk Blerinkt, viceplebanen van de St. Janskerk en zijn collega's 

1 Rijnsgulden eens 
6. aan de kosters van deze kerk 7 stuivers eens 
7. aan zijn erfgenamen 1 oude groot eens waarmee zij zijn uitgesloten van de goederen 

waarop zij aanspraak mochten maken en die hij verdiend heeft bij de Tafel van de H. 
Geest 

8. de meester van het Geefhuis moet voor zijn zieleheil 10 maandstonden laten 
opdragen, die elk 1 Rijnsgulden mogen kosten 

9. voor zijn jaargetijde bestemt hij een erfcijns van £ 3 uit £ 4 uit het huis en hof in de 
Torenstraat v.w. Herman ten Kolke, kanunnik in de St. Janskerk, welk huis bewoond 
werd door heer Jan van Duren, neef van Herman voornd; het jaargetijde is bestemd 
voor hemzelf, zijn weldoeners en zijn ouders en moet verzorgd worden door deken 
en kapittel van de St. Janskerk, door de beneficiaten van deze kerk en door de 
pastoor, diens plaatsvervanger en andere geestelijken verbonden aan de kerk van 
het Groot Begijnhof; deze drie partijen ontvangen daarvoor ieder £ 1 

10. aan de Tafel van de H. Geest, omdat hij daar vele jaren verbleven heeft en er vele 
weldaden heeft genoten, het resterende £ 1 uit de £ 4 voornd. bestemd voor 
aalmoezen en nog een erfcijns van £ 5 uit het huis van Gerard Vries, zadelmaker, in 
de straat die loopt van het Predikherenklooster naar de St. Janskerk; op voorwaarde 
dat de meester van de Tafel voornd. jaarlijks aan Angela w.v. Thomas Luwe alias 
Wets de lijfrente van 2 peters (ad 18 stuivers) betaalt die hij aan haar beloofd heeft 

11. aan de Tafel van de H. Geest het jaar van gratie van zijn beneficie te besteden aan de 
armen 

12. aan Gijsbrecht Tolink e.v. Mechteld, bloedverwant van de testator, een zilveren kruis 
(‘crusibile’) als aandenken 

13. aan Goderadis d.v. Voskinus in Heeswijk, opdat zij zich aan de godsdienst kan wijden 
(‘ut ipsa religioni se dare valeat’) een zilveren ‘tarzea’ van één mark en een breed 
bed, dat hij heeft bezeten en dat aan hem vermaakt was door jkvre Liesbeth 
Spiering. 



14. aan Aleid ‘coce’ (= kokkin ?) van de Tafel van de H. Geest 1 Rijnsgulden eens 
15. aan Gerard de clericus van de Tafel van de H. Geest een gouden munt gend. leeuw 

om als herinnering aan de testator te bewaren 
16. aan heer Paulus van Rode zijn gastheer [= man bij wie hij inwoont] een ‘koets’ met 

het bed en andere toebehoren, welke goederen staan in het huis van Paulus 
 
executeurs:  
Dirk van der Aa, meester van de Tafel en 
Gerard van Mol, clericus van de Tafel 
 
plaats:   
in de ‘aula' oftewel het voorste deel van het huis van Paulus van Rode, priester en 
beneficiaat in de St. Janskerk, gelegen tegenover het huis of de poort van het Geefhuis; de 
testator woont hier samen met heer Paulus 
 
getuigen:  
Reimboud Savelberg van Mol; 
Paulus van Rode en 
Dirk van Hal, allen priesters en beneficiaten in de St. Janskerk; 
Gerard Laurensz. van Mol, clericus van de Tafel 
 
Na verloop van enige tijd heeft de testator zijn testament als volgt aangevuld: 
Zijn voorganger als rector van het altaar van de H. Martinus heeft bij zijn vertrek aan de 
testator 10 ons zilver tot dit altaar behorend overgegeven om daarvan en met het zilver te 
verwerven van de trouwe gelovigen een kelk te maken om daarmee de mis op te dragen. De 
testator heeft vervolgens op zijn eigen kosten in Antwerpen een zilveren en vergulde kelk 
met een pateen gekocht en deze laten inzegenen. Wanneer de toekomstige rector van dit 
altaar of het viskopersgilde deze kelk voor hun altaar willen houden, dan moeten zij binnen 
twee jaar na zijn dood aan de meester van de Tafel het zilver en 12 Rijnsgulden 
overhandigen. Doen zij dit niet, dan moeten zij de kelk aan de meester geven en krijgen zij 
van de meester het zilver terug om daarvan met medeweten van deken en kapittel van de 
St. Janskerk een kelk te laten maken. De 12 Rijnsgulden gaat in dat geval naar de meester 
van de Tafel. 
 
plaats:   
als vorig 
 
getuigen:  
mr. Herman Piek en 
Paulus van Rode en 
Gerard Laurensz. van Mol voornd. 
 
Op 19 juli heeft Paulus van Rode, die de zieke testator geregeld in zijn woonhuis bezocht, de 
notaris nog laten weten, zowel in woord als in geschrifte, hoewel de testator door een 
verlamming ernstig getroffen was (‘de manu sua licet tremula ut puta paralisi valde tactum’) 
dat hij zijn testament als volgt wilde aanvullen: 
Hij benoemt Reijmboud van Mol tot executeur en vermaakt hem zijn zwarte met otterbont 



gevoerde tabbaard. Aan Gerard Laurensz. van Mol vermaakt hij zijn beste, grijze gevoerde 
tabbaard, zijn toog van dezelfde kleur en zijn boeken, opdat hij met behulp daarvan 
gemakkelijker priester kan worden. 
De legaten aan Goedele, ‘pedissequa’ [= bediende] in het Geefhuis, vermaakt, krijgt zij ook, 
wanneer zij niet de geestelijke staat aanneemt. 
Al zijn overige goederen, waarover hij nog niet heeft beschikt, gaan naar de Tafel. 
 
getuigen:  
Gerard van Mol voornd. en 
Christiaan van Heythuizen, clericus wonend in ‘s-Hertogenbosch; 
Angela Brok en Katrijn van Valkenburg, poorters en inwoners van ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
-- 
1472, 12 augustus 
Vestiging van een erfpacht van 3 mud rogge uit een hoeve in Tilburg.  
Zie verder nr. 3848. 
 
 
2769.  
1472, 3 september   
Overdracht erfcijns hofstad Achter de Mandemakers 
 
vrouwe Hendrikje Siegers, abdis en de jonkvrouwen Liesbeth van Uden, Griet Sluwen en 
Liesbeth van Best, nonnen in het clarissenklooster, dragen over 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfcijns £ 3 en 2 schellingen payment 
uit: een hofstad 21 voet breed gelegen voorbij de Visbrug naast de nieuwe muur die daar 
onlangs gebouwd is 
ligging:  aan weerszijden grenzend aan het erfgoed van Godfried Posteel. 
op de rug: £ 3 en 2 schellingen afgelost gaande uit het stenen huis Onder de 

Mandemakers. 
 
 
 
2770.  
1472, 3 september   
Overdracht (aflossing) diverse erfcijnzen 
 
vrouwe Hendrikje Siegers, abdis en de jonkvrouwen Liesbeth van Uden, Griet Sluwen en 
Liesbeth van Best, nonnen in het Clarissenklooster (als nr. 2769), dragen over 
aan: mr. Willem van Den Bosch (als nr. 2769) 
van: diverse erfcijnzen belopend in totaal £ 3 en 5 schellingen oudgeld verschuldigd door de 

Tafel aan de clarissen 
uit: diverse onderpanden [geen specificatie]. 
 
 



2771.  
1472, 5 september   
Testament Hendrik van den Nyvelaar (volledig) 
leenverhef; gilden 
 
Notaris Dirk Blerinkt, priester van het bisdom Luik, oorkondt 
 
Hendrik van den Nyvelaar z.v.w. Wouter van den Nyvelaar, poorter van 's-Hertogenbosch en 
verblijvende in de Hinthamerstraat maakt zijn testament 
hij is zwak van lichaam maar gezond van geest; 
hij handelt met toestemming van zijn echtgenote Heilwych  d.v.w. Aart Goyaarts zoon 
 
legaten: 
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk in Luik 1 stuiver Bourgondische munt eens 
2. aan de gilden van St. Barbara en St. Catharina in de St. Janskerk ieder 1 stuiver eens 
3. aan St. Jacob en St. Judocus op de Windmolenberg 1 Rijnsgulden eens 
4. aan zijn vrouw Heilwych een erfpacht van 1 mud rogge uit al zijn goederen; zij mag 

daar vrij over beschikken en zij mag vrijelijk over zijn andere goederen beschikken 
5. zijn vrouw moet een leengoed bestaande uit een kamp lands die hij verkocht heeft aan 

Gerys z.v.w. Willem Gerys zoon, zijn zwager nog verheffen voor het betreffende 
leenhof 

 
plaats:   
woonhuis van de testator in de Hinthamerstraat 
 
getuigen: 
Jan Kerberg 
Aart van Bruheze en 
Jan van den Yvelaar. 
 
 
2772.  
1472, 9 september  
Verpachting hoeve Udenhout 
 
Hendrik, Wouter en Godfried k.v.w. Hendrik z.v.w. Godfried de Wyse; 
Jan z.v.w. Wouter Hillen zoon 
zij beloven 
aan mr. Hendrik Pelgrom t.b.v. de Tafel van de H. Geest jaarlijks zes jaar achtereen te betalen 
de pacht wegens de hoeve in Udenhout aan de Rukens Dyk: 6 kapoenen, 4 cijnshoenderen, 6 
steen vlas tot hekelens toe bereid, £ 3 en 10 schellingen, 12 mud rogge en 2 sester raapzaad. 
Jaarlijks brengen zij op aanwijzing van de meester van de Tafel 12 voeder moer van 
Moergestel naar ‘s-Hertogenbosch. Zij onderhouden de gebouwen en de sloten van de hoeve. 
 
 
2772a. 
1472, 12 september 



eerste uur na de middag 
Testament Gerard  z.v.w. Bartholomeus Brabants (volledig) 
Vught; pest 
Notaris Mathias z.v. Marcelius van der Papendonk priester van het bisdom Luik oorkondt 
 
Gerardus z.v.w. Bartholomeus Brabants, parochiaan van Vugt-St. Lambertus en gehuwd met 
Aleid maakt zijn testament 
hij is gezond van geest maar ziek omdat hij lijdt aan de epidemie die gewoonlijk 'pestilentia' 
genoemd wordt 
 
legaten: 

1. aan de kerk van Luik 1 stuiver eens 
2. aan de vier bedelorden die in Vught rondgaan om geld en goederen op te halen ieder 

1 sester rogge eens 
 
Aangezien zijn goederen met veel schulden belast zijn vermaakt hij aan Aleid zijn vrouw al zijn 
roerende en onroerende goederen met de bevoegdheid deze te verkopen.  
 
plaats: 
woonhuis van de testator in Vught 
 
getuigen: 
Gijsbrecht z.v.w. Gijsbrecht van Bynchum 
Everard Colenzoon 
Marcelius z.v. Michael die Kremer 
Peter z.v.w. Hendrik van Os 
inwoners van Vught 
 
Origineel niet aanwezig. Zie vidimus door schepenen van 19 maart 1473. 
 
 
2773.  
1472, 13 oktober  
Overdracht goederen Schijndel-Lutteleinde 
 
Mechteld d.v.w. Hendrik Ricards zoon 
aan:  Jan z.v.w. Jacob Bollen 
van:  huis, erf, hof en aangelegen land groot 1 malderz. in Schijndel op het 

Lutteleinde grenzend aan de gemene straat en een stuk beemd van 1 
dagwand aldaar in de Haarbeemden grenzend aan het Groot Gasthuis 

lasten:  1 kwart Rijnwijn aan de kerk van Schijndel, erfpacht van 10 sester rogge aan 
Jan van Bokhoven en een erfpacht van 4 sester rogge aan Jan z.v.w. Jacob 
Bollen voornd. 

 
 
2774.  
1472, 13 oktober  



Overdracht erfpacht hofstad Geffen 
 
Liesbeth natuurlijke d.v.w. Wouter Goris Ernaards zoon draagt over 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 13 lopen rogge 
uit: een hofstad in Geffen. 
 
 
 
2775.  
1472, 23 oktober  
Overdracht erfpacht goederen Gemonde 
 
Bartholomeus natuurlijke z.v.w. mr. Hendrik van den Ors draagt over 
aan: mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest 
van: erfpacht 1 mud rogge 
uit: huis, erf en hofstad in Gemonde, jurisdictie van Boxtel, op de Langenberg grenzend 

aan de gemene straat en uit een akker met een stuk weiland daaraan grenzend  
aldaar. 

 
 
2776.  
1472, 5 november   
Betalingsbelofte pacht land Helvoirt 
 
Aart z.v.w. Godfried Aarts zoon heeft beloofd aan mr. Willem van Den Bosch ten behoeve 
van de Tafel van de H. Geest gedurende acht jaar gerekend vanaf Lichtmis a.s. jaarlijks 11 
stuivers te betalen wegens de pacht van zekere erfgoederen van de Tafel onder Helvoirt. 
 
 
2777.  
1472, 5 november   
Betalingsbelofte pacht land Helvoirt 
 
Klaas van der Staak  z.v.w. Wouter heeft beloofd aan mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de 
Tafel van de H. Geest gedurende acht jaar gerekend vanaf Lichtmis aanstaande 5 mud en 3 
sester rogge te leveren wegens de pacht van zekere erfgoederen van de Tafel in Helvoirt. 
 
 
2778.  
1472, 5 november   
Betalingsbelofte pacht land Helvoirt 
 
Aart Zweynen z.v.w. Jan heeft beloofd aan mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de 
H. Geest gedurende acht jaar gerekend vanaf Lichtmis aanstaande 7 sester rogge te leveren 
wegens de pacht van zekere erfgoederen van de Tafel in Helvoirt. 
 



 
2779.  
1472, 5 november   
Betalingsbelofte pacht land Helvoirt 
 
Hendrik van der Staak z.v.w. Wouter heeft beloofd aan mr. Willem van Den Bosch t.b.v. de 
Tafel van de H. Geest gedurende acht jaar gerekend vanaf Lichtmis aanstaande 2 mud en 6 
sester rogge te leveren. 
 
 
2780.  
1472, 16 november   
Overdracht land Tilburg-Korvel 
 
voor: Aart van Loot en Jan de Heerde, schepenen in Tilburg en Goirle 
Aart z.v.w. Zebrecht van der Hoeven en Peter z.v. Daniel van Beurden als e.v. Katrijn d.v.w. 
Zebrecht voornd. dragen over 
aan: Aart z.v. Hendrik Willemszoon 
van: de helft van een stuk land van 3½ lopenzaad in Tilburg met een ‘coeye’ daarop 

staande bij de Korvelse molen grenzend aan de gemene straat. 
Het schependomszegel is verdwenen. 
 
