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2917.
1480, 5 februari
Overdracht erfpacht Blaarthem
Voor Anthonis z.v. Matthys Hannen en Gijsbrecht van den Eynde schepenen van Eindhoven.
Gerard z.v.w. Gerard Ketelers heeft een stuk goed in erfpacht gekregen van Corstiaan z.v.w.
Corstiaan voor 2 mud en 6 lopen rogge. Het goed ligt in de parochie van St. Lambertus in
Blaarthem. Gerard draagt dit goed na verkoop over aan Hendrik z.v.w. Jan Daams.
Taal: middelnederlands.

2918.
1480, 5 februari
Verklaring erfcijns De Hoeven
Rutger van Broekhoven z.v.w. Wouter van Broekhoven heeft gevestigd ten behoeve van
Engbert van Uden een erfcijns van 6 gouden Rijnsgulden uit drie kampen die aan elkaar
grenzen genaamd ‘Zwalenhoeven’ groot 11 morgen in Die Hoeven grenzend aan Hendrik
van Meerlaar die woont in Bergen in Henegouwen en uit twee huizen en erven in de
Hinthamerstraat ongeveer tegenover het klooster van de predikheren tussen het erf van de
erfgenamen van wijlen Gooswijn Peteren en het erf van de erfgenamen van wijlen Jan
Coppens de zwaardveger.
Engbert verklaart nu dat hij de betaling van deze rente niet zal eisen van de twee huizen
voornoemd.

2920.
1480, 1 maart
Overdracht land Oss
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest draagt over aan Jan z.v.w. Robbert van
Boekel een derde deel van een hoeve in Oss op Ussen. Dit deel behoorde aan Wouter van
Houweningen z.v.w. Wouter van Houweningen. De Tafel behoudt zich een erfpacht van 2
mud rogge voor. Tot meerdere zekerheid stelt Jan voornoemd 12 vatzaad land in Oss op
‘Amptstel’ grenzend aan de gemene straat en 14 lopenzaad land in Oss in Steenakker. Dit
land was eerder verworven via de rechter verowrven door Gerard z.v.w. Gerard Laureins ten
behoeve van de Tafel van Hendrik Bredebaard.
De erfpacht bestond in de negentiende eeuw nog en is te vinden in boek 1 -1 53.

2919
1480, 15 maart
Overdracht erfpacht Heeswijk
Willem z.v.w. Hendrik van Tyllaer draagt over aan Jacob van Doerne z.v. Willem van Doerne
een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, erf, hof en aangelegen akkerland groot 12
lopenzaad in Heeswijk en uit 5 lopenzaad land aldaar ‘in die Hoeve’ grenzend aan de

gemene steeg.
onder de pliek: aantekening over heer Hendrik van Poynenborch voor wie de oorkonde ook
bestemd was zoals blijkt uit een dorsale aantekening. Zie verder nr. 2942 en 2966.

2921.
1480, 29 maart
Overdracht land Oss Voorstraat
Hendrik z.v. Liesbeth en wijlen Gerard van der Heiden draagt over aan Willem van Den
Bossche ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een stukje land van 3 vatzaad in Oss aan
de Voorstraat aan drie zijden grenzend aan de Tafel van de H. Geest. Zijn moeder heeft
eerst afstand gedaan van de tocht.
In twee identieke exemplaren bewaard.

2922.
1480, 10 april
Overdracht erfcijns Den Dungen
Franco z.v.w. Godfried van der Stappen draagt over aan Wouter Sbouten z.v.w. Gerard een
erfcijns van 3 pond payment uit een huis, erf, hof en aangelag groot 1 malderzaad in den
Dungen op Poeldonk.

2923.
1480, 6 juni
Overdracht erfcijns Vugherstraat
Hendrik z.v.w. Jan Lodewijkszoon draagt over aan mr. Adolf van Eyk z.v.w. Godfried een
erfcijns van 8 pond en 15 schellingen payment en ern erfpacht van 14 sester rogge uit een
hofdstad met gebouwen aan de Vughterstraat tussen Godefrida weduwe van Peter Witmers
en haar kinderen en Agnes weduwe van Hendrik van Best en haar kinderen en uit een huis,
erf en hof aldaar aan de andere kant van de Dieze tussen Godefrida voornoemd en het erf
van het huis van Postel en uit de helft van de houten brug tussen de hofstad en het huis
voornoemd.
+
2924.
1480, 6 juni
Heilwych d.v.w. Jan Llodewijks maakt aanspraak op haar recht van naasting.
+
2925.
1480, 6 juni
Heilwych voornoemd draagt haar recht van naasting over aan mr. Adolf.

2926.

1480, 8 juni
Garantie land Woensel
Hendrikje Zegers (‘Syegers’) abdis, en de zusters Liesbeth van Uden, Liesbeth van Best
priorin en Ida Berwouts van het clarissenklooster in 's-Hertogenbosch hebben overgedragen
aan Franco van Langel ten behoeve van de meester van de Tafel van de H. Geest een
erfpacht van 2 mud rogge uit een stuk erf in Woensel grenzend aan de gemene straat en uit
een erfgoed genaamd ‘een geloect, een stuk land genaamd de Voortakker en de helft van
een stuk beemd genaamd de Voortbeemd.
Willem z.v. Willem z.v.w. Reinier Willemszoon geeft aan de Tafel een extra garantie ten
aanzien van deze erfpacht. Deze bestaat uit de andere helft van het stuk land genaamd de
Voortbeemd in Woensel, en een streep land in Woensel vóór Vlokhoven. Voorwaarde is dat
hij turf mag steken uit een derde deel van de Voortbeemd.
Blijkens een aantekening bestond deze erfpacht nog in het begin van de negentiende eeuw
en was deze geregistreerd in boek 8 f 39 tot en met f 49.

