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Ten geleide
Dit deel is op dezelfde wijze opgezet als de voorgaande delen. Slechts op enkele punten
zijnwijzigingen aangebracht.
De term ‘procurator’ als aanduiding voor de persoon die optrad als dagelijks bestuurder van
het Tafel van de H. Geest is vervangen door die van ‘meester’. In de in het middelnederlands
van deze periode gestelde stukken wordt deze functionaris ook steeds met ‘meester’
aangeduid.
Het is mij niet duidelijk of er één of meer provisoren waren. de stukken geven daarover
geen uitsluitsel; vandaar ‘provisor(en)’.
Het formulier voor de inbewaringgeving is veranderd; als model dient nu regest nr. 1829.
Bij de belendingen wordt niet meer gesproken over ‘aan het erfgoed van A’, maar wordt de
term ‘erfgoed’ steeds weggelaten tenzij verwarring mogelijk is. De belendingen zijn, zoals in
de voorgaande delen, alleen aangegeven indien het gaat om: instellingen, adellijke
personen, ridders, geestelijken, toponiemen, wegen en wateren, gemeijnten, gebouwen als
kerken en kapellen en tenslotte dijken. In feite zijn slechts de belendingen die bestaan uit
personen zonder enige kwalificatie in de trant van ‘Jan Goyaartse’. of ‘Zeger Zegersz’. niet
meer opgenomen.
De Latijnse term ‘plathea’ kan mijns inziens zowel vertaald worden met ‘straat’ als met
‘plaats’. het laatste woord in de zin van open plaats, plein. Derhalve is ‘plathea’ van nu af in
de regesten aangeduid met ‘straat/plaats’. het woordje ‘via’ is vertaald met ‘weg’. In geval
van goederen gelegen aan de Maaskant is ‘aqueductus’ voortaan vertaald met ‘wetering’ en
‘fossata’ met sloot (en dus niet meer met ‘gracht’).
Steeds duidelijker wordt het dat de schifting van de charters zoals deze destijds is gemaakt
door mijn voorganger H. van Rooy veel fouten bevat. Herhaaldelijk immers worden
oorkonden behorende tot het archief van het Groot Ziekengasthuis aangetroffen.
Oorkonden waarvan ik alleen vermoed dat zij tot een ander archief dan dat van het
Geefhuis behoren, zijn toch in deze regestenlijst opgenomen.

Ton Kappelhof
3 juni 1986
25 september 1997
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1698a.
1425, 11 april
Overdracht erfcijns Den Dungen
Oede weduwe van Rutger van Bommel z.v.w. Rurtger van Bommel draagt over aan Dirk van
der Stegen van ‘Zonoven’ ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 5 pond
payment uit een kamp genaamd ‘die Tobbe’ in Den Dungen.
Alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 10v.

1698b. (oud nummer was 1698a.)
1425, 19 april
Uitgifte erfpacht akker Beek en Donk
Jan z.v.w. mr. Wolfaart van Giessen en Aleid geeft uit
aan: Thys z.v.w. Daniel Nooy Mabelenzoon
van: de Rietakker in Beek bij Aarle tussen de pastoor van Beek en de beemden gend.
Nybroek en grenzend aan de Wolfsput met een recht van weg
voor: een erfcijns van 4 oude groten en een erfpacht van 4 mud rogge Helmondse maat in
Beek te leveren
Gevidimeerd door schepenen van ‘s-Hertogenbosch d.d. 15 februari 1469 (nr. 2637).

1699.
1425, 20 april
Betalingsbelofte erfpachten goederen [Tilburg]
Daniel natuurlijke z.v.w. Johannes Daniels belooft te betalen
aan: mr. Martinus van Zomeren t.b.v.
1. Johannes die Molnere z.v.w. Laurencius die Molnere en
2. Aleydis, Engela, Heilwigis en Elysabeth d.v. Reynerus z.v.w. Laurencius die Molnere en
Elysabeth d.v.w. Johannes Lemmens
betreft: in verband met alle goederen die aan Elysabeth Goeyen w.v.Johannes Goeyen door
erfenis zijn toegevallen zal Daniel aan partij 1. een erfpacht van 11 lopen rogge en aan partij
2 een erfpacht van 11 lopen rogge beide Tilburgse maat leveren, betalen

1700.
1425, 20 april
Verkoop kamp Vrijdom - Pepers
Arnoldus van Gheel z.v.w. Egidius van Gheel en zijn zusters Aleydis, Katharina en Jacoba en
verder Johannes z.v.w. Wolphardus van Ghyessen namens Egidius z.v.w. Egidius voornd.
dragen na verkoop over
aan: Gerardus z.v.w. Gerongius van der Hazeldonk
van: 1½ morgen in een kamp van 4½ morgen in het Vrijdom IN DIE PEPER grenzend aan DIE

KOEDIJKCK en strekkend vanaf de gemene wetering naar de ZYEKERBEEMT
lasten: twee vijfde deel van een erfcijns van 6 schelling aan de St. Janskerk.

1701.
1425, 20 april
Overdracht recht van naasting nr. 1700
Ghyselbertus Roesmont (de naaster)
aan: Gerardus z.v.w. Gerongius van der Hazeldonk (de koper).

1702.
1425, 26 april
Uitgifte erfcijns erfgoed Oude Dieze
mr. Godefridus van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest geeft uit
aan: Johannes van Gael z.v.w. Johannes van Gael, Costinus natuurlijke z.v. Costkinus z.v.w.
Gerardus Smolnere en Anselmus natuurlijke z.v.w. Johannes Dirx soen
van: erfgoed aan de Oude Dieze bij DIE VOLRETRAP grenzend aan de stadsmuur en
strekkend vanaf de straat gend. Oude Dieze tot aan de Oude Dieze (ANTIQUA DIESA)
voor: erfcijns £ 3 en 3 schelling payment (?)
lasten: erfcijzen ter waarde van £ 3 en 17 schelling die voor rekening van de erfpachters
komen.
Slecht leesbaar.

1702a.
1425, 19 mei
Uitgifte erfpacht land Geffen
Gerard Pels z.v.w. Jan Ghyben geeft in erfpacht uit aan Willem z.v.w. Dirk Haardscheen
enige stukken land in Geffen voor een erfpacht van 1 ½ mud rogge. De goederen zijn al
belast met een erfpacht van 6 lopen rogge aan de Tafel.
De goederen zijn:
1. 4 lopenzaad land in Geffen,
2. een stuk land aldaar genaamd Loodijk grenzend aan de gemene weg,
3. een stuk land aldaar genaamd de Westekker,
4. 4 lopenzaad land aldaar in die Brake grenzend aan de gemene weg,
5. een stuk land genaamd een geerken,
6. een stuk land ‘opt Velt’ en
7. een derde deel van zekere erfgoederen in Vinkel.
Gevidimeerd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 8 augustus 1481 (zie nr. 2944)

1703.

1425, 1 juni
Vestiging erfpacht landerijen Best - Gunterslaar
Johannes natuurlijke z.v.w. Jacobus van Gunterslaer vestigt
t.b.v.: Henricus van Hall z.v.w. Johannes van Hall
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
1. stuk land gend. DEN HONECKER groot 1 mudzaad in Oirschot in de herdgang van
Gunterslaar TEN HOUT grenzend aan de gemeijnte
2. stuk land gend. DIE HEYSTREPE gelegen aldaar
3. stuk land van 3½ lopenzaad grenzend aan 2.
4. een akker lands gend. DEN DORPELSECKER van 2½ lopenzaad grenzend aan de gemene
weg
5. stuk land gend. DIE VURSTHOSTAT van 3 lopenzaad
6. stuk weiland gend. EEN EEUSELKEN grenzend aan 5. en aan de gemeijnte
7. 1 bunder beemd in DIE VLUET grenzend aan de gemene straat
8. de helft in 2 bunder beemd in DIE SCAEPSBUENRE.

1704.
1425, 16 juni
Vidimus en inbewaringgeving oorkonden
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonden vermeld onder de nr's:
997a., d.d. 8 maart 1387
1086a., d.d. 16 juni 1391
1303a., d.d. 13 april 1402
1313a., d.d. 13 maart 1403
1538a., d.d. 16 mei 1413
1538b., d.d. 10 juni 1413
1624a., d.d. 11 december 1420
2. inbewaringgeving
door: Ghiselbertus Coptyten
aan: Henricus Heyme
van: de oorkonden vermeld onder 1.
bijz.: mochten zij door brand of anderszins verloren gaan, dan zal Henricus 100 Engelse
nobels betalen aan Ghiselbertus.

1705.
1425, 16 juni
Afstand rechten erfpachten Herpen en Oss
Johannes Coppen soen gehuwd met Mechtildis d.v.w. Theodericus Spoermeker doet afstand
t.b.v.: Theodericus Spoermeker z.v.w. Theodericus voornd.

van: zijn rechten op een erfpacht van 5 lopen rogge te leveren in Herpen en een erfpacht
van 2½ lopen rogge te leveren in Oss
uit: onderpanden niet vermeld.

1706.
1425, 7 juli
Erkenning recht van naasting ligging onbekend
Johannes die Loze (de nieuwe eigenaar)
t.b.v.: Willelmus Lu
betreft: erfpacht 1 mud rogge
oude eigenaar: Arnoldus Sceymeker
bijz.: onderpanden niet vermeld

1707.
1425, 7 juli
Overdracht recht van naasting nr. 1706
Willelmus (die) Lu draagt over
aan: Johannes die Loze
van: recht van naasting vermeld in nr. 1706.

1708.
1425, 28 juli
Overdracht erfpacht land Schijndel-Liesschot
Reymboldus z.v.w. Ghibo van Roesmalen z.v.w. Jacobus van der Heyden draagt over
aan: Zegerus uyt den Dael
van: erfpacht 5 sester uit 1½ mud rogge
uit: 5 bunder land in Schijndel in LIESCHOT grenzend aan de gemeijnte.

1709.
1425, 3 augustus
Betalingsbelofte som gelds
Goeswinus van Bylant belooft
aan: mr. Godefridus van Rode
betreft: hij zal zes jaar lang op St. Maarten 7 Arnhemse gulden betalen; de eerste termijn
vervalt in 1425.

1710.
1425, 30 augustus
Vestiging erfpacht kasteel c.a en tienden van Son
Emondus Rover z.v. Geerlacus Rover z.v.w. Emondus Rover, ridder vestigt
(de moeder van Emondus jr. is w.jonkvrouwe Elysabeth d.v.w. Henricus Everdey)
t.b.v.: Danyel Roesmont
van: erfpacht 5 mud rogge
uit:
1. een vierde in zekere tiend in de parochie van GOERLE (sic) afkomstig van Hendrik Everdey
2. een hooghuis (DOMUS SUPERIOR), erf en bijbehorende grachten
3. de poort, schuur en turfkot (CESPITINIUM)
4. de helft van het achterhuis (DOMUS POSTERIOR) en het duifhuis (COLUMBARI DICTO
DUYFHUYS)
5. twee erfgoederen gend. GELOECTEN vóór genoemde poort gelegen en uit de bijbehorende wegen
6. een beemd gend. DIE CALVERBEEMT
7. DIE COELHOF en de bomen in deze hof
8. EEN DRYESSELKEN gelegen vóór de buitenste poort naast de kamp
9. de PISCARIA gend TSAVOIRT (?)
2-9 alle in de parochie van Son
10. uit DIE GUEDE TER KEMENADEN die hij geërfd heeft van zijn moeder en waarvan zijn
vader nog het vruchtgebruik heeft
11. al zijn andere goederen.

1711.
1425, 7 september
Vidimus en inbewaringgeving oorkonden
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonden vermeld onder de nr's:
1605., d.d. 12 augustus 1418
1633a., d.d. 23 mei 1421
1635a., d.d. 27 mei 1421
2. Inbewaringgeving
door: Godefridus van Os z.v.w. Theodericus van Steenre
aan: Willelmus van Os z.v.w. Hermannus van Os
van: de oorkonden vermeld onder 1.

1712.
1425, 11 november
Betalingsbelofte erfcijns goederen Hintham
Gerardus Monic belooft te betalen

aan: mr. Martinus van Zomeren t.b.v. Elysabeth d.v. Jacobus Monic
wegens: goederen in het Vrijdom in Hintham
van: erfcijns £ 20.

1712a.
1425, 11 december
Verkoop goederen ligging onbekend
Gerardus van den Vene Rumers soen en jonkvrouwe Jacoba van Goburdingen dragen na
verkoop over
aan: Gerardus van Eirde z.v.w. Johannes van Eirde
van: alle goederen die zij hebben en zullen verkrijgen gelegen in de stad ‘s-Hertogenbosch
en in de meierijen (VILLICATIONES) van deze stad
voorwaarde: de koper heeft aan Gerardus van den Vene op 11 december 1425 een belofte
(PROMISSIO ET RECOGNITIO) gedaan
Op de rug:: 3 mud ‘op Cleyn Water’.

1713.
1425, 19 december
Uitgifte erfpacht hofje Berkel
Godefridus van Rode, meester van de Tafel van de H. Geest en handelend met toestemming
van de provisor(en)
aan: Engbertus van den Yevelaer
van: hofje in Berkel in DIE LEEMPOELEN
voor: erfpacht 2 sester rogge
Authentiek afschrift op papier door Jacobus Donck, secretaris van de stad en notaris [eind
zestiende eeuw]

1714.
1426, 18 januari
Verkoop land Teeffelen
Godefridus van Os z.v.w. Theodericus van Steenre draagt na verkoop over
aan: mr. Martinus van Zoemeren t.b.v. Theodericus van der Stegen van Zevenem
van: 2 morgen land in een kamp van 8 morgen in Teeffelen in SCHEBBENGHEER.

1715.
1426, 1 februari
Uitvoering testament overdracht erfpachten goederen Drunen

Gerardus de Wael z.v.w. Ghibo die Wael als erfgenaam v.w. Elisabeth zijn zuster; Elisabeth
was weduwe van Eustacius van Hedichusen en Arnoldus Tolinc eveneens erfgenaam van
Eustacius voornd.
Zij willen het testament van Eustacius waarin deze aan de Tafel van de H. Geest een
erfpacht van 4 mud rogge legateerde uitvoeren. Zij dragen dus over aan de Tafel van de H.
Geest de volgende erfpachten:
1. ½ mud rogge uit 3 gheerden in Drunen en uit de gebouwen daarop
2. 1 mud rogge uit 3 gheerden aldaar
3. 1 mud rogge uit 3 gheerden aldaar en uit 4½ gheerden met de gebouwen erop
4. 1 mud rogge uit 3 gheerden met de gebouwen erop
5. ½ mud rogge uit 3 gheerden met de gebouwen erop grenzend aan de gemene plaats/straat.

1716.
1426, 20 februari
Uitgifte erfpacht akkerland Nistelrode
Erenbertus z.v. Thomas Erenbouts soen geeft uit
aan: Johannes Buelen z.v.w.Johannes Buelen soen
van: een stuk akkerland in Nistelrode grenzend aan de gemene straat
voor: erfpacht 1 mud rogge

1717.
1426, 25 februari
Overdracht erfpachten Vught, Cromvoirt en Helvoirt
Johannes z.v.w. Andreas z.v.w. Johannes Florys soen en
Leonius z.v.w. Theodericus Pesen soen gehuwd met Margareta d.v.w. Andreas voornd.
dragen over
aan: Arnoldus z.v.w. Andreas voornd.
van: twee derde deel van de volgende erfpachten
1. ½ mud rogge uit 4 lopenzaad land in Cromvoirt
2. 4 lopen uit 1 mud rogge uit een stuk land in Helvoirt
3. 2 sester rogge uit ½ bunder in Vught-St. Lambertus IN DAT NUWE BROECK grenzend aan
de PLASMANS CAMP.

1718.
1426, 6 maart
Getuigeverklaring samenstelling goed Ten Ooievaarsnest Erp
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch verklaren dat ten overstaan van hen enige personen uit
Erp getuigd hebben dat toen zij schepenen waren Andries Heynmans soen en Peter Bermers

soen hebben getuigd dat de volgende landerijen deel uitmaakten van het goed TEN
ODEVERSNESTE:
1. een hooibeemd achter het erf van de pastoor van Erp gend. OP SCULENBORCH
2. de oude hofstad TEN ODEVERSNESTE
3. een stuk land met een huis erop gelegen AAN DIE IJNDE DAER MEN GHEET AEN DIE KERCK
TOT ERPE
4. een stuk land gend. DEN HORSTACKER waar men 5 vat gerst op kan zaaien gelegen aan
DIE GRUENSTRAET
5. een stuk land gelegen OPTEN ROYECKER waar men 1 vat rogge op pleegt te zaaien
6. een akker lands gelegen OP DIE HULST waar men 3 vat rogge op zaait
7. een akker lands gend. DEN LANGHENECKER waar men 7 vat rogge op zaait
8. een kwart IN DEN VERENBEEMPT
9. een akker gelegen OP DIE HERFST waar men 4 vat rogge op zaait
10. een stuk land gend. DAT NUWELANT waar men 3 vat rogge op zaait
11. een stuk land gend. DIE BRAKE waar men 2 vat rogge op zaait
12. een stuk land gend. DEN KERCACKER waar men 3½ vat rogge op zaait
13. een akker gend. OP DEN ZWIJNSPIJC waar men 4 vat rogge op zaait
14. een akker gelegen OP NUWELANT van 4 vat rogge
15. een stuk land gend. DAT BRESTUCKEN OP HEZE waar men 3 vat rogge op zaait
16. een kwart van een beemd gend. DEN VERENBEEMPT
17. een kamp waar men op zaait 4 vat rogge gelegen aan DIE HEERSTRAET
18. een akker gelegen OP DIE HERFST waar men 2 vat rogge op zaait
19. als 18.
20. een akker lands gelegen AEN DIE KEIRCMUER te Erp van 3 vat rogge
21. een akker gelegen OP DIE STELT OP HEZE van 3 vat rogge
22. een beemd gend. DIE HEZEBEEMPT
23. een stuk land gend. DAT VLASLANT
24. een huis en hof gelegen bij DEN ODEVERSNESTE gelegen
25. een stuk land grenzend aan DIE GROENSTRAET van 3 vat rogge
26. een stuk land gelegen IN METTEN CAMP van 3 vat rogge
27. een stuk land gelegen IN DIE PEUTEL (of: PENTEL) van 3 lopen gerst
28. een beemd gelegen OP SCULENBORCH
29. een VLASLENDKEN van ½ lopenzaad grenzend aan DIE HEERSTRAET
30. een ½ lopenzaad land gelegen BIJ DIE CROMSTUCKEN.
Op de rug:: ‘specificatio bonorum Ten Odevarsnest pro Mensa Sci Spus’ (vroeg zeventiendeeeuws schrift) £ 25 payment
De genoemde landerijen zijn in het bezit van een zeer groot aantal personen; het goed is
kennelijk uit elkaar gevallen en de hoofdgebouwen (zie onder 2.) zijn verdwenen.
Taal: Middelnederlands.
Niet vermeld is welke oppervlaktemaat is gebruikt; ik vermoed de locale.

1719.

1426, 7 maart
Overdracht erfpacht akkerland Nistelrode
Erenbertus (zie nr. 1716) draagt over
aan: Elysabeth d.v.w. Petrus van den Noetboem
van: erfpacht 1 mud rogge (zie nr. 1716)

1720.
1426, 6 april
Verkoop land Rosmalen
Johannes van den Kollic z.v.w. Johannes van den Kollic draagt na verkoop over
aan: Johannes van Best, Herbertus Hals z.v. Herbertus mede t.b.v. Reynerus Loeden
van: twee derde van 4 hont land in Rosmalen in DEN NUWEN CAMP grenzend aan de
gemeijnte gend DEN GHEMEYEN WYEL.

1721.
1426, 4 mei
Betalingsbelofte erfcijns huis Colperstraat
Lodovicus van der Sporct z.v.w. Willelmus gend. Loden soen belooft te betalen
aan: Godefridus Boest t.b.v. Engbertus Ludinc Colen soen
van: erfcijns £ 12
uit: huis, hof en erf in de Colperstraat.

1721a.
1426, 15 mei
Overdracht erfpacht goederen Oss-Boschstraat
Crispinianus z.v. Gerard Bloymans z.v.w. Jan Bloymans draagt over
aan: Liesbeth w.v. Gooswyn van Huisselingen
van: erfpacht 1 mud rogge
uit:
huis, erf, hof en een stukje aangelegen akkerland in Oss aan de Boschstraat
strekkend van de gemene straat tot aan de gracht van Oss.

1722.
1426, 13 juli
Vestiging erfpacht goederen Rosmalen
Theodericus z.v.w. Gerardus van Aken vestigt
t.b.v.: Yda w.v. Henricus Geskens

van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis, hof en erf en landerijen groot 1 bunder in Rosmalen

1723.
1426, 17 juli
Overdracht goed Ten Dijk onder Helmond en Stiphout
Johannes die Loze z.v.w. Jacobus draagt over
aan: Johannes van Ricstel natuurlijke z.v. Theodericus Rover, ridder
van:
1. een hoeve gend. 'T GOET TEN DYCK in Helmond en Stiphout
en een beemd van ½ bunder
2. een erfpacht van 1 mud rogge uit l.
3. een erfcijns van £ 20 uit de hoeve onder 1. en uit de MANSIO in Stiphout naast het goed
TOT GHENEN GASTHUYS.