 
2781.  
1472, 7 december   
Testament Liesbeth Loyer (uittreksel) 
erfpacht Oss 
 
Gooswyn Paulusz., priester van het bisdom Luik, oorkondt 
 
joffrouw Liesbeth Loyer d.v.w. Jan Loyer en begijn in het Groot Begijnhof maakt haar 
testament 
zij is van eerbiedwaardige ouderdom, zwak van lichaam maar gezond van geest 
zij produceerde een op vier vellen papier in het Nederlands geschreven testament dat door 
de notaris werd voorgelezen waarna zij bevestigde dat dit haar testament was. Volgt dat 
deel van het testament dat betrekking heeft op de Tafel van de H. Geest 
 
legaten:  
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk te Luik ½ Rijnsgulden eens  
2. aan de Tafel een derde deel van een erfpacht van 1 mud rogge uit goederen in Oss 

thans in het bezit van de weduwe van Sander Marsmans; de Tafel bezit reeds twee 
derde van deze erfpacht 

 
plaats:   
de kamer van Liesbeth op het begijnhof 
 
getuigen:  



Godfried Vestaart z.v.w. Aart Vestaart, beneficiaat in de St. Janskerk en Hendrik van 
Bronkhorst z.v.w. Herman van Bronkhorst, kapelaan van de kerk van het begijnhof, 
beide inwoners van ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
2782.  
1473, 14 januari   
Betalingsbelofte geld 
 
Jan Engbers zoon. Godfried z.v. Godschalk Goyens zoon en Lambrecht van den Hoek hebben 
beloofd aan Gysbrecht z.v.w. Hendrik van den Borne 14½ gouden Peters (ad 18 stuivers het 
stuk) te betalen op St. Maarten in de winter aanstaande. 
 
 
2783.  
15 januari 1472 (Kerststijl) 
15 januari 1473 (Paasstijl) 
Erfdeling land Tilburg - Korvel 
 
voor: Embrecht van Blokland, Leonaard van den Kerkhove ..., schepenen in Tilburg en 
Goirle 
 
Partijen: 
A. Aart de Nys z.v.w. Zebrecht van der Hoeven 
B. Peter z.v.w. Zebrecht voornd. 
C. Peter z.v. Daniël alias van Beurden als e.v. Griet d.v.w. Zebrecht voornd. 
D. Agnes en Griet d.v.w. Wouter z.v.w. Zebrecht voornd. 
Zij delen de erfenis van Zebrecht en diens echtgenote en van w. Heilwych d.v.w. Zebrecht 
voornd. 
 
aan A. wordt toebedeeld: 
een stuk land van 2 lopenzaad in Tilburg in de Korvelse Akker ....[onleesbaar]. 
lasten:  volgt een reeks renten [grotendeels onleesbaar]. 
   
Het gemeen schependomszegel is verdwenen 
Door beschadiging ten dele onleesbaar. 
De andere partijen worden in de oorkonde niet beschreven 
 
 
2784.  
1473, 12 februari   
Verkoop land Schijndel - Hulsdonk 
 
Hendrik van den Steen z.v.w. Jan van den Steen verkoopt 
aan: Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest 
van: een stuk land ten dele akker-, ten dele wei- en ten dele broekland met houtwas 

gelegen in Schijndel op de Hulsdonk grenzend aan de Tafel 



lasten: grondcijns ad 3 Philippuspenningen. 
 
 
2785.  
1473, 12 februari   
Afstand rechten land Schijndel 
 
Klaas z.v.w. Klaas z.v.w. Adam Colen als e.v. Geertrui  d.v.w. Peter Lambrechts zoon doen 
afstand  
t.b.v.:  de Tafel van de H. Geest 
betreft: zijn rechten op het stuk land beschreven onder nr. 2784.  
 
 
2786.  
1473, 4 maart , 10 april en 16 april   
Testament Jan Kannepaart 
erfpacht ligging onbekend 
 
Notaris Gooswyn van Lienden, clericus van het bisdom Utrecht, oorkondt. 
Jan Kannepaart, poorter van ‘s-Hertogenbosch, zittend op zijn stoel nabij de Markt (‘in sede 
apud forum suum sedens’), gezond van geest, maar versleten door ouderdom, maakt zijn 
testament. 
Hij heeft verklaard, dat hij ten overstaan van notaris Willem Spiering en verscheidene 
getuigen in een testament legaten heeft geschonken aan geestelijke instellingen en aan de 
armen gevestigd in die plaatsen, waar hij bedrog en diefstal heeft gepleegd. Later besefte 
hij, dat hij deze goederen nog tijdens zijn leven behoorde terug te geven. Hij heeft toen een 
schenking gedaan. 
Op 10 april zijn voor deze notaris verschenen: Aartje d.v. Jan Bekenszoon, dienstmeid van 
Jan Kannepaart en handelend namens hem en Reimboud van Oss en Dirk bijgenaamd de 
Bever, blokmeesters van het Hinthamereinde. Aartje heeft toen aan de blokmeesters 
overgedragen erfpachten van elk 1 mud rogge bestemd voor de armen op het Hinthamer-
eind, de armen van Oirschot, de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch, de fabriek van 
de St. Jacobskapel, de Kruisbroeders in 's-Hertogenbosch en de Kartuizers in Vught en een 
erfpacht van ½ mud rogge voor de kapel van de heiligen Petrus en Paulus in 's-
Hertogenbosch. Deze erfpachten gaan uit de bezittingen van wijlen zijn echtgenote Katrijn. 
Hij laat nu de blokmeesters het testament van Katrijn overhandigen dat zij gemaakt heeft 
ten overstaan van wijlen notaris Hendrik van Eijk, priester. 
Op 16 april heeft Jan Kannepaart verklaard, dat hij inderdaad aan Aartje heeft opgedragen 
om dit te doen. 
 
plaats:   
(4 maart) 
woonhuis van de schenker achter de Hinthamerstraat 
(10 april) 
de rekenkamer van de St. Janskerk bij de bouwloods (‘in camera computatoria fabrice’) 
(16 april) 
als 4 maart 



 
getuigen:  
(4 maart) 
Dirk van der Stegen, clericus van het aartsbisdom Keulen; 
Godfried Witmersz. en Reimboud van Oss, poorters van ‘s-Hertogenbosch 
(10 april) 
Michiel Bonduyel en Egidius Hendriksz. Moons, steenhouwers 
(16 april) 
Dirk bijgenaamd die Hoesch en 
Marcelis Jansz. Simonsz., poorters van ‘s-Hertogenbosch. 
 
Hier op vrijdag 13 december 1991 geëindigd. 
Met vervolg begonnen op dinsdag 26 juli 2016. 
  



 
2787. 
1473, 15 maart 
Betalingsbelofte erfpacht Schijndel Liesschot 
 
Hendrik z.v.w. Jan van der Stappen belooft te leveren aan Jan Spoormaker z.v.w.  Dirk van 
Schijndel Spoormaker een erfpacht van ½ mud rogge uit een hoeve in Schijndel in Liesschot. 
 
 
2788. 
1473, 15 maart 
Overdracht weiland Schijndel Ten Borne 
 
Hendrik z.v.w. Jan van der Stappen draagt over aan Jan Spoormaker z.v.w. Dirk Spoormaker 
van Schijndel die gehuwd is met Liesbeth dochter van Hendrik een stuk weiland met de 
houtwas in Schijndel in Ten Borne. Dit is een bruidschat volgens het recht van 's-
Hertogenbosch. 
 
 
2789. 
1473, 15 maart (indien Paasstijl) 
1472, 15 maart (indien Kerststijl) 
Overdracht goederen Tilburg 
 
Schepenbrief Tilburg en Goirle 
Laurens z.v.w. Steven, Hendrik Stevenszoon, Steven en Aart z.v. Laurens voornd. doen 
afstand van al hun goederen ten behoeve van Aart, Denijs en Jan z.v.w. Zebrecht van der 
Hoeven  
enz. 
 
 
2790. 
1473, 15 maart 
Woensel 
 
Slecht leesbaar. 
Betreft een erfpacht van 2 mud rogge. 
 
 
2791. 
1473, 19 maart 
Testament  Gerard Brabants 
 
Vidimus door schepenen van 's-Hertogenbosch van het testament d.d. 12 september 1472  
van Gerard z.v.w. Bartholomeus Brabant verleden voor notaris Mathias z.v. Marcelius van 
der Papendonk.   
Zie nr. 2772a. 



Aleid weduwe van Gerard verklaart tegenover de schepenen dat zij het testament in 
bewaring heeft mede ten behoeve van Jan z.v.w. Jacob Lambrechtszoon en dat hij het aan 
hem zal uitlenen wanneer hij daar om vraagt. 
op de rug: Jan z.v.w. Jacob Lambrechtsz. 
 
  
2792. 
1473, 19 maart 
Vestiging erfpacht Vught 
 
Aleid w.v. Gerard z.v. Bartholomeus Brabants vestigt een erfpacht van 1 mud rogge ten 
behoeve van Jan z.v.w. Jacob Lambrechtsz. brouwer uit goederen in Vught. Zij handelt 
krachtens het testament van haar man. 
op de rug: 'in Vucht Meus die vorster 1 mud r.' 
 
 
2793. 
1473, 8 mei 
Overdracht land Tilburg 
 
Peter z.v. Daniel van Boerden en e.v. Katrijn d.v.w. Zebert van der Hoeven draagt over aan 
Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een stuk heiland genaamd een 
'heytvelt tfen' genaamd in Tilburg. Hij vrijwaart de Tafel van een erfpacht van 12 lopen 
rogge die toekomt aan Jan z.v.w. Wouter Bax. 
 
 
2794. 
1473, 30 mei 
Testament Griet Stevens (uittreksel) 
erfpacht Heesch 
 
Notaris Jan Sluter clericus van het bisdom Luik oorkondt 
 
Margriet d.v.w.Steven Heinenzoon begijn op het Groot Begijnhof maakt haar testament 
zij is zwak van lichaam maar gezond van geest 
 
legaten: 

1. aan het beeld van Maria in de St. Janskerk 1 gouden Peter eens uit een erfcijns van 2 
½ gouden kronen, zijnde een lijfrente op de stad 's-Hertogenbosch  die zij nog 
tegoed heeft 

 
en verder onder andere: 

2. zij bezit een erfpacht van 1 mud rogge uit goederen in Heesch; daarvan gaat 6 sester 
naar het begijnhof, waarvan weer 4 sester bestemd is voor de arme begijnen en die 
in de vorm van brood moet worden uitgedeeld op de jaargetijden van haar zelf en 
Luitgaard haar zuster; 1 sester gaat naar de kerk van het begijnhof en is bestemd 
voor verlichting tijdens genoemd jaargetijde; 1 sester gaat naar de begijnen die bij 



haar inwonen in het huis dat Mariënborch heet in ruil voor het delen van dit huis 
zoals dat gebruikelijk is 

 
plaats: 
woonhuis van de testatrix op het Groot Begijnhof 
 
getuigen: 
Katrijn Delie (?) van gestel en 
Liesbeth Beukentops 
 
op de rug: 
aantekening dat van deze mud rogge 2 sester naar de Tafel van de H. Geest van Heesch 
gaan. 
 
 
2795.  
1473, 25 juni 
Overdracht erfpacht Vught-St. Lambertus 
 
Gerard en Aart z.v.w. Jan die Rover van Acht c.a. dragen over aan Aart Elkens z.v.w. Willem 
een erfpacht van ½ mud rogge uit een huis en hof in Vught-St. Lambertus en 1 sesterzaad 
land aldaar genaamd Vriesbrake. 
 
 
2796. 
1473, 30 juli 
Overdracht erfpacht Rosmalen - Hynen 
 
Mr. Gerard Hoornken z.v.w. Jan Hoornken en jonkvrouwe Katrijn d.v.w. Gerard van Eijck c.a. 
dragen over aan Franco van Langel ten behoeve van het klooster van de reguliere zusters 
van St. Geertrui in 's-Hertogenbosch naast de orthenstraat een erfpacht van 4 mud rogge uit 
erfgoederen in Rosmalen in Hynen. 
op de rug: aantekening dat deze pacht nog in de negentiende eeuw werd geheven en as 
geregistreerd in lib. 3 fol. 9  en 2 . 144. 
 
 
2797. 
1473, 16 augustus 
Betalingsbelofte erfpacht  onderpanden nog niet bekend 
 
Gerard z.v.w. Gerard Bathenzoon verklaart en belooft aan Franco van Langel handelend 
namens de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis dat hij binnen twee jaar met zijn 
eigen geld een erfpacht zal aankopen een erfpacht van 1 mud ten bate van deze 
instellingen. Als zekerheid dienen drie kameren met hun grond en hoven naast de 
Lombardbrug in zekere straat genaamd den Mortel in 's-Hertogenbosch.  
 
 



2798 
1473, 3 september 
Uitwinning goederen ligging onbekend 
 
Klaas van Limborg verkoopt de goederen die waren van Gooswijn natuurlijke z.v.w. Lambert 
Ghestken aan Margriet weduwe v. Peter z.v.w.Wouter Heynenzoon. De goederen waren 
toegewezen aan Margriet wegens een niet betaalde vordering van 28 gouden Peters en 12 
pond payment. De schepenen vsten haar in deze goederen. 
 
 
2799. 
1473, 18 september 
Overdracht schepenakte betreffende goederen Berghem 
 
Voor schepenen van Berghem draagt over Dirk 'die Quaey' z.v.w. Gerrit aan Hendrik Strik 
ten behoeve van de al verwekte en nog te verwekken kinderen van Hendrik en Bele zijn 
vrouw de schepenakte verleden voor schepenen van Berghem die met deze oorkonde is 
verbonden. 
op de rug: Hendrik Strik Berghem. 
 
 
2800. 
1473, 12 november 
Uitgifte erfcijns land Lithoijen en Kessel 
 
Jan van Teeffelen z.v.w. Jan van Teeffelen geeft in erfcijns uit aan Jan 'Kanapart' z.v.w. Jan 
de volgende landerijen. Een kamp lands van 5 morgen in Lithoijen 'opten uterweert', een 
kamp lands van 2 morgen aldaar 'opten Enge', 1 ½ morgen land aldaar voorbij de Tiendweg 
in 'Martens Hoeve, Colenhove ende Rycouts Beempt', 3 morgen land in Kessel in 'Busscher 
Hoeve', een stuk land in Lithoijen genaamd 'de Oplaghe', een derde deel van 4 morgen land  
in Lithoijen in 'den Oversten Nodden Hoeve' en een hofje in Kessel. De erfcijns bedraagt 22 
gouden overlens Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk. Jan Kannepaart neemt de lasten [die 
niet nader worden aangeduid]  voor zijn rekening. Bedongen wordt dat na de dood van Jan 
van Teeffelen het land vererft op Jan Kannepaart of zijn wettige erfgenamen. Mocht Jan van 
Teeffelen de erfcijns willen verkopen of vervreemden, dan mag Kannepaart deze kopen voor 
dezelfde prijs die dan wordt geboden.  
op de rug: aantekening luidend dat deze oorkonde aangeeft aan Kannepaart aan de 
uiterwaard is gekomen. 
Zie voor vervolg nr. 2983. 
 