2927.
1480, 14 juni
Stichting spynde
erfpacht watermolen St. Oedenrode
Mr. Adolf van Eyk z.v.w. Goyaart draagt over aan Dirk van der Aa meester van de Tafel van
de H. Geest een erfpacht van 4 mud rogge uit de watermolen van Jan van Erp in St.
Oedenrode en een erfcijns van 8 pond en 15 schelling (zie nr. 2913) als een aalmoes. De
meester mag deze renten niet vervreemden en moet na de dood van mr. Adolf de
opbrengst van deze renten gebruiken voor een spynde bestaande uit brood te verdelen
onder de armen. De spynde moet plaatsvinden op de dinsdag na de eerste zondag van de
Advent. Als er dan al een andere uitdeling gehouden wordt, dan mag de meester uitwijken
naar een andere dag. Mocht het geval zich voordoen dat de Tafel zo rijk zou worden dat er
op elke dag een uitdeling plaatsvindt [sic], dan moet de meester uitwijken naar ‘enen van
den ledichtsten dage ter uren ende stonde die int geheel ledich is’. De meester moet de
gasthuismeester en de oudste kerkmeester van de St. daags te voren laten weten dat de
spynde wordt gehouden, zodat zij kunnen adviseren over de omvang van de broden. De
gasthuismeester en de kermeester moeten aanwezig zijn en ‘een oegh daer op hebben dat
se doechtelycke gedaen worde’. van de 8 pond en 15 schellingen wordt 1 ½ pond besteed
aan spijs en drank voor de gasthuismeester en de kerkmeester te verteren in het Geefhuis
op de dag van de spynde. De klerk van de Tafel ontvangt voor zijn werk 5 schellingen
payment. Als de meester van de Tafel in gebreke blijft mogen de gasthuismeester en de
kerkmeester de spynde naar zich toe trekken.
onder de pliek: de oorkonde wordt in viervoud uitgeschreven, een exemplaar van de
meester van de Tafel, een voor de gasthuismeester, een voor de fabriek en een voor mr.
Adolf. Alle oorkonden behalve die van de Tafel worden overhandigd aan mr. Adoolf.
op de rug: onduidelijke aantekening uit later tijd.

2928.

1480, 7 september
Overdracht erfcijns Dinther
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest en zijn vrouw jonkvrouwe Liesbeth
d.v.w. Jacob Monic dragen over aan mr. Willem van Den Bossche ten behoeve van de Tafel
een erfcijns van 25 pond payment uit goederen in Dinther [wellicht het goed Ten Reitsel] .
Hendrik ‘Ghecke’ [= Hendrik de gek?] had deze erfcijns gekocht van jonker Jan van Berlaar
heer van Helmond. De overdracht vindt pas plaats na de dood van Dirk en Liesbeth.
De onderpanden zijn:
de hofstad Ten Reitsel in Dinther met de gebouwen en een aangelegen kamp grenzend aan
de gemene straat en het goed Te Hoemberg;
een stuk land genaamd die Lindakker;
een stuk land Dat Lange Reitsel;
een stuk land ‘Dollinc’;
twee stukken dries;
een stuk land die Veldakker;
een stuk land aan den Donkeren Dijke;
een stuk land Dat Rullen Stuk;
een streep land grenzend aan het goed Ter Borch;
een stuk land Dat Heggestukske;
een stuk land grenzend aan land van de kerk van Dinther;
een stuk land Dat Klein Ellinksken;
de helft van beemd genaamd de Tiessenbeemd;
de helft van een beemd genaamd de Reitselbeemd;
de helft van een beemd;
een dagwand beemd in ‘die Gerondonck’;
een beemd genaamd de Werf;
een kamp genaamd de Heimanskker

2929.
1480, 7 september
Overdracht erfpacht Beek en Donk
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest draagt over aan Willem van Den
Bossche ten behoeve van de Tafel een rente van 2 ½ penning oude cijns (‘duos et dimidium
denarios antiqui census’) en een erfpacht van 5 mud en 1 sester rogge Helmondse maat uit
twee stukken land in Beek waarvan het een is genaamd die Overhage en het ander geen
naam heeft en uit 1 ½ bunder beemd.

2930.
1480, 16 september
Verpachting hoeve Geldrop – Riel
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest verpacht een hoeve in Geldrop in het
rechtsgebied van Heeze aan Happo z.v.w. Jan van den Langbraken, de huidige pachter voor

een periode van zes jaar.
De pacht is 19 mud rogge en 1 sester raapzaad. Verder jaarlijks 4 kapoenen, 4 ganzen, 120
eieren, 2 steen vlas tot hekelens toe bereid, 12 pond boter, 1 wit brood zoals gebruikelijk.
de pachter onderhoudt de gebouwen en dekt ieder jaar 9 vim stro. Hij betaalt alle lasten en
mag geen hout kappen, wel takken afsnijden voor het onderhoud van de heiningen. Hij int
alle korenpachten uit de omgeving van de hoeven en slaat deze op in de ‘granario ac
solario’. Hij koopt jaarlijks voor 2 gouden Peters hooi voor de beesten. Als hij dat niet doet
betaalt hij aan de Tafel 1 gouden Peter. Voor zjn gebruik krijgt hij 1 bunder heiland. De
beesten zijn half-half. Hij mag voor eigen gebruik twee of hoogstens drie varkens houden en
daarvoor betaalt hij jaarlijks aan de Tafel 1 gouden Peter.

2930a
1480, 17 september
Overdracht erfcijns Dinther
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest en zijn echtgenote jonkvrouwe
Liesbeth d.v.w.Jacob Monics dragen over aan meester Willem van den Bossche ten bejoeve
van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 25 pond payment uit een groot aantal stukken
land in Dinther (zie nr. 935)
Afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 66v.

2931.
1480, 16 oktober
Overdracht erfcijns Vughterstraat
Jan z.v.w. Aart Slaats draagt over aan Rudolf Noppen z.v.w. Rudolf Noppen de helft van een
erfcijns van 5 pond payment uit een huis en erf in de Vughterstraat.
Ligging naast het erf van Franco hersteller van oude schoenen en tussen enerzijds Aart die
Bekker en anderzijds Jan Gooswijnsz. van Vlijmen.