1724.
1426, 1 augustus
Uitgifte erfpacht land Oerle
Johannes z.v.w. Willelmus Loyer en van Jutta d.v.w. Johannes van Ouden en
Nycholaus van Stakenborch sr. z.v.w. Nycholaus van Stakenborch en
Hilla geven uit
(Hilla is een d.v.w. Willelmus Loyer en Jutta voornd.)
aan: Elyas gend. Elyaes z.v.w. Willelmus gend. Elyaes van der Donck
van: een stuk land in de parochie van Oerle in KEIRCOIRLE grenzend aan de gemeijnte
voor: erfpacht 2 mud rogge
lasten: cijnzen aan Postel.

1725.
1426, 29 augustus
Uitgifte erfcijns en erfpacht land Elde
Rutgerus Gherits soen gehuwd met Elysabeth d.v.w. Nycolaus die Dorre geeft uit
aan: Johannes van der Hellen z.v.w. Rutgerus van der Hellen
van: kamp broekland in EILDE bij DIE SPORCT
voor: erfcijns £ 1½ oudgeld en erfpacht 1 mud rogge
lasten: een bestaande erfcijns van £ 1 ½ oudgeld ('antique pecunnie') aan NN.

1726.
1426, 1 oktober

Afstand rechten goederen Oude Hulst en St. Oedenrode
Henricus Noppen z.v.w. Henricus Noppen doet afstand
t.b.v.: zijn zuster Mechtildis
van de volgende goederen
1. erfpacht 5 lopen en ½ steen vlas tot hekelens toe bereid uit een stuk land gend.
OUDEHOFF IN DIE AUDE HOSTAD in St. Oedenrode onder Houthem
2. een vierde deel van een erfcijns van 40 schelling oudgeld (clausule 1 oude groot = 16 d)
uit twee kameren en hun grond aan de Oude Hulst
3. de helft van een erfcijns van 10 schelling uit ?
4. erfcijns van 13 schelling en 4 penningen oudgeld (clausule 1 oude groot = 16 d) uit ?
5. erfpacht 6 sester rogge uit een niet vermeld onderpand
6. erfcijns van een derde van 1 steen vlas uit een stuk land in St. Oedenrode in Houthem
grenzend aan de gemene straat en uit de helft van de sloten die het land omringen
7. erfpacht van 6 sester rogge en een derde van een steen vlas tot hekelens toe bereid uit
een stuk land in St. Oedenrode onder Houthem gelegen tussen twee gemene straten
8. erfcijns 10 schelling uit de helft van een huis en erf aan de Oude Hulst.

1727.
1426, 7 december
Vestiging erfpacht goederen Nistelrode
Henricus z.v.w. Alardus Heyn Staten soen vestigt
t.b.v.: Petrus Pynne van Derenborch
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis, erf en hof en een stuk aangelegen land groot 1 sesterzaad in Nistelrode IN DEN
VORST grenzend aan de gemeijnte, de gemene weg en de gemene straat.

1727a.
1427, 20 januari
Verkoop huis Berlicum
Jan z.v. Godfried Meusz. draagt na verkoop over
aan:
Jan z.v. Lodewyk de Bie
van:
huis, erf en hof in Berlicum grenzend aan Peter z.v.w. Jan van Tuil, priester,
en aan de gemene straat
lasten:
erfcijns £ 2 payment aan de Tafel van de H. Geest
voorw.:
de koper mag het huis niet slopen of verplaatsen
Vidimus; zie nr. 2104, oorkonde d.d. 13 maart 1445.

1728.
1427, 27 januari
Vestiging erfpacht goederen Rosmalen Heze en De Vliert

Henricus van Henxten z.v.w. Ghiselbertus van Henxten vestigt
t.b.v.: Guedeldis w.v. Willelmus z.v.w. Willelmus Arnoldi Tielkens
van: erfpacht ½ mud rogge
uit:
1. huis, erf en hof en aangelegen erfgoederen groot 10 lopenzaad
in Rosmalen in OVERKOLC tussen de gemene straat en de gemene dijk
2. een stuk akkerland aldaar grenzend aan de gemene steeg
3. een stuk akkerland van 1 mudzaad aldaar in HEZE, tussen DIE VLIERDT en de gemene
straat
4. een stuk akkerland van 6 mudzaad aldaar tussen DIE VLIEDERT en de gemene straat.

1729.
1427, 28 januari
Vestiging erfpacht land Rosmalen - Bruggen
Petrus van Aken z.v.w. Gerardus van Aken vestigt
t.b.v.: Henricus z.v.w. Johannes Sceynsen
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: 3 malderzaad in Rosmalen in BRUGGEN grenzend aan de gemeijnte gend. DIE
DUYNHALM

1730.
1427, 27 februari
Testament Gijsbrecht van der Smedebroek (volledig)
erfpacht Knegsel
Notaris Herman ten Kolke van Doesburg priester van het bisdom Utrecht oorkondt
Ghiselbertus z.v. Willelmus van der Smedebroec poorter van ‘s-Hertogenbosch en gehuwd
met Marina maakt zijn testament
legaten
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 4 boddragers eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk in ‘s-Hertogenbosch 4 boddragers eens
3. aan Maria in deze kerk 4 boddragers eens
4. aan de kapelaans in deze kerk 4 boddragers eens
5. aan de kosters van deze kerk 2 boddragers eens
6. aan ieder van de vier bedelorden namelijk de minderbroeders, de predikheren, de
augustijnen en de karmelieten ieder 2 boddragers eens
7. aan zijn vrouw Maria het huis waarin hij pacht te wonen met alle huisraad
8. aan de Tafel van de H. Geest in ‘s-Hertogenbosch, aan de kapel van St. Cornelis in
deze stad en aan de fabriek van de kerk van Oerle ieder een erfpacht van 1 lopen

rogge uit zekere goederen in Knegsel
Al zijn andere goederen gaan na de dood van Maria naar de naaste erfgenamen.
executele:
Lambertus van den Oyenbosch en
Hendrik 'Lyscop' poorters van ‘s-Hertogenbosch
plaats van de handeling:
woonhuis van de testator op de Vughterdijk
getuigen van de handeling:
Daniel Crom clericus
Cricus (??) van den Broeke en Willem Jan Heerkens zoon leken van het bisdom Luik

1730a.
1427, 3 april
Vestiging erfpacht goederen Rosmalen
Goedele w.v. Willem z.v.w. Aart Tielkensz. vestigt
t.b.v.: Godfried van Derentheren z.v.w. Willem van Derentheren
van: erfpacht 2 mud rogge
uit:
1. huis, erf en aangelegen land erfgoederen in Rosmalen in KYEMTSVENNE grenzend aan de
KEIRCKWECH en aan de gemene plaats
2. een kamp van 5 morgen in Rosmalen in DAT MEERWYCSCH BROEC grenzend aan de
gemene waterloop, aan jonkvrouwe Liesbeth w.v. Hendrik Maachelman en aan de gemene
steeg
Vermeld in de oorkonde d.d. 27 mei 1447 (nr. 2162) in verband met een uitwinning.

1731.
1427, 5 april
Verkoop beemd Udenhout
Wytmannus z.v.w. Petrus Huben soen en Arnoldus Storyman z.v.w. Henricus Storyman
draagt na verkoop over
aan: mr. Godefridus van Rode t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een vierde deel in een kamp beemd groot 2 bunder in Udenhout bij de stuw
(GURGITEN) gend. DEN BRANT
lasten: erfcijns van twee derde van 2 kapoenen aan N.N.
bijz.: de overige 3/4 van deze beemd is al van de Tafel.

1732.

1427, 14 juni
Afstand rechten land Teeffelen
Goeswinus Moedel van der Donck doet afstand
t.b.v.: Theodericus van der Stegen van Zevenem
betreft: zijn rechten op 2 morgen uit 8 morgen in Teeffelen (zie nr. 1714).

1732a.
1427, 22 juli
het uur van de completen
Testament Liesbeth van den Nootboom (volledig)
erfpachten Nistelrode en huis Hinthamereinde
Notaris Hendrik Bloem z.v. Jan, clericus bisdom Utrecht oorkondt
Liesbeth d.v. Peter van den Nootboom maakt haar testament
zij is gezond van geest, maar ligt ziek op bed
[geen melding van een echtgenoot]
legaten:
1.
aan Luik 1 lichte gulden eens
2.
aan de fabriek van de St. Janskerk van ‘s-Hertogenbosch en O.L. Vrouw aldaar samen 1
lichte gulden eens
3.
aan de CAPELLANI in de St. Janskerk ieder 1 Arnhemse gulden eens, mits zij ieder voor haar
een maandstond doen
4.
aan de kosters van deze kerk ieder ½ lichte gulden eens
5.
aan de armen in het Groot Gasthuis 1 Franse kroon en 3 lichte guldens eens
6.
aan Bele haar natuurlijke dochter gehuwd met Zebrecht en wonend in Oirschot een
erfpacht van 1 morgen uit een stuk akkerland in Nistelrode grenzend aan de gemene straat
op voorwaarde, dat deze erfpacht, indien zij zonder wettig nageslacht na te laten sterft gaat
voor de helft naar het Groot Gasthuis en voor de andere helft naar de Tafel van de H. Geest
7.
aan Mechteld Venbosch, haar natuurlijke zuster en begijn in het Groot Begijnhof wegens de
vele haar bewezen diensten gedurende haar leven een erfpacht van 1 mud rogge uit een
vierde deel van een huis en erf op het Hinthamereind grenzend aan het gemene water; na
haar dood gaat deze erfpacht naar Liesbeth gend. Brabant en Margaard zusters van de
testatrix; na de dood van deze personen gaat de erfpacht naar het Groot Gasthuis en de
Tafel van de H. Geest

8.
aan Mechteld voornd. haar kist met al haar zaken en sieraden
plaats van de handeling:
het Groot Gasthuis
getuigen van de handeling:
Daniel Krom, koster van de St. Janskerk;
Geertrui Borchardsz. en
Griet van Gerwen, beide laatsten non in het Groot Gasthuis.

1733.
1427, 9 augustus
Overdracht erfpacht goederen Rosmalen Heze en De Vliert
Guedeldis w.v. Willelmus z.v.w. Willelmus Arnoldi Tielkens draagt over
aan: Rutgherus van Arkel t.b.v. Hylla d.v.w. Willelmus Arnoldi Tielkens
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit: zie nr. 1728.

1734.
1427, 27 augustus
Verkoop akkerland St. Oedenrode
Arnoldus die Locher z.v.w. Theodericus die Locher draagt na verkoop over
aan: Henricus Keesmeker z.v. Johannes Keesmeker
van: een stuk akkerland gend. DIE MEERMONDE in St. Oedenrode tussen de Dommel en de
gemene straat en grenzend aan Henricus van den Broec natuurlijke z.v. Henricus van den
Broec, priester
lasten: erfcijns 2 oud schild aan Johannes Vynninc, goudsmid, uit dit perceel en uit enige
andere erfgoederen.

1735.
1427, 6 september
1411, 30 oktober minuut
1421, 24 februari opdracht van de officiaal
Testament Amijs van Amersfoort (volledig)
hoeve Woensel – Acht
stichting twee spynden
Notaris Paulus Borchardi van Zuilichem priester van het bisdom Luik oorkondt (grosse)

Amisius van Amersfort z.v.w. Volquinus van Amersfort en zijn echtgenote Bela maken hun
testament.
legaten
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 2 boddragers eens uit te keren na hun beider
overlijden
2. aan de kinderen van Anthonius van den Doren en diens huidige vrouw Hadewych
een hoeve in Woensel op Oud Acht in 'Lysmortel' en 5 bunder beemd in Gunterslaar
[in Best]; op de hoeve en op de beemd zit een pachter; voorwaarde is dat deze
kinderen de hoeve niet mogen vervreemden of bezwaren
3. mochten zij allen sterven zonder wettig nageslacht na te laten, het goed naar de
Tafel van de H. Geest gaat. In dat geval moet de Tafel daarvan jaarlijks twee spynden
van ieder 9 mud rogge houden resp. op Allerheiligen en Driekoningen
plaats van de handeling:
woonhuis van de testatoren op de Oude Hulst in 's-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Petrus van Orthen en
Willem van Megen beide priesters
bijz.: zij maakten een testament op 30 oktober 1411 voor notaris Rudolf Ketken maar
daarvan is toen alleen een protocollaire minuut opgemaakt; zie ook de opdracht van de
officiaal van 24 februari 141 (nr. 1645a)
Zie ook nr. 1631.

1736.
1427, 6 oktober
Erfdeling landerijen Schijndel, Wijbosch, Delschot en Schrijvershoeve
voor: GHERART VAN DEN EEKER, JAN VAN DUYT, JAN VAN HOUTHEM, PAUWELS VAN
GERWEN, GHYSBRECHT COSTKENS ENDE HENRIC HENR. PERSOENS SOENS SOEN,
schepenen van Schijndel
partijen:
A. Jan z.v.w. Jan Ryckaars soen gehuwd met Yde d.v.w. Henric Egens
B. Arnt Eghen, schepen van Schijndel
C. Mathys z.v.w. Henric Egens
Zij delen de erfenis van hun oom Henric Egens
aan A: een stuk erf in WYBOSCH in Schijndel grenzend aan de gemene weg, drie kleine
stukken beemd in IN DIE GEMEYN BEEMDE AEN 'T DELSCOT in Schijndel
De overige partijen worden niet vermeld
lasten: erfpacht van 7 lopen rogge, de gebuurcijns en de andere ONRAET en ‘...Ende oft men
naemaels gewoenliken onraet vonde daer men nu ter tyt niet af en weet, dien onraet sullen

sy [ = de drie partijen] gelyc gelden ende sculdich sijn te verbueten...’.
Taal: Middelnederlands
Met het gave schependomszegel.

1737.
1427, 21 november
Vidimus nr. 1712
Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr. 1712a.

1738.
1427, 21 november
Overdracht land Rosmalen Klein Nuland
Gerardus van den Ven Rumers soen en jonkvrouwe Jacoba van Gouburdingen en
Bartholomeus van Gouburdingen en Mechtildis beide k.v.w. Hubertus Voerts soen dragen
over
aan: Rutgherus van Kessel z.v.w. Johannes Cortroc
van: 3 hont land in Rosmalen in CLEYN NUWELANT grenzend aan Godefridus van Os, ridder.

1739.
1427, 27 november
Overdracht heiveld St. Michielsgestel
Wilhelmus en Wolterus k.v.w. Eylkinus gend. Willem soen; en
Johannes van Woensel gehuwd met Catharina d.v.w. Eylkinus voornd. dragen over
aan: Godescalcus Roesmont
van: een vijfde deel en al hun rechten op een heiveld in St. Michielsgestel OPTEN HOUWE
op de rug:: ‘van den heyvelt in den Hou tot Herlaer aen myn busselken’
(ander schrift) ‘dat vyfte deel van 1 hey campe te Gestel by Herlare’.

1740.
1427, 27 november
Erkenning recht van naasting nr. 1739
door: Godescalcus Roesmont
t.b.v.: Woltherus Doirs
van: recht van naasting op het land vermeld in nr. 1739.

1741.
1427, 27 november

Overdracht recht van naasting nr. 1739
door: Woltherus Doirs
t.b.v.: Godescalcus Roesmont
van: recht van naasting op het land vermeld in nr. 1739.

1742.
vervallen.
overgebracht naar het archief van het Groot Gasthuis.

1743.
1427, 5 december
het uur van de completen
Testament Bele Happen huis Hinthamerstraat (volledig)
huis Hinthamerstraat
Notaris Herman ten Kolke van Doesburg priester van het bisdom Utrecht oorkondt
Bele Happen w.v. Henricus Cuper poorteres van 's-Hertogenbosch maakt haar testament
zij is gezond van geest maar kwijnend en ziek van lichaam
Zij vermaakt:
1. aan de fabriek van de St. Lambertuskerk in Luik 1 lichte of currente gulden (‘unum
florenum levem sive currentem’) eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 lichte gulden eens
3. aan Maria in deze kerk 6 lichte gulden eens
4. aan de kapelaans in deze kerk 1 lichte gulden eens
5. aan de kosters van deze kerk ½ lichte gulden eens
6. aan St. Catharina in deze kerk 1 lichte gulden eens
7. aan de Tafel van de H. Geest en aan het Groot Gasthuis de helft van huizen en erven
in de Hinthamerstraat strekkend van de straat tot aan het St. Janskerkhof; de
testatrix woont in deze huizen
8. aan Aleid d.v. Gerard ‘Brunen’ haar deel van een bed van 2 ½ el en een nieuwe kist
of ‘screyney’ , nog een oude kist en 6 Beierse gulden eens
9. aan Willem z.v. Jan van Heusden een bed van 2 el met twee paar lakens en een dek
(‘coopertorio’) en 12 Beierse gulden eens
10. aan ‘Tricus’ z.v. Christiaan 3 Beierse gulden eens
11. aan Jan Speldenmaker z.v. Arnoud 1 Beierse gulden eens
12. aan de k,inderen van wijlen Gerard ‘Brunen’ 12 Beierse gulden eens
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testatrix in de Hinthamerstraat

getuigen van de handeling:
Peter van Keulen
Matthys van Keulen en
‘Tricus’ van Bladel leken en poorters van 's-Hertogenbosch
Op de rug: Testamentum Belen Cupers van enen halven huys in dye Hinthamerstr. aen die
kerchof’

1744.
1427, 17 december
Deling beemd Schijndel
partijen:
A. mr. Godefridus van Rode meester van de Tafel van de H. Geest handelend met
toestemming van de provisor
B. Ghiselbertus Wouters soen gehuwd met Aleydis d.v.w. Petrus Luyten soen en hun zoon
Petrus
Zij delen een beemd in Schijndel gelegen aan de Aa en aan DAT YMERKEN in twee gelijke
delen.

1745.
1428, 9 januari
Aflossing erfcijns huis Orthenstraat
Notaris Jacobus Croy oorkondt.
betreft: een erfcijns van £ 13 payment ('communis pagamenti') die was gevestigd bij de
koop door Johannes Batenzoen voornd. van een huis in de Orthenstraat en die nu door
Johannes Batenzoon kanunnik in de St. Janskerk met 104 Franse kronen (gerekend 8 kronen
per pond) wordt afgelost
plaats van de handeling:
de markt van ‘s-Hertogenbosch
getuigen van de handeling:
Amisius (?) Volker en Henricus Gruter, poorters van ‘s-Hertogenbosch.
Deze oorkonde is alleen voorzien van de handtekening van de notaris.

1746.
1428, 16 januari
Overdracht erfcijns Vughterstraat - Jodenpoort

Alardus z.v.w. Goeswinus van Meghen gehuwd met Katherina;
Anthonius z.v.w. Johannes van Beerlikem gehuwd met Yda;
beide vrouwen zijn d.v.w. Arnoldus die Deynsser
aan: Johannes Vynninck z.v.w. Willelmus Vynninck
van: erfcijns 30 schelling payment
uit: de helft van een erfgoed aan de Vughterstraat naast de Jodenpoort
bijz.: Alardus en Anthonius zullen de kinderen v.w. Arnoldus z.v.w. Arnoldus die Deynsser
gend. Johannes, Arnoldus en Jordanus, zodra deze meerderjarig zullen zijn afstand laten
doen van hun rechten op dit goed.

1747.
1428, 29 januari
Waarborg land Teeffelen
Henricus van den Yvelaer z.v.w. Petrus van den Yvelaer geeft garantie
aan: mr. Martinus van Zoemeren (zie nr. 1714)
betreft: hij garandeert dat er met uitzondering van de onderhoudsplicht van 2 roeden dijk
geen lasten rusten op het in nr. 1714 verkochte land.

1748.
1428, 23 februari
Belofte in verband met overdracht land Rosmalen
door: Godefridus van Lit, kramer
aan: Tielmannus z.v.w. Johannes Pykevets
betreft: hij zal Willelmus, Godefridus, Nycolaus, Heylwigis en Nycolaas k.v.w. Nycolaus Hels,
zodra zij meerderjarig zullen zijn afstand laten doen van hun rechten op 2 bunder beemd
achter Rosmalen in DIE BUSGHER BUENRE grenzend aan Porta Coeli.

1749.
1428, 23 februari
Afstand rechten land Rosmalen
Willelmus Hels en Everardus van Amersvoirt doet afstand
t.b.v.: Tielmannus z.v.w. Johannes Pykevets
van: hun rechten op het land vermeld in nr. 1748
bijz.: Everardus belooft dat hij zijn dochter Zweveldis, zodra zij meerderjarig zal zijn, afstand
zal laten doen van haar rechten op dit land.

1750.