 
2801. 
1473, 23 december 
Overdracht erfcijns Schijndel 
 
Lambert z.v.w. Rutger van den Heyen draagt over aan mr. Willem van Den Bossche ten 
behoeve van Laurens z.v.w. Matheus van der Heyen een erfcijns van 2 pond payment uit 



een huis, hofstad en hof in Schijndel in 'den Borne' en uit een stuk land  aldaar op 
Lutteleind. 
op de rug: aantekening uit de negentiende eeuw waaruit blijkt dat de erfcijns toen nog 
bestond. 
 
 
2802. 
1474, 15 januari 
Overdracht erfpacht hoeve Oirschot Best 
 
Jan Brand natuurlijke z.v.w. Hendrik Brand draagt over aan Franco van Langel te behoeve 
van de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 2 mud rogge uit 12 mud uit een hoeve in 
Oirschot in de herdgang van Best naast de kapel van St. Odulphus. Hendrik Brand en zijn 
zuster Liesbeth Brand hebben deze 2 mud in hun testament vermaakt aan Jan.  
op de rug: aantekening dat de erfpacht van 2 mud gekocht is van Jan Brant. 
 
 
2802a. 
1474, 15 januari (Paasstijl) 
1473, 15 januari (Kerststijl) 
Erfdeling hofstad met bebouwing Orthenstraat 
 
Vidimus gegeven door schepenen van 's-Hertogenbosch op 5 juni 1486 van een oorkonde 
uitgevaardigd door schepenen, burgemeesters en raad van Zaltbommel. 
Hendrik en 'Vuyde' en Ode k.v.w. Matheus Mathysz. delen aan hun broer Mathys in het 
kader van een deling van de nalatenschap van hun ouders toe drie vierde deel van een 
hofstad met bebouwing en twee huizen in 's-Hertogenbosch waarvan de bouw begonnen is. 
Ligging: in de Orthenstraat bij de Zevensteense Brug tussen Jan van der Zijdewinden en de 
Dieze en strekkend van de Dieze tot aan de Orthenstraat.  
Mathijs neemt voor zijn rekening een op de hofstad rustende erfcijns van 25 ponden Bosch 
payment ('enen erf chyns van vyff ende twentich Bosch ponden'). 
op de rug: in negentiende-eeuws schrift Zaltbommel. 
Geplaatst achter nr. 2802. 
 
 
2803. 
1474, 19 januari 
Afstand rechten op goederen ligging onbekend 
 
Godfried van Wijk z.v.w. Gerard van Wijk en Bernard van Goburdingen z.v.w. Jan doen 
afstand van alle roerende en onroerende goederen ten behoeve van Klaas van Lymborch. Zij 
hadden deze goederen geërfd van hun neef Peter van Goburdingen. 
+ 
2804. 
1474, 19 januari 
Jan Loef z.v.w. Jan doet afstand van zijn recht van naasting op de goederen die Klaas van 
Lymborch had verworven van Willem z.v.w. Willem de Oude. 



 
 
2805. 
1474, 24 januari 
Belofte erfpacht Schijndel Lutteleinde 
 
Gooswijn van den 'Audenhuse' belooft te betalen aan Franco van Langel ten behoeve van de 
Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud en 4 sester rogge uit een huis, erf en hof en 4 
lopenzaad land in Schijndel op het Lutteleinde. Gooswijn betaalt deze erfpacht al zeer vele  
jaren. 
 
 
2806. 
1474, 1 februari 
Bruidschat kamp Deuteren 
 
Margriet d.v.w. mr. Aart van Weilhuizen en weduwe v. Jan van Dommelen goudsmid die 
weer een natuurlijke zoon is van w. heer Jan van Dommelen alias Mersken z.v.w. Godfried 
Mersken z.v.w. Jan van Dommelen bakker draagt over aan Hendrik de leeuw z.v.w. Hendrik 
de Leeuw de helft van een kamp lands in Deuteren. Hendrik de Leeuw is gehuwd met 
Johanna d.v. Margriet. Dit wordt gegeven als een bruidschat volgens het recht van 's-
Hertogenbosch . 
 
 
2807. 
1474, 1 februari 
Identiek aan nr. 2806. 
 
 
2808. 
1474, 1 maart 
Kwitantie erfpacht Someren 
 
Hendrik Celen rentmeester van Brabant in de Meierij van 's-Hertogenbosch verklaart 
ontvangen te hebben van Jan Marceliszoon van den Kamp en Aart van der Straten 2 mud 
rogge zijnde twee termijnen van een erfpacht van 1 mud rogge Somerense maat gaande uit 
goederen in Someren. De erfpacht kwam toe aan Jan van 'Berchen' wonend in Maasbommel 
maar is door de hertog van Brabant als zijnde Gelders goed geconfisqueerd. 
 
 
2809. 
1474, 2 maart 
Overdracht erfpacht hoeve Oirschot - Best 
 
Jan van Beke e.v. Katrijn d.v. Jan Brand natuurlijke z.v.w. Hendrik draagt over aan Franco van 
Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 3 mud uit 12 mud rogge 
uit een hoeve in Oirschot in de herdgang Best bij de kapel van St. Odulphus.  



 
 
2810. 
1474, 26 maart 
Verpachting hoeve Groot Laar in Helvoirt 
 
Dirk van der Aa als meester van de Tafel van de H. Geest verpacht de hoeve van Groot Laar 
in Helvoirt voor vijf jaar aan Katrijn wed.v. Engbrecht van Krekelhoven en Jan z.v.w.Hendrik 
Goyart 'Swijzen soen'.  
De pacht bedraagt: 13 mud en 2 sester rogge, en een 'seynde' van 10 kapoenen, 200 eieren, 
4 kwarten boter, 6 steen vlas. De pachters nemen alle grondcijnzen en andere lasten voor 
hun rekening. Zij leveren jaarlijks aan het Geefhuis uit het moer in Moergestel 12 voeder 
turf.  
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2811. 
1474, 1 april 
Kwitantie erfpacht Someren 
 
Hendrik Celen zoon rentmeester van Brabant in het kwartier van 's-Hertogenbosch verklaart 
ontvangen te hebben van Jan Marceliszoon van den Kamp en Aart van der Straten twee 
mud rogge Somerense maat, zijnde een erfpacht van 1 mud rogge die toekwam aan Olivier 
van 'Berchen' die woont in Maasbommel in het land van Gelre. De erfpacht is door de 
hertog als zijnde vijandelijk goed geconfisqueerd. 
 
 
2812. 
1474, 5 juni 
Vestiging erfpacht Boxtel 
 
Voor schepenen van Boxtel vestigt 'Gheefaert' Pauwelszoon Dirk Willems Eliaszoon een 
erfpacht van 3 lopen rogge Boxtelse maat in Boxtel binnen de bruggen te leveren uit een 
stuk land dat deels heiveld en deels weiveld is en dat ligt in Klein Limpde ('Lutgher Lyemdt').  
 
 
2813. 
1474, 13 april 
Overdracht land Herpen 
 
Voor schepenen van Herpen ‘Mercelis Jans soen ende Peter Coen Heynen soen’ draagt 
Heilwych wed.v. Bruisten Aartszoon over aan Aart die Brouwer Hermanszoon de helft van 
een kempke genaamd 'sGreven Kempken' naast de oude en de nieuwe beemden en 
grenzend aan de wetering.  
Lasten: een halve braspenning, een recht van weg en de weteringe. 
Verbonden met de oorkonde d.d. 12 juli 1492. 
Met de twee schepenzegels 



 
 
2814. 
1474, 17 juni 
Overdracht erfcijns en erfpacht Vughterstraat 
 
Aart z.v. Andries Beerntz. en w. Maria d.v.w. Aart Berwout natuurlijke z.v.w. Maarten 
Berwout draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van Hendrik z.v.w. Jan Lodewijks 
een erfcijns van 8 pond en 15 schellingen payment en een erfpacht van 14 sester rogge. 
Deze renten gaan uit een bebouwde hofstad aan de Vughterstraat tussen Godfriedje wed.v. 
Peter Witmersz.  en haar kinderen en Agnes wed. v. Hendrik van Best en haar kinderen. 
Verder uit een huis, erf en hof aldaar aan de overzijde van de Dieze tussen Godfriedje en 
haar kinderen en het huis van Postel. Verder nog uit de helft van een houten brug tussen de 
hofstad voornoemd en het huis voornoemd. Aart Berwout voornoemd heeft deze renten 
verkregen van Willem van Giessen. 
 
 
2815. 
1474, 5 augustus 
Overdracht erfpacht hoeve Heeswijk 
 
Jan van Berkel z.v.w. Jan draagt over aan Willem Zuurmond z.v.w. Albert een erfpacht van 2 
mud koren, een derde rogge, een derde gerst en een derde haver uit een hoeve in Heeswijk 
die was van Rudolf Berwout en thans is van Dirk van Vianen. 
 
 
2816. 
1474, 10 oktober 
Verlof om hout te mogen kappen 
 
Schepenen en gezworenen van de vrijheid van Oisterwijk met de gezworenen van Haaren 
en Belveren van de Oisterwijkse gemeijnte oorkonden. Zij handelen met toestemming van 
de gemene geburen van Oisterwijk.  
Voor het erf van Jan z.v.w. Jan Hendriksz. Leeuwen is vanaf de Dieze en op de gemeijnte 
geplant zeker opgaand eikenhout dat Jan niet mocht houwen. Wegens een zekere dienst die 
Jan bewezen heeft mogen hij en zijn erfgenamen ten eeuwigen dage dit hout houwen, 
snoeien, verkopen en van de hand doen 'sonder des jemanden aen te sien op hoeren 
gherechten houtscat'. Zij mogen op hun erf gelegen op de Dieze bomen poten en weer 
kappen.  
Taal: Middelnederlands. 
Het vrijheidszegel is verdwenen. 
 
  
2817. 
1474, 25 oktober 
Vestiging recht van weg Helvoirt op 't Laar 
 



Jan van Erp z.v.w. Jan van Erp als man van joffrouw Hillegond d.v.w. Aart Heym vestigt ten 
behoeve van Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een eeuwig recht 
van weg.  
Het betreft het recht om 'te moegen wegen, varen, weynden, drijven ende met beesten te 
mogen keeren' lopend van een gemene steeg in Helvoirt ter plaatste genaamd 'opt Laer'. De 
weg gaat door twee kampen van Jan, de een 'eerlick lant' [= ploegbaar land], de ander 
weiland en gaat naar drie stukken land van de Tafel groot 1 mudzaad. De meester van de 
Tafel zal altijd houden 'in goede gereke' twee hekken te weten 'dat een hangende voer aen 
den voers. stegen ende dat ander after den eftersten camp'. Jan zal insgelijks altijd 
onderhouden 'een hecken staende oft hangende tussen beyde syn campen'.  
 
 
2817a 
1474, 27 oktober 
Recht van weg 
 
Bevond zich vroeger in ladekast 124. Huidige vindplaats onbekend. 
 
 
2818. 
1474, 1 december 
Verpachting hoeve Tilburg - Oerle 
 
Dirk van der Aa handelend als meester van de Tafel van de H. Geest verpacht voor vier jaar 
de hoeve in Tilburg onder Oerle aan Aart z.v.w. Zebert Arntszoon.  
De pacht bedraagt 15 mud rogge, de seinde bedraagt 8 kapoenen, 8 kwarten boter, 100 
eieren, 4 steen vlas en witte broden genaamd 'scoenbroet' van 15 kromstaarten het stuk. 
De pachter neemt alle lasten voor zijn rekening. De beesten zijn half-half. De pachter moet 
de gebouwen goed onderhouden en jaarlijks 6 vim stro dekken daar waar de meester dat 
geschikt acht. Als er niet gedekt wordt betaalt de pachter 3 ½ stuiver per vim.  Garant staan 
de pachter en Gerard z..v.w. Willem Heynen zoon. 
Een Middelnederlandse versie van dit contract is te vinden in het bestand Pachtcontracten 
2. 
 
 
2819. 
1475, 16 januari 
Overdracht recht van naasting erfcijns 
 
Lambert z.v.w. Lambert van der Heiden draagt zijn recht van naasting over aan Klaas 
Peterszoon bakker. Betreft een erfcijnzen van 7 pond payment en 5 stuivers. [Ligging 
onderpanden niet vermeld] . 
 
 
2820. 
1475, 24 februari 
Vestiging erfcijns huizen Vughterdijk 



 
Aart z.v.w. Maarten Noyenzoon de olieslager vestigt ten behoeve van mr. Willem van den 
Bossche die weer handelt namens Katrijn d.v.w. Jan van Lommel een erfcijns van 6 pond 
payment uit twee huizen, erven en hoven en hun achterhuizen met de grond  
Ligging: op de Vughterdijk tussen de beide poorten tegenover de St. Corneliskapel tussen 
Jan Thijszoon en Marie wed. v. Hendrik van den Hoek en haar kinderen, strekkend van de 
straat naar het water.  
 
 
2821. 
1474, 27 februari (indien Kerststijl) 
1475, 27 februari (indien Paasstijl) 
1474, eerste maandag na Sint Mathys (oude stijl) 
Overdracht land Herpen 
 
Voor schepenen van Herpen ‘Peter Coen Heynen soins soin ende Gherit Lambert Aerntsz. 
soins soin’ draagt Klaas Jan Gerardszoon op aan Dirk Smit Wolterzoon de helft van een 
kampke land in de 'Bergerbuenre' grenzend met twee zijden aan de wetering.  
Lasten: een tijs van 1 ½ 'vlems' ('anderhalven vlems tijns'), een erfpacht van 1 malder rogge 
te leveren in 's-Hertogenbosch en het onderhoud van de wetering. 
Vormt een keten met de oorkonden van: 
8 december 1475 (nr. 2841) 
16 december 1476 (nr. 2864) 
31 mei 1477 (nr. 2870) 
19 november 1481 (nr. 2946) 
14 december 1487 (nr. 3036) 
 
 
2822. 
1475, 10 maart 
Uitwinning land St. Michielsgestel 
 
Hendrik Bredebaard verkoopt aan Jan 'Paedze' z.v.w. Jan de erfgoederen in St. 
Michielsgestel in Hezelaar die waren uitgewonnen wegens een achterstallige erfcijns van 6 
pond payment. De erfcijns was voor schepenen van 's-Hertogenbosch gevestigd op 28 
oktober 1462. 
N.B.: de oorkonde van 28 oktober 1462 is niet aangetroffen in het archief. 
 