2932.
1480, 24 oktober
Verpachting hoeve St. Oedenrode – Neynsel
Wouter z.v.w. Lambert van den Wolfswinkel belooft te betalen aan Dirk van der Aa als
meester van de Tafel van de H. Geest gedurende zes jaar wegens pacht van de hoeve in
Neynsel 9 mud rogge, 4 mud gerst en ½ mud boekweit. Eerste betaling op Lichtmis over één
jaar. Verder 2 steen vlas tot hekelens toe bereid, 12 pond boter, 6 kapoenen, 4 ganzen en
100 eieren. Wouter zal jaarlijks twee voeder hooi aanvoeren als voer voor de
gemeenschappelijke beesten of anders 20 penningen genaamd stuivers betalen aan de
Tafel.

2933.

1480, 26 oktober
Schenking moer aan Minderbroeders 's-Hertogenbosch
Jan van Haastrecht heer van Tilburg geeft een vidimus van een oorkonde uitgevaardigd door
Pauwels van Haastrecht op 10 mei 1466 (zie daar; nr. 2551a).
De minderbroeders hebben daar nu uit verkocht een stuk van 3 ½ lopenzaad en 6 lopenzaad
zoals beoorkond voor schepenen van Loon op 15 mei 1469. Dit moer is uitgestoken zodat er
nog over is 6 lopenzaad. Hij staat de minderbroeders toe dat de erfgenamen van wijlen
Gijsbrecht Dirk Gesels, die ook de vorige stukken moer heeft uitgestoken, de resterende
moer mogen vesten op ten hoogste drie personen. Zij moeten cijns betalen aan hem en
deze cijns moet worden aangewend voor een tafel die komt te staan in het hoge koor bij de
minderbroeders.

2934.
1480, 13 november
Overdracht land Berghem
Voor Lambert Bollens, Gerrit ‘die Quade’, Jan Zebertsz. en Claes Jan Colen zoon, schepenen
van Berghem.
Zebert van den Hovel, Dirk Hessels, Gerrit van der Stegen, Wouter Denkens, Reinier Simons
als man van Oy d.v. Hein Wouters en Bele weduwe van Joost z.v.w. Hein Wouters dragen
over aan Hein Stuk een huis, hof en hofstad in Berghem grenzend aan de gemene straat en
aan de Tafel van de H. Geest en een stuk land ‘op die Stocken’ grenzend aan de
‘Lantwersengrave’. Belast met een erfpacht van 1 mud rogge.
Met het gave schependomszegel van Berghem.

2935.
1480, 18 november
Vestiging erfcijns Oss
Broos z.v.w. Jan Brooszoon als man van Oede d.v.w. Marcelis Bollens vestigt ten behoeve
van Jan z.v.w. Dirk Spoormeker een erfcijns van 3 pond payment uit een hofstad in Oss
naast de windmolen en grenzend aan de gemene straat en zekere steeg en uit ½ morgen
land.

2936.
1480, 24 november
Onbekend vermoedelijk 's-Hertogenbosch
Zwaar beschadigd stuk handelend over de huisarmen naast de Markt in ’s-Hertogenbosch.

2937.
1481, 23 januari (indien Kerststijl)

1482, 23 januari (indien Paasstijl)
Verkoop land Berghem
Voor Zebert van den Hoven, Klaas Jan Colenzoon, Hendrik Zeberts en Dirk Willemsz.
scepenen van Berghem.
Wouter z.v. Denken Gerrits verkoopt aan Hendrik Stuk z.v.w. Hendrik Stuk een stuk land in
Berghem ‘op dwaterlaet’ grenzend aan de kerkfabriek van Berghem en aan de beemden.

2938.
1481, 6 april
Vestiging erfcijns St. Jorisstraat
Katryn d.v.w.Godfried van Heist vestigt ten behoeve van Mechteld weduwe van Jacob uyter
Oisterwijk een erfcijns van 40 schellingen payment uit het huis en erf van wijlen Jacob van
der Linden aan de Huls.
Ligging: tussen het erf van wijlen Heimerik Dirksz. schoenmaker en het erf van wijlen Jan
Jacobszoon van der Linden en strekkend van de straat tot aan het water.
Belast met een andere erfcijns van 40 schellingen payment
op de rug: aantekening waaruit blijkt dat dit huis in de St. Jorisstraat lag.

2938a.
1481, 10 april
Overdracht erfcijns Den Dungen
Franco z.v.w. Godfried van der Stappen draagt over aan Wouter Sbouten z.v.w. Gerard een
erfcijns van 3 pond payment uit een huis, erf, hof en aangelag groot 1 malderzaad in Den
Dungen op Poeldonk.
N.B: alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 12v. Volgens dit cartularium door
Wouter Sbouten in zijn testament vermaakt aan de Tafel.

2939.
1481, 2 juni
Vestiging erfpacht Dinther
Gerard z.v.w. Aart Rutgerszoon vestigt ten behoeve van Christiaan Weigergank z.v.w.
Willem een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, erf, hof en aangeleg van 10 lopenzaad in
Dinther strekkend van de gemene straat tot aan de gemeijnte.

2940.
1481, 18 juni
Afstand recht van vruchtgebruik erfpachten Oerle en Wintelre
Marie weduwe van Peter z.v.w. Gijsbrecht van Hetsrode draagt haar recht van

vruchtgebruik op twee erfpachten van ½ en 1 mud rogge uit onderpanden in Oerle en
Wintelre over aan haar schoonzoon Aart (zie verder nr. 2941).