1428, 3 maart
Erfdeling goederen Asten, Berkel, Berlicum, Bladel, ‘s-Hertogenbosch (Hinthamerstraat,
Oude Hulst en Papenhulst), Cromvoirt, Diessen, Dommelen, Eersel, Geffen, Moergestel,
St. Oedenrode, Veghel en Woensel
partijen:
A.
Godescalcus van Veen, abt van Berne
Bernardus van den Wiel, zijn broeder
Elysabeth, hun zuster en w.v. Ghiselbertus van Mallant;
en
Ghiselbertus van Well en Paulus zijn broeder;
en
Berisius van Authuesden en Arnoldus zijn broeder, Nycholaus Lathouwer gehuwd met Oda
d.v.w. Berisius van Authuesden
B.
Arnoldus Rover z.v.w. Emondus Rover, ridder, en Gerlacus de broeder van Arnoldus;
Ghiselbertus Coptyten en jonkvrouwe Jutta zijn zuster, k.v.w. Willelmus Coptyten
Zij delen de erfenis van w. Arnoldus van Andel
aan A:
1. erfpacht 3 ½ mud rogge uit goederen in HODONC (ligging niet nader aangeduid)
2. erfpacht 6 mud rogge Eindhovense maat te leveren in Dommelen uit een hoeve aldaar
3. een vierde deel van een erfpacht van 1 mud rogge Eerselse maat uit het goed TEN
KEIRCHOVE in Dommelen
4. een vierde deel van een erfpacht van 1 mud rogge Eerselse maat uit DIE MOELENACKER
en DEN LANGENBEEMT in Dommelen achter de kerk aldaar
5. de helft van een erfpacht van 10 mud rogge Eerselse maat te leveren in Eersel uit de
windmolen gelegen tussen Eersel en Steensel
6. de helft van een erfpacht van 5 mud rogge Eerselse maat uit als 5.
7. erfpacht van 1 mud rogge uit 6 mud rogge uit goederen in Berkel en uit een erfpacht van
3 mud rogge uit een hoeve in Cromvoirt
8. erfpacht van 3 malder uit 5 morgen land gend. DIE HODONC, uit 1½ morgen land gend.
AEN DEN LANGENBERCH en DEN NYENDAM, uit huis en hofstad en 2 morgen land aldaar
gelegen (de parochie wordt niet vermeld)
9. erfpacht van 3 sester rogge uit 7 sester uit een stuk land in Veghel
10. erfpacht ½ mud rogge uit 7 sester uit een stuk land in Veghel
11. erfpacht ½ mud rogge uit 4 lopenzaad land in DIE LOE aldaar
12. erfcijns 40 schelling oudgeld (ad 16 penningen) uit een erfgoed in Hinthamerstraat
13. erfcijns 40 schelling payment uit huis, erf en hof aan de Oude Hulst
14. erfcijns 2 oude schilden uit huis, erf en hof aan de erfcijns
15. erfcijns 6 oude schilden uit de JAN METTEN BEEMT van 4 bunder in Diessen grenzend
aan de gemene weg en uit een beemd in Moergestel en uit een stuk land in Diessen op

TOMMEL
Totaal partij a: erfpachten ter waarde van 24,4 mud rogge, erfcijnzen ter waarde van 8 oude
schilden, £ 2 en £ 2 oudgeld
aan B:
16. erfpacht 6 mud rogge Helmondse maat uit het goed TE HOUBRAKEN in Asten
17. erfpacht 2 mud rogge uit de beemd LILAIR van 8 bunder in Asten
18. erfpacht 8 mud rogge uit 16 mud rogge uit de helft van het goed TEN BROECK in
Woensel
19. erfpacht 1½ mud rogge uit alle goederen van Luppo Haveloes in Geffen
20. erfcijns £ 3 payment uit het goed EYNDHOVEN in Bladel naast het erfgoed gend. DIE
HOSTAT
21. erfcijns 40 schelling payment uit huis en hof naast de boomgaard van de
minderbroeders in ‘s-Hertogenbosch
22. erfcijns 4 oude schilden uit huis en erf in de Hinthamerstraat
23. erfcijns 5 oude schilden uit de hoeve van Arnoldus z.v.w. Emondus Rover, ridder gend.
MEYENSFOIRT [onder Woensel]
24. erfcijns 40 schelling payment uit £ 20 payment uit een hoeve v.w. Gerlacus Rover, ridder
gend. TEN HULZE in St. Oedenrode
Totaal partij B: 17½ mud rogge aan erfpachten en £ 7 en 9 oude schilden aan
erfcijnzen
Berisius en Arnoldus van Authuesden zullen hun broer Johannes die nu in het buitenland is
doen instemmen met deze erfdeling zodra hij is teruggekeerd. Als een van de partijen wordt
uitgewonnen, dan zal de schade gelijkelijk door allen gedeeld worden.
onder de pliek: ‘septumplicetur’ (moet in zevenvoud worden afgeschreven)
Deze oorkonde was bestemd voor Arnoldus Rover.

1751.
1428, 11 mei
Overdracht erfpacht heerlijkheid Gemert
Henricus van Aerle
aan: Kartha (sic) d.v.w. Ywanus van Tricht
van: erfpacht 16 mud rogge
uit: de heerlijkheid Gemert met al zijn toebehoren en uit alle erfgoederen, renten, cijnzen,
molens, akkerlanden, beemden,heivelden, erfpachten en zekere andere erfgoederen
gelegen binnen de jurisdictie en het dorp van Gemert en elders binnen de balije van den
Biezen
Henricus had deze erfpacht gekocht van Ywanus van Cortenbach, commandeur van de balije
voornd.
Kartha zal deze erfpacht gedurende haar leven bezitten. Na haar dood erven haar

natuurlijke kinderen Godefridus, Margareta, Heilwigis en Katherina, verwekt door w.
Theodericus van Geldrop, priester, deze erfpacht. Mocht deze door de commandeur
voornd. afgelost worden, dan moet Kartha in overleg met genoemde kinderen of hun
voogden het vrijgekomen geld beleggen in erfgoederen gelegen in de Meierij van ’sHertogenbosch. Mocht een van de kinderen zonder wettig nageslacht na te laten overlijden,
dan erven de nog levende broers en zusters, zoals dit in het testament van Theodericus
voornd. bepaald is; Kartha heeft dit beloofd ten overstaan van mr. Martinus van Zoemeren
t.b.v. haar natuurlijke kinderen

1752.
1428, 21 mei
Overdracht recht van naasting erfpacht ligging onbekend
Johannes van Goch draagt over
aan: Engela natuurlijke d.v.w. Arnoldus den Ghoer (koopster)
van: zijn recht van naasting op een erfpacht van 1½ mud rogge
uit: niet vermeld
verkoper: Johannes z.v.w. Jacobus van Berlikem.

1753.
1428, 10 juni
Erfdeling landerijen Geffen
partijen:
A. Petrus
B. Ghibo
C. Danyel
D. Johannes
alle kinderen v.w. Petrus van den Bezel
aan A:
de helft van een kamp van 1 mudzaad in Geffen in CRISSBROECK (?) te delen in de lengte
aan B:
de andere helft van voornoemde kamp
aan C:
stuk land gend. DAT BERKENLAER en een stuk land gend. DIE HEYSTREPE daaraan gelegen in
Geffen aan DIE HEYDE grenzend aan de steeg en de gemene weg
aan D:
een kamp land aldaar op/aan DIE HEYDE grenzend aan de gemene weg
Zj verdelen ook de op de erfenis rustende lasten en wijzen daarvoor andere onderpanden
aan namelijk:
de helft van een erfpacht van 1 mud rogge uit het goed onder A., voorheen gaande uit het

goed onder D.
erfpacht van 9 lopen rogge uit 14 lopen uit het goed onder B.
partij C betaalt erfcijnzen van 1 oude groot ('grossum antiquum') en 1 oude zwarte ('nigrum
antiquum') en een erfpacht van 3 lopen rogge aan de fabriek van de kerk van Geffen en 5
lopen rogge uit 14 lopen uit de aan hem toebedeelde goederen en erfcijnzen van 1 oude
groot en 1 oude zwarte (als voor)
Mochten er nog meer lasten blijken te zijn, dan worden deze gelijkelijk verdeeld.

1754. 1428, 9 juli
Afstand rechten ligging onbekend
Hubertus gend. Hepken z.v.w. Hubertus gend. Hepken van Gherwen doet afstand
t.b.v.: Maria d.v.w. Ywanus van den Berghe
van: zijn rechten op een erfpacht van 1 mud rogge
uit: niet vermeld
voormalige bezitter: Arnoldus gend. Ywaen z.v.w. Hubertus [sr.] voornd.

1755.
1428, 29 juli
Betalingsbelofte som gelds
Stephanus die Huessche natuurlijke z.v.w. Henricus die Huessche belooft te betalen
aan: Godefridus Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
betreft: hij zal vijf jaar achtereen jaarlijks op Kerstmis 3 Beierse gulden betalen.
De monetaire frasering luidt: 'tres aureos florenos communiter beyers gulden vocartos'.

1756.
1428, 14 augustus
Overdracht erfcijns hoeve Oss
Johannes van Ryswyc natuurlijke z.v.w. Willelmus van Vlaenderen en Luytgardis van Erp
dragen over
aan: mr. Martinus van Zoemeren t.b.v. Theodericus van der Steghen
van Zevenem
van: erfcijns 40 schelling payment
uit: 1½ morgen land in Oss in HEYN HENSSEN SOENS HOEVE.

1757.
1428, 17 november
Overdracht erfpacht Stiphout goed Ten Dijke

Albertus van Beke en zijn broeder Johannes k.v.w. Wellinus van Beke
aan: Johannes natuurlijke z.v.w. Theodericus Rover, ridder
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: de hoeve van w. Symon van Geldenaken z.v.w. Woltherus van Geldenaken, ridder gend.
'T GUET TEN DIKE in Stiphout.

1758.
1428, 18 november
Vestiging erfcijns kamp Gemonde
Gerardus van Bucstel z.v.w. Johannes gend. Paep Jan (zie ook nr. 1762) vestigt
t.b.v.: Arnoldus van Beke z.v.w. Johannes Jacops soen
van: erfcijns £ 7 payment
uit: een kamp lands gend. DIE LOEDSHOEVE in de parochie van Gemonde
(zonder vermelding van jurisdictie)
bijz.: de eerste termijn vervalt pas na de dood van de verkoper.

1759.
1428, 26 november
Overdracht erfcijns Heeswijk goed Op de Zoomgraaf
Gerardus van Vladeracken z.v.w. Arnoldus van Vladeracken draagt over
aan: mr. Martinus van Zoemeren t.b.v. Jacobus van Vladeracken
van: erfcijns £ 20
uit: het goed OP DEN ZOEMGRAVE in Heeswijk.

1760.
1428, 3 december
Betalingsbelofte som gelds
Gerardus Zonck de zadelmaker belooft aan
aan: Johannes van Broegel z.v.w. Arnoldus Stamelart van Broegel
betreft: hij zal op Pasen a.s. 83 Arnoldusgulden betalen.
De monetaire frasering luidt: 'octuagintatres aureos florenos communiter Arnoldus gulden
vocatos'.

1761.
1429, 12 januari
Overdracht erfpacht hoeve Kerkoerle en Blaarthem
Gerardus van Bucstel z.v.w. Johannes gend. Pape Jan draagt over

aan: Elyas van den Venne z.v.w. Johannes van den Venne en aan Heilwigis d.v.w. Ghibo van
den Brande
van: erfpacht 8 sester rogge uit 18 sester
uit: de helft en 1/16de deel van een hoeve in de parochie van KEIRCOIRLE en Blaarthem en
uit de cijnzen die uit deze hoeve gaan.

1762.
1429, 12 januari
Erkenning recht van naasting nr. 1761
Elyas van den Venne erkent
t.b.v.: Theodericus van Beerze z.v.w. Lambertus van Beerze
van: zijn recht van naasting op de erfpacht vermeld onder nr. 1761.

1763.
1429, 12 januari
Overdracht recht van naasting nr. 1761
Theodericus van Beerze z.v.w. Lambertus van Beerze
aan: Elyas van den Venne en Heilwigis d.v.w. Ghibo van den Brande
van: zijn recht van naasting op de erfpacht vermeld in nr. 1761.

1763.
1429, 12 januari
Overdracht erfpacht landerijen St. Michielsgestel
Johannes van Best z.v.w. Johannes van Best en van Elysabeth (Elysabeth is d.v.w. Johannes
Becker Sheerden)
aan: Herberga d.v.w. Thomas Pottey gedurende haar leven voor twee derde deel en aan Yda
w.v. Woltherus Pottey gedurende haar leven voor een derde deel en daarna aan Katharina
d.v.w. Petrus van Loen en na de dood van Katharina aan de kinderen van Katharina
van: erfpacht 1½ mud rogge
uit: DIE GANSEACKER groot 5 lopenzaad grenzend aan Theodericus van Hoerne heer van
Perweys en van Cranenborch, ridder; uit een beemdje daarnaast en uit de helft van een
beemd in DIE BOSSCHE, alles in St. Michielsgestel
voorw.: mocht Yda huwen, dan vervalt haar deel aan de personen die krachtens het
testament van Woltherus Pottey de erfgoederen te kopen voor 500 Franse kronen, zullen
erven.

1765.
1429, 29 januari

Uitgifte erfpacht landerijen Heeswijk
Petrus z.v.w. Theodericus Peters soen van Hezewyck geeft uit
aan: Godefridus van den Eynde z.v.w. Johannes van den Eynde en aan Mechtildis d.v.w.
Theodericus Peters soen
van: een zesde deel van de volgende goederen:
1. huis, erf en hof en aangelegen erfgoederen deels akker- deels weiland, in Heeswijk aan
DIE HEYDE grenzend aan de gemene weg, aan het water gend. DIE MEER en aan de gemene
heide
2. stuk land gend. DIE CLOET gelegen bij de kapel aldaar en grenzend aan de heer van
Heeswijk en aan de weg
3. stuk land aldaar OPT VELT grenzend aan DIE VELTSTRAET
4. stuk akkerland aldaar bij DIE BOENTUYN grenzend aan de gemene weg en aan de fabriek
van de kerk van Heeswijk in DIE BUENRE
5. een zesde deel in ½ bu beemd in 1 bunder beemd in Heeswij in DIE BUENRE
6. een kamp lands in Dinther bij de kerk grenzend aan de fabriek van deze kerk, aan de THG
en aan het kerkhof
7. stuk land aldaar OPT REYTSEL
8. de erfgoederen die geërfd van zijn ouders gelegen in Heeswijk, Dinther en Schijndel met
uitzondering van de leengoederen
voor: de lasten en een erfpacht van 1 mud rogge

1766.
1429, 11 februari
Vestiging erfpacht goederen Gerwen
Petrus die Yegher z.v.w. Cristianus die Yegher en Hilla (Hilla d.v.w. Goeswinus Roefs soen)
vestigt
t.b.v.: Maria d.v.w. Ywanus van den Berghe
van: erfpacht 14 lopen rogge Nuenense maat te leveren in Gerwen
uit:
1. huis, erf en hof in Gerwen grenzend aan de gemene straat
2. een beemdje gend. 'T STEENBROECK aldaar
lasten: erfcijnzen van ½ oude Vlaamse groot uit 1. en van 2 oude groten uit 2.

1767.
1429, 18 maart
Overdracht land St. Michielsgestel
Johannes van Vucht z.v.w. Theodericus [de ?] Molnere van Vucht Gerits soen draagt over
aan: Petrus die Hoessche z.v.w. Arnoldus van der Braken
van: de helft van een stuk land gend. LIEVENROT in St. Michielsgestel naast de twee hekken
(REPAGULA).

1768.
1429, 18 maart
Verkoop land St. Michielsgestel
Henricus Key sr. en zijn broeder Henricus k.v.w. Ludekinus mitten Ymen draagt na verkoop
over
aan: Petrus die Hoessche z.v.w. Arnoldus van der Braken
van: de andere helft van het land gend. LIEVENROT in St. Michielsgestel (zie nr 1767)
lasten: de grondcijns en de dijklasten.

1769.
1429, 18 maart
Overdracht erfpacht land St. Michielsgestel
Johannes Priker z.v.w. Petrus Priker van den Pettelaer; Henricus Priker z.v.w. Lambertus
Priker; Ghiselbertus Kesselman schoonzoon v.w. Lambertus Priker voornd. dragen over
aan: Petrus die Hoessche z.v.w. Arnoldus van der Braken
van: erfpacht 5 lopnen rogge
uit: het land vermeld onder nr. 1767.

1770.
1429, 18 maart
Verkoop beemd St. Michielsgestel
Henricus Key (zie nr. 1768) en Johannes Priker (zie nr. 1769) draagt na verkoop over
aan: Petrus die Hoessche z.v.w. Arnoldus van der Braken
van: een beemd bij het LIEVENROT in St. Michielsgestel grenzend aan het erfgoed gend.
LIEVENROT, de gemene weg en DIE GRASHOF
lasten: de grondcijns, de dijklasten en een erfpacht van 1 mud rogge aan de verkopers.

1771.
1429, 18 maart
Uitgifte erfcijns huis Windmolenbergstraat
Mychael Loeken z.v.w. Petrus geeft uit
aan: Johannes z.v.w. Henricus Goukens van Gherwen
van: huis, erf en hof aan de Windmolenbergstraat
voor: erfcijns 20 schelling payment
lasten: erfcijnzen van 11 penningen aan de hertog, 20 schelling payment aan Nycolaus gend.
Coel van Dynther en 20 schelling payment aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof.

op de rug:: onder andere ' Jois Bap/tae II lb pag.'

1772.
1429, 21 maart
Uitgifte erfpacht huis en landerijen Enschot
Johannes van Beerze als meester van het Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisor(en) en Willelmus Loyer z.v.w. Willelmus Loyer geven uit
aan: Aleydis w.v. Willelmus Oirleman en hun zoon Wolterus
van:
1. hofstad met een huis erop in Enschot grenzend aan de gemene weg
2. stuk land gend. DIE BOGART grenzend aan de gemene weg en de gemeijnte
3. stuk land gend. 'T GOGHELOE strekkend vanaf de gemene weg tot aan de gemene straat
4. stuk land gend. DIE WATERLAET grenzend aan de gemene weg
5. stuk land gend. DIE BREDEECKER
6. stuk land gend. DIE OESTECKER grenzend aan de gemene weg
7. stuk land gend. DIE KEERZACKER grenzend aan de gemene weg
8. stuk land gend. DIE BREDEECKER
9. stuk land gend. DIE KEIRCACKER grenzend aan de gemene weg
10. stuk land OP DIE ZWARTRYT
11. stuk land gend. DIE EEN EYCK
12. stuk land gend. DIE HALL grenzend aan de gemene weg
13. 9 andere stukken land zonder eigennaam
voor: erfpacht 5 mud rogge, voor de helft toekomend aan de Tafel en voor de andere helft
aan Willelmus Loyer
lasten: grondcijnzen
onder de pliek: blijkt dat deze oorkonde in drievoud is uitgeschreven, een voor de Tafel, een
voor Aleydis en een voor Willelmus; dit exemplaar was voor de Tafel.

1772a.
1429, 31 maart
Overdracht erfpacht huis en landerijen Gemonde
Matheus van der Strathen z.v.w. Petrus van der Strathen draagt over
aan: mr. Martinus van Zoemeren t.b.v. Jutta w.v. Johannes van Griensvenne en t.b.v. de
kinderen van Jutta en Johannes voornd.
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: de helft van een huis, erf en hof in Gemonde grenzend aan de gemene weg en uit een
aangelegen akker gend. DIE RUEYNLOECT groot 12 lopenzaad
bijz.: Matheus stelt als extra onderpand voor de betaling van deze erfpacht de helft van 'S
WRITERSHOVE in Schijndel in het LIESSCHOT.

1773.
1429, 28 april
Belofte in verband met erfpacht land St. Michielsgestel

Johannes van Wcht z.v.w. Theodericus die Molner belooft
aan: Petrus die Hoessche (zie nr. 1767)
betreft: hij zal een erfpacht in een stuk land gend 'T LIEVENROT in St. Michielsgestel, tot nu
toe verschuldigd aan Petrus Lockart, voortaan aan Petrus die Hoesch leveren.

1774.
1429, 10 mei
Afstand rechten goederen Hinthamerstraat en Oss
Johannes z.v.w. Theodericus Coppen soen gehuwd met Mechtildis d.v.w. Theodericus
Spoermeker doet afstand
t.b.v.: Theodericus Spoermeker van Scynle
betreft: huis, erf en hof aan de Hinthamerstraat, het smederijgereedschap dat Theodericus
Spoermeker na zijn dood achterliet en een erfpacht van 2½ lopen rogge waarvan de
debiteur in Oss woonde.

1775.
1429, 10 juni
Overdracht erfgoed Markt
Rutgherus z.v.w. Gerardus Pyleck van Gorichem draagt over
aan: Laurencius natuurlijke z.v.w. Gerardus van Laerhoven
van: een zesde deel van een erfgoed v.w. Arnoldus Rover, ridder, gelegen achter het erfgoed
van Amelius Specier en grenzend aan de oude stadsmuur, met de gebouwen erop.

1776.
1429, 10 juni
Overdracht recht van naasting nr. 1775
Arnoldus z.v. Rutgherus van Gorichem draagt over
aan: Laurencius natuurlijke z.v.w. Gerardus van Laerhoven
van: zijn recht van naasting op het erfgoed vermeld onder nr. 1775.

1777.
1429, 8 juli
Betalingsbelofte geld en rogge

Aleydis van den Hoevel en Yda haar dochter beloven te betalen
aan: Johannes van Beerze t.b.v. de Tafel van de H. Geest.
betreft: zij zullen op Kerstmis a.s. 7½ mud en 1 sester rogge en £ 13½ en 2 schelling payment
betalen.
De monetaire frasering luidt: 'tredecim et dimidiam libras et duos solidos communis
pagamenti'.

1778.
1429, 24 juli
Belening hoeve Ouderschie (thans Overschie, wijk van Rotterdam)
Frederik, graaf van Meurs en Saarwerden, momber van de Landen van Hoorne en Altena,
maakt bekend dat hij op verzoek van Aleyt d.v. Peter Oudland, de vroegere bezitter,
Wilhelm van Drongelen beleend heeft met een hoeve van 32 morgen gelegen in
OUDERSCHIEDE. Deze hoeve was ooit van haar grootvader Schobland van Zwijndrecht en
grenst in het oosten aan de kerk van Onderschie en in het westen aan meester Symon,
schoolmeester van Rotterdam.
plaats: te Woudrichem
Op de rug:: ‘nichil amplius mensa deservit’ [is van geen nut meer voor de tafel]
'dit is all ge...ende de vondeling hadden daer van acht gulden bi hulpen heer Dircx van der
Meerwede
Taal: Nederduits
Met het zegel van de oorkonder.