 
2823. 
1475, 10 maart 
Getuigenverklaringen inzake procedure nalatenschap Peter van Goburdingen 
 
De zeven schepenen van 's-Hertogenbosch  verklaren dat Dirk van Oss, Simon van Geel, Arnt 
van Kampen, Jacob van Vladeracken, Goyaart die Lu en Herman Coenen, die voorheen 
schepenen waren en nu gezworene zijn, verklaard hebben dat toen zij schepenen waren 
Willem van Oerde naar de onderschout en de schepenen kwam met een eis tegen 



jonkvrouwe Katryn weduwe van Peter van Goburdingen. Volgt de tekst van de ‘aenspraeck’. 
Katryn moet volgens hem een inventaris maken van de boedel van wijlen haar man waar zij 
alleen maar het vruchtgebruik van heeft. Sprake van een som gelds van 200 Engelse 
nobelen. De eiser produceert enkele oorkonden, namelijk (1) een brief van de stad 
Culemborg met vermelding van een zekere Gerrit van Wijk gericht aan het stadsbestuur van 
's-Hertogenbosch van 3 februari 1472 (oude stijl) gezegeld met het zegel van de stad 
Culemborg, (2) een schepenbrief van 's-Hertogenbosch van 17 juli 1472 en (3) een cedulle 
over Bauwen Hennenzoon (?) die zij goed kennen als een zeer oud en onvermogend man 
die niet naar de stad [’s-Hertogenbosch?] kan komen. [De inhoud van de stukken wordt niet 
weergegeven].  
Peter van Goburdingen is onlangs in Esch gestorven en heeft geen wettig nageslacht 
achtergelaten. De naaste erfgenaam is Gerrit van Wijk die in de brief van Culemborg wordt 
genoemd. Peter is de zoon van een oudoom van Peter van Goburdingen.  
Dirk Hendrikszoon getuigt dat de zaken vermeld in de brief van Culemborg juist zijn. Hij en 
zijn ouders hebben altijd in Culemborg of omgeving gewoond. Jan Gerritszoon getuigt 
hetzelfde. Ook hij en zijn ouders hebben de laatste honderd jaar in Culemborg of omgeving 
gewoond. Willem laat ook voorlezen een schepenbrief van Wijk van 20 mei 1472. Aart 
Jacobszoon getuigt dat de feiten in de brief van Wijk vermeld juist zijn. Hij weet dat omdat 
hij en zijn voorouders de laatste honderd jaar in Culemborg of omgeving hebben gewoond. 
Willem laat nog een papieren cedulle lezen dat hij van zijn ouders dikwijls gehoord heeft dat 
er in Goburdingen twee broers woonden die dezelfde ouders hadden. Verder waren er geen 
kinderen. De broers heetten Jan en Hubrecht. Hubrecht was getrouwd en had uit dat 
huwelijk een zoon en twee dochters. De dochter was getrouwd met ene Hubrecht 
Woernzoon die in Vianen placht te wonen. Zij kreeg van hem een zoon genaamd 
Bartholomeus die korte tijd in 's-Hertogenbosch heeft gewoond. De andere dochter had 
geen kinderen. De zoon was de onlangs overleden Peter van Goburdingen die in Esch 
woonde. Jan van Goburdingen kreeg een zoon en een dochter genaamd Hubrecht en 
jonkvrouwe Margariet. Hubrecht kreeg een zoon genaamd Jan. Jan kreeg uit zijn huwelijk 
vier kinderen namelijk Beernd van Goburdingen, Weyndelmoed, Berneel en Jan. 
Jonkvrouwe Margriet kreeg uit haar huwelijk een zoon genaamd Gerrit van Wijk Loefszoon 
(?) en een dochter genaamd jonkvrouwe Aleid. Aleid trouwde met Gerrit van den 
Steenhuyze . Jan van Goburdingen heeft wel 18 bastaarden verwekt die weer een talrijk 
nageslacht hebben zoals Bartholomeus de bode te Culemborg, Jan Gerritsz. op Zijderveld en 
Gielis Gijsbrechtsz. in het land van Hagenstein. Hij heeft Peter van Goburdingen in zijn huis 
in Esch meermalen horen zeggen dat die bastaarden ‘sijne maigen weren’ en dat Gerrit van 
Wijk zijn naaste wettige erfgenaam was. Aart Jacobsz. getuigt dat de inhoud van de cedulle 
juist is. Hij en zijn ouders hebben altijd bij die van Goburdingen gewoond en ook hij heeft 
Peter horen zeggen dat Gerrit van Wijk zijn naaste erfgenaam was. Willem stelt dat Katryn 
‘een vreemde tuchtersse is’.  
Melding van drie burgers van Culemborg die ieder een zoon hebben die in 's-Hertogenbosch 
op school zit. Jan Gerritsz. getuigt dat hij naar 's-Hertogenbosch is gekomen om in 
Hedikhuizen fuiken te kopen. Onderweg in Hedel kwam hij Dirk tegen die hem vroeg ‘om 
geselscaps wille’ met hem naar 's-Hertogenbosch te gaan, dan zou hij hem weer gezelschap 
houden tot in Hedikhuizen en hem helpen daar fuiken te kopen. Zij zijn niet naar 's-
Hertogenbosch gekomen om getuigenis af te leggen, maar waren hier bij toeval. 
Met de zeven zegels van de schepenen.  
 



 
2824. 
1475, 31 maart 
Vestiging erfcijns Zadelmakerstraat 
 
Willem van den Grave z.v.w. Jan de klompenmaker (‘calopodiator’) vestigt ten behoeve van 
Franco van Langel die handelt namens de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 6 pond uit 
een huis erf en hof in de Zadelmakerstraat naast de Markt. 
Ligging: tussen Lambert Wyten z.v.w. Gerard Wyten de zeeldraaier en Thomas van den 
Velde touwslager (‘zeeldreyers’) strekkend van de straat tot aan de Dieze.  
op de rug: uit het huis van Willem van den Grave platijnmaker [= klompenmaker] 
 
 
2825. 
1475, 20 april 
Overdracht erfpacht Vught-St. Petrus 
 
Jan z.v.w. Engbert Arnt Leyten zoon vestigt ten behoeve van Franco van Langel handelend 
namens de Tafel van de H. Geest een erfpacht van ½ mud rogge uit een huis, erf, schuur, hof 
en 14 lopenzaad aangelegen land in Vught-St. Petrus op het Zand en uit een stuk land van 
12 lopenzaad aldaar. 
 
 
2826.  
1475, 5 mei 
Overdracht erfcijns Schijndel 
 
Laurens z.v.w. Matheus van der Heyden draagt over aan Jan z.v.w. Lambert van der Heyden 
Janszoon een erfcijns van 2 pond payment uit een deel van een huis, hofstad en hof in 
Schijndel in den Borne en uit een stuk land op het Luttel Einde in de Rooier heide grenzend 
aan de gemene straat. 
 
 
2827. 
1475, 22 mei 
Overdracht land Empel 
 
Jan z.v.w. Paul Janszoon draagt over aan Gerard z.v.w. Evert Janszoon van Orthen 2 hont 
land in Empel aan weerszijden grenzend aan het erfgoed van het St. Eligiusaltaar in de St. 
Janskerk in ’s-Hertogenbosch. 
+ 
2828. 
1475, 22 mei 
Mattheus z.v. Jan z.v.w. Paul Janszoon maakt aanspraak op zijn recht van naasting. 
+ 
2829. 
1475, 22 mei 



Matheus (zie nr. 2818) draagt zijn recht over aan Gerard. 
 
 
2830. 
1475, 15 juni 
Belofte erfpacht Veghel en Dinther 
 
Daniel ‘de Tuyschere’ z.v.w. Daniel belooft te leveren aan Jan z.v. Klaas van Tiel een erfpacht 
van 1 mud rogge uit een stuk akkerland van 5 lopenzaad in Veghel op de Hazelberg 
strekkend van de gemene gracht genaamd de Broekgrave tot aan het erfgoed van Jan Elias 
en uit een stuk land van 1 bunder in Dinther op de Kromhorst grenzend aan de gemeijjnte. 
Met een envelop met erop Geefhuis lib. 2 fol. 37 (de erfpacht bestond in de negentiende 
eeuw dus nog en werd toen geleverd aan de Godshuizen). 
 
 
2831. 
1475, 11 juli 
Uitwinning hoeve Woensel – Vlokhoven 
 
Een hoeve in Woensel in Vlokhoven is voor schepenen van 's-Hertogenbosch uitgewonnen 
op verzoek van Emond van Scherpenberg keldermeester van het klooster Porta Coeli 
wegens een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge, 2 mud gerst en 1 mud haver. De hoeve 
is voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 30 augustus 1355 aan Jan Hazart in erfpacht 
gegeven door broeder Gerlach prior van het klooster. Ook uitgewonnen is een stuk land van 
2 lopenzaad in Son in Hazartsbroek en een beemd in Woensel in ‘Capersel’.  
Emond heeft de hoeve overgedragen aan Hendrik Bredebaart die hem nu weer overdraagt 
aan Rutger z.v. Aart Happen.   
 
 
2832. 
1475, 15 juli 
Verkoop recht van weg Vught-St. Lambertus 
 
Simon van Geel verkoopt aan Jan die Bye een eeuwig recht van weg om te gaan met karren 
en paarden lopend vanaf de gemeijnte van Helvoirt namelijk over een daar liggende 
omwalde steeg (‘stegam ibidem circumvallatum’) over het erfgoed van Jan die Bye z.v.w. 
Gerard Berkelman. De koper zal een goed hek (‘een lofbaer hecken off ijnde’) plaatsen 
waardoor de verkoper mag heen en weer gaan over het land van de koper naar zijn land dat 
5 dagwand groot is. 
 
 
2833. 
1475, 16 augustus 
Overdracht huis Boxtel 
 
Bartholomeus natuurlijke z.v.w. Hendrik van den Ors priester draagt over aan mr. Willem 
van den Bossche ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een huis, erf en hof in Boxtel. 



Bartholomeus had dit verworven van vrouwe Geertrui van Nuland verkozen abdis en 
jonkvrouwe Hillegond van Maurik zusters van het klooster in Rosmalen genaamd 
Coudewater. 
op de rug: het huis lag bij de kerk van Boxtel. 
 
 
2834. 
1475, 16 augustus 
Schenking goederen in Boxtel en elders ter financiering van een lijfrente 
 
Twee schepenen van 's-Hertogenbosch maken bekend dat Bartholomeus van den ‘Orsse’ 
natuurlijke z.v.w. mr. Hendrik van den Ors priester in het huis van de Tafel van de H. Geest 
gewoond en gewerkt heeft en dat hij nu onlangs ‘uut caritaten ende liefde’ aan dit huis 
heeft overgedragen zekere goederen te weten een huis, erf en hof in Boxtel bij de kerk (zie 
nr. 2833), een huis, erf, hof en 2 bunder land in Boxtel in ‘Lennenshoevel’ en al zijn andere 
goederen die hij had in Boxtel. Dit zijn een erfcijns van 5 pond payment, een erfcijns van 10 
pond payment, een erfcijns van 4 pond payment,en  een erfpacht van 1 mud rogge Boxtelse 
maat.  
De schenker vond het goed dat Dirk van der Aa en Gerrit Laureynsz. van Mol executeurs van 
het testament van Jan Steenweg priester aan de Tafel hebben opgedragen een erfpacht van 
12 lopen rogge die heer Jan aan hem vermaakt had. Bartholomeus draagt ook een onlangs 
door hem gekochte erfcijns van 6 pond payment over aan de Tafel. Hij heeft al eerder aan 
de Tafel een erfpacht van 1 mud rogge overgedragen. Verder schonk hij aan de Tafel 115 
Rijnsguldens van 20 stuivers het stuk. De meester heeft dit geld aangewend ter betaling van 
een extra belasting die de Tafel was opgelegd door de hertog wegens de onroerende 
goederen die de Tafel als dode hand de laatste 60 jaar had verkregen. 
Dirk van der Aa meester van de Tafel verschijnt nu voor schepenen en vestigt met 
toestemming van de provisor Gijsbrecht Haak ten behoeve van Bartholomeus een lijfrente 
van 30 Rijnsgulden ad 20 stuivers het stuk. De meester reikt uit aan Bartholomeus 4 el 
wollen laken dat ten minste 14 stuivers waard is en 8 el linnen laken dat ten minste 2 
stuivers waard is. Verder krijgt Bartholomeus een ‘getepelde capruyn’. Bartholomeus is zijn 
leven lang bij het huis in de kost en krijgt een eigen kamer, en wel die boven de achterste 
poort onder het duifhuis of een andere kamer. De kamer zal voorzien zijn van een tafel, een 
bed, slaaplakens, een saartse, hout, turf en brandstof. Als de meester Bartholomeus niet in 
huis wil hebben, zorgt hij voor een gelijkwaardige kamer elders en voorziet hem van de 
voornoemde zaken.  
op de rug: de regeling wordt een ‘ordinancie’ genoemd. 
 
 
2835. 
1475, 16 augustus 
Schenking goederen in Boxtel en elders ter financiering van een lijfrente 
 
Identiek aan nr. 2834. 
 
 
2836. 



1475, 16 augustus 
Schenking goederen in Boxtel en elders ter financiering van een lijfrente 
 
Overdracht door Bartholomeus van het huis in Lennisheuvel aan de Tafel van de H. geest 
(zie nr. 2834) 
 
 
2837. 
1475, 17 oktober 
Bevel Karel de Stoute inzake inning van schulden 
 
Hertog Karel van Bourgondië enz. handelend als hertog van Brabant beveelt de drossaard 
van Brabant, de schout en onderschout van ’s-Hertogenbosch, de eerste deurwaarder en 
alle andere officieren van de hertog om medewerking te verlenen, wanneer de meester van 
de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch daar om vraagt, bij de inning van zijn 
vorderingen. Onwillige debiteuren moeten zonodig worden gearresteerd en worden 
gedwongen te betalen. 
op de rug: ‘executoer’ 
Het zegel van de hertog is verdwenen. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2838. 
1475, 7 november 
Overdracht erfpacht Haaren 
 
Steven z.v.w. Dirk Jacobszoon kleermaker draagt over aan zijn broer Thys een erfpacht van 7 
sester rogge uit drie stukken land in Haaren. Het ene ligt in die Brake naast die Gever en 
grenst aan de kerk en de Tafel van de H. Geest van Haaren; Het tweede heet ‘den Eetacker’ 
en het derde ligt op de Hoge Berg. 
 
 
2839. 
1475, 9 november 
Verpachting hoeve Woensel 
 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest verpacht een hoeve van de Tafel in 
Woensel voor zes jaar aan Lambrecht z.v.w. Hendrik z.v.w. Lambrecht Hendrikszoon.  
De pacht bedraagt 15 ½ mud rogge en 4 mud gerst. De pachter geeft verder een ‘seynde’ 
(‘curialitatem’) bestaande uit  4 kapoenen, 4 ganzen, 2 steen vlas tot hekelens toe bereid, 10 
pond boter, 100 eieren en het beste schaap genaamd ‘hamel’ uit de kooi.  
De pachter betaalt alle cijnzen en andere op de hoeve rustende lasten. Hij onderhoudt de 
gebouwen. 
 