2941.
1481, 18 juni
Overdracht erfpachten Oerle en Wintelre
Hendrik z.v. Godfried Vranx als man van Liesbeth d.v. Marie en wijlen Peter z.v.w. Gijsbrecht
van Hetsrode draagt over aan Aart z.v. Maarten Hendriksz. de plattijnmaker gehuwd met
Griet eveneens d.v. Marie en Peter de helft van erfpachten van ½ mud rogge Ooirschotse
maat en 1 mud rogge Oerlese maat. De eerste pacht gaat uit een schuur met zijn grond in
Oerle in Ter Berkt grenzend aan de gemeijnte. De tweede gaat uit een erf genaamd ‘een
gelaech’ met de gebouwen erop genaamd ‘dat Bystervelt’ in Wintelre en uit de Grote Akker
in Wintelre.
Marie heeft eerst afstand gedaan van haar recht van vruchtgebruik.
Aantekening dat deze renten in de negentiende eeuw nog bestonden en waren
geregistreerd in boek 8 f. 20-22 van het Geefhuis.

2942.
1481, 5 juli
Overdracht erfpacht Heeswijk
Jacob van Doerne z.v. Willem van Doerne draagt over aan Franco van Langel ten behoeve
van Hendrik Poynenborch priester een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden in
Heeswijk (zie verder nr. 2919 en 2966).

2943.
1481, 27 juli
Uitwinning goederen Hinthamerstraat en Oss
Bartholomeus ‘die Cromme’ priester en rector van het altaar van Onze Lieve Vrouw en alle
heiligen in de St. Janskerk was door schepenen van 's-Hertogenbosch gericht in een groot
aantal goederen in 's-Hertogenbosch en elders wegens een achterstallige erfcijns van 16
gouden gelderse gulden van 13 oude groten vlaams per stuk (‘decem et sex aureorum
florenorum gulden communiter vocatorum monete Gelrie boni auri et justi ponderis
computati tredecm denarii communiter aude vleems groet vocatos seu aliud pagamenti
eiusdem valoris pro quolibet dictorum florenorum’). Deze rente was gevestigd voor
schepenen van 's-Hertogenbosch op 24 maart 1411 door Jan van der Dussen ten behoeve
van Bartholomeus Spierink.
De goederen waarin Meus de Crom was gericht zijn:
1. een stenen huis met zijn grond in de Hinthamerstraat op de plaats waar het
woonhuis van wijlen Gielis van Geel placht te staan,
2. een erfgoed gelegen vóór dat huis,
3. zekere straat aldaar,

4. een erfcijns van 4 pond payment uit het stenen huis
5. een erf van Albert Buc van Lith aan de Hinthamerstraat naast het water,
6. een stal en huizen van Albert voornoemd aldaar gelegen en
7. alle goederen van Jan van der Dussen waar ook gelegen.
Bartholomeus heeft de uitgewonnen goederen overgedragen aan Hendrik Bredebaart.
Daarna is dit afgekondigd in het gerecht van 's-Hertogenbosch en in de kerk van Oss.
Hendrik verkoopt nu twee kampen land genaamd ‘Luws Camp’ en ‘den Snellaert’ in Oss ‘int
Loevelt’ grenzend aan de gemene steeg van Schadewijk [= Schaijk] aan Bartholomeus de
Crom.
De oorkonde van 24 maart 1411 is niet in het archief van de Tafel aanwezig.
Zie ook nr. 2979.

2944.
1481, 8 augustus
Erfpacht Geffen
Inbewaringgeving
Vidimus afgegeven door schepenen van 's-Hertogenbosch van een oorkonde van 19 mei
1425 (zie 1702a) waarbij enkele stukken land in erfpacht waren gegeven.
Herman z.v.w. Jan van Bukhoven verklaart deze oorkonde in bewariing te hebben mede ten
behoeve van Gerard z.v.w. Godfried van Poynenborch

2945.
1481, 13 november
Uitwinning erfpacht Berlicum
Hendrik z.v.w. Jacob Sbressers van Beek maant voor schepenen van 's-Hertogenbosch
betaling van een erfpacht van 3 mud rogge die drie jaar achterstallig is. De pacht gaat uit:
een kamp land ten dele akkerland en ten dele broekland in Berlicum in die Hasselt.

2946.
1481, 19 november
Overdracht land Herpen
Voor schepenen van Herpen dragen Klaas Smid en zijn zoon Kirsten over aan Harmen
Hendrikszoon van Ratinge de helft van een kampke land in Herpen (zie verder nr. 2821)
N.B.: vormt een keten met de oorkonden van:
8 december 1475 (nr. 2841)
16 december 1476 (nr. 2864)
31 mei 1477 (nr. 2870)
14 december 1487 (nr. 3036)
Geborgen: ????

2947.
1481 24 november
Uitgifte erfpacht land Oerle
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van de
provisor geeft enkele stukken land in Oerle in erfpacht uit aan Liesbeth weduwe van Jan
Maaszoon en haar kinderen Hendrik en Jan sr., Elsbene en Liesbeth en Winrik en Jan jr. voor
een erfpacht van 5 mud rogge Oerlese maat.
De stukken land zijn een akker genaamd ‘die Scaeft’ in Kerkoerle, een huis, erf, hof en
schuur grenzend aan de akker voornd. Gerard van Mol heeft dit land ten behoeve van de
Tafel gekocht van Hendrik Bredebaard.
De goederen zijn belast met een cijns aan de hertog van ½ oude groot, een cijns van ½ oude
groot aan de meester van Postel, een cijns van 3 oude groten en 2 penningen oude cijns aan
de abt van St. Truiden, en een erfpacht van 1 mud rogge aan Jacob van Driel Hendriksz.

2948.
1481, 13 december
Verkoop land Berghem
Voor Gerrit ‘die Quade’, Klaas Jansz., Jan Severtsz. en Dirk Willemsz. schepenen van
Berghem.
Denken Biekens draagt na verkoop over aan Hendrik Stukken 1 sesterzaad land in Berghem
op het Duurse Veld grenzend aan de kerkfabriek van Berghem.
Taal: middelnederlands.
Het schependomszegel is verdwenen.