1779.
1429, 19 oktober
Testament Liesbeth weduwe Peter (uittreksel)
goederen Den Dungen
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester van het bisdom Utrecht, oorkondt
Elisabeth w.v. Johannes Petri wonend in het dorp Den Dungen maakt haar testament
legaten:
aan de Tafel van de H. Geest een legaat van een erfpacht van 1 malder rogge uit goederen
OP DIE POELDONCK in Den Dungen ter vergoeding van een erfpacht van ½ lopen rogge
waarvan de testatrix vermoedt dat zij deze de Tafel nog schuldig is en voorts aan de Tafel
een legaat van 3 malder rogge eens voor de achterstallen van de voornoemde erfpacht van
½ lopen.
plaats van de handeling
woonhuis van de testatrix in Den Dungen

getuigen van de handeling
Jacobus Theoderici, clericus en koster van de St. Janskerk
Nycolaus van Brabant Willelmus van der Boydonck en
Johannes Reyneri, leken van de bisdommen Luik en Utrecht

1779a.
1429, 15 december
Verkoop akker Moergestel
Willem de Wit z.v.w. Klaas de Wit draagt na verkoop over
aan: Gerard Schilder z.v.w. Klaas
van: stuk land gend. ALARTS ECKER (zie nr. 1729a)
lasten: erfpacht van 40 lopen rogge (zie nr. 1729a)
Gevidimeerd in de oorkonde d.d. 11 juni 1456 (nr. 2332).

1780.
1429, 30 december
Verkoop land Gerwen
Petrus die Yegher z.v.w. Cristianus en Hilla d.v.w. Goeswinus Roefs soen dragen na verkoop
over
aan: Johannes van Beerze t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: stuk land in Gerwen op DIE HOEVEL grenzend aan de gemene weg
lasten: erfcijns ½ Vlaamse groot aan de fabriek van de kerk van Nuenen.

1781.
1430, 13 januari
Overdracht goederen St. Michielsgestel
Johannes z.v.w. Gerardus van Helden draagt over
aan: Johannes z.v.w. Matheus Peters soen
van: alle goederen die afkomstig zijn van Aleydis d.v.w. Hilla van Ysch [geen nadere
aanduiding].

1781a.
1430, 25 januari (indien Kerststijl)
1431, 25 januari (indien Paasstijl)
Verkoop beemd St. Oedenrode
voor: LAMBRECHT VAN TARTWIJC ENDE DIRC STAP, schepenen van St. Oedenrode

door: Jan z.v.w. Lucas Peter van den Nuwenhuys mede namens Lucas zijn broer voor twee
derde deel en Merten Rutgher Mertens soen gehuwd met Katheline d.v.w. Lucas
voornd. voor een derde deel dragen na verkoop over
aan: Mathys z.v.w. Jan Mathys 's Vleeshuwers
van: stuk beemd op GHEEN ESPONC in St. Oedenrode grenzend aan de gemeijnte
lasten: erfcijns 1 oude groot
Alleen bewaard in gevidimeerde vorm zie nr. 1806, d.d. 22 maart 1431.
De oorkonde uit St. Oedenrode is in het Middelnederlands, die van de schepenen van ‘sHertogenbosch in het Latijn.

1782.
1430, 31 januari
Overdracht erfpacht hoeve Ter Egelvoort Esch en Boxtel
Johannes Wall z.v.w. Woltherus Wall en gehuwd met Gertrudis d.v.w. Jacobus Kesselman
aan: Johannes van Beerze z.v.w. Petrus van Beerze
van: de helft van een erfpacht van 4 mud rogge
uit: de hoeve TER EGELVOIRT in Boxtel en Esch.

1783.
1430, 31 januari
Belofte met betrekking tot transactie nr. 1782
Johannes Wall (zie nr. 1782)
aan: Johannes van Beerze (zie nr. 1782)
betreft: hij zal Jacobus Kesselman, zodra deze in ‘s-Hertogenbosch is teruggekeerd, met de
transactie vermeld onder nr. 1782 doen instemmen
Op de rug:: ‘... soe heeft Jacop vertegen ende alsmen dien brief heeft zal men dezen
breken’.

1784.
1430, 31 januari
Vestiging erfcijns land Schijndel
Everardus die Jonghe z.v.w. Ricoldus die Jonghe
t.b.v. Paulus van Uden z.v.w. Tielmannus van Uden
van: erfcijns 20 schellingen payment
uit: stuk land in Schijndel in VER TRUDEN HOVE grenzend aan de gemeijnte.

1785.
1430, 17 februari

Openbare verkoop land Lithoijen
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerardus Moll van Dryel gemachtigd door Johannes van Beerze als meester van het Tafel
van de H. Geest die daarin gericht was, draagt na verkoop over
aan: Theodericus van der Steghen van Zevenem
van: de in nr. 150 en 156 genoemde erfcijns van £ 8 oudgeld (ad 16 d. de oude groot)
wegens: achterstalligheid
Op de rug: ‘in Lithoijen Bertholomeus van Goburdingen £ XVI.

1786.
1430, 24 februari
Vestiging erfpacht goederen Blaarthem
Johannes van Dussen z.v. Johannes van Dussen en jonkvrouwe Oda d.v.w. Johannes van
Nuwelant
t.b.v. Nycholaus van Loenen
van: erfpacht 3 mud rogge
uit: een zesde deel van zekere goederen in Blaarthem
bijz.: nadat de vader afstand heeft gedaan van de tocht.

1787.
1430, 4 maart
Schenking erfpacht goederen Waalre
voor: nots. Johannes Gruter van Venrade, priester bisdom Luik
door: Henricus van Vosberghe z.v.w. Petrus van Vosberghe, poorter van ‘s-Hertogenbosch
en naaste erfgenaam v.w. Gerardus van Heeswijk; door de executeurs van het testament
van Gerardus voornoemd te weten Gerardus z.v.w. Walterus van Vinckel, bakker, en
Gerardus Topp, is Henricus van Vosberghe in hun plaats benoemd tot executeur, zoals bleek
uit een oorkonde verleden voor nots. Arnoldus van Dijk, clericus van het bisdom Luik
aan: Johannes van Beerze als meester van het Tafel van de H. Geest
van: erfpacht van 2 mud rogge uit goederen in Waalre bestemd voor de huisarmen (zie het
testament van Gerardus van Heeswijk, nr. 1582 d.d. 4 september 1416)
plaats van de handeling:
de St. Janskerk voor en bij het z.g. altaar van de derde H. Mis
getuigen van de handeling:
Bernardus van Loey, priester en kanunnik met een prebende
Dirk van der Steghen, clericus.
Zie ook nr. 1582.

1788.
1430, 14 maart
Overdracht recht van vruchtgebruik goed Ten Langelaar Budel
Willelmus van Langelaar z.v. Laurencius van den Rode en w. Sophia d.v.w. Willelmus van
Langelaar draagt over
aan: Gerardus Bac z.v.w. Bertoldus en jonkvrouwe Mechtildis
van: recht van vruchtgebruik op het goed TEN LANGELAER in Budel en alle andere goederen
v.w. Willelmus van Langelaar gelegen in de heerlijkheid en het gebied van Cranendonk
bijz.: deze overdracht geldt zolang Mechtildis leeft en is geschied met toestemming van
jonkvrouwe Aleydis van Langelaar, Bruystinus van Oesterwyc en Laurentius van den Rode.

1789.
1430, 24 maart
Afstand rechten erfpacht hoeve Ter Egelvoort Esch en Boxtel
Jacobus Kesselman z.v.w. Jacobus
t.b.v.: Jacobus van Beerze
van: zijn rechten op de erfpacht vermeld in nr. 1782 (zie ook nr. 1783)

1790.
1430, 26 april
uur van de vespers
Testament Egidius van Gerwen (volledig)
huis Hinthamerstraat bij de St. Janskerk
Notaris Johannes Gruter van Venrode priester van het bisdom Luik oorkondt
mr. Egidius van Gerwen, kanunnik van de St. Janskerk en pastoor van St. Michielsgestel,
maakt zijn testament
hij ligt ziek op bed
legaten:
1. aan de fabriek van de kerk van Luik 1 Beierse gulden eens
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 5 Arnhemse gulden eens
3. aan de twee gasthuizen gesticht door Adam van Mierde 1 Engelse nobel
('communem (?) denarium aureum dictum Engeschen noebel‘)
4. aan de fabriek van de kerk van Gestel 4 mud rogge eens die Peter Brok hem
verschuldigd is
5. aan deken en kapittel van de St. Janskerk en aan de priesters verbonden aan deze
kerk respectievelijk een erfcijns van 3 pond payment en 1 pond payment te bewijzen
op zijn goederen of af te lossen tegen 7 Franse kronen per pond payment; bestemd

6.

7.
8.

9.

voor zijn jaargetijde te vieren met kaarsen zoals het kapittel dat gewoon is, met een
mis en een vigilie en een bezoek aan het graf; dit moet onder de kanunniken en
priesters worden verdeeld
aan Margaretha van Gerwen zijn zuster die non is in het Groot Gasthuis zijn linnen
laken en linnen garen dat nog te vinden is bij de wever en 10 Arnhemse gulden van
hertog Arnold
aan Petrus Crom deken van het kapittel zijn nieuwe koorkap mits hij het
executeurschap van zijn testament op zich wil nemen en anders niet
aan de pastoor van Bokhoven zijn brevier en zijn zilveren gordel ('breviarium suum et
cingulum suum argenteum') als hij bereid is het execteurschap op zich te nemen en
anders niet
aan zijn broeder Henricus van Gerwen, apotheker, vermaakt hij zijn huis en erf en
het erfgoed met al zijn toebehoren dat gelegen is bij de St. Janskerk aan de
Hinthamerstraat tegenover het Tafel van de H. Geest en dat door hem thans
bewoond wordt. Henricus mag dit goed alleen vervreemden of bezwaren als voor
iedereen duidelijk is dat hij arm en behoeftig is. Na zijn dood wordt het huis in drie
delen verdeeld. Het eerste derde deel gaat naar de rector van het altaar van de H.
Michael, Cecilia en Maria Magdalena gelegen in de St. Janskerk in de kooromgang
achter het hoogkoor en gesticht door w. Ghiselbertus Batensoen, kanunnik van de
kerk van Luik, op voorwaarde dat de rector of een door hem aangewezen priester
wekelijks twee heilige Missen celebreert, een voor Onze Lieve Vrouw en een
Requiemmis voor de zielen van de testator en zijn ouders. Het tweede derde deel
gaat naar de Bonnefanten. Het derde derde deel gaat naar zijn natuurlijke dochter
Sophia verwekt bij een vrouw die hij jarenlang vleselijk gekend heeft. Sofie is nu
twee of drie jaar oud. Hij wil omwille van zijn zieleheil dat er voor haar na zijn dood
wordt gezorgd. Mocht Sophia sterven zonder wettig nageslacht na te laten, dan gaat
dit deel van het huis naar de Tafel van de H. Geest.

executele:
Petrus Crom, Henricus van Gerwen en Bartholomeus die deze last spontaan op zich hebben
genomen en Bartholomeus pastoor van Bokhoven die afwezig is.
plaats van de handeling:
het woonhuis van de testator
getuigen van de handeling:
Johannes Osman kanunnik van de St. Janskerk en
Henricus Smits ('Fabri') van Straten, beiden priesters
Op 29 april vulde hij zijn testament nog aan met de bepaling over zijn natuurlijke dochter
Sophia.
plaats van de aanvulling:
voornoemd woonhuis

getuigen van de aanvulling:
Henricus van Gerwen en Margaretha zijn zuster
en
Albertus van Sleden clericus van het bisdom Utrecht

1791.
1430, 8 mei
Overdracht erfcijnzen hofsteden Achter de Tolbrug
Johannes die Rover z.v.w. jonker Theodericus Rover z.v.w. Johannes Rover, ridder draagt
over
aan: mr. Martinus van Zoemeren
van:
1. erfcijnzen van 2 oude groten tournoois en 40 schelling payment ooit beloofd aan
Theodericus Rover z.v.w. Johannes Rover ridder
2. erfcijnzen van 2 oude groten tournoois en 40 schelling payment
uit:
ad 1. een hofstad breed 48 voet voorbij de Tolbrug in het erfgoed van w. Johannes Rover
voornd. [sr.] en zich uit strekkend vanaf een plaats breed 22 voet, met het recht om
samen met anderen deze plaatse [PLATHEA] te gebruiken.
ad 2. uit een hofstad, verdere ligging als onder 1.
bijzonderheid: beide hofsteden zijn ontstaan uit een verkaveling van het erfgoed van v.w.
Johannes Rover [sr.].
op de rug:: (achttiende-eeuwse hand?: '2 gl. Tolbr str.'

1792.
1430, 23 juni
Overdracht land Hintham
Broeder Godefridus van Hoculem, prior, Gerardus Scilder, subprior, Theodericus van
Hoculem, keldermeester, Henricus Buekentop en Johannes z.v. Woltherus Colen, allen
monniken van Porta Coeli dragen over
aan: Johannes van Beerze meester van het Tafel van de H. Geest
van: een kamp lands in Hintham in DIE VLIEDERT aan beide zijden grenzend aan de Tafel van
de H. Geest en verder aan de hoven van Hintham en aan DIE VLIEDERT
bijz.: door Thomas van Hintham vermaakt aan w. Petrus van Woeswyc, monnik in Porta
Coeli t.b.v. dit klooster. Porta Coeli ruilt nu dit land tegen een erfpacht van 6 mud rogge die
Thomas van Hintham aan de Tafel legateerde
Op de rug: ‘van de Koecamp’.

1793.
1430, 3 juli

Belofte inzake windmolen Hintham
Gybo z.v.w. Otto Bruystens belooft aan
aan: Godefridus Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
betreft: hij zal op zijn erfgoederen gelegen in Hintham binnen de twee stenen bruggen
aldaar geen molens, gebouwen, bomen of wilgen neerzetten, die de Tafel zouden kunnen
belemmeren bij het malen op zijn aldaar gelegen staande molens. Hij mag echter wel
knotwilgen (SALICES TRUNCABILES QUOD EXPONETUR CNOET = TER WILLEGEN) planten.
Zie ook nr. 1568 en nr's 1794-1795.

1794.
1430, 3 juli
Betalingsbelofte erfpacht windmolen Hintham
Gybo z.v.w. Otto Bruystens belooft aan
aan: Godefridus Boest t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 5 sester en 1 spint rogge
uit: de windmolen v.w. Otto voornd. in Hintham in de PYNAPPELS CAMP en zijn toebehoren,
uit het maalrecht van deze molen en uit 1 bunder land waarop deze molen staat
Op de rug: c.a. ‘nu vuyt der moelen den Goets huijs behorende’ (na 1500 16de eeuw)
Zie ook de nr's 1658 en 1795.

1795.
1430, 14 juli
Betalingsbelofte erfpacht windmolen Hintham
Arnoldus van Zelant z.v.w. Gerardus en Willelmus van Eyndoven z.v.w. Woltherus belooft te
betalen
aan: mr. Martinus van Zoemeren t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een zesde deel van een erfpacht van 5 sester en 1 spint rogge
uit: een zesde deel van een windmolen in Hintham in EYNDHOUTS op de dijk aldaar en het
bij deze molen behorende erfgoed.

1795a.
1430, 1 augustus
Overdracht recht van naasting erf en erfcijns H. Kruispoort
Arnoldus z.v.w. Jan van ‘Nergentsnae’ draagt over aan Jan z.v.w. Hendrik Oedenzoon zijn
recht van naasting op een erfgoed gelegen buiten de H. Kruispoort [geen belendingen
vermeld] en een erfcijns van 18 oude groten (‘decem et octo grossorum antiquorum’)
[onderand niet vermeld].
op de rug: ‘nr. 101b no 10’.

1796.
1430, 16 augustus
Overdracht land Empel
Johannes Bubnagel draagt over
aan: Johannes van Beerze t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: ½ morgen land in Empel in HENXTEN grenzend aan het erfgoed van de Tafel.

1797.
1430, 3 september
Overdracht land Lithse Ham Lith
voor: FLORIS PANNEKOEC, GHERIT VAN DER POL, HENRIC VAN DER REECK, DIRC
ROMBOUTS, YEWIN SLAGHEN, DIRC COLSZ. ENDE AERT VAN DEN REECK, schepenen van Lith
Florys Pannekoec, een van voornoemde schepenen, draagt over
aan: Jan Hein Vossen zone
van: twee REKEN IN GHEEN HAM
lasten: [het onderhoud van de] DEN HAMDIJC
Taal: Middelnederlands
Het schependomszegel is verloren gegaan.

1798.
1430, 29 september
Overdracht erfpacht landerijen Tilburg
Johannes die Ryck z.v.w. Wolterus die Ryck en Johannes zijn zoon;
Wolterus Vuchts z.v.w. Johannes van Vucht z.v.w. Theodericus van Vucht; Bartholomeus
Wyckenvoirt gehuwd met Mechtildis d.v.w. Petrus Becker
zij dragen over
aan: Willelmus z.v.w. Johannes Jordens
van: erfpacht van 20 lopen rogge en 1 steen vlas tot hekelens toe bereid
uit: stuk land 'T EYNCHOVEN (sic), een stuk land naast dDAT STEENVEKEN en de helft van
een stuk l. alle in Tilburg.

1799.
1430, 29 september
Erkenning recht van naasting nr. 1798
Willelmus z.v.w. Johannes Jordens erkent
t.b.v.: Willelmus Zeelmeker

van: zijn recht van naasting op de erfpacht vermeld in nr. 1798.

1800.
1430, 29 september
Overdracht recht van naasting nr. 1798
Willelmus Zeelmeker draagt over
aan: Willelmus z.v.w. Johannes Jordens
van: het recht van naasting vermeld in nr. 1799.

1801.
1430, 8 november
Overdracht recht van naasting land Schijndel - Lutteleinde
Henricus van den Woude en Henricus van Kessel (de naasters) dragen over
aan: Goeswinus van den Audenhuys z.v. Matheus van den Audenhuys
betreft: de helft van een stuk land in Schijndel in LUTTELEYNDE dat door Aleydis d.v.w.
Henricus Campart en Arnoldus van Kessel was overgedragen aan Godefridus Boest t.b.v.
Gerongius z.v.w. Franco van Kessel
Zie ook de nr's 1820-1821.

1802.
1431, 30 januari
Vestiging erfpacht land Oss
Goeswinus Moedel van der Donck vestigt
t.b.v.: mr. Martinus van Zoemeren t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: stuk land in Oss op DIE CATWYCK.

1802a.
1431, 10 februari
Testament Jan de Jonker (volledig)
Notaris Jan Kousmaker van ‘s-Hertogenbosch, clericus Luik, maakt zijn testament
Jan de Jonker z.v.w. Aart de Jonker, inwoner van het dorp Oirschot, maakt zijn testament
hij is gezond van lichaam en geest
[geen melding van een echtgenote]
legaten:

1.
aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus te Luik 1 oude groot eens
2.
aan de fabriek van de St. Pieterskerk te Oirschot 1 oude groot eens
3.
aan de fabriek van de kapel van St. Odulphus te Best 1 oude groot eens
4.
aan zijn erfgenamen 2 oude groten onder elkaar gelijkelijk te verdelen; zij zijn verder
uitgesloten van de erfenis
5.
al zijn overige goederen aan Hendrik van Oirschot CORRIGIATOR, z.v. Jan Schreinmaker en
poorter van ‘s-Hertogenbosch
plaats van de handeling:
de brouwerij (PROMPTUARIO SEU BRAXATORIO) van Wenemar gend. Witmersz. in de
Postelstraat
getuigen van de handeling:
Hendrik van Vessem z.v.w. Hendrik;
Mattheus z.v.w. Aart Snoek, beide poorters
Daniel z.v.w. Daniel Wouters zoon
op de rug: ‘pro mensa in Buscoducis’.

1803.
1431, 16 februari
Vestiging erfpacht landerijen St. Oedenrode
Mathias z.v.w. Johannes Mathys soen vestigt
t.b.v.: Jacobus van Beerze z.v.w. Petrus
van: erfpacht 13 sester rogge
uit: 1. een kamp van 2½ morgen gend. DIE UUTVANCK in St. Oedenrode OP DIE
ESPENDONCK aan twee zijden grenzend aan de gemeijnte
2. 4 lopenzaad land aldaar in 'T GUET TE LOEVEN
lasten: de grondcijns.

1804.
1431, 18 februari
Overdracht tiend van Boekel
Bernardus van Wevert alias Bulv/ner, Johannes Spaenrebuyck en Theodericus van Leick
gehuwd met Elizabeth d.v.w. Henricus Spaenrebuyck dragen over
aan: Johannes van der Aa, meester van de herberg (HOSPITIUM) van gravin Elisabeth van

Kleef en van der Mark, hertogin van Beieren en gravin van de Palts
van: de hele tiend van Boekel.

1805.
1431, 27 februari
Verkoop land Vught St. Petrus
Engbertus natuurlijke z.v. Ghiselbertus Kenne en Aleydis: deze Aleydis was d.v.w. Johannes
van der Capellen; hij draagt na verkoop over
aan: Johannes van Beerze t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: een stukje akkerland in Vught St. Petrus in de akker gend. DEN BEEMBOSCH grenzend
aan de gemene straat en aan de Tafel.

1806.
1431, 22 maart
Vidimus nr. 1781a verkoop beemd St. Oedenrode
Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr. 1781a.