 
2840. 
1475, 2 december 



Overdracht erfpacht Veghel en Dinther 
 
Jan z.v. Klaas van Tiel draagt de erfpacht van 1 mud rogge (zie nr. 2830) over aan Dirk z.v.w. 
Lambrecht van Overbeke. 
 
 
2841. 
1475, 8 december 
Overdracht land Herpen 
 
Voor schepenen van Herpen ‘Gherit Lambert Aerts soen ende Peter Coen Heynen soen’  
draagt Dirk Smit Wolterszoon over aan Kirsten Claes 'Smeeds' zoon de helft van een kampke 
lands in de 'Berger Buenere'. Zie verder nr. 2821. 
Vormt een keten met de oorkonden van: 
16 december 1476 (nr. 2864) 
31 mei 1477 (nr. 2870) 
19 november 1481 (nr. 2946) 
14 december 1487 (nr. 3036) 
Geborgen onder nr. 2821. 
 
 
2842. 
1475, 12 december 
Getuigenverklaringen inzake procedure erfpacht tiend St. Michielsgestel Thede 
 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest verschijnt voor schepenen van 's-
Hertogenbosch en eist betaling van een erfpacht van 5 mud rogge uit de korentiend van 
Thede onder St. Michielsgestel. Verweerder is Willem Glavymans alias Coolen die zich laat 
voorstaan door Rutger van Erp. Heer Willem van der Aa heeft deze erfpacht gevestigd ten 
behoeve van Heilwych echtgenote van Willem Posteel. 
De advocaat van de tegenpartij beweert dat Willem niet gehouden is dit te betalen.  
Partijen brengen hun standpunten naar voren in op papier gestelde nota’s. De meester 
produceert bewijsstukken te weten een schepenoorkonde van ’s-Hertogenbosch van 18 
november 1381, een schepenbrief van 's-Hertogenbosch van woensdag na Letare 1398, de 
rekening van Jan Spierings meester van de Tafel uit 1464, de rekening van dezelfde meester 
uit 1467. Willem van Beek en Dirk Gyben van Gestel getuigen dat Willem Glavyman bezitter 
is van de of een deel van deze tiende.  
 
 
2843. 
1476, 5 januari 
Vidimus 
Inbewaringgeving oorkonden 
verdeling toekomstige erfenis  
familie Van Berkel 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven vidimus van een oorkonde verleden voor 



schepenen van 's-Hertogenbosch op 14 november 1449. Klaas van Berkel z.v.w. Klaas 
verklaart deze oorkonden in bewaring te houden ten behoeve van hemzelf en ten behoeve 
van de Tafel van de H. Geest. 
De oorkonde uit 1449 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.  
 
Gerard krijgt een tiend zowel groot als klein in Asten die leerroerig is aan de heer van Asten. 
Deze tiend rijdt jaarlijks met die van de pastoor van Asten en is belast met erfpacht van 3 
mud en 7 lopen rogge aan diverse personen in Helmond, 1 mud rogge aan de abdis van 
Binderen, een erfpacht van 2 mud rogge Astense maat aan Aart Stamelart mesmaker, een 
lijfrente van 4 mud rogge aan Aart voornd. en zijn zoon heer Jan, een lijfrente van 2 mud 
rogge aan Christina weduwe van Jan Stuurman. Als Oda haar man overleeft krijgt zij wel 
haar leven lang het vruchtgebruik van de tiend.  
 
Klaas krijgt de hoeve in Eerde met de beesten en een erfpacht van 12 mud rogge uit deze 
hoeve. Hoeve en erfpacht zijn leen van de hertog. Uit de hoeve gaat verder een erfcijns van 
20 pond payment aan de St. Janskerk in ’s-Hertogenbosch, 4 morgen land in Empel in die 
Hoeven genaamd die Lieskamp, een lege hofstad in 's-Hertogenbosch aan de 
Hinthamerstraat tegenover het Groot Gasthuis grenzend aan een stenen muur die deze 
hofstad scheidt van een lege hofstad daarnaast, met een weg van 20 voet breed die loopt 
naar het Gruitstraatje.   
 
Hugo krijgt een huis, erf en hof, twee kampen land en twee stukken weiland in Asten in die 
Stegen, een beemd in Asten in die Bleek, de helft en één zille beemd. Verder een erfcijns 
van 10 pond oudgeld (‘antique pecunie’) uit Megen. Verder de andere lege hofstad die weer 
grenst aan het woonhuis van Klaas van Berkel met een weg van 13 voet breed en een weg 
van 22 voet breed lopend naar het Gruitstraatje.  
 
Dirk krijgt het huis, erf, hof en twee kampen land en aangelegen weiland gelegen tegenover 
het andere huis. Verder een erfcijns van 5 pond oudgeld uit Megen en het woonhuis van 
vader Klaas met een weg van 22 voet breed en een beemd genaamd het Muntelken in 's-
Hertogenbosch gelegen achter het hof van de hertog en grenzend aan de beemd van de 
predikheren. Een kamp van 5 morgen in Maren belast met een lijfrente van 24 pond 
payment aan Bele dochter van Klaas voornd. en zuster in Koningsveld.  
 
Afspraak is dat Dirk zijn aandeel niet zonder toestemming van Klaas, zijn zoon Gerard en 
Gerard z.v. Hendrik van Berkel zal vervreemden. Als Dirk zijn vrouw een lijftocht wil geven 
van 200 gouden Arnoldusguldens, dan krijgt Dirk het vruchtgebruik van de goederen. Vader 
Klaas heeft het recht om als dat noodzakelijk is de goederen te vervreemden of te belasten.  
 
 
2844. 
1476, 5 januari 



Overdracht land Empel 
 
Klaas van Berkel z.v.w. Klaas van Berkel en Oda draagt over aan mr.Willem van den Bossche 
ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een kamp lands in Empel van 4 morgen in die 
Beemden genaamd ‘Kreynskens Camp’. Belast met een erfpacht van 2 mud rogge en een 
lijfrente van 2 gouden overlens Rijnsgulden aan Hugo van Berkel. 
+ 
2845. 
1476, 5 januari 
Peter Steenweg maakt aanspraak op zijn recht van naasting 
+ 
2846. 
1476, 5 januari 
Peter Steenweg draagt zijn recht van naasting over aan de Tafel. 
 
 
2847. 
1476, 18 januari 
Overdracht erfpacht Boxtel - Klein Liempde 
 
Dirk z.v.w. Willem Eliaszoon draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel 
van de H. Geest een erfpacht van 3 lopen rogge Boxtelse maat in Boxtel tussen de twee 
bruggen af te leveren uit een stuk land deels heide en deels weiland in Boxtel in Klein 
Liempde (‘Lutgerlyemde’). 
 
 
2848. 
1476, 18 januari 
Betalingsbelofte erfpacht Boxtel - Klein Liempde 
 
Dirk z.v.w. Willem Eliaszoon belooft te betalen aan Franco van Langel ten behoeve van de 
Tafel van de H. Geest een erfpacht van 1 mud rogge uit al zijn erfgoederen in Klein Liempde. 
op de rug: aantekening dat deze erfpacht vroeger geleverd werd aan de Tafel van de H. 
Geest van Boxtel. 
 
 
2849. 
1476, 13 februari 
Overdracht erfcijns Vughterstraat 
 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest draagt met toestemming van de 
provisor Reinier van den Hoevel over aan mr. Willem van den Bossche een erfcijns van 15 
schellingen payment uit een huis, erf en hof in de Vughterstraat.  
Ligging: tussen de erfgoederen van Peter Sceymeker en Marcelis de Hoedenmaker. 
 
 
2850. 



1476, 13 februari 
Overdracht erfcijns Vughterstraat 
 
De omgekeerde transactie van nr. 2849. 
 
 
2851. 
1476, 23 februari 
Overdracht land Heesch 
 
Peter, Hendrik, Aart, Jan, Gooswijn van Eertborne z.v.w. Wouter en echtgenoot van Jut, 
Meus z.v.w. Peter van Overland en echtgenoot van Liesbeth en Rudolf Rover z.v.w. Jan de 
smid als echtgenoot van Johanna, allen kinderen van Geertrui weduwe van Peter Tuilmans 
dragen over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een stuk 
akkerland van 3 vatzaad in Heesch op/aan de gemeinte genaamd ‘Velut’ grenzend aan het 
erfgoed van de Tafel en aan de gemene straat. 
 
 
2852. 
1476, 23 februari 
Afstand tocht land Heesch 
inbewaringgeving 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus van een schepenoorkonde van Heesch 
van 26 september 1475 waarin Geertrui (zie nr. 2851) afgaat van de tocht op een stuk 
akkerland van 3 vatzaad ten behoeve van haar kinderen (zie verder nr. 2851). 
Vervolgens verklaren de kinderen dat zij deze oorkonde in bewaring houden maar deze 
zullen overhandigen aan de Tafel van de H. Geest als deze daar om vraagt. 
 
 
2853. 
1476, 26 maart 
Uitwinning land Oss 
 
Voor schepenen van ’s-Hertogenbosch. 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest was gericht in 20 lopenzaad rogland in 
Oss wegens een achterstallige erfcijns van 4 pond payment (zie verder nr. 466, oorkonde 
van 16 januari 1360). De goederen zijn overgedragen aan Hendrik Bredebaart waarna deze 5 
lopenzaad hieruit verkoopt aan Dirk van der Aa en de schout van 's-Hertogenbosch de Tafel 
vest in dit land. 
 
 
2854. 
1476, 30 maart 
Overdracht hoeve Heeswijk - Voskuilen 
 
Godschalk, Dirk en  Heylwich kinderen van wijlen Peter Meliszoon, Aart en Klaas k.v. Willem 



Artszoon en wijlen Barthlomea d.v.w. Peter Meliszoon, Johanna d.v. Liesbeth en wijlen Jan 
z.v.w. Peter Meliszoon dragen over aan Dirk van den Einde  z.v.w. Godfried van den Einde 
een huis, erf, hof een aangelag genaamd een hoeve genaamd het goed van Voskuilen in 
Heeswijk bij het gerecht grenzend aan het stromende water genaamd ’die Meer’ en ½ 
morgen land in Berlicum in Middelrode aan de Aa op de plaats ‘te Steen aen die moelen’. 
Belast met: 
een erfcijns van 2 oude groten aan de geburen van Heeswijk 
een erfpacht van 2 ½ mud rogge aan het kapittel van de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch  
een erfpacht van 2 mud rogge aan Hendrik Kemp bakker 
een erfpacht van 13 sester aan de kinderen v.w. Jan Dirkszoon 
een erfpacht van 5 sester aan jonkvrouwe Liesbeth van Ammerzooyen 
een erfpacht van 1 mud aan een zekere Heiman 
een erfpacht van 2 mud aan de erfgenamen van wijlen Gerard Smolleners 
een erfpacht van 1 mud aan Dirk Jan Bouwenszoon 
een erfpacht van 1 mud aan een zekere Lambert van Heeze 
een erfcijns van 1 pond oudgeld aan de rector van een zeker altaar in de St. Janskerk in 's-
Hertogenbosch  
de last om een deel van de versterking genaamd de landweer van Heeswijk te onderhouden.  
Deze lasten neemt Dirk van den Einde over. 
Daarvoor is Liesbeth weduwe van Jan z.v.w. Peter Meliszoon van de tocht afgegaan. 
 
 
2855. 
1476, 30 maart 
Overdracht recht van naasting nr. 2854 
 
Klaas z.v.w. Dirk Artszoon maakte aanspraak op zijn recht van naasting, dat is erkend en 
daarna heeft Dirk dit overgedragen aan Dirk van den Einde. 
 
 
2855a. 
1476, 4 april 
Vestiging erfcijns Moergestel 
 
Adriaan z.v.w. Hendrik Bruininx (‘Bryennincx’) handelend als echtgenoot van Heilwych 
d.v.w. Aart Vos vestigt ten behoeve van Johanna d.v.w. Anselm Gijbenzoon een erfcijns van 
5 pond payment uit een huis, erf en hof te dele akkerland, ten dele weiland en ten dele 
moer in Moergestel  ‘opten Hilt’ grenzend aan de clarissen in ’s-Hertogenbosch en aan de 
Luws Beemd. 
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 161r. 
 
 
2856. 
1476, 16 april 
Overdracht land Moergestel 
 
Voor schepenen van Moergestel. 



Margriet (?) weduwe van Gerrit Boyen, Gooswijn, Gerrit en Leonaard gebroeders en 
Liesbeth en Oede gezusters kinderen van Margriet en Gerrit dragen na verkoop over aan Jan 
van den Venne een stuk land genaamd de Esscherhoeve grenzend aan de gemeynte van 
Oisterwijk  en aan de koper. 
Lasten een cijns [verder onleesbaar] en een erfpacht van ½ mud rogge. 
De datering in de oorkonde luidt St Stevensdag 1475, er is dus Paasstijl gebruikt. 
Slecht leesbaar door verbleking. 
 
 
2857. 
1476, 6 juli 
Overdracht erfpacht Dinther 
 
Klaas die Bever z.v.w. Jan die Bever z.v.w. Jan z.v.w. Dirk die Bever en Jacob Meloede (?) als 
echtgenoot van Liesbeth nog niet meerderjarige dochter van v.w. Jan die Bever voornoemd 
dragen over aan Dirk z.v.w. Godfried van den Einde kangieter een erfpacht van 5 sester 
rogge uit een huis, erf, hof en aangelag van 10 lopenzaad in Dinther ‘aen den Opstall’ en uit 
een stuk akkerland van 1 malderzaad in Dinther in ‘die Beirckhart’. 
 
 
2858. 
1476, 12 juli 
Uitwinning beemd Oirschot – Spoordonk 
 
Voor schepenen van ’s-Hertogenbosch. 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest is gericht in een beemd van 5 bunder 
in Oirschot in de herdgang Spoordonk wegens een achterstallige erfpacht van 3 mud rogge 
(zie voor de vestiging nr. 1594, oorkonde van 22 november 1417). De beemd is 
overgedragen aan Hendrik Bredebaard, waarna deze de beemd verkoopt aan Dirk waarna 
de schout van 's-Hertogenbosch Dirk vest in dit land. 
 