2949.
1482, 5 januari
Betalingsbelofte rogge
Jonkvrouwe Liesbeth weduwe van Hendrik van Ammerzooyen belooft te leveren aan mr.
Aart van Weilhuizen ten behoeve van Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest
8 mud rogge op Lichtmis eerstkomend, 8 mud rogge op zondag Laetare daarna en 4 mud
rogge op Maria Hemelvaart.

2950.
1482, 14 maart
Verkoop land Rosmalen
‘Otte’ z.v.w. Adam Ottenzoon draagt na verkoop over aan mr. Willem van Den Bossche ten
behoeve van de Tafel van de H. Geest een kamp lands van 4 morgen in Rosmalen ‘op den
Aert’ . Belast met het onderhoud van de wetering.

2951.
1482, 19 maart
Overdracht erfpacht ligging onbekend
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van
Willem van Gent de provisor draagt over aan Franco van Langel een erfpacht van 1 mud
rogge die toekomt aan de Tafel en gaat uit alle goederen van wijlen Herman Coenen en
Geertrui zijn vrouw zoals dit in hun testament is bepaald.
+
2957.
1482, 31 maart
Franco draagt de erfpacht weer over aan Dirk.

2952.
1482, 20 maart
Toekenning lijfrente Wintelre
Rudolf Rover van Acht en Evert Evertsz. als meesters van de broederschap van Onze Lieve
Vrouw gesticht in de kerk van Wintelre en Hendrik van Kreyelt en Jan ‘Spaeyvaet’ als
meesters van de Tafel van de H. Geest van Wintelre kennen aan Peter van Hedel mede ten
behoeve van Christina zijn vrouw weduwe van Willem Mys z.v.w. Willem Mys een lijfrente
toe van 20 lopen rogge Oerlese maat in 's-Hertogenbosch te leveren.

2953.
1482, 21 maart
Vestiging erfcijns St. Michielsgestel
Jan z.v. Gijsbrecht van Empel als man van Cornelia d.v.w. Hendrik ‘Scerley’ vestigt een
erfcijns van 5 pond payment ten behoeve van Willem van der Aa natuurlijke zoon v.w.
Willem van der Aa Florisz.. De cijns gaat uit een akker genaamd de Koolakker groot 7
lopenzaad in St.Michielsgestel in Thede grenzend aan de gemene straat.

2954.
1482, 22 maart
Uitwinning Heeswijk goed op de Zoomgraaf
Jan Sluiter was door schepenen van 's-Hertogenbosch gericht in het goed ‘opten Zoemgrave’
in Heeswijk dat was van wijlen Gielis van Geel en daarna van Iwan van Vauderik en Aart van
Geel z.v.w. Gielis van Geel wegens een achterstallige erfcijns van 20 pond payment. De
erfcijns was gevestigd op 12 mei 1369 (zie nr. 654). Jan heeft het goed verkocht aan Hendrik
Bredebaard. Deze verkoopt het nu aan mr. Hendrik van Kessel.
+
2955.
1482, 23 maart

Verkoop Heeswijk goed op de Zoomgraaf
Mr. Hendrik van Kessel draagt na verkoop het goed op de Zoomgraaf over aan Gielis van der
Poorten z.v.w. Dirk. Mr. Hendrik behoudt zich voor een erfcijns van 4 oude schilden. Het
goed blijft verder belast met een erfcijns van 5 ½ oude schilden aan Wouter van den Broek
en erfpachten van twee maal één mud koren bestaande voor een derde deel uit rogge, een
derde uit gerst en een derde uit haver.
+
2962.
1482, 23 mei
Jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Rudolf Berwout en weduwe van Dirk van Vianen en haar zoon
Hendrik doen afstand van al hun rechten op deze goederen.

2956.
1482, 26 maart
Afstand hoeve Heeswijk Voskuilen
Leonarda d.v.w. Jan z.v.w. Peter z.v.w. Aart Wautgers van ‘Badaff’ doet afstand van haar
rechten op een hoeve die was van haar grootvader Peter z.v.w. Melis Wautgerszoon van
Bedaf in Heeswijk genaamd Voskuilen aan de Galgenberg naast de gemeijnte.

2956a.
1482, 30 maart
Testament Lambert van den Kolk
In origineel niet bewaard, maar alleen in de vorm van een authentiek uittreksel door
schepenen van 's-Hertogenbosch van 10 maart 1485.
Zie nr. 3004.

2957.
1482, 31 maart
Zie na nr. 2954.

2958.
1482, 12 april
Overdracht erfpacht hoeven Heeswijk Zoomgraaf en Veebrug
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van
Willem van Gent de provisor draagt over aan Deynald z.v.w. Hendrik Deynaldsz. van
Vladeracken een erfpacht van 4 mud uit 5 mud rogge uit twee hoeven in Heeswijk namelijk
de Zoomgraaf en de andere naast de Veebrug in Weeldenberch. Dit met inbegrip van de
achterstallen die geschat worden op 24 mud rogge. Jacob Coptiten z.v.w. Willem had 4 mud
hieruit overgedragen aan Staas van Hedikhuizen ten behoeve van de Tafel van de H. Geest.

+
2963.
1482, 23 mei
Deynald voornd. belooft jonkvrouwe Liesbeth d.v.w. Rudolf Berwout en weduwe van
Godfried van Erp alias van Myddegaal haar eerste man en Hendrik van Vianen zoon van
Liesbeth en wijlen Dirk van Vianen niet meer te storen in hun bezit.

2959.
1482, 20 mei
Naasting erfpacht ligging onbekend
Jacob van den Merendonk z.v.w. Hendrik van den Merendonk maakt aanspraak op zijn recht
van naasting op een erfpacht van 1 ½ mud rogge die Rudolf z.v. Jan van Koudenhoven had
beloofd te leveren aan Lambert van den Yvelaar z.v.w. Jan van Yvelaar.
+
2960.
1482, 20 mei
Jacob draagt zijn recht over aan Agnes weduwe van Thomas Evertsz. en haar dochter
Christina.