1807.
1431, 18 mei
Vestiging erfpacht beemd Oirschot Gunterslaar
Johannes Joncker vestigt
t.b.v.: mr. Martinus van Zoemeren
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een halve beemd in Oirschot in de herdgang Gunterslaar grenzend aan Anthonius van
der Weteringen, ridder
lasten: erfcijns van £ 4 payment aan Henricus z.v.w. Petrus van Baest die deze halve beemd
aan Johannes in erfcijns heeft gegeven
onder de pliek: blijkt dat deze erfpacht is overgedragen aan heer Willem van Megen.

1808.
1431, 7 juni
Uitgifte erfpacht landerijen Uden
Henricus die Grove z.v.w. Johannes die Grove en Gerardus z.v.w. Lambertus van Ovenken
geven uit
aan: Johannes van Zochel z.v.w. Lambertus van der Hoeven
van:
1. twee strepen land in Uden OP BIJSTERVELT grenzend aan de gemene dijk en

2. stuk land gend. DAT HAVERSTUCK grenzend aan de gemene straat
voor: erfpacht 1½ mud rogge te leveren voor twee derde aan Henricus en voor een derde
aan
Gerardus voornd.
lasten: de plicht om de versterking gend. LANTWEER te onderhouden, een erfcijns van 18
penningen gewone cijns aan de grondheer en de verplichting om deze landerijen op kosten
van de erfpachter te omwallen.
De monetaire frasering van de herencijns luidt: 'decem et octo denarii communis census
domino fundi'
Zie ook de inventaris door H. van Rooy van het archief van het Groot Gasthuis inv. nr's 3224
en 3225.

1809.
1431, 12 juni
Overdracht erfcijns huis Windmolenbergstraat
Johannes natuurlijke z.v.w. Arnoldus van Beerze draagt over
aan: Ghyselbertus Roesmont t.b.v. Zuzanne w.v. Arnoldus Goby
van: erfcijns £ 5 payment
uit: huis en erf aan de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg.

1810.
1431, 16 juli
Openbare verkoop steenoven Vrijdom-Deuteren
Zie onder nr 1639. Het daar beschreven stuk was door mij fout gedateerd. De juiste datum is
16 juli 1431.
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 186v.

1811.
1431, 31 juli
Machtiging beheer bezittingen
Johannes van Geffen z.v.w. Johannes van Geffen draagt over
aan: Johannes Reymbrants
van: de volledige bevoegdheid om al zijn bezittingen te beheren.

1812.
1431, 14 augustus
Schenking erfpacht tiend van Boekel stichting spynde
Vrouwe Elisabeth van Kleef en van der Mark, gravin van de Palts en hertogin van Beieren,

heeft een schenking gedaan voor het heil van haar ziel en die van wijlen haar echtgenoten
Stephanus, hertog van Beieren, en Reinier van Valkenburg, heer van Born. Deze bestaat uit
een erfpacht van 27 mud rogge uit de tiend in Boekel gelegen in het Land van Herpen.
De oudste schepen van ‘s-Hertogenbosch en de meester van de Tafel van de H. Geest
moeten dit als volgt verdelen: 6½ mud voor de predikheren, 6½ mud voor de
minderbroeders en 1 mud voor de nonnen in het Groot Gasthuis. De monniken van beide
kloosters zullen ieder vier maal per jaar in hun klooster een jaargetijde houden met wassen
kaarsen t.b.v. de zielen van haarzelf, haar echtgenoten, haar ouders en wijlen haar broeder
Theodericus graaf van der Mark. Deze jaargetijden zullen gehouden worden resp. op de
eerste maandag na St. Mattheus, de eerste maandag na St. Maarten, de eerste maandag na
Lichtmis en de eerste maandag na St. Jan Baptist. Zij zullen bestaan uit een vigilie op
maandag en een heilige Mis pro defunctis de dag daarop. Opdat de monniken meer geneigd
zullen zijn deze jaargetijden te vieren, zullen zij op die dag in de refter gespijzigd worden. De
Tafel moet de rogge uitdelen onder de armen van ‘s-Hertogenbosch die ziek te bed liggen.
De oudste schepen en de meester van het Tafel van de H. Geest moeten de jaargetijden
altijd bijwonen en zich dan op tijd melden.
onder de pliek: blijkt dat deze oorkonde met toestemming van de schepen Pels in tweevoud
is geschreven, een exemplaar voor de Tafel en een voor het Groot Gasthuis en dat dit
exemplaar bestemd was voor de Tafel.
Gevidimeerd in nr. 1831, d.d. 20 juni 1432.
Zie ook nr. 3552 (oorkonde van 20 januari 1523 of 1524 over niet-naleving van deze
verplichting).

1813.
1431, 27 augustus
Overdracht erfgoed [Torenstraat]
Willelmus natuurlijke z.v.w. Henricus Steenwech, reguliere kanunnik van Mariënwaard
draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Goeswinus Daems soen
van: deel van een erfgoed aan de straat die loopt van de Hinthamerstraat in de richting van
de Kerkstraat met de helft van een muur
lasten: erfcijnzen van 24 en 15 schelling payment
Op de rug: ‘reservare propter warendiam’.

1814.
1431, 29 augustus
Afstand rechten erfcijns erfgoed Vughterstraat - Jodenpoort
Arnoldus en Johannes k.v.w. Arnoldus Willens doen afstand
t.b.v.: Johannes Vynninc z.v.w. Willelmus Vynninc

van: hun rechten op een erfcijns van 30 schelling payment
uit: de helft van een erfgoed aan de Vughterstraat naast de Jodenpoort.

1815.
1431, 13 september
Uitgifte erfpacht landerijen Gerwen
Leonius en Willelmus k.v.w. Godefridus van Langvelt geeft uit
aan: Johannes van der Heyden z.v.w. Goeswinus van der Heyden
van:
1. stuk land gend. DIE GROETACKER in Gerwen OPT DAEL en grenzen aan DEN HOLENWECH
en aan de Tafel van de H. Geest
2. stuk land gend. DAT HAEXKEN aldaar AEN LYSCHERVALGAET
3. stuk land aldaar OP DEN HOEDEECKER
4. stuk land aldaar grenzend aan de gemeijnte
5. stuk land aldaar
voor: erfpacht 2 mud en 1 sester rogge Nuenense maat.

1816.
1431, 30 oktober
Overdracht erfpacht hoeve Udenhout
Elizabeth Loyers d.v.w. Johannes draagt over
aan: Godefridus Boest t.b.v. Johannes IJsvogel
van: erfpacht 7 sester rogge
uit: een hoeve in Udenhout die ooit van Willelmus Glavymans was.

1817.
1432, 7 januari
Betalingsbelofte som gelds
Ancelmus natuurlijke z.v.w. Petrus van Baest belooft te betalen
aan: Johannes van Beerze t.b.v. de Tafel van de H. Geest
betreft: hij zal op Pinksteren a.s. 15½ Arnoldusgulden betalen.

1818.
1432, 26 januari
Overdracht erfcijns land Vrijdom Eindhouts
Johannes z.v.w. Yda natuurlijke d.v.w. Johannes van Haren draagt over
aan: Johannes van Beerze t.b.v. de Tafel van de H. Geest

van: de helft van een erfcijns van £ 3 payment
uit: 1 morgen land in het Vrijdom in EYNDHOUTS
bijz.: afkomstig van Heilwych van Haren, begijn op het Groot Begijnhof die alhaar goederen
vermaakt had aan Yda voornd.

1819.
1432, 28 januari
Uitgifte erfcijns erfgoed [Oude Hulst]
Johannes van Beerze meester van het Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisor(en) geeft uit
aan: Martinus z.v.w. Johannes die Leeuwe
van: huis en erf aan de straat die loopt van de woning (HABITATIO) BRUGGE; thans is dit een
leeg erfgoed
voor: erfcijns 40 schelling
Op de rug:: c.a. ‘bij Sint Joris capel’ en ‘Boersche straet’.

1820.
1432, 31 januari
Overdracht land Schijndel - Lutteleinde
Goeswinus van den Audenhuys (zie nr. 1801) draagt over
aan: Johannes z.v. Henricus gend. Dirc 's Kosterssoen
van: de helft van een stuk land in Schijndel BY LUTTELEYNDE (zie nr. 1801).

1821.
1432, 31 januari
Afstand rechten land nr. 1820
Theodericus z.v.w. Petrus van der Heyden doet afstand
t.b.v.: Johannes z.v. Henricus gend. Dirc 's Kosterssoen
van: al zijn rechten op het land vermeld onder nr. 1820.

1822.
1432, 14 februari
Vestiging erfpacht Liempde
Albertus z.v.w. Zebertus van Collenberch vestigt
t.b.v.: Henricus z.v.w. Henricus Kessels, rademaker
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: een beemd in de parochie van Boxtel in de jurisdictie van GROTER LIEMDE en uit een

huis, hof en aangelegen erfgoederen aldaar grenzend aan de gemene straat en aan de
gebuurweg.

1823.
1432, 16 februari
Overdracht land Vlijmen
Arnoldus Wolfaarts draagt over
aan: Ghijselbertus van den Broeck t.b.v. zijn dr. Aleydis verwekt bij w. Hylla d.v.w. Henricus
van den Arennest
van: 1 morgen uit de Duizend Morgen op DIE HOGHE VOGELDONCK
bijz.: verworven door mr. Wolphardus PHISICUS van Arnoldus Stamelart van den Kelre
Op de rug: ‘dit heeft Aleyt vors. den Heiligen Geest besett’.

1824.
1432, 3 maart
Overdracht vruchtgebruik erfpacht landerijen Oirschot - Aarle
Elysabeth w.v. Godefridus van Lyemde, bakker, draagt over
aan: Engbertus Ludinc z.v.w. Arnoldus van Lyemde, bakker; Arnoldus is z.v.w. Elysabeth
voornd. en van W. Godefridus voornd.;
Johannes Pels gehuwd met Mechtildis d.v.w. Arnoldus van Lyemde
van: haar recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 1 mud rogge
uit:
1. 4 lopenzaad land in Oirschot in de herdgang Aarle
2. stuk beemd gend. DAT VORST BRUECKELEN grenzend aan 1.
3. een zesde deel in 2 bunder broek gend DIE BIENYNC aldaar.

1825.
1432, 3 maart
Overdracht erfpacht landerijen Oirschot - Aarle
Engbertus Ludinc en Johannes Pels (zie nr. 1824) draagt over
aan: Johannes van Diest natuurlijke z.v.w. Henricus gend. Jorys soen van Zichen
van: erfpacht 1 mud rogge (zie nr. 1824)
uit: zie nr. 1824
Engbertus Ludinc en Johannes Pels en Luytgardis w.v. Arnoldus van Lyemde, bakker hebben
beloofd dat zij Jacoba en Godefrida en Luytgardis d.v.w. Arnoldus van Lyemde zullen doen
instemmen met deze transactie, zodra zij meerderjarig zullen zijn. Mathias van Lyemde,
Johannes Ludinx, Johannes Wall en Jacobus Cnode, bij deze transactie aanwezig, hebben er
ook mee ingestemd.

1825a.
1432, 7 maart
Erfdeling Gemonde - Loodshoeve
Partijen:
A.
B.

Franco z.v. Jan van der Stappen en e.v. Beatrix natuurlijke d.v.w. Gerard van Boxtel
z.v.w. Jan Paap Jans van Nuland
Jan natuurlijke z.v.w. Gerard van Boxtel voornd. en Peter z.v.w. Aart van der Braken
en e.v. Aleid natuurlijke d.v.w. Gerard voornd.

aan A. wordt toebedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

de helft van een kamp gend. Loodshoeve in de parochie van Gemonde grenzend aan
de gemeynte gend. de Voordonk en wel die helft die aan de kant van Hermalen ligt
de helft van een kamp heiland grenzend aan de gemene straat
huis, erf en hof in de kamp gend. Loobeemd met de sloten
de helft en ½ bunder land in de kamp gend. Loobeemd aan alle kanten omgeven
door de gemene straat
de helft van de Voskens Ekker
de helft van de Sanders Ekker grenzend aan het Groot Gasthuis
de helft van de rechten op drie naast elkaar gelegen stukken beemd in de
Driesbeemd grenzend aan de gemene akkeren, de pastoor van Gemonde en de
Dommel
de helft van een stuk beemd de Ochel grenzend aan de Dommel en [het altaar van]
St. Catharina in Gestel
de helft van een stuk beemd
de helft van een ½ bunder moer in het gerecht van Boxtel in Holtervenne tussen de
waterloop en de gemeynte
een akker gend de Hokkart grenzend aan de St. Joriskapel te ‘s-Hertogenbosch
de helft van een erfpacht van 6½ mud rogge die Godschalk Roesmont placht te
betalen uit de hoeve Ten Wiel

lasten:
1.
de helft van 12½ oude groten uit de Loodshoeve (1)
2.
de helft van 9½ oude groten uit de Loobeemd (3)
3.
de helft van 2 oude groten uit de Voskens Ekker
4.
4 cijnshoenderen uit de Sanders Ekker
5.
de helft van ½ oude groot uit de ½ bu moer
6.
de helft van een erfpacht van 5 mud rogge aan de Clarissen in ‘s-Hertogenbosch uit
de Loobeemd
7.
de helft van een erfpacht van 3 mud rogge aan de Tafel van de H. Geest
8.
de helft van een lijfrente van 2 mud rogge aan Hendrik van Beers z.v. Lambrecht en
e.v. Katryn

9.
10.
11.
12.

de helft van een erfpacht van 17½ lopen rogge aan Sofie Wouters en haar kinderen
de helft van een erfcijns van £ 13 aan Aart van Beek z.v.w. Jan Jacobs zoon
de helft van een erfcijns van £ 20 aan Gerard z.v.w. Jan Paap Jans
de helft van een erfpacht van 6 mud rogge aan Gerard voornd.

aan partij B. worden toebedeeld de goederen omschreven in regest nr. 1826
lasten:
1.
de andere helft van de lasten omschreven onder partij A en
2.
een cijns van 9 penningen oudgeld uit de Schadewykseakker
3.
3½ oude groot uit het huis c.a.
4.
een erfpacht van 1 lopen gerst en 1 lopen rogge uit de Langakker.
Gevidimeerd d.d. 23 juli 1465 (zie nr. 2545)
Analyse
Totaal aan lasten:
28 oude groten
4 hoenderen
17 mud en 2½ lopen rogge
1 lopen gerst
£ 33 payment
9 penningen oudgeld
De ene helft wordt de dag daarna uitgeven in erfpacht voor 1½ mud rogge.
Voor de erfpachter moest er nog wat overschieten. De hoeve was dus zwaar belast met
renten. Anderzijds was de hoeve zeker goed voor 17 mud plus 2 maal 1.5 mud =20 mud
rogge en Fl. 14.55 aan geld (de oude groot gerekend tegen 2 str. en het pond payment
tegen 7 str.; de stuiver tegen 1/20ste gulden).

1826.
1432, 8 maart
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht landerijen Gemonde - Loodshoeve
Johannes natuurlijke z.v.w. Gerardus van Bucstel z.v.w. Johannes Paep Jans van Nuwelant
en Petrus z.v.w. Arnoldus van der Braken en e.v. Aleydis natuurlijke d.v.w. Gerardus van
Bucstel voornd. geven uit
aan: Ricoldus z.v. Theodericus van Lit
van: de volgende landerijen in Gemonde
1. de helft van een kamp gend. LOODSHOVE grenzend aan de gemeijnte gend. DIE
VEERDONCK
2. de helft van een kamp hellend grenzend aan de gemene weg
3. de helft minus ½ bunder van een kamp gend. DIE LOEBEEMPT grenzend aan de gemene
weg
4. de helft van de VOSKENSECKER

5. de helft van het recht dat Gerardus z.v.w. Johannes Paep had in drie stukken beemd IN
DEN DRIESBEEMPT grenzend aan de gemene akkeren, aan de pastoor van Gemonde en aan
de Dommel
6. de helft van een beemd IN DIE OCHEL grenzend aan het water
7. de helft van een beemd
8. de helft van ½ bunder moer in de jurisdictie van Boxtel in HOELTERVENNE grenzend aan
de waterloop en aan de gemeijnte
9. de helft van een erfpacht van 6½ mud rogge uit de hoeve TEN WIEL
10. een akker gend. DIE LANGHECKER grenzend aan het Groot Gasthuis
11. een stuk akkerland voor DIE HOELT grenzend aan het Groot Gasthuis
12. een stuk land gend. DIE GHEMONTSLAKE
13. een stuk land grenzend aan de gemene weg
14. een stuk land grenzend aan 13. met een weg ertussen
15. een stuk land gend. DIE SCERPINCK
16. een driehoeking stuk land bij DIE LANGHECKER
17. een stuk land gend. DIE DIJSLAKE
18. een stuk land OPTEN HAM grenzend aan de pastoor van Gemonde
19. een stuk land bij DIE METTENBEEMPT
20. een stuk land OP DIE CASCART (of:TASTART)
21. een stuk land bij DIE HOYBRUGGE
22. een stuk land grenzend aan de fabriek van de kerk van Gemonde
23. een stuk land gend. DIE SCADEWYCSCHE ECKER grenzend aan het Groot Gasthuis
24. een stuk land
25. een stuk land gend. 'T LOE grenzend aan het Groot Gasthuis
26. huis, erf en hof
27. stuk heiland
voor: erfpacht van 1 ½ mud rogge
bijz.: dit hebben zij verkregen via een erfdeling met Franco z.v. Johannes van der Stappen.

1827.
1432, 4 april
Overdracht land Rosmalen bij de kerk
Arnoldus z.v. Henricus van Beke draagt over
aan: zijn vader Henricus
van: stuk land in Rosmalen naast de kerk grenzend aan de Tafel van de H. Geest en de
gemene straat.

1828.
1432, 4 april
Openbare verkoop landerijen Nuland-Wilshuizen
voor: schepenen (7) van ‘s-Hertogenbosch

door: Gerardus Moll van Dryel gemachtigd door Johannes van Beerze die daarin gericht was
aan: Johannes van Beerze meester van het Tafel van de H. Geest
van:
1. 2 lopenzaad land in Nuland in WILSHUYSEN
2. 2 lopenzaad aldaar grenzend aan de gemene straat/plaats
3. 1 lopenzaad land aldaar
wegens: een achterstallige erfcijns van 40 schelling oudgeld (ad 16 penningen) gevestigd
d.d. 17 augustus 1315 (zie nr. 89) op 2 mudzaad land.

1829.
1432, 16 april
Vidimus goederen Rosmalen en ligging onbekend
1. Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr.
1466a, d.d. 1 juni 1409
2. Inbewaringgeving
Godefridus Loyer z.v.w. Willelmus Loyer heeft erkend voornoemde oorkonde en de
bijbehorende retroacta mede t.b.v. zijn schoonzoon Johannes van Os z.v.w. Johannes in
bewaring te hebben genomen.

1829a.
1432, 28 april
Uitgifte erfcijns land Rosmalen - Heze
Lambertus z.v.w. Arnoldus Drynchellinc geeft uit
aan: Hubertus Hals z.v.w. Hubertus Hals
van: de helft van 3 morgen in een kamp in Rosmalen in HEZE bij DIE BORCH grenzend aan
DIE RYSCAMP, DIE BORCH, het kapittel van de St. Janskerk en aan de Tafel van de H. Geest.
voor: erfcijns £ 5½
lasten: onderhoud van de sloten, sluizen en weteringen; deze komen voor rekening van de
nieuwe bezitter.
N.B.: reeds in 1986 bij het maken van dit regest niet aangetroffen.

1830.
1432, 30 mei
Vestiging erfpacht goederen Schijndel Schrijvershoeve
Matheus van Audenhuys z.v.w. Johannes van den Audenhuys vestigt
t.b.v.: Petrus Scheenken
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: huis, erf en hof en aangelegen land groot 3½ lopenzaad en een stuk land van 4½
lopenzaad in Schijndel IN SCRIVERSHOEVE

lasten: erfpacht 12 lopen rogge
Op de rug:: ‘Peter Scheenken dedit mense in elemosinam’
Zie ook nr. 1912.

1831.
1432, 20 juni
Vidimus oorkonde nr. 1812
Vidimus door schepenen van ‘s-Hertogenbosch van de oorkonde vermeld onder nr. 1812
d.d. 14 augustus 1431.

1832.
1432, 7 juli
Belofte met betrekking tot land Rosmalen bij de kerk
Henricus van Beke z.v.w. Arnoldus van Beke belooft
aan: Ghiselbertus Roesmont t.b.v. de Tafel van de H. Geest
betreft: hij heeft eerder aan Ghiselbertus Roesmont t.b.v. de Tafel een stuk land in
Rosmalen bij de kerk (zie ook nr. 1827) overgedragen. Hij heeft nu beloofd dat hij, mocht de
Tafel dit door een gerechtelijke procedure verliezen, aan de Tafel 10 Franse kronen en ½
mud rogge eens te betalen.

1833.
1432, 9 juli
Verkoop beemd St. Michielsgestel Thede
Marselius van Heerlaer z.v.w. Johannes van Heerlaer draagt na verkoop over
aan: Johannes van Kuyckuyc z.v.w. Henricus van Kuyckuyc
van: beemdje in St. Michielsgestel bij 'T GESTELSCHBOSCH in THEDE grenzend aan DIE
GEMEYN BLEECKER en tussen de Dommel en 'T GEMEYN DUYDSBROECK
lasten: erfpacht 1 mud rogge aan de Tafel van de H. Geest.