 
2859. 
1476, 12 juli 
Uitwinning land Lithoijen 
 
Voor schepenen van ’s-Hertogenbosch. 
Jan z.v.w. Willem z.v.w. Godfried Bacx is gericht in erfgoederen wegens een achterstallige 
erfcijns van 1 pond oudgeld, de oude groot tournoois gerekend voor 16 d. De erfcijns is 
gevestigd voor schepenen van Lithoijen op 17 november 1336. Het land is overgedragen aan 
Hendrik Bredebaard die het weer verkoopt aan Jan voornoemd, waarna de schout van 's-
Hertogenbosch Jan vest in dit land. 
De oorkonde waarin de erfcijns gevestigd wordt is niet aanwezig in het archief van de Tafel. 
Blijkens een dorsale aantekening bestond de erfcijns in het begin van de negentiende eeuw 
nog. 
 
 



2860. 
1476, 16 augustus 
Overdracht erfcijns land Geffen en Nuland 
 
Hendrik van Uden draagt over aan mr. Willem van den Bossche ten behoeve van de Tafel 
van de H. Geest een erfcijns van 2 kapoenen en 5 sester rogge uit een huis en hof in Geffen 
aan de Papendijk grenzend aan de Vestertijdshoeve en de gemene steeg, en verder uit  een 
streep land in Geffen en ½ morgen land in Nuland in Vinkel in de gemeynte. De erfcijns is in 
1336 verworven door Jan van den Kelre z.v.w. Aart van den Kelre van Mabelia weduwe van 
Hendrik van Uden en Hendrik en Aart van den Stamelart haar kinderen. 
 
 
2861. 
1476, 9 december 
Overdracht erfpacht Cromvoirt 
 
Bartholomeus jr.  z,v,w, Jan z.v.w. Bartholomeus die Ridder draagt over aan Bartholpomeus 
van den Orsse een erfpacht van ½ mud rogge uit een huis, erf, hof en aangelegen land groot  
1 mudzaad in Cromvoirt grenzend aan de Loervortsestraat en uit 4 lopenzaad aldaar 
grenzend aan de gemene straat. Na het overlijden van Bartholomeus gaat de rente naar 
Gijsbrecht en Katelijn k.v.w. Jan van der Linden. Na hun dood gaat de rente naar Groet d.v. 
Gijsbrecht voornoemd. Als al deze personen niet meer leven gaat de rente naar de Tafel van 
de H. Geest. 
 
 
2862. 
1476, 9 december 
Overdracht erfpacht Cromvoirt 
 
Partijen en voorwaarden zijn dezelfde als nr. 2861. Het betreft echter een andere erfpacht 
van ½ mud rogge uit een ander huis, erf, hof en aangelag in Cromvoirt. 
 
 
2863. 
1476, 9 december 
Overdracht erfpacht Cromvoirt 
 
Partijen en voorwaarden zijn dezelfde als nr. 2861. Het betreft echter een andere erfpacht 
van ½ mud rogge uit een stuk land in Cromvoirt. 
 
 
2864. 
1476, 16 december 
Overdracht land Herpen 
 
Voor schepenen van Herpen ‘Gherit Lambert Aerts soen ende Henrick Henrick Demers soen’ 
draagt Kirsten Klaas Smeeds zoon op aan Lambert Brants zoon de helft van een kampke land 



in Herpen (zie verder nr. 2821) 
Vormt een keten met de oorkonden van: 
8 december 1475 (nr. 2841) 
31 mei 1477 (nr. 2870) 
19 november 1481 (nr. 2946) 
14 december 1487. (nr. 3036) 
Geborgen onder nr. 2821. 
 
 
2865. 
1477, 19 februari 
Overdracht schaarrecht De Vliert 
 
Willem van Mughoevel z.v.w. Jan draagt na verkoop over aan Jan z.v.w. Adam Huyskens 
alias van Kempen 2 scharen weiderecht in een weide genaamd de Bossche Vliedert gelegen 
achter Hintham aan de kant van het dorp Empel. 
 
 
2866. 
1477, 19 februari 
Erkenning recht van naasting nr. 2865 
 
Willem z.v.w. Wiillem van Mughoevel maakt aanspraak op zijn recht van naasting op nr. 
2865. 
 
 
2867. 
1477, 19 februari 
Overdracht recht van naasting 
 
Willem (zie nr. 2866) draagt zijn recht van naasting over aan de koper Jan. 
 
 
2868. 
1477, 31 maart 
Uitwinning land Kerkoerle 
 
Voor schepenen van ’s-Hertogenbosch. 
Gerard Laurensz. van Mol is gericht in een akker genaamd ‘die Scaeft’ in Kerkoerle en in een 
huis, erf, hof en schuur aldaar wegens een achterstallige erfpacht van 5 mud rogge. De 
erfpacht is gevestigd op 3 februari 1450 (zie nr. 2219). 
Gerard draagt het land over aan Hendrik Bredebaard die het weer verkoopt aan Gerard 
voornd. die handelt namens de Tafel van de H. Geest. 
onder de pliek: deze oorkonde moet worden overgedragen aan Liesbeth weduwe van Jan 
Maas die deze erfgoederen in pacht heeft gekregen op 24 november 1481. 
 
 



2869. 
1477, 7 mei 
Afstand recht van vruchtgebruik erfpacht Heeswijk 
 
Jan  van ‘Thuysthuys’ z.v.w. Daniel en e.v. Hillegond weduwe van Jan Stanssen natuurlijke 
z.v.w. Gerard die Moller z.v.w. Jan doet afstand van het recht van vruchtgebruik van 
Hillegond op een erfpacht van 2 mud rogge uit een huis, erf, hof, schuur en aangelag deels 
akker- deels weiland in Heeswijk grenzend aan de vrouwe van Heeswijk en verder aan alle 
kanten omgeven door de gemeijnte. De afstand geschiedt aan mr. Aart van Weilhuizen 
handelend namens Michael, Gerard, Liesbeth, Griet, Sofie en Johanna k.v. Hillegond en w. 
Jan Stanssen. 
onder de pliek: overgedragen aan Dirk z.v.w. Godfried van den Einde. 
op de rug: aantekening dat de erfpacht in de negentiende eeuw nog bestond. 
 
 
2870. 
1477, 31 mei 
Overdracht land Herpen 
 
Voor schepenen van Herpen ‘Jan Jan Ghyben soen ende Willem Voss’ draagt Lambert 
Brands zoon over aan Klaas Smid en zijn zoon Kirsten de helft van een kampke lands (zie 
verder nr. 2821). 
Vormt een keten met de oorkonden van: 
8 december 1475 (nr.2841) 
16 december 1476 (nr.2864) 
19 november 1481 (nr. 2946) 
14 december 1487. (nr. 3036 ) 
Geborgen onder nr. 2821. 
 
 
2871. 
1477, 7 juni 
Erkenning recht van naasting erfcijns ligging onbekend 
 
Aart van den Steen z.v.w. Aart van den Steen Arntsz. bakker maakt aanspraak op zijn recht 
van naasting op een erfcijns van 5 pond payment die door Heilwych d.v.w. Jan van Oss z.v.w. 
Jan van Oss is overgedragen aan Klaas z.v.w. Jan van Oss. 
 
 
 
2872. 
1477, 4 september 
Afstand recht van vruchtgebruik land Schijndel 
 
Katelijn weduwe v. Demarus z.v.w. Hendrik van Venrode doet afstand van haar recht van 
vruchtgebruik ten behoeve van Aart haar zoon mede ten behoeve van Hendrik een andere 
zoon van haar en Demarus. Het betreft een stuk land in Schijndel in ‘Vertruyen Hoef’ 



genaamd ‘Camparts Hey’ grenzend aan de gemene straat met een hele sloot en een halve 
sloot. 
Onder de pliek: moet worden overgedragen aan Jan Bull z.v.w. Jacob. 
 
 
2873. 
1477, 4 september 
Overdracht land Schijndel 
 
Aart draagt het land (zie nr. 2872) over aan Jan Bull z.v.w. Jacob 
 
 
2874. 
1477, 15 december 
Overdracht erfpacht hoeve Best 
 
Daniel van Gewande en zijn kinderen Gillis en Heilwych 
de moeder is Aleid d.v.w. Peter van Arkel alias ‘Goutsmet’; 
Katelijn d.v.w. Daniiel en Aleid voornoemd; 
Wouter van Gewanden z.v.w.  Willem mede handelend namens zjn moeder Mechteld 
weduwe van Willem; 
Jacob van den Merendonk z.v.w. Hendrik van den Merendonk handelend mede namens 
Liesbeth zijn moeder weduwe van Hendrik; 
Godfried van den Broek z.v.w. Godfried  en weduwnaar van Mechteld d.v.w. Jan van 
Gewanden sr.  mede handelend namens zijn kinderen; 
Jan van den Broek z.v.w. Gijsbrecht als e.v. Kundegonde d.v.w. Jan van Gewanden z.v.w. Jan. 
Zij dragen over aan Gerard z.v.w. Gerard z.v.w. Laurens van Mol een erfpacht van 3 mud uit 
12 mud rogge uit een hoeve in Best naast de kapel van St. Odulphus. 
 
 
2875. 
1477, 17 december 
Verkoop erfcijns Maalstrem 
 
Hendrik z.v.w. Hendrik Willemsz. als e.v. Geertrui d.v.w. Peter Abensz. en weduwe van 
Willem z.v.w. Jan Sverensz. draagt na verkoop over aan Hendrik z.v.w. Aart Hendriksz. 
Hollensz. een erfcijns van 2 pond payment uit een huis, erf en hof in Orthen in ‘Maelstrem’  
grenzend aan de gemene straat. Zij handelen krachtens het testament van Jan Sverensz. 
Onder de pliek een onduidelijke aantekening. 
 
 
2876. 
1477, 27 december 
Verpachting hoeve Herpen - Koolwijk 
 
Dirk van de Aa handelend als meester van de Tafel van de H. Geest verpacht een hoeve in 
Herpen in Koolwijk aan Corstiaan Klaasz. Smeets voor een duur van vier jaar. De pacht 



bedraagt 21 mud rogge jaarlijks, de eerste termijn vervalt op Lichtmis 1478.  
De seynde is: 
12 kapoenen, 12 kwarten boter, 3 steen vlas tot hekelens toe bereid, negen gouden Peters 
van 18 stuiver het stuk als voorlijf wegens een stuk land dat aan hem verhuurd is.  
De pachter onderhoudt de hoeve. De viervoetige beesten zijn half-half. Hij mag geen hout 
kappen behalve rijshout dat hem wordt aangewezen door de meester of een lid van diens  
huisgezin. Hij moet jaarlijks 10 vim stro dekken. Hij mag geen beesten kopen of verkopen 
zonder toestemming van de meester of een lid van zijn huisgezin. De pachter en zijn vader 
Klaas de smid staan garant voor naleving van het contract. 
 
 
2877. 
1477, 27 december 
Betalingsbelofte pachters Herpen – Koolwijk 
 
Corstiaan Klaas Smeetsz. en zijn vader Klaas de smid beloven te betalen aan de Tafel te 
betalen wanneer daar om gevraagd wordt 55 mud 3 sester en 1 loop rogge en 22 Peters van 
18 stuiver het stuk en 6 ½ stuiver. 
 
 
2878. 
1478, 13 januari 
gedaan te ’s-Hertogenbosch. 
Vrijstelling oorlogslasten 
 
Maximiliaan en Maria hertog en hertogin van Brabant enz. enz. oorkonden dat zij benaderd 
zijn door Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest die beducht was dat de 
goederen van de Tafel gelegen in de Meierij schade zouden lijden door het volk van oorlog 
en dat deze goederen bestemd zijn voor het onderhoud van de armen van ’s-
Hertogenbosch. Hij beveelt iedereen die bij hem in dienst is om de goederen van de Tafel en 
de bewoners ervan met rust te laten en verbiedt bevelhebbers van legereenheden om 
soldaten in te kwartieren op de hoeven en daar te foerageren. Voorwaarde is dat de 
pachters en knechten van de Tafel geen hulp verlenen aan de vijand. De meester mag door 
de schout van 's-Hertogenbosch of zijn plaatsvervanger het wapen van de hertog laten 
zetten bij alle uithoven, schuren, huizen en goederen 
Met een zwaar beschadigd zegel van de hertogen. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2879. 
1478, 31 januari 
(aangenomen is Kerststijl; indien Paasstijl dan is de datum 1479, 31 januari) 
Overdracht erfpacht Tilburg 
 
Voor Goyaart van Spulle en Adriaan Crillaert schepenen van Tilburg en Goirle. 
Demeer (??) z.v.w. Steven Demen (?) als e.v. Agnes  d.v.w. Wouter ebrechtsz. van der 
Hoeven draagt over aan Arnd z.v. Jan Meeus de helft van een erfpacht van 12 lopen rogge  



uit zekere niet nader aangeduide onderpanden [vermoedelijk in Tilburg of Goirle]. 
 
 
2880. 
1478, 5 februari 
Overdracht huis Berlicum 
 
Matthias z.v. Hubert Hermans als e.v. Marie d.v.w. Evert Bosch en Gerard, Marie en 
Hillegond k.v. Peter Vuchts dragen over aan Peter z.v.w. Evert Bosch een huis, erf en hof in 
Berlicum aan de Veedijk grenzend aan de gemene straat en de waterloop. 
 
 
2881.  
1478, 7 februari 
Overdracht goederen Herpen, St. Oedenrode - Neijnsel en Geldrop 
 
Gerard z.v.w. Hermans Moens z.v.w. Paul Ketelaar z.v.w. Jan Monyns draagt over aan  
Gerard z.v.w. Paul Ketelaar een vierde deel van de helft van een erfcijns van 2 ½ pond 
oudgeld uit onderpanden in de heerlijkheid Herpen, een vierde deel van de helft van een 
erfpacht van 2 ¾ mud rogge uit de hoeve van Zibert Van Heukelum genaamd ‘t Goed ten 
Spijker in St. Oedenrode onder Neijnsel en een vierde deel van de helft van een erfpacht van 
½ mud rogge uit onderpanden in Geldrop en alle andere roerende en onroerende goederen 
van wijlen Paul voornd. 
Op de rug: ‘dits een brief daer Goyaert Moens mijn neve Henneken sijns broeder versterf 
mede opghedragen heeft van Elken Pouwels syns broeder dochter wegen’. 
 
 
2882. 
1478, 14 februari 
Overdracht erfpacht Vught 
 
Jan z.v.w. Jacob Lambrechtszoon brouwer draagt over aan Jan z.v.w. Jacob Vlemincx een 
erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, erf en hof in Vught-St. Lambertus aan alle omgeven 
door de gemene straat, uit een hofstad ertegenover grenzend aan de tafel van de Heilige 
Geest van Vught. 
op de rug: aantekening waaruit blijkt dat de erfpacht van doen had met Meus de vorster. 
 