2961.
1482, 23 mei
Verkoop land Rosmalen Bruggen
Otto z.v.w. Adam Ottensz. draagt na verkoop over aan mr. Hendrik Pelgrim ten behoeve van
de Tafel van de H. Geest een stukje land van 1 lopenzaad in Rosmalen in Bruggen grenzend
aan de gemene straat en het erf van de Tafel. Belast met het onderhoud van een deel van
de Bruggense Dijk.

2962.
1482, 23 mei
Zie na nr. 2955.

2963.
1482, 23 mei
Zie na. nr. 2958.

2964.
1482, 23 mei
Overdracht erfpacht Tilburg
Voor Adriaan Crillaart en Jan z.v. Jan Jacobs schepenen van Tilburg en Goirle.

Jan z.v. Jan Meus draagt over aan Aart z.v. Zebrecht van der Hoeven een erfpacht van 12
lopen rogge.

2965.
1482, 6 juli
Overdracht erfpacht Schijndel
Broeder Peter z.v.w. Maarten der Kinderen steenhouwer draagt over aan Franco van Langel
ten behoeve van het Fraterhuis in 's-Hertogenbosch voorbij de Geerlingse Brug op het
erfgoed van wijlen Aart Heym. Het huis wordt genoemd het huis van priesters en clerici van
paus St. Gregorius [= St. Jorishuis]. De moeder van broeder Peter was wijlen Petra d.v.w.
Paulus van Uden ‘calopodiatoris’ [= klompenmaker].

2966.
1482, 12 juli
Uitwinning erfpacht Heeswijk
Laurens z.vw. Elias Huybenzoon was door schepenen van 's-Hertogenbosch gericht in het
land omschreven in de nrs. 2919 en 2942 wegens een achterstallige erfpacht van 1 mud
rogge. Hij heeft het land verkocht aan Hendrik Bredebaard. Hendrk verkoopt het nu aan
Hendrik Poynenborch priester.

2967.
1482, 24 juli
Verhuur huis Hinthamerstraat
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest verhuurt(‘recto locationis’) aan Jacob
z.v.w. Godfried de Waal en zijn vrouw Aartje d.v.w. Jan Floriszoon een huis en erf in de
Hintmamerstraat met het erfgoed van de Tafel aan weerszijden en strekkend van de straat
tot aan het erfgoed van de Tafel. De huur duurt zolang zij of een van hen in leven is en de
huursom is 100 overlens Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk eens. De Tafel onderhoudt het
huis. Wat Jacob en Aartje aan het huis veranderen of verbeteren valt na hun dood toe aan
de Tafel.

2968.
1482, 23 september
Vonnis proces erfpacht tiend St. Michielsgestel Thede
Lange oorkonde van de schepenen van 's-Hertogenbosch in een civiele procedure.
Partijen zijn (A) Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest en (B) Hendrik
Koekoek wiens voorstanders is Rutger van Erp. Het gaat over een erfpacht van 5 mud rogge
uit de korentiend van wijlen heer Willem van der Aa in St. Michielsgestel in Thede. De
erfpacht was gevestigd door Willem van Aa zoals vastgelegd in de oorkonde van 18

november 1381 (zie nr. 871) en wordt sedert mensenheugenis geheven. De oorkonden van
18 november 1381 (zie nr. 871) en 5 april 1397 ((zie nr. 1221) worden getoond en
voorgelezen. De getuigen-verklaringen gaan over de aankomsttitels van de meester. De
andere partij beweert dat deze niet deugdelijk zijn.
Tenslotte wijzen de schepenen vonnis: Dirk van der Aa ‘soude blyven by synen gerichte’.

2969.
1482, 21 november
Betalingsbelofte rogge
Jonkvrouwe Hadewych weduwe van Marcelis van Uden en haar dochter jonkvrouwe
Diederike beloven te leveren aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H.
Geest 5 mud rogge te leveren op Lichtmis 1483.

2970.
1483, 18 januari
Verhuur huizen Markt
Evert z.v.w. Evert Evertsz. belooft te betalen aan mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de
Tafel van de H. Geest vijf jaar lang jaarlijks te betalen 30 ½ gouden overlens Rijnsgulden van
20 stuivers het stuk wegens huur van twee huizen aan de Markt genaamd ‘in die Ganss’ en
‘In die Drie Cronen’. Voorwaarde is dat hij de huizen niet doorverhuurt.
Van de huizen wordt geen belending opgegeven.

2971.
1483, 23 januari
Overdracht erfpacht Heeswijk
Willem van den Velde bode als echtgenoot van Mechteld d.v.w. Jan z.v.w. Gerongius
Frankenzoon draagt over aan Hendrik Poynenborch z.v.w. Jan en priester een erfpacht van 1
mud rogge uit een huis, erf, hof en aangelag van 12 lopenzaad in Heeswijk ‘aen den
Veedyck’. Voorwaarde is dat de pacht mag worden aangeslagen in de belastingen.

2972.
1483, 23 januari
Overdracht erfpacht Heeswijk
Willem z.v.w. Hendrik van Kilsdonk, Daniel van ‘thuyftheze’ z.v.w. Daniel, Peter van der
Hagen z.v.w. Peter, Aart z.v. Aart Zegersz. en Jan z.v. Klaas van Tiel dragen over aan Hendrik
Poynenborch z.v.w. Jan en priester een erfpacht van ½ mud rogge uit een huis, erf, hof en
aangelag van 12 lopenzaad in Heeswijk ‘int Geleet’ grenzend aan de Veldstraat en aan de
gemeijnte.