1834.
1432, 11 juli
Overdracht erfcijns erfgoed [St. Janskerkhof of Torenstraat]
mr. Gerlacus van Ghemert draagt over
aan: Jacobus Steenwech
van: erfcijns £ 4
uit: een derde deel van een stukje erfgoed genomen uit een groot huis (MANSIO) aan de
voorzijde 51 voet [lang of breed ? niet vermeld] naast een straatje, dat zich uitstrekt in de

richting van het St. Janskerkhof, tussen het erfgoed van Wolterus der Kynder en een
weg die behoort aan Bartholomeus van der Mynnen
Op de rug:: c.a. ‘after den thoren’.
Zie ook nr. 1695 en 2544.

1835.
1432, 11 juli
Overdracht erfcijns erfgoed [St. Janskerkhof of Torenstraat]
mr. Gerlacus van Ghemert draagt over
aan: Jacobus Steenwech
van: erfcijns £ 4 payment
uit: een stukje van een erfgoed genomen uit zeker groot huis (MANSIO) aan de
Hinthamerstraat tussen Henricus van Zambeke en de gemene straat die loopt van de
Hinthamerstraat in de richting van de St. Janskerk; het stukje ligt aan een straatje tussen
een stenen muur en Woltherus der Kynder, steenhouwer, aan de ene kant en een andere
stenen muur en Rodolphus Hals z.v. Johannes Hals aan de andere kant; de erfcijns gaat ook
uit de helft van deze zijmuren en uit de grond daaronder
Op de rug: ‘dyts tesamen van den XIIII ponden after den toren’.

1836.
1432, 6 augustus
Overdracht erfpacht hoeve Herpen Koolwijk
Yudoca natuurlijke d.v.w. Henricus Steenwech z.v.w. Hubertus Steenwech
aan: Petrus Steenwech
van: erfpacht 3 mud rogge
uit: een hoeve in Herpen in Koolwijk door haar vader aan haar vermaakt.

1837.
1432, 9 augustus
Overdracht erfpacht hoeve Koolwijk
De omgekeerde transactie van nr. 1836.

1838.
1432, 16 augustus
Overdracht recht van vruchtgebruik kamp Vrijdom Deuteren
Mechteldis w.v. Arnoldus z.v.w. Johannes Lemken draagt over
aan: broeder Wolterus minderbroeder in ‘s-Hertogenbosch, haar zoon

van: haar recht van vruchtgebruik op een kamp van 3½ morgen achter Deuteren
lasten: erfcijns £ 9 payment
Dit is een herbezegeling, een zogenaamde resigillatio, van vermoedelijk ca. 1500.

1839.
1432, 16 augustus
Overdracht kamp Vrijdom Deuteren
Broeder Wolterus die handelt met toestemming van zijn gardiaan broeder Rodolphus van
den Laer (zie ook nr. 1838)
aan: Margareta w.v. Egidius Boyen z.v. Egidius Boyen
van: de kamp vermeld onder nr. 1838
Als nr. 1838.

1840.
1432, 16 augustus
Erkenning recht van naasting nr. 1839
Margareta w.v. Egidius Boyen z.v. Egidius Boyen (zie nr. 1839) erkent
t.b.v.: Ghiselbertus Roesmont
van: het recht van naasting op de kamp vermeld onder nr. 1839.

1841.
1432, 25 september
Vestiging erfpacht beemd Nuenen
Willelmus die Coninc z.v.w. Johannes die Coninc vestigt
t.b.v.: Jacobus van der Tommelen z.v.w. Petrus
van: erfpacht 8 lopen rogge Nuenense maat in Nuenen te leveren
uit: een beemd gend. DIE KOEKER in Nuenen in NUENREBROECK en grenzend aan Porta
Coeli en aan twee zijden aan de gemeijnte
Op de rug: ‘... van VIII lopen rogs Peels ...’.

1842.
1432, 13 oktober
Afstand rechten land Nuland
Amelius van den Hoevel en Willelmus Donc gehuwd met Katherina d.v.w. Jacobus van den
Hoevel
t.b.v.: Mychael z.v.w. Henricus Mychiels soen

van: hun rechten op de helft van 4 morgen land in Nuland IN DIE CORTHOEVEN.

1843.
1432, 17 oktober
Betalingsbelofte geld
Johannes van Kessel z.v. Arnoldus van Kessel, Ghiselbertus van Oyen die busmeker en
Jacobus z.v. Johannes van Boeghe beloven te betalen aan Ghiselbertus Roesmont t.b.v. de
Tafel van de H. Geest op St. Jan Baptist over vier jaar 11½ Franse kronen en 6 pond
payment.

1844.
1432, 12 november
Overdracht huis Hinthamerstraat
Petrus van Hijnen z.v.w. Theodericus draagt na verkoop over
aan: Willelmus van den Perre z.v.w. Johannes
van: huis en erf aan de Hinthamerstraat op het erfgoed v.w. Goeswinus Steenwech
grenzend aan een weg en tussen de Hinthamerstraat en onder meer een leeg erfgoed; met
het recht om samen met anderen te gebruiken een weg van 8 voet breed die loopt van de
Hinthamerstraat naar de daarachter gelegen beemd van Henricus Steenwech; hij mag
ook de poort gebruiken die deze weg bij de Hinthamerstraat afsluit en de goot gelegen
tussen het verkochte huis en het woonhuis van w. Godefridus Cuper
lasten: erfcijns van 2 oude groten aan de grondheer, erfcijns van £ 3½ payment aan Sophia
w.v. Johannes Heyme een erfcijns van £ 14 payment aan w. Johannes Reymbrants
bijz.: de koper bezit ook nog een huis op het Hinthamereind buiten de PYNAPPELSPOORT
grenzend aan het water.

1845.
1432, 13 november
Uitgifte erfpacht goederen Nuenen en Gerwen
Johannes z.v.w. Rodolphus Rover van Vaerlaer en Elisabeth d.v.w.
Willelmus gend. Jacop Comans soen en w. Aleydis; deze Aleydis was weer een dochter v.w.
Aleydis en Arnoldus Hermans soen;
Martinus z.v.w. Philippus van Gerwen als voogd over Arnoldus z.v.w. Willelmus en Aleydis
voornd.
zij geven uit
aan: Petrus z.v.w. Woltherus gend. Symonssoen van der Rullen van Gerwen
van:
1. huis, erf en hof een aangelegen land in Nuenen naast DIE BEECKSTRAET voor de gemene

straat en grenzend aan de hoeve van LEENCULEN en aan de SCHEIDENHOF
2. stuk land en aangelegen beemd in Gerwen in DIE LAKE
3. stuk heiland in Gerwen grenzend aan de gemene straat
voor: erfpachten van ½ mud rogge aan Johannes voornd. en 2½ mud rogge aan Martinus
voornd. Nuenense maat en voor het eerst te leveren op deze goederen op Lichtmis over
twee jaar
lasten: gebuurcijns van 7½ penningen
erfcijns 2 schellingen aan de pastoor van Gerwen
erfcijns 3 cijnshoenderen aan Hermannus van Ouden
Deze lasten komen voor rekening van de erfpachter.
De valuta van de cijnzen is niet aangeduid.

1846.
1432, 4 december
Uitgifte erfcijns kameren Gasselstraat
Johannes van Gerwen z.v.w. Lambertus van Gerwen
aan: Johannes die Rijck z.v.w. Johannes die Rijck
van: de helft van twee kameren en hun grond in het GASTHUYSSTRAETKEN grenzend aan de
kleine steeg
voor: erfcijns £ 3 payment
Slecht leesbaar.

1847.
1432, 4 december
Aflosbaarheid erfcijns nr. 1846
Johannes van Gerwen (zie nr. 1846) heeft erkend dat Johannes die
Rijck de erfcijns van £ 3 payment zie nr. 1846) binnen nu en zeven jaar mag aflossen met 30
Arnoldusguldens.

1848.
1432, 4 december
Erkenning recht van naasting kameren Gasselstraat
Johannes die Rijck (zie nr. 1846)
t.b.v.: Mathias z.v.w. Lambertus van Gerwen
van: zijn recht van naasting op de kameren vermeld onder nr. 1846.

1849.
1432, 4 december

Overdracht recht van naasting kameren Gasselstraat
aan: Johannes die Rijck
van: het recht van naasting vermeld onder nr. 1848.

1850.
1432, 10 december
Overdracht huis Kerkstraat
Goeswinus die Wolf z.v.w. Rutgherus die Wolf draagt over
aan: Johannes van Vaerlaer z.v.w. Rodolphus Rover van Vaerlaer
van: huis en erf in de Kerkstraat met uitzondering van een stukje erfgoed van 1 voet breed
lasten: erfcijns £ 3 payment.

1851.
1432, 14 december
Overdracht landerijen St. Michielsgestel - Hezelaar
voor: COELL PETERS SOEN ENDE HENRICK SPIERINC, schepenen van St. Michielsgestel
Dirck Pravy gehuwd met Yde dv.w. Matheus Stuyx draagt over
aan: Ghijsbrecht z.v.w. Weltke 's Greven
van:
1. een stuk land gend DIE STEMPEL in St. Michielsgestel in de HERSCAP VAN HEZELAIR
grenzend aan de gemene weg
2. een hophof aan het eind van het vorige perceel gelegen grenzend aan de gemene straat
Taal: Middelnederlands
Het schependomszegel is verdwenen.

1852.
1432, 23 december
Vestiging erfpacht landerijen Moergestel
Henricus z.v. Johannes Thijssoen
t.b.v.: Willelmus z.v.w. Willelmus Leyten soen
van: erfpacht 5 mud rogge
uit: huis, hof en aangelegen beemd in Moergestel grenzend aan de gemeijnte van Oisterwijk
en een akker en een daaraan grenzende beemd aldaar en nog een akker
Op de rug: ‘pro mensa Sancti Sps’.

1852a.
1433, 22 januari (indien Kerststijl)

1434, 22 januari (indien Paasstijl)
Uitgifte erfpacht deel van een boerderij Son
voor: MARCELIS VAN DER STRATEN, JAN GHIJSBR. SOEN, ENGBRECHT VAN DOERNE, RUTGER
MERTENS, JORDON WOUTS., LAMBRECHT VAN DER BORCHARDEN ENDE EVERART RUTG
SMEDS SOEN, schepenen van Son
door: Claeus natuurlijke z.v.w. Arnt die Gheyster, pastoor van Son
aan: Robbrecht z.v.w. Gherart van Dommecaet
van: de helft van een schuur, hofstad, hof en mesthoop in Son, een deel van een stuk
beemd naast het erfgoed van de pastoor van Son
voor: erfpacht 6 lopen rogge Sonse maat
Taal: Middelnederlands
Het schependomszegel is verdwenen.

1853.
1433, 4 februari
Overdracht erfcijns land Rosmalen
waarborg huis Papenhulst
Lambertus z.v.w. Arnoldus Drynchellinc
aan: Thomas z.v.w. Rodolphus die Bever
van: erfcijns £ 5½ payment die een jaar achterstallig is
uit: het land vermeld onder 1829a
bijz.: Lambertus garandeert deze erfcijns met een hem toekomende andere erfcijns van £ 10
uit een huis, erf en hof aan de WEVERHULS ALIAS DICTO PAPENHULS grenzend aan de
zusters van de derde orde van St. Franciscus en zich uitstrekkend van de straat tot aan de
sloot van de begijnen en uit het recht van dakdrup behorend bij dit huis.

1854.
1433, 4 maart
Overdracht kamp Schijndel - Lutteleinde
Henricus, Johannes, Goeswinus en Gerardus k.v.w. Johannes van den Waude;
Everardus z.v.w. Willelmus Eyman gehuwd met Margareta d.v.w. Johannes van den Waude
dragen over
aan: Everardus z.v.w. Johannes van Broegel
van: de helft van een kamp in Schijndel op LUTTELEYNDE in SCRIVERSHOEVE.

1855.
1433, 7 maart
Belofte met betrekking tot erfpacht landerijen Berlicum - Middelrode

Henricus z.v.w. Thomas Mettensoen gehuwd met Agatha natuurlijke d.v.w. Theodericus
Buck en Batha d.v.w. Andreas z.v.w. Johannes van den Noddenvelt belooft
aan: Rutgerus van Erpe z.v. Willelmus van Erpe als erfgenaam v.w. Johannes van Woessic
betreft: Henricus is Rutgerus een erfpacht van 1 mud rogge schuldig uit de volgende
goederen:
1. DIE BALSBEEMPT in Berlicum in Middelrode grenzend aan de abdij van Berne
2. stuk land aldaar OP DIE HOSTACKER grenzend aan de abdij van Berne
3. stuk land aldaar
4. stuk land aldaar TEN LOO grenzend aan de abdij van Berne
bijzonderheid: deze goederen zijn ooit door Johannes van Woessic aan Andreas van den
Noddenvelt in erfpacht uitgegeven en worden nu door Henricus in bezit gehouden
(MANUTENERE AC APREHENDERE QUOD EXPONETUR HANTPLICHTEN)
onder de pliek: blijkt dat deze oorkonde was bestemd voor Johannes die Lu (zie nr. 1856).

1856.
1433, 26 maart
Overdracht erfpacht landerijen Berlicum Middelrode
Rutgerus van Erpe (zie nr. 1855)
aan: Johannes die Lu
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: zie nr. 1855.

1857.
1433, 26 maart
Afstand rechten erfpacht landerijen Berlicum Middelrode
Johannes van Erpe
t.b.v.: Johannes die Lu
van: zijn rechten op de erfpacht vermeld onder nr. 1855.

1858.
1433, 26 maart
Betalingsbelofte som gelds
Theodericus z.v.w. Theodericus Herberts soen, Adam z.v.w. Godefridus Symons soen van
Littoyen en Symon z.v.w. Godefridus Symons soen beloven te betalen
aan: Ghiselbertus Roesmont t.b.v. Gerardus Ronck, zadelmaker
betreft: zij zullen op St. Jacob a.s. [= 25 juli] 110 Arnoldusguldens betalen.

1859.

1433, 27 maart
Overdracht land Lithoijen
Theodericus van der Stegen van Zevenem draagt over
aan:. Johannes van Beerze meester van het Tafel van de H. Geest
van: 10 morgen land minus 1 hont waarvan 2 morgen IN DEN POLRE en 8 morgen minus 1
hont IN DES VEREN HOVE in Lithoijen
bijz.: door Theodericus bij een openbare verkoop verworven.

1860.
1433, 4 mei
Betalingsbelofte graan
Gerardus van den Poll, Zebertus Alarts soen, Woltherus Deenkens soen en Petrus
Lambrechts soen alias Becker beloven
aan: Lambertus van Doerne z.v. Christiaan t.b.v. de Tafel van de H. Geest
betreft: zij zullen op donderdag over twee weken 16 mud rogge leveren.

1861.
1433, 12 mei
Testament Agnes Sceyvel (volledig)
erfcijns onderpand onbekend
Egbertus uten Wyer vicecuratus van de St. Janskerk oorkondt
Agnes Sceyvels w.v. Reynerus Loyen parochiaan maakt haar testament
zij ligt ziek op bed en herstelde niet
zij maakt haar testament nadat de laatste sacramenten zijn toegediend
legaat:
1. aan de fabriek van de kerk van Luik ½ Arnhemse gulden eens
2. aan Onze Lieve vrouw ten behoeve van de fabriek van de St. Janskerk van ‘sHertogenbosch 2 mud rogge eens
3. aan de drie kapelaans in deze kerk die de parochiële zorg doen 1 Arnhemse gulden
eens
4. aan de twee kosters van deze kerk ½ Arnhemse gulden eens
5. aan de fabriek van de kapel van St. Jacob 1 mud rogge eens
6. aan de twee wettige kinderen van Barthoolomeus Spirinc ieder een erfcijns van 1
oud schild die afkomstig zijn van hun oudoom Godfried Sceyvel waarmee zij mogen
doen wat zij willen
plaats van de handeling:
het woonhuis van Agnes in de Hinthamerstraat

getuigen van de handeling:
Philippus die Groet
Willelmus die Cuper en
Matheus van Meerler
burgers van de stad ‘s-Hertogenbosch
Ook afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 130v.
Zie ook de nr's 1313-1313sester.
Met het zegel van de oorkonder.

1862.
1433, 15 mei
Verkoop beemden Schijndel
Henricus z.v.w. Henricus Befken draagt na verkoop over
aan: Johannes z.v.w. Johannes Rycouts soen
van: stukje beemd in Schijndel gend. DIE HAERDBEEMDE en de helft van een stukje beemd
aldaar
bijz.: het laatstgenoemde stukje beemd wisselt jaarlijks met de andere helft.

1863.
1433, 16 mei
Uitgifte erfpacht land Rosmalen bij de kerk
Willelmus van Hoern z.v.w. Nycolaus van Hoern
aan: Godefridus van den Brande z.v.w. Gerardus van den Brande
van: een stuk land in Rosmalen naast de kerk grenzend aan de gemene straat met de
gebouwen erop staande
voor: x s. [onleesbaar]
lasten: erfcijns 3 oude groten en erfpacht 1 mud rogge voor rekening komend van de
erfpachter.

1864.
1433, 16 mei
Overdracht recht van vruchtgebruik erfcijns heerlijkheid Helmond
Jonkvrouwe Aleidis van Langelaer w.v. Willelmus van Langelaer [sr.] en d.v.w. Arnoldus
Rover, ridder, draagt over
aan:
Lambertus van Doernen z.v. Christiaan t.b.v. Willelmus van Langelaer [jr.] z.v.w. Bruystinus
van Oesterwyck

jonkvrouwe Margareta (Margareta is een d.v. jonkvrouwe Aleidis die overdraagt);
Aleydis, Katherina en Mechteldis k.v.w. Bruystinus en Margareta voornd.;
Ghiselbertus, Arnoldus, Laurentius, Ludovicus, Elisabeth en Johanna k.v. Laurentius van den
Rode en w. jonkvrouwe Sophia (deze Sophia is een d.v. jonkvrouwe Aleidis die overdraagt)
van: haar recht van vruchtgebruik op de helft van een erfcijns van £ 200
uit: de heerlijkheid Helmond (zie nr. 425a, d.d. 30 november 1357)
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 116v.

1865.
1433, 16 mei
Overdracht erfcijns heerlijkheid Helmond; goed Langelaer Budel
Willelmus van Langelaer z.v.w. Bruystinus van Oesterwyck en jonkvrouwe Margareta (deze
Margareta is d.v. jonkvrouwe Aleidis; deze Aleidis was gehuwd met Willelmus van Langelaer
en een d.v.w. Arnoldus Rover, ridder);
Katherina, de zuster van Willelmus van Langelaer;
Woltherus die Bye gehuwd met Aleidis; Ghiselbertus, Arnoldus en Elisabeth k.v. Laurentius
van den Rode en w.jonkvrouwe Sophia (deze Sophia is een d.v.w. Aleidis en Willelmus van
Langelaer [sr.]
zij dragen over
aan: jonkvrouwe Mechteldis d.v.w. Willelmus Zoetart
van: de helft van een erfcijns van £ 200 payment
uit: de heerlijkheid van Helmond
extra onderpand: een hoeve gend. DIE GUEDE VAN LANGELAER in Budel
voorwaarde: na de dood van Mechtildis gaat deze erfcijns voor de ene helft naar de
kinderen v.w. Laurentius van den Rode en voor de andere helft naar de kinderen v.w.
Bruystinus voornd.
Zie ook de nr's 1905-1906 en 1864
Alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 117r.

1866.
1433, 25 mei
Uitgifte erfcijns landerijen Lithoyen
Johannes van Beerze meester van het Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisor geeft uit
aan: Bartholomeus van Goburdingen
van: 8 morgen minus 1 hont land in een kamp gend. DES VERENHOVE tussen de jonkvrouwe
van Langelaer en de sloot, strekkende van de gemene steeg tot aan DIE TIENDWECH en 11
hont land in DIE POLRE in de kamp gend. MARTENSHOVE grenzend aan de jonkvrouwe van
Langelaer en DIE TIENTWECH, alles in Lithoijen
voor: erfcijns £ 16 payment
lasten: het onderhoud van de zegedijken, de wetering, de sloten en de sluizen; deze komen

voor rekening van de erfpachter.
onder de pliek: dit exemplaar was bestemd voor Bartholomeus.

1866bis.
1433, 25 mei
Identiek aan nr. 1866. Dit exemplaar was bestemd voor de Tafel van de H. Geest.

1867.
1433, 25 mei
Overdracht erfpacht land Vught-St. Lambertus Cromvoirt
Johannes en Rodolphus k.v.w. Henricus die Wise;
Petrus z.v.w. Petrus van Herenthom gehuwd met Cristina
Gerardus z.v.w. Willelmus Wandelaert gehuwd met Elysabeth
(Cristina en Elysabeth zijn d.v.w. Henricus die Wise)
zij dragen over
aan: Johannes Barbier [of: de barbier] natuurlijke z.v.w. Johannes Barbier
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: 1 mudzaad rogland in Vught-St. Lambertus in Cromvoirt.

1868.
1433, 9 juni
Overdracht beemd Uden
voor: HEYNRIC WOUTERS SOEN VAN DYCCULOE, GODEN STRUYCK, WELLEN VAN DER
ASTELDONCK ENDE JAN GREEFKENS SOEN schepenen van Uden
door: Lijsbet w.v. Maes Metten soen
aan: Gherit Gherits soen van der Steenvoert
van: de helft van een plak beemd IN DIE NEDER BEEMDE
lasten: ENEN PENNIJNC THIJNS MED AEN DEN HOF GHEVEEST WAERT
bijz.: deze helft wisselt jaarlijks met de andere helft die van de Tafel van de H. Geest is
(RIJDT ENDE WIJSSELT ALLE IAER).