 
2883. 
1478, 16 februari 
Erfdeling Woensel 
 
Voor Gijsbrecht van Wolfswinkel en Wouter z.v.w. Art Hannen schepenen van Woensel. 
Jan en Willem k.v.w. Jan Gerrit Kosters en Aleid zijn vrouw d.v.w. Jan Gerritsz. Loeckemans 
hebben de erfenis gedeeld  van hun vader en moeder. 
Aan Willem wordt toebedeeld een stuk land genaamd de Grote Akker in Woensel op 
Meynsvoort, twee stukken land genaamd de Witvennekens, een stuk erf genaamd dat 



Grootbroeke en een heiveld. Lasten de herencijns van 4 stuivers (?), 6 Philippuspenningen 
herentijns, een erfpacht van .. ½ rogge minus ½ lopen en ern erfpacht van 7 lopen rogge aan 
Jacob van der Heiden. 
Jan betaalt uit zijn aandeel de volgende lasten: in Son een herencijns van 2 
Philippuspenningen, in Stratum aan de brug 2 Philippuspenningen, een erfpacht van 11 
lopen rogge aan Hendrik Aben, aan Hendrik Mannaarts een erfpacht van 19 lopen rogge, 
aan Claus Thomas en zijn mede-erfgenamen een erfpacht van 33 lopen rogge, aan Jan van 
Best 15 lopen rogge. 
op de rug: aantekening dat er twee oorkonden zijn die bij elkaar horen.  
Met de vrijwel gave zegels van de twee schepenen. 
Het aandeel van Jan wordt niet beschreven. 
 
 
2884. 
1478, 19 februari 
Verpachting hoeve Heesch 
 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest verpacht aan Arnd z.v. Art Wouters 
een hoeve  in Heesch voor een periode van zes jaar.  
De viervoetige beesten zijn half-half, behoudens dat de pachters ten hoogste twee varkens 
mag houden om te mesten en dat die van hem alleen zijn. De graanpacht is 11 mud en 6 
sester rogge. De seynde is 5 steen vlas tot hekelens toe bereid, 6 kapoenen, 4 ganzen, 10 
kwarten boter en 200 eieren. De pachter betaalt alle lasten en onderhoudt de hoeve. Hij 
dekt jaarlijks tenminste 5 vim stro. Hij houdt op de hoeve tenminste 50 schapen ‘ten weer 
bij ongevalle van quaden scaep jaren’. Borgen zijn Roelof Zeebrecht Donkersz.  en Jan 
Hendrik Simonsz.  
 
 
2885. 
1478, 5 maart 
Overdracht erfpacht Waalwijk 
 
Rudolf Noppen z.v.w. Rudolf en Hendrik z.v.w. Joost Kepken dragen over Godfried van 
Stakenborch z.v.w. Hendrik een erfpacht van ½ mud rogge uit 4 geerden land in Waalwijk 
strekkend van de gemene straat tot aan het water die Mere. Deze erfpacht heeft Liesbeth 
van Breda gekocht van Peter de Gruiter van Waalwijk. 
 
 
2886. 
1478, 19 maart 
Betalingsbelofte geld 
 
Jan van Boert z.v.w. Gerard belooft te betalen aan Peter van Hedel z.v.w. Jan 31 gouden 
Peters van 18 stuivers het stuk op Lichtmis aanstaande. 
 
 
2887. 



1478, 11 april 
Afstand recht van vruchtgebruik hoeve Heeswijk 
 
Jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Rudolf Berwout en weduwe van Dirk van Vianen draagt haar 
recht van vruchtgebruik over aan haar zoon Hendrik. Het betreft de tocht op een hoeve in 
Heeswijk waar Jan van Boge als pachter op zit. 
 
 
2888. 
1478, 11 april 
Vestiging erfcijns hoeve Heeswijk (nr. 2887) 
 
Hendrik (zie nr. 2887) vestigt ten behoeve van Deynald z.v.w. Hendrik Deynaldsz. een 
erfcijns van 2 gouden Peters van 18 stuiver het stuk op zijn hoeve in Heeswijk.   
 
 
2889. 
1478, 21 april 
Overdracht erfpacht Liempde 
 
Hendrik die Leeuwe z.v.w. Hendrik die Leeuwe z.v.w. Hendrik draagt over aan Franco van 
Langel ten behoeve van Willem z.v.w. Klaas Hoornken een erfpacht van 1 mud rogge uit een 
beemd in Groot Liempde en uit een huis, erf, hof en aangelag aldaar. 
 
 
2890. 
1478, 23 april 
Overdracht erfpacht hoeve Herpen – Koolwijk 
 
Johanna d.v.w. Hubert Steenwech z.v.w. Jan Steenwech draagt over aan Jan van Oss z.v. 
Dirk van Oss ten behoeve van hem en Reinier meester Dirksz. en Hendrik van Oss zijn beide 
broers en aan jonkvrouwe Katelijn k.v. Dirk van Oss een erfpacht van 3 mud rogge uit een 
hoeve in Herpen in Koolwijk die vroeger was van Hendrik Steenwech z.v.w. Hubert. Hendrik 
heeft deze erfpacht in zijn testament vermaakt aan Judoca zijn natuurlijke dochter verwekt 
bij Konegonde van Gemert. 
 
 
2891. 
1478, 23 april 
Overdracht erfpacht Son en Woensel 
 
Evert z.v.w. Klaas z.v.w. Jan van den Lake draagt over aan Happo z.v.w. Aart Happen van 
Vlokhoven een erfpacht van 1 ½ mud rogge Sonse maat en in Son te leveren. De rente gaat 
uit:   

1. de drie achterste gebinten van een huis met een voet erf voorbij de middenwand 
gezegd ‘over die Middelwant’ in Son met de hofstad aan den Pachtakker en met 
de hof; 



2. een stuk land met de helft van een weide 
3. de helft van een streep land aldaar; 
4. de helft van een stuk land in Woensel achter de Oude Straat en wel de helft die 

ligt aan de kant van de Heerweg; 
5. twee derde deel van een akker genaamd die Rijst; 
6. een stuk land in ‘het heygeluect’ in Son; 
7. een stuk beemd in de Achterste Abroek in Nederwetten; 
8. een erfpacht van 4 lopen uit 1 mud rogge. 

 
 
2892. 
1478, 27 april 
Afstand recht van vruchtgebruik erfpachten Schijndel 
 
Jonkvrouwe Mechteld weduwe van Jacob die Lu doet afstand van haar recht van 
vruchtgebruik op twee erfpachten van 2 mud en 1 mud rogge aan Franco van Langel ten 
behoeve van de Tafel van de H. Geest. De renten waren door haar man in zijn testament 
vermaakt aan de Tafel. 
De erfpacht van 2 mud gaat uit een kamp van 3 bunder minus 11 vierkante roeden in 
Schijndel in die Hautaart, de rente van 1 mud uit een beemd van 1 morgen in Schijndel in 
Delschot grenzend aan de Aa en het water genaamd de Oude Aa. 
onder de pliek: de meester van de Tafel ontving de oude brieven in verband met Adam die 
Lu. 
 
 
2892a. 
1478, 14 mei 
Overdracht na uitwinning goederen Schijndel 
 
Wouter Colen bontwerker draagt over aan Hendrik en Thomas broers en k.v.w. Hendrik 
Weijgerganx en huis, hof en 8 bunder land in Schijndel in Elde en een huis, hof en aangelag 
aldaar en een stuk land aldaar en twee stukkend beemd aldaar grenzend aan de Tafel van 
de H. Geest. Deze goederen waren door Wouter uitgewonnen  en door hem gekocht van 
Hendrik Bredebaard. Hendrik en Thomas zijn gehouden de al bestaande erfpacht van 3 mud 
rogge aan Wouter en een erfcijns van 5 pond payment aan de Tafel van de H. Geest te 
betalen, beide renten met inbegrip van de achterstallen.  
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 94r. 
 
 
2893 
1478, 27 mei 
Vestiging erfcijns land St. Michielsgestel 
 
Geerburg d.v.w. Rudolf Donsz. vestigt ten behoeve van Beatrix d.v.w. Jan Collart en weduwe 
v. Jan Paedze een erfcijns van 10 ½ pond payment uit een huis, erf, hof en aangelag groot 3 
lopenzaad in St. Michielsgestel in Hezelaar grenzend aan de gemene straat en uit een stuk 
akkerland van 4 lopenzaad aldaar. 



 
 
2894. 
1478, 1 juni 
Testament Liesbeth wed. van Jan Moens (uittreksel) 
erfcijns Hinthamereinde 
Notaris Franco van Langel clericus van het bisdom Luik oorkondt 
 
‘matrona’ Liesbeth weduwe van Jan Moens de ketellapper en poorteres van ’s-
Hertogenbosch maakt haar testament 
zij ligt ziek op bed 
 
legaten: 
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus in Luik 1 oude groot eens 
en verder onder andere: 
aan broeder Jan Huyben predikheer in 's-Hertogenbosch een erfcijns van 12 pond payment 
uit een huis en erf op het Hinthamereinde zolang hij leeft. Na zijn dood gaat dit naar Klaas 
z.v. Aart van Beers en zijn vrouw Katryn d.v.w. Paulus Ketelaars jr. Als broeder Jan Klaas 
overleeft, dan mag hij naar believen over de erfcijns beschikken. 
 
plaats: 
het woonhuis van Liesbeth naast de Markt in de benedenkamer 
 
getuigen: 
Jan Heeren Goyaartszoon slager 
Dirk van den Einde de kangieter 
leken, geburen en daar wonend en poorters van ’s-Hertogenbosch. 
 
op de rug: 
Afgelost op 22 juni 1561. 
 
 
2895. 
1478, 24 juli 
Vestiging erfpacht Heeswijk 
 
Aart z.v.w. Hendrik van Tyllaer vestigt ten behoeve van Willem z.v.w. Hendrik van Tyllaer 
een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, erf, hof en aangelegen akkerland groot 12 
lopenzaad in Heeswijk en uit 5 lopenzaad akkerland in Heeswijk in de Hoeve grenzend aan 
de gemene steeg. 
 
 
2896. 
1478, 22 augustus 
Overdracht kamp Deuteren 
 
Peregrinus z.v.w. Gerard z.v.w. Peregrinus van Driel; zijn moeder is Christina d.v.w. Hendrik 



Voesbergh. Hij draagt over aan Gooswijn van den Hezeakker de helft van een kamp van 10 
morgen genaamd de Lieskamp in Deuteren in Den Ham grenzend aan de Oude Bossche 
Sloot, de gemene steeg en een erfgoed van het klooster Coudewater in Rosmalen.  
 
 
2897. 
1478, 22 augustus 
Naasting kamp Deuteren (nr. 2865) 
 
Mr. Hendrik Pelgrom maakt aanspraak op zijn recht van naasting. 
 
 
2898. 
1478, 22 augustus 
Overdracht recht van naasting kamp Deuteren (nr. 2865) 
 
Mr. Hendrik Pelgrom draagt zijn recht van naasting op de kamp vermeld in nr. 2865 over 
aan Gooswijn van den Hezeakker. 
 
 
2899. 
1478, 16 oktober 
Vestiging erfcijns Papenhulst 
 
Anthonius van Berlicum linnenwever vestigt ten behoeve van Hadewych d.v.w. Jan 
Smeesters een erfcijns van 2 pond payment uit een huis, erf en hof en een achterhuis aan 
de Papenhulst tussen Jan van der Linden priester en Margriet  Hoymekers en strekkend van 
de straat tot aan het Vondelingenhuis. 
 
 
2900. 
1478, 24 oktober 
Uitgifte erfcijns goederen Schijndel 
 
Peter z.v.w. Jan Zonmans geeft uit een huis, erf en hof groot tussen de 5 en 6 lopenzaad in 
Schijndel in Vertrudenhoeve grenzend aan de gemene straat, verder twee stukken 
akkerland naast elkaar gelegen en grenzend aan de gemene heide en 1 dagwand beemd in 
die Harde Beemde grenzend aan Dirk Dommelman priester aan Aart z.v. Jan Struik, Peter 
van Zoutveld z.v. Dirk en Willem z.v. Jan Zegersz. voor de grondcijns en een erfcijns van 19 
pond en 10 schellingen payment.  
 
 
2901. 
1478, 5 november 
Overdracht goederen St. Oedenrode 
 
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van de 



provisor Herman Coenen draagt over aan Leonius z.v.w. Jan de Bontwerker een zeker 
erfgoed in St. Oedenrode in die Koevering aan de kant van de molen groot 100 vierkante 
roeden, een huis, erf, hof en aangelag van 2 mudzaad land in de Koevering grenzend aan de 
gemene straat en verder aan alle kanten omgeven door de gemeijnte van Rode. Deze 
goederen zijn eerder uitgewonnen en door Gerard z.v.w.  Gerard Laureynszoon gekocht ten 
behoeve van de Tafel van Hendrik Bredebaard.  
Belast met: 
de hertogscijns 
erfpacht van 2 mud rogge aan de Tafel voornoemd 
erfpacht van 1 mud rogge aan Gerard van den Bogart 
erfpacht van 27 lopen aan de kinderen v.w.  Jan van den Wapperbege die in Boxtel wonen 
(‘commorantibus in Buxella’) 
erfpacht van 16 lopen rogge aan de kinderen v.w. Gillis Cranen 
erfpacht van 2 vat rogge aan de vicarie van Rode 
erfcijns van 15 oude groten aan de geburen van Rode 
erfcijns van 7 oude groten aan Geertrui d.v.w. Marcelis van der  Doseldonk 
De erfpacht van 2 mud aan de Tafel bestond in de negentiende eeuw nog.  
 
 
2902. 
1478, 17 december 
Betalingsbelofte 
 
Klaas z.v.w. Jan Donker belooft te betalen aan zijn zuster Luitgaard 28 gouden Peters van 19 
stuivers het stuk. Dit moet betaald worden op Lichtmis over tien jaar. 
 
 
2903. 
1478, 18 december 
Garantie erfgoederen Rosmalen 
 
Jan van Oss z.v.w. Dirk en weduwnaar van Margriet d.v.w. Godfried Coppens van Helmond 
staat geeft een garantie aan Gerard z.v.w. Dirk Scellen ten aanzien van een hofstad en een 
stuk aangelegen land in Rosmalen naast de kerk die door Jan van Oss zijn overgedragen aan 
Tielman z.v. Willem Janzoon behoudens een erfcijns van 3 oude groten aan de Tafel van de 
H. Geest en een erfpacht van 2 sester rogge aan Katryn Aryunjack. 
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 16r.  
 
 
2904. 
1478, 18 december 
Betalingsbelofte erfpacht Rosmalen 
 
Gerard z.v.w. Dirk Scellen belooft te betalen aan Klaas z.v.w. Willem van Horne alias ‘in den 
Arunyack’ een erfpacht van 1 mud rogge uit een hofstad in Rosmalen (als nr. 2872).  
op de rug: onduidelijke aantekening over een handeling gedaan in 1580 op het jaargeding 
na St. Jan Baptist. 