2973.
1483, 31 januari
Overdracht land en erfpacht Heeswijk
Hendrik Poynenborch z.v.w. Jan en priester draagt over aan Deynald z.v.w. Hendrik
Deynaldsz. een huis, erf, hof en aangelag van 12 lopenzaad in Heeswijk, een akker van 5
lopenzaad aldaar in de Hoeven grenzend aan de gemene steeg. Hendrik had deze goederen
middels een rechterlijk vonnis verworven van Hendrik Bredebaard. Hij draagt aan dezelfde
ook over een erfpacht van 1 mud rogge uit voornoemde onderpanden. Voorwaarde is dat
Deynald deze pacht zal innen door middel van het gerecht.

2974.
1483, 31 januari
Overdracht erfpacht Heeswijk
Hendrik Poynenborch z.v.w. Jan en priester draagt over aan Deynald z.v.w.Hendrik
Deynaldsz. een erfpacht van 1 mud rogge (zie verder nr. 2971).

2975.
1483, 31 januari
Overdracht erfpacht Heeswijk
Hendrik Poynenborch draagt over aan Deynald de erfpacht van ½ mud rogge (zie verder nr.
2972).

-1483, 8 maart
Zie nr. 2989.

2976.
1483, 15 maart
Verkoop land Heeswijk
Deynald z.v.w. Hendrik Deynaldsz. van Vladeracken draagt na verkoop over aan Peter z.v.w.
Franco Goedhals alias die Jeger een stuk akkerland in Heeswijk naast de Herpertse Steeg.
Belast met een erfpacht van 1 mud rogge aan Jacob Huyben en een erfcijns van 2 pond
payment aan de pastoor en de fabriek van de kerk van Heesiwjk. De nieuwe eigenaar neemt
deze lasten voor zijn rekening.

2977.
1483, 13 maart

Betalingsbelofte erfpacht en aflosbaarheid
Gibo van den Borne z.v.w. Hendrik had beloofd te leveren aan Michael die Bever z.v.w.
Hendrik een erfpacht van 4 ½ mud rogge Rooise maat en in St. Oedenrode te leveren uit een
hoeve in St. Oedenrode genaamd ‘Bubnagel’. Michael zegt nu toe dat Gibo binnen acht jaar
gerekend vanaf Lichtmis 1483 de erfpacht mag lossen met 6 gouden Peters van 19 stuivers
het stuk per mud [= dus met 27 Peters].

2978.
1483, 14 maart
Uitwinning beemd Dinther
Gerard z.v.w. Gerard Laureynsz. van Mol was gericht in een beemd genaamd de Zieldonk
van 4 bunder minus 48 roeden in Dinther in de Arrenborch grenzend aan de Oude Beemd
wegens een achterstallige erfcijns van 2 oude schilden gevestigd op 3 februari 1390 (zie nr.
989). Gerard heeft het land overgedragen aan Hendrik Bredebaard. Deze verkoopt het nu
weer aan Gerard voornoemd waarna de schout van 's-Hertogenbosch hem in het land vest.

2979.
1483, 14 maart
Uitwinning beemd Oss
Bartholomeus Krom (‘die Crom’) priester als rector van het altaar van de H. Maagd Maria en
Alle Heiligen in de St. Janskerk was gericht in alle goederen van Jan van der Dussen wegens
een achterstallige erfcijns van 17 ½ gouden Gelderse guldens, van 13 oude groten Vlaams
het stuk, gevestigd op 14 maart 1411. Barthomeus heeft de goederen overgedragen aan
Hendrik Bredebaard. Deze verkoopt nu een kamp land van 5 morgen in Oss ‘op die
Henxtryt’ tussen de Teeffelense Wetering en de Langendonkse Dijk aan Bartholomeus
waarna de schout van 's-Hertogenbosch hem in dit land vest.
Zie ook nr. 2943 voor een andere erfcijns in dezelfde valuta. De monetaire frazering is
dezelfde als in nr. 2943.

2980.
1483, 19 april
Afstand recht van vruchtgebruik erfpacht Geldrop
Geertrui weduwe van Jan z.v.w. Christiaan Hannenzoon doet ten behoeve van haar kinderen
Jan, Liesbeth en Margriet mede ten behoeve van hun zuster Katryn afstand van haar recht
van vruchtgebruik op een erfpacht van 14 lopen rogge Geldropse maat uit een huis, erf, hof
en een aangelegen kamp land in Geldrop ‘op Gheen Hey’.
+
2981
1483, 19 april
Overdracht erfpacht Geldrop

Jan, Liesbeth en Margriet dragen de erfpacht over aan Jan z.v.w. Hendrik Tielmanszoon.

2982.
1483, 12 augustus
Schenking hoeve Geffen
Gijsbrecht Haak weduwnaar van jonkvrouwe Johanna d.v.w. Dirk van Derentheren
handelend krachtens het testament van Johanna schenkt om Gods wil aan mr. Aart van
Weilhuizen ten behoeve van de Tafel van de H. Geest en de armen in het Groot Gasthuis
een hoeve in Geffen ‘aen die Berghe’. De hoeve is thans in pacht bij Wouter Crabbe z.v.w.
Herman. Verder 13 morgen land in Geffen ‘in den Vrede’. Gijsbrecht heeft dit land van
diverse personen verworven. De Tafel en het Gasthuis moeten de op het land rustende
lasten voor hun rekening nemen.

2983.
1483, 12 september
Overdracht erfcijns Oss
Jan van Teeffelen z.v.w. Jan van Teeffelen draagt een erfcijns van 22 gouden overlens
Rijngulden van 20 stuivers het stuk (zie verder voor de omschrijving nr. 2800) over aan Jan
Kannepaart.

-1483, 17 november
Overdracht land De Vliert
Wouter en Gysbrecht k.v.w. Engbert z.v.w. Gysbrecht die Jeger dragen over aan Jan z.v.w.
Jan Matheusz. 1 ½ morgen land in de Hoge Vliert.
N.B.: gevidimeerd in de oorkonde van 7 juni 1499 (nr. 3196).