1869.
1433, 25 juni
Overdracht goederen heerlijkheid Megen
Johannes van Beerze meester van het Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisor(en) draagt over
aan: jonker Johannes Dicbier, heer van Megen en Mierlo
van: alle erfgoederen, erfpachten en erfcijnzen die Johannes van Beerze in de tijd dat hij

meester van het Tafel van de H. Geest was, voor de Tafel heeft verworven door Eustacius
van Hedichusen
voorw.: de 11 morgen land onder Haren zullen voortaan voor altijd vrij zijn van dijklasten
Op de rug: Jan Dicbier van Mierlo, greve tot Megen, van den lande tot Megen ende Haren
gelegen.

1870.
1433, 14 juli
Overdracht goederen ligging onbekend
Henricus z.v. Jacobus Screymeker draagt over
aan: mr. Arnoldus van Weilhusen t.b.v. mr. Martinus van Zoemeren
van: de helft van alle goederen aan hem vermaakt door Johannes die Joncker z.v.w.
Arnoldus die Joncker.

1871.
1433, 11 augustus
Vestiging erfpacht goederen Schijndel Delschot
Arnoldus z.v.w. Jacobus Hutten van Scynle vestigt
t.b.v.: Nycolaus z.v.w. Engbertus van Brabant
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: huis, erf, hof en een aangelegen stuk land van 10 lopenzaad in Schijndel in DELSCHOT
grenzend aan de gemene straat
lasten: erfpacht 2 mud rogge en erfcijns £ 6.

1872.
1433, 30 november
Overdracht kameren Gasselstraat
Jacobus die Ryck (zie nr. 1846) draagt over
aan: Lambertus van Doernen z.v. Christiaan t.b.v. mr. Martinus van Zoemeren
van: de helft van twee kameren in het GASTHUYSSTRAETKEN (zie nr. 1846).

1873.
1433, 30 november
Erkenning recht van naasting kameren nr. 1872
mr. Martinus van Zoemeren erkent
t.b.v.: Woltherus Becker z.v.w. Petrus
van: het recht van naasting op de kameren vermeld onder nr. 1872.

1874.
1433, 30 november
Overdracht recht van naasting kameren nr. 1872
Woltherus Becker z.v.w. Petrus draagt over
aan: mr. Martinus van Zoemeren
van: zijn recht van naasting op de kameren vermeld onder nr. 1872.

1875.
1433, 19 december
Belofte met betrekking tot erfpacht uiterwaarden Empel
Gerardus van den Polle gehuwd met Elisabeth (Elisabeth is w.v. Gyselbertus van Oyen de
buschmeker en d.v.w. Zebertus van Hoculem) en Zibertus van Hoculem beloven
aan: Johannes die Bruijn z.v.w. Johannes die Bruijn
betreft: zij hebben de helft van een erfpacht van 12 mud rogge uit drie waarden (INSULAE)
gelegen buiten de Maasdijken in Empel overgedragen aan Johannes die Bruijn voornd; zij
hebben nu beloofd dat Johannes die Bruijn, mocht hij deze erfpacht niet kunnen innen, van
hen 204 Wilhelmusschilden zal ontvangen.
De monetaire frasering luidt: ' ducentos et quatuor aureos denarios communiter wilhelmus
scilde vocatos monete domini quondam Wilhelmi olim comitis Hollandie'.
Afschrift uit de zestiende of zeventiende eeuw afschrift door notaris Daniel Verryt.

1876.
1434, 2 januari
Overdracht erfcijnzen tiend van Son en huis Lithoijen
Godefridus Sceyvel z.v.w. Johannes Sceyvel z.v.w. Godefridus Sceyvel
aan: Henricus die Hoesch z.v.w. Henricus die Hoesch
van: een vijfde deel van:
1. erfcijns van 2 oude schilden uit de tiend van Son
2. erfcijns van 1 oude schilden uit de tiend van Son
en
3. een vierde deel van een vierde deel van een erfcijns van 30 schelling payment uit huis en
hof in Lithoijen
Zie nr's 1313-1313 sester; ook afgeschreven in het zestiende eeuwse cartularium nr. 737 f
129v.

1877.
1434, 21 januari

Overdracht erfcijns kameren Gasselstraat
Johannes van Gerwen z.v.w. Lambertus van Gerwen draagt over
aan: Ghiselbertus Roesmont t.b.v. mr. Martinus van Zoemeren
van: erfcijns £ 3 payment
uit : de helft van twee kameren in het GASTHUISSTRAETKEN (zie nr. 1846)
onder de pliek: dit exemplaar was bestemd voor Willem van Megen, priester.

1878.
1434, 22 januari
Uitgifte erfpacht hoeve Heeswijk/Schijndel/Berlicum In de kameren
Henricus Sceyvel en zijn zr. Godefrida k.v.w. Godefridus Sceyvel;
Godefridus en Arnoldus k.v.w. Arnoldus Rover Boest;
Petrus van Goburdingen gehuwd met Yda d.v.w. Arnoldus Rover Boest
zij geven uit
aan: Michael z.v.w. Theodericus gend. Peters soen van Hezewijck
van: een hoeve die was v.w. Agnes Sceyvels en die is gelegen in Berlicum, Heeswijk en
Schijndel IN DIE CAMEREN met uitzondering van alle beesten, het hout gend. GELAYCT en de
helft van vier eiken gend. CRUYSEYCKEN; de hoeve bestaat uit de volgende onderdelen:
1. huis, hof en aangelegen erfgoederen deels akker, deels wei- en deels heiland en gelegen
in Heeswijk en in Berlicum grenzend aan de abt van Berne en aan de gemene weg
2. een akker lands gend. DEN WYSPELRINCK in Heeswijk en grenzend aan drie zijden aan de
gemeijnte
3. een recht in een vennetje (VENNEKEN) gelegen in het erfgoed van Bartlomeus Spierinc
4. een recht in een erfgoed gend. DIE HORST in Heeswijk en grenzend aan de heer aan
Hoogstraten en Heeswijk, de gemeijnte en de gemene weg
5. een stuk weiland en een akker lands gend. DEN HAMFOIRTSCHE ECKER gelegen in
Berlicum en Heeswijk en grenzend aan de heer van Hoogstraten en Heeswijk en de
gemeijnte van Berlicum
6. de helft van een stuk beemd in Schijndel gend. DEN LIEKENDONC
7. verschillende rechten van overweg
voor: erfpacht 12 mud rogge
lasten: deze komen voor rekening van de erfpachter en bestaan uit;
1. de GEBUERLIC RECHTEN
2. het onderhoud van de bruggen en hekken
3. erfcijns 1½ oude groten aan de hertog
4. de helft van een erfcijns van 6½ oude groten aan de vrouwe van Hoogstraten en Heeswijk
5. de helft van een erfcijns van 7½ oude groten aan de fabriek van de kerk van Heeswijk
6. de helft van een erfcijns van 1 boddrager aan de erfgenamen van Rodolphus Berwout
bijzonderheid: de erfpacht moet voor het eerst betaald worden op Lichtmis over één jaar
Op de rug: blijkt dat deze oorkonde bestemd was voor Petrus van Goburdingen en dat deze
hoeve later is verworven door de Tafel van de H. Geest.

1879.
1434, 25 januari
Verkoop huis en landerijen Herpen - Koolwijk
Hubertus z.v.w. Johannes Steenwech draagt na verkoop over
aan: Petrus natuurlijke z.v.w. Arnoldus die Jode
van de volgende goederen in Herpen onder Koolwijk:
1. huis, erf en hof grenzend aan de gemene weg, aan 2. en aan de Tafel van de H. Geest
2. twee strepen land grenzend aan de Tafel en aan 3.
3. drie strepen land grenzend aan de Tafel en aan 2. en aan de gemene weg
4. drie strepen land grenzend aan een weg en aan de Tafel
5. een akker van 1 mudzaad grenzend aan de Tafel; de bezitter van een een naburige
weikamp heeft over deze akker een recht van weg
lasten: erfcijns van 10 oude Vlaamse groten aan de grondheer en een lijfrente van 3 mud
rogge aan Judocus natuurlijke z.v.w. Henricus Steenwech z.v.w. Hubertus Steenwech
De monetaire frasering van de 10 Vlaamse groten luidt: 'decem grossorum aude vleemsche
vocatorum domino fundi'
onder de pliek: dit exemplaar was bestemd voor de koper.

1880.
1434, 6 februari
Betalingsbelofte uitgifte erfcijns land Nistelrode
Hermannus z.v. Petrus Moer belooft
aan: ............. Gielissoen
van: erfcijns 30 schelling payment
uit: ..... lopenzaad land in Nistelrode in ...... en grenzend aan de gemene weg.
Door beschadiging deels onleesbaar.

1881.
1434, 25 februari
Verkoop erfpacht landerijen St. Oedenrode
Johannes Craen van Rode draagt na verkoop over
aan: Maryna w.v. Henricus van der Hagen gedurende haar leven en na haar dood aan
Henricus, Rycoldus en Luytgardis, kinderen van haar en w. haar echtgenoot Henricus
van: erfpacht 10 lopen rogge
uit: stuk land in DIE VLOETACKER en een vierde deel van een stukje land gend. DIE
HOGESTREPE beide in St. Oedenrode.

1882.

1434, 24 maart
Verkoop kamp Schijndel Lutteleinde
Matheus z.v. Henricus van Hermalen draagt na verkoop over
aan: Johannes z.v.w. Johannes Ricouts soen
van: een kamp in Schijndel op LUTTELEYNDE in HERMAELSCHEHOVE grenzend aan de
gemeijnte
lasten: erfcijns ½ oude groot aan N.N.

1883.
1434, 24 maart
Erkenning recht van naasting nr. 1882
Johannes de koper erkent
t.b.v.: Mathias z.v.w. Henricus Eghens, de naaster
van: zijn recht van naasting op de kamp vermeld onder nr. 1882.

1884.
1434, 24 maart
Overdracht recht van naasting nr. 1883
Mathias z.v.w. Henricus Eghens, de naaster, draagt over
aan: Johannes de koper
van: het recht van naasting vermeld onder nr. 1883.

1885.
1434, 12 mei
Openbare verkoop land Boxtel
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Gerardus van Moll van Dryell gemachtigd door Johannes van Beerze, meester van het Tafel
van de H. Geest, die daarin gericht was, verkoopt
aan: Theodericus van der Steghen van Zevenem
voormalige bezitter: Marcelius gend. Ceel die beddewever
van: het erfgoed in Boxtel OPTEN BORCHACKER grenzend aan de Dommel en aan de
gemene straat
wegens: een achterstallige erfcijns van 24 schelling die de Tafel van de H. Geest bezit, zoals
bleek uit een zekere rolrekening (CUIUSDAM ROTULE COMPUTUS DICTE MENSE) gedateerd
8 november 1395.

1886.

1434, 14 mei
Uitgifte erfcijns land Oss Osserschaijk
Arnoldus Stamelart van Uden geeft uit
aan: Albertus z.v.w. Ghijselbertus Albrechts soen
van: stuk land van 3 lopenzaad in Oss OP OSSERSCADEWIJC
voor: erfcijns 1 gouden reaal ('unius aurei denarii communiter reael vocati')
onder de pliek: dit exemplaar was bestemd voor Albertus
Op de rug: ‘Oestervelt’.

1887.
1434, 7 oktober
Overdracht recht van vruchtgebruik en uitgifte erfpacht huis en landerijen Gemonde en
Boxtel
1. Overdracht recht van vruchtgebruik
Katherina w.v. Goeswinus z.v.w. Petrus Wouters soen draagt over
aan: Oda haar dr. (vader is Goeswinus voornd.)
van: haar recht van vruchtgebruik op de volgende goederen:
1. een derde deel van een huis, erf, hof, en 6 lopenzaad aangelegen land in Gemonde bij de
kerk en grenzend aan de gemeijnte
2. een derde deel van een stuk akkerland van 5 lopenzaad grenzend aan de hoeve die
behoort aan het altaar van St. Catharina in de kerk van Gestel en grenzend aan de waterloop
3. een derde deel van een stuk land van 1 sesterzaad grenzend aan de pastoor van
Gemonde
4. een derde deel van een stuk land van 1 sesterzaad bij de kerk van Gemonde IN DEN
RYACKER en grenzend met beide einden aan de waterloop
5. een derde deel van een stuk land van 1 lopenzaad AEN DEN GELENBERCH
6. een derde deel van een stuk land van 1 lopenzaad grenzend aan DIE WUESTHOVE
7. een derde deel van 1 dagwand beemd uit 7 dagwand grenzend aan de Dommel
8. een derde deel van 1 dagwand uit 3 dagwand beemd grenzend aan 9.
9. een derde deel van 1 voeder hooi grenzend aan de WUESTHOVE
10. een derde deel van een stuk heiland van 4 bu in EILDE
11. een derde deel van 1 dagwand beemd in DIE RUMELSCHE BEEMDE
1-11 alle in Gemonde
12. een derde deel van 1½ beemd in Boxtel in BORDELEN
13. een derde deel van van een erfgoed gend. DIE BERGE
2. Uitgifte erfpacht
Oda voornd. geeft uit
aan: Theodericus z.v.w. Johannes van den Wiel
van: de onder 1. genoemde goederen
voor: erfpacht 2 mud rogge
lasten: deze zijn voor rekening van de erfpachter

onder de pliek: dit exemplaar van de oorkonde was bestemd voor Oda.

1887a.
1434, 10 oktober
Machtiging abdij van Berne
Jan PACIA, abt van Berne, verklaart, dat hij Hendrik van den Broek machtigt om over zijn
goederen te beschikken.
Gevidimeerd in de oorkonde d.d. 21 juni 1448 (nr. 2186).

1888.
1434, 27 oktober
Overdracht kampen St. Oedenrode
Johannes z.v.w. Lambertus Berssen, Thomas z.v.w. Godefridus Papen en Johannes z.v.w.
Theodericus van den Rode dragen over
aan: Petrus van Goburdingen, meester van het Tafel van de H. Geest
van:
1. een derde van twee derde vandrie derde van de helft van een kamp gend DIE LYST
in St. Oedenrode TEN OEVER tussen de Dommel en 'T GUET TE VRILLEBRAKEN en
grenzend aan de THG; deze rijdt (RYDT) jaarlijks met de andere helft;
2. een derde van twee derde van 3/3 van de helft van een kamp DIE HASSELT INT
COPHOEL grenzend aan het Groot Gasthuis; deze rijdt jaarlijks met de andere helft;
3. een derde van twee derde van 3/3 van de helft van een kamp DIE KESY in St.
Oedenrode in DEN BREDENBEEMPT grenzend aan de gemene akkers gend. DIE
VLOEDERACKEREN
lasten: een derde van twee derde van 3/3 van een zekere voeder tiendhooi gend.
LEYTSEL TIENDHOYS aan N.N.

1889.
1434, 21 oktober
Afstand rechten kampen St. Oedenrode
Theodericus z.v.w. Rodolphus van Vaerlaer en Godefridus z.v.w. Godefridus Papen doen
afstand
t.b.v.: de Tafel van de H. Geest
van: hun rechten op het land vermeld onder nr. 1888.

1889.
1434, 5 november
Overdracht erfpacht land Rosmalen - Bruggen

Henricus z.v.w. Johannes Sceynsen draagt over
aan: Arnoldus Heym z.v. Johannes Heym natuurlijke z.v.w. Arnoldus Heym
van: erfpacht ½ mud rogge
uit: 3 malderzaad land in Rosmalen in BRUGGEN grenzend aan de gemeijnte gend. DIE
DUYNHALM.

1891.
1434, 26 november
Betalingsbelofte geld
Eligius z.v.w. Johannes Loyen soen en Johannes Slypen beloven te betalen
aan. Agnes w.v. Florencius van den Velde en Leonius Houbraken z.v.w. Johannes Houbraken
betreft: zij zullen op St. Maarten a.s. 21 gouden Peters en £ 11 Bosch' payment betalen.
De monetaire frasering luidt: 'viginti unum aureos denarios lovens peter communiter
vocatos pro nunc ad bursam communiter currentes vel valorem eorundem in alio
pagamento et undecim libras monete pro tempore solutionis huius librarum in Buscoducis
ad bursam communiter currentes'.

1892.
1435, 31 januari
Overdracht erfpacht beemd Gunterslaar
mr. Martinus van Zoemeren draagt over
aan: Johannes Fyoleer z.v.w. Henricus Fyoleer
van: erfpacht 1 mud rogge
uit: de helft van een beemd in Oirschot in de herdgang van GUNTERSLAER.

1893.
1435, 19 februari
Openbare verkoop hofstad Vughterdijk
voor: schepenen van ‘s-Hertogenbosch
Arnoldus Goessen draagt na verkoop over
aan: Johannes van Halle
voorm. bezitter: ooit van het Groot Gasthuis en door Arnoldus Heyme meester van de arme
zieken in het Groot Gasthuis uitgegeven aan Ywanus z.v.w. Franco Buc voor een erfcijns van
40 schelling payment
van: de helft van een hofstad aan de Vughterdijk grenzend aan het water en een straatje
wegens: achterstallige erfcijns van 40 schelling voornd.

1894.
1435, 2 maart
Overdracht recht van vruchtgebruik huis Orthenstraat
Henricus natuurlijke z.v. Henricus van Heerzel en gehuwd met Katherina d.v.
Henricus z.v.w. Gobelinus van den Berghe draagt over
aan: Lambertus van Doerne z.v. Christiaan t.b.v. Katherina d.v. Katherina en Henricus
voornd. [dus een stiefdochter van de overdrager]
van: zijn recht van vruchtgebruik op een huis en erf in de Orthenstraat
Zie nr's 1276, 1331, 1339, 1438 en 1442.

1895.
1435, 2 maart
Overdracht huis Orthenstraat
Martinus Pauweter gehuwd met Katherina d.v.w. Henricus z.v.w. Gobelinus van den Berghe
draagt over
aan: Theodericus z.v.w. Johannes Boyens
van: huis en erf in de Orthenstraat (zie nr. 1894).

1896.
1435, 17 maart
Vestiging erfpacht goederen Nuenen
Godefridus van Engelant z.v.w. Theodericus van Engelant en gehuwd met Gheertrudis d.v.w.
Arnoldus Hacken vestigt
t.b.v.: Heylwigis w.v. Gerardus Groy
van: erfpacht 2 mud rogge
uit: de helft van de volgende goederen, alle in Nuenen:
1. huis, erf, hof en een stuk weiland gend. EUSEL daaraan gelegen, groot 6 scharen
(SCHAREN) in TER HEYDEN
2. stuk beemd van 2 bunder in het CLAES BROEC
3. stuk land OP GHENEN POEL
4. stuk land gend. DAT DIJCSTUC grenzend aan de gemene weg
5. stuk land gend. DIE VENECKER grenzend aan de gemene weg
6. stuk land gend. DIE VENECAMP
7. stuk land gend. DIE PENNECKER
8. stuk land gend. DIE DERPECKER grenzend aan de gemene weg
[Al deze akkerlanden omvatten in totaal 34 lopenzaad Nuenense maat.]

1897.

1435, 24 maart
Uitgifte erfpacht beemd Boxtel Onrooi
Elysabeth d.v.w. Petrus die Vysscher
aan: Arnoldus z.v. Arnoldus Ruelens soen
van: beemd in Boxtel gend. DIE SWARTPOEL in TONROY en grenzend aan de heer van Boxtel
voor: erfpacht 12 lopen rogge

1898.
1435, 16 mei
Overdracht erfcijns hoeve Oss en Geffen
Johannes Pels z.v.w. Ghiselbertus
aan: Lambertus van Doerne z.v. Christiaan
van: erfcijns £ 6 payment
uit: een hoeve onder Oss en Geffen in RUCVENNE
bijz.: deze erfcijns was eens verschuldigd door w. Ghiselbertus Bathen soen, kanunnik van
de kerk van Luik
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost.

1899.
1435, 19 mei
Testament Jan Lebbe (uittreksel)
erfpacht goederen Schijndel
voor:
(minuut) notaris Johannes Elye alias Haverman, priester van het bisdom Luik
[datum niet vermeld]
(grosse) notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester van het bisdom Luik
Johannes Lebbe de rademaker maakt zijn testament
legaten
aan de kerk van St. Lambertus te Luik 6 plakken ( 'placcas') eens en aan Johannes zijn zoon
een erfpacht van ½ mud rogge uit goederen in Schijndel gedurende zijn leven en na zijn
dood aan de Tafel van de H. Geest.
plaats van de handeling:
(minuut) niet vermeld
(grosse) in de St. Janskerk in het huis van de H. Geest [sic]
getuigen van de handeling:
(minuut) niet vermeld

(grosse)
Johannes van Dommelen, priester
Gerardus Balliaert
Theodericus, clericus van de Tafel [= vermoedelijk Theodericus van der Steghen van
Zevenem].

1900.
1435, 21 mei
Overdracht erfcijns hoeve Oss en Geffen
Lambertus van Doerne z.v. Christiaan draagt over
aan: Johannes Pels
van. erfcijns £ 6 payment
uit: zie nr. 1898
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost.