 
 
2905. 
1479, 25 januari 
Overdracht land Cuijk 
 
Oorkonde voor ‘Gerit Jeger’ en ‘Peter Raymeker’, schepenen van Cuijk. 
Hendrik die Groot en Liesbeth zijn vrouw, Arnt Knapensz., Hendrk Pappert en Jan zijn zoon 
en Liesbeth en Aleid zijn dochters dragen over aan Goirt (?) Hanen drie stukken land in Cuijk 
in het ‘Lyndenre Velt’.   
Met de zegels van de schepenen. 
op de rug: aantekening dat het land in de Mars ligt. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2906. 
1479, 18 februari 
(datering volgens de oorkonde is 18 februari 1478; aangenomen is dat de Paasstijl is 
gebruikt, maar dat is niet zeker) 
Betalingsbelofte erfpacht Wintelre 
 
Oorkonde voor Meus Meuszoon en Hubrecht Dirk Bekkerszoon schepenen van Oerle. 
Willem Willem Opperszoon (?) de oude belooft te betalen aan Peter Gijsbrechtszoon van 
den Hetsrode een erfpacht van 1 mud rogge Oerlese maat uit een gelag (‘gelagh’) met 
bebouwing en aangelegen land genaamd ‘dat (onleesbaar’) in Wintelre (‘Winterloe’) en uit 
een stuk land genaam de Grote Akker. 
op de rug: onleesbare aantekening. 
De oorkonde is erg verbleekt en daardoor slecht leesbaar. 
Taal: Middelnederlands. 
 
 
2907. 
1479, 1 maart 
Betalingsbelofte erfpacht Heeswijk – Voskuilen 
 
Gerard z.v.w. Hendrik Voszoon erkent schuldig te zijn aan Dirk z.v.w. Godfried van den Einde 
de kangieter als eigenaar van zekere hoeve in Heeswijk die was van Peter Meliszoon en nu is 
van Dirk genaamd het goed Te Voskuilen in het gericht een erfpacht van 2 mud rogge. Deze 
gaat uit erfgoederen van Gerard in Uden in Bedaf. 
 
 
2908. 
1479, 19 juni  
Overdracht erfpacht hoeve Son 
 
Happo z.v.w. Aart Happenzoon van Vlokhoven draagt over aan Willem z.v.w. Jan van Eckart 
een erfpacht van 1 ½ mud rogge Sonse maat en in Son te leveren. De rente gaat uit:  



1. de drie achterste gebinten van een huis met een voet erf voorbij de middenwand 
gezegd ‘over die Middelwant’ in Son met de hofstad aan den Pachtakker en met de 
hof; 

2. een stuk land met de helft van een weide 
3. de helft van een streep land aldaar; 
4. de helft van een stuk land in Woensel achter de Oude Straat en wl de helft die ligt 

aan de kant van de Heerweg; 
5. twee derde deel van een akker genaamd die Rijst; 
6. een stuk land in ‘het heygeluect’ in Son; 
7. een stuk beemd in de Achterste Abroek in Nederwetten; 
8. een erfpacht van 4 lopen uit 1 mud rogge. 

Zie ook nr. 2891. 
 
 
2909. 
1479, 5 juli 
Erfdeling erfenis Godfried Tielmansz. van den Kerkhof 
Verwersstraat 
 
Delenden zijn: 
Margriet, Oede en Ida d.v.w. Godfried van den Kerkhof; 
Peter z.v.w. Hendrik van der Heiden Peterszoon als ectgenoot van Katryn; 
Peter z.v.w. Daniel van Rijccartsfoert als echtgenoot van Heylwich; 
Andries z.v.w. Gerard Andriesz. als echtgenoot van Barbara; 
Katryn, Heylwich en Barbara zijn d.v.w. Godfried. 
Zij delen de nalatenschap van hun vader en schoonvader. 
 
Aan Margriet en Andries worden toebedeeld: 
Een huis met een hoekerf en een kamer alles onder één dak aan de Verwersstraat.  
Ligging: tussen het erfgoed van vroeger Wouter Goedschalksz. en nu mr. Gerard Simonsz. en 
de gemene geburen en aan de achterzijde grenzend aan de vier kameren hierna 
beschreven. Belast met een cijns aan de heer van de grond van 1 stuiver en een erfpacht 
van 3 mud rogge aan Klaas Jansz. van der Stegen 
 
Aan Oede en Ida: 
De vier kamers voornoemd onder één dak en gelegen achter het hoekhuis voornoemd en 
aan een straatje dat loopt van de Verwersstraat naar de Loefsbrug; 
De helft van 1 bunder beemd in Schijndel in de Harde Beemd. een erfpacht van 3 sester 
rogge uit een stuk land van 9 lopenzaad in St. Michielsgestel in Haanwijk en een huis, erf en 
hof aldaar. Een erfcijns van 40 schellingen payment uit een huis, erf en hof in Schijndel in 
Delschot. Met de last om aan de Zusters van Orthen een erfcijns te betalen van 2 pond 
payment.  Op de vier kameren rust een erfcijns van 3 pond payment aan de Infirmerie van 
het Groot Begijnhof  
 
Aan Peter z.v.w. Hendrik en aan Peter z.v.w. Daniel: 
De helft van een windmolen in het Vrijdom in Hintham naast de gemene beemden genaamd 
‘die Vliedert’. Een kamer met zijn hof en een stuk aangelegen weiland daarachter gelegen. 



Belast met een erfpacht van 2 mud rogge aan Jan van Wachtendonk alias van Gennep. 
 
 
2909a. 
1479, 10 juli 
Uitwinning land Tilburg 
 
Gerard z.v.w. Gerard Laureinszoon van Mol was gericht in zekere goederen in Tilburg 
wegens een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge. Hij heeft het land overgedragen aan 
Hendrik Bredebaard. Deze verkoopt het nu weer aan Gerard. De schout van 's-
Hertogenbosch vest Gerard in het land. 
De erfpacht was gevestigd op 30 augustus 1469 (zie nr. 2696a). 
 
 
2910. 
1479, 20 augustus 
Overdracht vleesbank 's-Hertogenbosch  
 
Christiaan van den Meerakker draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel 
van de H. Geest een bank in het vleeshuis in ’s-Hertogenbosch. 
 
 
2911. 
1479, 24 september 
Vidimus oorkonde 17 augustus 1450 (nr. 2233a) 
Inbewaringgeving 
Erfcijns huis Waterstraat 
 
Vidimus afgegeven door schepenen van ’s-Hertogenbosch. 
op de rug: aantekening dat deze oorkonde bestemd was voor de Tafel van de H. Geest en 
verder ‘x gouwen gl.’ en Aert Monick Jansz.’ en ‘bij de Loefbrug’. 
Vervolgens verklaren Christina Hoerns priorin, Johanna Hoernken subpriorin, en Ida van der 
Schuren procuratrix, zusters van het St. Geertruiklooster bij de Orthenstraat dat zij deze 
oorkonde in bewaring hebben mede ten behoeve van de Tafel van de H. Geest. De zusters 
handelen met toestemming van hun biechtvader broeder Gerard van Maren. 
 
 
2912. 
1479, 27 oktober 
Betalingsbelofte rente Tafel H. Geest 
 
Geertrui weduwe van Jan Pender heeft aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht 
geschonken van 1 mud rogge zoals omschreven in een andere oorkonde. Jan Spierink 
meester van de Tafel belooft nu aan Rutger van Arkel ten behoeve van het clarissenklooster 
in Wamel 18 gouden Peters van 18 stuiver het stuk te betalen binnen één jaar na het 
overlijden van Geertrui. 
 



 
2913. 
1479, 13 november 
Vidimus erfpacht Tilburg 
Inbewaringgeving 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus af van de oorkonde van 10 juli 1479  
(zie nr. 2696a). 
Hendrik Bredebaard verkoopt de goederen, die zijn uitgewonnen wegens een achterstallige 
erfpacht van 2 ½ mud rogge en die liggen in Tilburg aan de Rubrake, aan Gerard z.v.w. 
Gerard  Laureinszoon van Mol. Gijsbrecht z.v. Gijsbrecht van Boerden verklaart deze 
oorkonde in bewaring te hebben en hem te geven aan Gerard als deze daar om vraagt. 
Zie voor de vestiging nr. 2696a. 
 
 
2914. 
1479, 13 november 
Overdracht land Tilburg 
 
Gerardus (als nr. 2913) draagt het huis met de 60 lopenzaad land over aan Gijsbrecht z.v. 
Gijsbrecht van ‘Boerden’. Gerardus houdt het stuk land van 12 lopenzaad voor zich zelf. De 
nieuwe eigenaar is gehouden de erop rustende lasten te betalen te weten de grondcijnzen, 
een erfpacht van 2 mud rogge aan Hendrik de Bye mesmaker,een erfpacht van 4 lopen 
rogge aan de rector van het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van Drunen en een 
erfpacht van 1 lopen rogge aan de rector van het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van 
Tilburg.   
 
 
2915. 
1479, 4 december 
Verkoop land Udenhout - Hooghout 
 
Voor Adriaan Heyen en Jan Noot schepenen van Oisterwijk. 
Aart z.v.w. Jan Vendijk verkoopt aan Goyaart z.v.w. Aart Vendijk een stuk land ‘ter heyen 
ligghende’ van 4 lopenzaad in de parochie van Oisterwijk ‘ter scheeden gheheiten op 
Hoechout’ grenzend aan het erf van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Middelnederlands. 
Met de twee schepenzegels waarvan één beschadigd.  
 
 
2916a. 
1479, 21 december 
Losbaarheid rente goederen Oirschot 
 
Jan van Merode, ridder, heer van Merode, Petershem, Oirschot en Hilvarenbeek heeft 
gevestigd ten behoeve van jonkvrouwe Liesbeth weduwe van Jan Monix z.v. Jacob een 
erfcijns van 50 gouden overlens Rijnsgulden gerekend voor 20 stuivers het stuk. 



Onderpanden zijn de windmolen in Oirschot in de herdgang Kerkhof en twee watermolens 
in Spoordonk, twee hoeven, vier beemden en alle tienden van Jan in Oirschot. 
Liesbeth erkent nu dat deze rente door heer Jan en door zijn borgen Aart van Campen en 
Willem van Tatwijk z.v.w. Jan kan worden afgelost tegen de penning 15 [dus met 750 
Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk].  De verkoper en zijn borgen moeten dit aankondigen 
binnen één jaar in aanwezigheid van twee Bossche schepenen als getuigen aan Katryn 
voornoemd en haar erfgenamen. Als zij dit doen en zij lossen toch niet af, dan vervalt hun 
recht op aflossing. 
op de rug: ten dele leesbare aantekening over een transactie  van 29 november 1525 over 
de aflossing waarbij aan Hendrik Kuyst meester van de Tafel van de H. Geest 20 gulden is 
afgelost, aan Frans Toelinck meester van het Groot Gasthuis 20 gulden, aan mr. Goossen 
van der Stegen proost van de Lievevrouwebroederschap 10 gulden en aan Jan van  Heese 
vanwege de beneficiaten van de St. Janskerk. Dit geld heeft uitgereikt Daniel van der 
Ameiden kastelein van Herlaar namens de heer van Petershem. 
Niet duidelijk is wie Katryn was; er staat ‘Katherine prefate’, er wordt dus verwezen naar 
een andere oorkonde.  
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 158 r – f 158v. 
Aanhef: betreft een erfcijns van 20 Rijnsgulden uit 50 Rijnsgulden. 
Slechte materiële staat. 
 
 
2917. 
1473, 17 mei 
Erfdeling nalatenschap Gijsbrecht van den Broek  
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch maken bekend dat de rechter in 's-Hertogenbosch 
hanelend namens de hertog op verzoek van Hendrik (??) z.v.w. Gijsbrecht van den Broek 
z.v.w. Hendrik van den Smedebroek een deling heeft gedaan. 
 
Katryn weduwe van Gijsbrecht van den Broek was toen aan haar zoon 80 gouden Peters 
verschuldigd.  
Aan deze zoon Jan worden toebedeeld: 

1. 7 morgen land in Maren in de Cuikse Hoven met het daarop rustende onderhoud van 
weteringen, dijken en sluizen.  

2. een erfpacht van 1 mud rogge uit ond, een stuuk land van 9 lopenzaad 
aldaarerpanden in Geldrop. 

3. een erfpacht van 1 mud rogge uit de hoeve van Hendrik Dicbier in Tongelre 
4. een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, erf en hof in Goirle en uit 5 lopenzaad 

tegenover dit huis aan de overkant van de straat 
Aan Hendrik z.v. Gijsbrecht van den Broek worden toebedeeld: 

1. een erfpacht van 8 mud rogge uit een huis, erf, hof, schuur en een stuk aangelegen 
land van 9 lopenzaad in Udenhoout en uit een stuk land ten dele akkerland ten dele 
weiland van 9 lopenzaad aldaar, uit een stuk land van 9 lopenzaad aldaar en uit nog 
meer erfgoederen die daar in de buurt liggen 

2. een erfpacht van 2 ½ mud rogge uit de volgende onderpanden in Tilburg: een stuk 
land gend. de Huisakker en een stukje land dat daaraan grenst groot 13 ½ lopenzaad 
en 5 ½ vierkante roeden, een stuk land van 1 lopenzaad minus 3 vierkante roeden, 



een stuk land aldaar, een stuk land gend. de Steltakker van 4 lopenzaad en 5 
vierkante roeden grenzend aan een zekere Bac van Broekhoven ‘metten Crommen 
Voet’ 

3. een erfpacht van 3 mud rogge uit een kamp lands van 10 bunder in Esch en Haaren 
in ‘die Zytart’ grenzend tussen de gemeynte en de gemene straat 

4. de helft van 1 ½ morgen land in het Vrijdom achter het klooster Porta Coeli  langs de 
Nieuwendijk  

 
Aan Liesbeth d.v. Gijsbrecht van den Broek worden toebedeeld: 

1. een erfcijns van 19 pond payment uit een hofstad, eens een huis en erf Achter de 
Minderbroeders 

2. een erfpacht van 2 ½ mud uit 5 mud rogge uit een huis en erf en bijbehorend 
erfgoed in Helvoirt grenzend aan de gemeynte en uit 6 bunder beeld in Helvoirt in 
Leendoonk 

3. een erfpacht van 2 mud en ½ lopen rogge uit 2 ½ mud en 2 ½ lopen uit een stuk land 
van 12 lopenzaad in Tilburg in ‘die Boethamer’ 

4. een erfpacht van 12 lopen rogge uit een stuk land in Tilburg 
5. een erfpacht van 2 seste rogge uit een huis, erf en hof groot 3 lopenzaad in Tilburg 

grenzend aan een gemene weg gend. de Kerkweg 
6. een erfcijns van 1 ½ pond payment uit een hoeve in Udenhout 
7. de andere helft van de 1 ½ morgen achter Porta Coeli  

Zwaar beschadigd, de datering is ten dele onleesbaar. Er staat echter ‘maandag 17 mei’. Dat 
moet zijn óf 17 mei 1473 óf 17 mei 1479. 
  