1901.
1435, 9 juli
Verkoop beemd Helvoirt - Noordbroek
Martinus z.v.w. Johannes Kuysten draagt na verkoop over
aan: Johannes die Cuper z.v.w. Willelmus mede t.b.v. Jacobus Sceyven z.v.w. Nycolaus
Sceyven
van: 3 bunder beemd in Helvoirt in het NOERTBROEC grenzend aan de jonkvrouwe van
Perweys en aan de Tafel van de H. Geest
lasten: erfcijns 3½ oude schilden en een erfcijns 3½ oude groten
bijzonderheid: deze beemd maakte in 1360 deel uit van de Brokkenhoeve; zie ook de nr's
252, 338, 463 (ad 9), 464, 465, 467a, 1201, 1902-1904 en het archief van het Groot Gasthuis,
inv. nr.'s (Inv. Van Rooy) 2773-2774 en 2776-2779 en de regesten nr's 149 en 251 van deze
inventaris.

1902.
1435, 9 juli
Afstand rechten beemd Helvoirt - Noordbroek
Willelmus Block z.v.w. Arnoldus en Johannes van der Donc z.v.w. Willelmus Vos doen
afstand
t.b.v.: de kopers vermeld onder nr. 1901
van: hun rechten op de beemd vermeld onder nr. 1901
bijz.: zij hebben de lasten verschuldigd aan Johannes Bruystens, kanunnik van Tongerloo en
aan Johannes die Bye z.v.w. Henricus gend. meester Henrix voor hun rekening genomen.

1903.
1435, 9 juli
Belofte met betrekking tot transactie nr. 1901
Johannes van der Donc z.v.w. Willelmus Vos belooft
aan: Johannes die Cuper z.v.w. Willelmus mede t.b.v. Jacobus Sceyven z.v.w. Nycolaus
Scheyven
betreft: hij heeft beloofd ervoor te zullen zorgen dat Elysabeth w.v. Johannes Kuysten nooit
aanspraak zal maken op de 3 bunder beemd vermeld onder nr. 1901.

1904.
1435, 14 juli
Afstand rechten beemd Helvoirt - Noordbroek
Elysabeth d.v.w. Johannes Jacobssoen en gehuwd met Martinus z.v.w. Johannes Kuysten
(zie nr. 1901) doet afstand
t.b.v.: Johannes die Cuper z.v.w. Willelmus mede t.b.v. Jacobus Sceyven z.v.w. Nycolaus
Scheyven
van: haar rechten op de beemd vermeld onder nr. 1901-

1905.
1435, 17 oktober
Overdracht erfcijns heerlijkheid Helmond
goed Langelaar Budel
erfcijns Empel
Willelmus van Langelair en Mechteldis zijn zuster k.v.w. Bruystinus en jonkvrouwe
Margareta (zie nr. 1865);
Wolterus die Bye z.v. Godefridus en gehuwd met Aleidis;
Gerardus van Leyenborch gehuwd met Katherina;
(Aleidis en Katherina zijn d.v.w. Bruystinus en jonkvrouwe Margareta)
zij dragen over
aan: jonkvrouwe Mechtildis w.v. Gerardus Back
van: de helft van de helft van een erfcijns van £ 200 payment
uit: de heerlijkheid Helmond
extra onderpand: het goed Langelaer (zie nr. 1865) en een erfcijns van £ 30 oudgeld thans
verschuldigd door Johannes, heer van Wesemael en van Phallais, uit zekere erfgoederen in
Empel.
Zie de nr's 1864-1865 en 1916
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 118r.

1906.
1435, 21 oktober
Overdracht erfcijns heerlijkheid Helmond
goed Langelaar Budel
erfcijns Empel
Ghiselbertus, Arnoldus, Laurencius en Elisabeth k.v. Laurencius van den Rode;
Johannes van den Rode namens Johanna d.v. Laurencius van den Rode
zij dragen over
aan: jonkvrouwe Mechtildis w.v. Gerardus Back
van: vijf zesde deel van de helft van de helft van een erfcijns van £ 200
uit: de heerlijkheid Helmond
extra onderpand: als vermeld onder nr. 1905
Zie ook de nr's 1864-1865, 1905 en 1916.
Afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium nr. 737 f 119r.

1907.
1435, 24 oktober
Vestiging erfpacht land Geffen
herbezegeling Bossche schepenoorkonde
Henricus z.v.w. Lambertus Heyn Gheerlixsoen
t.b.v.: Johannes z.v. Bruystinus Janssoen
van: erfpacht 10 sester rogge
uit: een stuk land van 12 lopenzaad in Geffen grenzend aan de gemene steeg en de gemene
straat
Op de rug: ‘opten Papendijck’
onder de pliek: ‘ista littera precedens secundario ingrossata est et resigillata de mandato et
Roever quod prima littera annichilata fuit per mures; julii anno [15]XXII’. [opnieuw
uitgevaardigd met de oorspronkelijke zegels omdat het oude stuk door muizen was
opgegeten].

1908.
1435, 13 december
Erfgoed Vughterdijk
Grotendeels onleesbaar
Deze transactie houdt verband met een verkoop door Johannes van der Braken z.v.w. Elyas
van der Laerschot van een stukje erfgoed, lang 129 voet en breed 19 voet aan de
Vughterdijk met het recht van een weg van 4 voet breed te gebruiken. Dit erfgoed wordt
verkocht aan Jacobus z.v.w. Theodericus Eritssoen, smid en er rust een erfcijns van 18 oude
groten op.

INDEX OP GEOGRAFISCHE NAMEN
STAD ‘S-HERTOGENBOSCH BINNEN DE MUREN

Er is volgens dezelfde regels geïndiceerd als in deel V staat aangegeven. In deze
index dus alleen locaties binnen de stadsmuren; plaatsen buiten de muren maar in
het z.g. Vrijdom van de stad (Orthen, De Vliert, Den Dungen enz.) zijn te vinden in de
index ‘Buiten de stad ‘s-Hertogenbosch’ die op deze volgt.

naam

nummer regest

Achter de Tolbrug
1791
Colperstraat
1721
CONINCS CUPERS BRUGGE
1819
Gasselstraat
1846-1849, 1872-1874, 1877
N.B.: In deze periode GASTHUYSSTRAET genaamd
Hinthamereind
-buiten de Pijnappelpoort
1844
Hinthamerstraat
1743, 1750, 1774, 1790, 1813,
1844
St. Janskerkhof
1743, 1834, 1835
Jodenpoort
zie: Vughterstraat
Kerkstraat
1813, 1850
Markt
1745, 1775-1776
-naast de boomgaard van de Minderbroeders
1750
Orthenstraat
1745, 1894-1895
Oude Dieze
1702
-de Voldertrap bij de Oude Dieze
1702
Oude Hulst
1726, 1750, 1819
Papenhulst
1750, 1853
N.B.: in deze periode ook WEVERHULS genaamd
Torenstraat
1813, 1834, 1835
N.B. in deze periode komt de naam Torenstraat als zodanig nog niet voor
Vughterdijk
1893, 1908
Vughterstraat
-Jodenpoort
1746, 1814
Windmolenbergstraat
1771, 1809
INDEX GEOGRAFISCHE NAMEN
BUITEN DE STAD ‘S-HERTOGENBOSCH
Er is volgens dezelfde regels geïndiceerd als staat aangegeven in deel V.

naam gemeente/parochie

nummer regest

Asten
-goed Te Houbraken

1750

gem. Berkel-Enschot
Berkel
Enschot
gem. Berlicum
Berlicum
-hoeve in de Kameren
-Middelrode
gem. Best
-herdgang Aarle
-herdgang Gunterslaar
gem. Bladel
Bladel
-goed Eindhoven
Boekel
gem. Boxtel
Boxtel
-hoeve Ter Egelvoort
-Groot Liempde
-Onrooi
Budel
-goed Ten Langelaar
Diessen
Drunen
Den Dungen
gem. Eersel
Eersel
Steensel
gem. Eindhoven
Blaarthem
Woensel
-Oud Acht
-goed Ten Broek
-Meijnsfoort
Elde
Erp
-goed Ten Ooievaarsnest
Esch

1713, 1750
1772
1750
1878
1855-1857
1824, 1825
1703, 1735, 1807, 1892

1750
1804, 1812, 1831
1826, 1885, 1887
1782, 1783, 1789
1822
1897
1788, 1865, 1905, 1906
1750
1715
1779

1750
1750
1761-1763, 1786
1735
1750
1750
1725, 1887
1718

-hoeve Ter Egelvoort
Geffen
-Papendijk
Gemert
Gemonde
gem. Heeswijk-Dinther
Dinther
Heeswijk
-hoeve In de Kameren
-goed op de Zoomgraaf
gem. Helmond
Helmond
-goed Ten Dijk
-goed Tot Ghenen Gasthuis
Stiphout
-goed Ten Dijke
Helvoirt
-Noordbroek
's-Hertogenbosch buiten de muren
-Deuteren
-Eindhout
-Empel
-Hintham (onder het Vrijdom)
-Pepers
-De Vliert
-Vrijdom, diverse plaatsen
Liempde
gem. Lith
Lith
-Lithse Ham
Lithoijen
Teeffelen
gem. Megen c.a.
Haren
Megen
gem. St. Michielsgestel
Gemonde
St. Michielsgestel
-Hezelaar
-Thede

1782, 1783, 1789
1750, 1753, 1898, 1900
1907
1751
1758, 1772a, 1826, 1887

1765
1765
1878
1759

1723
1723
1757
1901-1904
1810, 1838-1840
1795, 1818
1796, 1875, 1905, 1906
1712, 1792
1700, 1701
1792, 1793, 1794, 1795
1823
1822

1797
1785, 1859, 1866, 1876
1714, 1732, 1747

1869
1869
zie: Gemonde
1739-1741, 1763, 1767-1770,
1773, 1781
1851
1833

Moergestel

1750, 1852

Nistelrode

1716, 1719, 1727, 1880

gem. Nuenen c.a.
Gerwen
Nuenen
Nuland
-Wilshuizen

1766, 1780, 1815, 1845
1841, 1845, 1896
1842
1828

St. Oedenrode

1734, 1781a, 1803, 1806, 1881,
1888-1889
1726
1750
1803
1888-1889

-Houthem
-hoeve Ten Hulze
-goed Te Loven
-goed Te Vrillebraken
gem. Oirschot
N.B.: zie voor de herdgangen Aarle en Gunterslaar onder Best
Oss
1705, 1756, 1774, 1802
-Osserschaijk
1886
-Rucven
1896, 1900
gem. Ravenstein
Herpen
-Koolwijk
gem. Rosmalen
Rosmalen
-bij de borch
-Bruggen
-Heze
-bij de kerk
-Klein Nuland
gem. Schijndel
Schijndel
-Delschot
-Liesschot
-Lutteleinde
-Schrijvers Hoeve
-Writershoeve
-Weebosch
Son

1705
1836, 1837, 1879
1720, 1722, 1728, 1733, 17481749, 1829, 1853
1829a
1729, 1889
1728, 1733, 1829a
1827, 1832, 1863
1738

1744, 1765, 1784, 1862, 1899
1736, 1871
1708, 1772a
1801, 1820-1821, 1854, 18821884
1736, 1830, 1854
1772a
1736
1710, 1852a, 1876

Tilburg

1798-1800

Uden
Udenhout

1808, 1868
1731, 1816

gem. Valkenswaard
Dommelen
-goed Ten Kerkhove
Veghel
gem. Veldhoven
Kerk-Oerle
gem. Vessem c.a.
-Knegsel
gem. Vught
-Cromvoirt
-Vught-St. Lambertus
-Vught-St. Petrus
Waalre

1750
1750
1750
1724, 1761-1763
1730
1717, 1750, 1867
1717
1805
1787

Buiten Noord-Brabant
Rotterdam
-Ouderschie

1778

INDEX VAN ZAKEN
trefwoord

nummer regest

abdij
akkeren, gemene, onder Gemonde
onder St. Oedenrode
aflosbaarheid van een erfcijns
aflossing van een erfcijns
altaar, van de Derde H. Mis in de St. Jan1787
van SS. Michael, Cecilia en Maria
Magdalena
van St. Catharina in de kerk van
St. Michielsgestel
apotheker
archief, van het Geefhuis

zie onder: klooster
1826
1888
1847
1745

beemden, rijdende
Begijnhof, Groot, te ‘s-Hertogenbosch
Berne, abdij van
belastingen, door dorpen geheven
boddreger (muntsoort)
Bonnefanten, te ‘s-Hertogenbosch
brug, stenen bruggen in Hintham
in Gemonde
in Heeswijk of omgeving

1862, 1868, 1888
1771, 1818
zie onder: klooster
zie onder: gebuurlijke rechten
1878
1790
1793
1826, sub 21
1878

dries
duiventil, in Son
dijklasten

1710
1710
zie onder: waterschapslasten

eikebomen
eusel
executele, overdracht van

1878
1703, 1896
1787

gasthuis, Groot Gasthuis in ‘s-Hertogenbosch

1812, 1826, 1888, 1893
zie ook onder: klooster
1845
1736
1736, 1878
1710; zie ook onder: 1772a
1703
1772
1826, 1887
1815

gebuurcijns, in Gerwen
in Schijndel
gebuurlijke rechten (ONRAET)
GELOECTEN(?)
gemeijnte in Best
in Enschot
in Gemonde
in Gerwen

1790
1887
1790
1885

in Heeswijk
in St. Michielsgestel
in Nistelrode
in Nuenen
in St. Oedenrode
in Oisterwijk
in Rosmalen
in Schijndel
geerde (oppervlaktemaat)
graaf, van Meurs en Saarwerden
gravin, van Kleef en van der Mark
Groot Gasthuis
groten, oude
groten, oude Tournooise (ad 16 penn.)
grote, Vlaamse
groten, oude Vlaamse
groten, oude zwarte
gulden, Arnhemse
Arnoldusgulden
Beierse

1765, 1878
1833
1727
1841
1781a, 1803
1852
1720, 1729, 1889
1708, 1736, 1784, 1882
1715
1778
1804, 1812
zie onder: gasthuis en klooster
1753, 1766, 1781a, 1785, 1791,
1844, 1878, 1901, 1908
1726, 1750, 1828
1780
1766, 1879
1753
1709
1760, 1817, 1847, 1858
1755

heer, van Heeswijk
van Boxtel
van Megen en Mierlo
van Wesemaal en Phallais
heerlijkheid, van Cranendonck
van Gemert
van Helmond
heideveld (heide, heikamp, heiland)
hek (REPAGULUM)
herbezegeling
hertogin in Beieren
hop
huisarmen

1765, 1878
1897
1869
1905
1788
1751
1864, 1865, 1905, 1906
1739, 1826, 1845, 1878, 1887
1767, 1878
zie onder: resigillatio
1804, 1812, 1831
1851
1787

inbewaringgeving van akten

1704, 1711, 1829

jaargetijde
St. Janskerk in ‘s-Hertogenbosch

1812
zie onder: kerk

kanunnik
kapel, van St. Joris in ‘s-Hertogenbosch
in Heeswijk
van St. Georgius in Gemonde of

zie onder: kapittel
1819
1765

elders
kapittel, van de St. Jan
van de kerk van Luik
kasteel, in Son (?)
in Rosmalen
kerk, van ‘s-Hertogenbosch (de St. Jan)
van Dinther
van Geffen
van Gemonde
van Heeswijk
van Nuenen
van Onderschie (bij Rotterdam)
klooster, van Berne
bij het Groot Gasthuis in
‘s-Hertogenbosch
Mariënweerd
van de Minderbroeders in
‘s-Hertogenbosch
van Oudenbiezen (Duitse Orde)1751
van de Predikheren in ‘s-Hertogenbosch1812
van Porta Coeli bij ‘s-Hertogenbosch1748, 1792
van Tongerloo
van de Zwartzusteren in
‘s-Hertogenbosch
(aan de Papenhulst)
knotwilgen
kronen, Franse (muntsoort

1826
1745, 1787, 1790, 1829a
1898
1710
1829a
1700, 1779, 1787, 1790, 1899
1765
1753
1826, 1887
1765, 1878
1780
1778
1750 (abt van) 1750, 1855, 1878
1812
1813
1812, 1838, 1839

1902
1853
1793
1745, 1763, 1832, 1843

landweer (een versterking)
lijfrente

1808
1879

MANSIO, in Stiphout
bij het St. Janskerkhof
Mariënweerd
mesthoop
Minderbroeders
moer

1723
1834, 1835
zie onder: klooster
1852a
zie onder: klooster
1826

nobel, Engelse (muntsoort)

1704

Oudenbiezen
oud geld
overdracht, wijze van
(bij onroerend goed)

zie onder: klooster
1725, 1905
1868

pastoor, van Erp
van Gemonde
van Gerwen
van St. Michielsgestel
van Son
peters, gouden (muntsoort)
PHISICUS (een chirurgijn of een medisch
doctor)
plak (muntsoort)
Porta Coeli
Predikheren
priester
provisor(en)
prior, van Porta Coeli

1718
1826, 1887
1845
1790
1852a
1891
1823
1899
zie onder: klooster
zie onder: klooster
passim
passim
1792

reaal, gouden (muntsoort)
recht, van dakdrup
van weg
van de wind
van windvang
resigillatio
ridder

1886
1853
1844, 1878, 1879, 1901, 1908
1794
1793
1838, 1907
1723, 1738, 1750(3x), 1757,
1763, 1775, 1807, 1864, 1865

schepenen, van ‘s-Hertogenbosch
de oudste schepen van
‘s-Hertogenbosch
van Lith
van St. Michielsgestel
van St. Oedenrode
van Schijndel
van Son
van Uden
schilden, oude (muntsoort)
schilden, Wilhelmus- (muntsoort)
smederij
spynde
stadsmuur, van ‘s-Hertogenbosch
steenoven, in Deuteren
stuw (?)

passim +

tiend, van Boekel
van Son
tienhooi, in St. Oedenrode

1804, 1812, 1831
1710, 1876
1888

1812
1797
1851
1781a
1736
1852a
1868
1734, 1750, 1876, 1901
1875
1774
1735, 1812
1702, 1775
1810
1731

uiterwaard in Empel

1875

vlas
1718, (sub 23 en 29), 1726, 1798
Vondelingen, stichting voor, in ‘s-Hertogenbosch1778
vrouwe van
zie: gravin
wallen (rond een stuk land)
waterschapslasten
windmolen, tussen Eersel en Steensel
in Hintham [mogelijk op het
Hinthamereind]
Zwesteren

1808
1747, 1768, 1770, 1829a, 1866,
1869
1750
1793, 1794, 1795
zie onder: klooster

Lijst van procuratoren (‘meesters’) 1425 -1435
zie ook de lijsten in de vorige delen
Staes van Hedichusen
zijn testament wordt in 1426 uitgevoerd (zie nr. 1715)
mr. Godfried van Rode
17 december 1427
29 juli 1428

laatste vermelding als meester
Godfried Boest handelt namens
de THG

Jan van Beerze
16 augustus 1430
eerste vermelding als meester
25 mei 1433
laatste vermelding als meester
Een door hem aangelegd manuaal van ontvangsten vangt aan op 15 augustus 1433
en liep vermoedelijk tot en met 14 augustus 1434.
Hij was ook schepen van ‘s-Hertogenbosch.
Peter van Goburdingen
27 oktober 1434
eerste vermelding als meester
Op 22 januari 1434 geeft hij samen met leden van de families Sceyvel en Boest de
hoeve In de Kameren onder Heeswijk, Berlicum en Schijndel uit in erfpacht. Hij is dan
gehuwd met Yda d.v.w. Arnoldus Rover Boest.

Goederen door de Tafel van de H. Geest verworven 1420 - 1429

1. Erfcijnzen
1.1. In £ Bosch' payment
2 cijnzen

£6

1. Totaal: 2 cijnzen
£6

2. Erfpachten
4 pachten
2. Totaal: 4 pachten
5,0625 mud rogge

3. Percelen
3.1. waarvan de oppervlakte bekend
3.2. waarvan de oppervlakte niet wordt
opgegeven

1,53 ha
7 stukken

4. Hoeven
een hoeve onder Woensel op Oud Acht in Lijsmortel wordt gelegateerd aan de
kinderen met een clausule dat deze onder zekere voorwaarden aan de THG zal
toevallen (zie nr. 1735)
5. Huizen
een vierde deel van een huis in de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch
6. Contant geld
-7. Diversen
-De verwerving van een steenoven onder Deuteren door middel van uitwinning wordt
buiten beschouwing gelaten. De ruil beschreven in nr. 1663 is ook niet meegerekend
omdat deze niet leidde tot een vermogensaanwas
Totaal-generaal

1400-1409

erfcijnzen
£ 176 + x

erfpachten
94 mud rogge

land
54 ha + x

1410-1419
1420-1425

33 + x
6+x

54 ,, ,,
5 ,, ,,

23 ha + x
1 ha + x

x = onbekende hoeveelheid

Lijst van nieuwe spynden 1420 - 1429
waarvan de uitvoering werd opgedragen aan de Tafel van de H. Geest
stichter/stichtster

datum

hoeveelheid in m.
rogge

Amijs van Amersfoort z.v.w.
Volkwin van Amersfoort
samen met zijn echtgenote Bele
.......

1427, 6 sept.

2 maal 9 mud rogge

Lijst van testamenten 1425-1435
nr. regest
1730

datum
1427, 27 februari

1735

1427, 6 september

1743
1779
1790

1427, 5 december
1429, 19 oktober
1430, 29 april

1861
1899

1433, 12 mei
1435, 19 mei

naam testator/-trix
Gijsbrecht z.v. Willem van der
Smedebroek
Amijs van Amersfoort z.v.w. Volkwin van
Amersfoort samen met zijn echtgenote
Bele
Bele Happen w.v. Hendrik de Cuper
Liesbeth w.v. Jan Petersz.
Egidius van Gerwen, kanunnik van de St.
Jan en pastoor van St. Michielsgestel
Agnes Sceyvel w.v. Rein Loyen
Jan Lebbe de rademaker