2984.
1483, 11 december
Overdracht erfpacht Waalwijk
Liesbeth weduwe van Godfried van Stakenborch z.v.w. Hendrik handelend krachtens het
testament van haar man draagt over aan mr. Willem van den Bossche ten behoeve van
Rudolf Noppen een erfpacht van ½ mud rogge uit 4 geerden land in Waalwijk strekkend van
de gemene straat tot aan het water genaamd ‘die Meer’.

2985.
1483, 22 december

Overdracht erfcijns Schilderstraatje (?)
Ida van den Akker d.v.w. Daniel van den Akker draagt over aan Jan Krook z.v.w. Hendrik een
erfcijns van 3 pond payment uit een stukje erfgoed met opstallen genomen uit een hofstad
gelegen aan een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar het grote woonhuis
(‘mansio’) van Hendrik Schilder. Gelegen tussen dit straatje en het erfgoed van meester
Aart Buk.

2986.
1483, 29 december
Overdracht erfpacht land Heeswijk
Jacob z.v.w. Hubert z.v.w. Thomas Ogen draagt over aan zijn broer Jan een erfpacht van 1
mud rogge uit een derde deel van een huis, erf, hof en een aangelegen kamp land in
Heeswijk aan de Veldstraat.
Doorgeknipt wat wil zeggen dat de erfpacht later is afgelost.

2987.
1484, 7 februari
Overdracht erfgoed Muntelken
Dirk z.v.w. Wouter van den Bredelaar draagt over aan Maarten die Wilde z.v.w. Hendrik de
mutsenmaker (‘die Mutzmeker’) een huis, erf en hof naast de Hinthamerstraat op de plaats
genaamd Muntelken.
Ligging: tussen Jacob Loyer z.v.w. Rudolf Loyer en het Koytsgasthuis, strekkend van een
stukje onbebouwd erfgoed voorlangs genoemd huis en vanaf het midden van een sloot
tussen de hof en de rest van het erfgoed van Jan van Ouden z.v. Willem tot aan het erfgoed
van Meus van Meerlaar. Met het recht om te gebruiken een stukje onbebouwd erfgoed
tusen Jacob Loyer en de omheining genaamd ‘gelynt’ van Jan van Ouden voornoemd. Met
recht om te gebruiken een straat lopend van het onbebouwde erfgoed voornoemd voorbij
de stenen brug tot aan de Hinthamerstraat. Met het recht van gebruik van en trap (‘gradus’)
door de poort van Jan voornoemd voorlangs het huis van jan van Ouden langs het daar
stromende water en de stennen brug.

2988.
1484, 4 februari
Overdracht kamp Empel
Rudolf z.v.w. Rudolf Noppen draagt na verkoop over aan Gijsbrecht van den Pol z.v.w. Aart
een kamp lands van 4 morgen in Empel achter het kasteel tussen de Meigraaf en het water
genaamd ‘die Meer’.
Belast met een erfcijns van 5 schellingen oudgeld aan het kapittel van de St. Janskerk.

-1484, 4 maart (of 4 maart 1485)
Vestiging erfpacht Heesch
Oorkonde waarin voor schepenen van Heesch een erfpacht van 1 mud rogge gevestigd
wordt ten behoeve van de Tafel van de H. Geest uit onderpanden in Heesch. Uitgewonnen
op 11 april 1511 (zie nr. 3354).

2989.
1484, 8 maart (Paasstijl)
1483, 8 maart (Kerststijl)
Verklaring omtrent testament
Voor Merten Brok en Dirk van Acht schepenen in St. Michielsgestel.
Cornelis z.v.w. Ywen Monen en Hubrecht z.v.w. Michiel Dons verklaren dat zij erbij waren
dat Geerborg d.v.w. Roelof Dons al haar haaf- en erfgoederen heeft vermaakt aan haar
broer Dirk, ook zoon van Roelof, op voorwaarde dat hij al haar schulden zou betalen.
Taal: middelnederlands.
Het schependomszegel is verdwenen.

2990.
1484, 8 maart (Paasstijl)
1483, 8 maart (Kerststijl)
Overdracht goederen St. Michielsgestel
Voor Merten Brok en Dirk van Acht schepenen in St. Michielsgestel.
Dirk z.v.w. Roelof Dons draagt over aan Beatrijs d.v.w. Jan Collarts een huis met een hof en
een stuk land van 4 lopenzaad in St. Michielsgestel. Huis en land grenzend aan het erfhoed
van de Tafel van de H. Geest. Het huis is belast met een oude zwarte en een hoen aan de
heer van de grond en het land met een erfpacht van 1 malder rogge en een erfcijns van 3
stuiver of daaromtrent aan het Mariaältaar in de kerk van Gestel.
Taal: middelnederlands.

2991.
1484, 10 juli
Toekenning lijfrente blok Hinthamereinde
Dirk z.v.w. Klaas genaamd Cool die Bever en Adriaan z.v.w. Jan Berthoutsz. handelend als
meesters van de arme huisarmen op het Hinthamereinde beloven te betalen aan Hendrik
z.v.w. Zanden Rutten en zijn vrouw Agnes d.v.w. Willem Jansz. zolang zij of een van hen leeft
een rente van 3 pond payment uit alle goederen van de huisarmen.
N.B.: gecancelleerd.

2992.

1484, 22 juli
Overdracht erfpacht Oerle
Voor Hendrik Jansz. enWouter van Acht schepenen in Oerle.
Jan Ansems Aart Heynen draagt over aan Jan de Gruiter Gerritszoon een erfpacht van 1 mud
rogge Oerlese maat uit een stuk erf genaamd de Helekker in Oerle grenzend aan het erf van
de Tafel van de H. Geest.
Taal: middelnederlands.
Met een fragment van het zegel van Hendrik Jansz.
Zie verder nr. 3007.

2993.
1484, 10 juni
Vestiging erfcijns Schijndel
Jan Struik z.v.w. Jan Struik vestigt ten behoeve van Michael z.v.w. Peter van Hal een erfcijns
van 3 pond payment uit de helft van een huis, erf, hof en aangelag van 14 lopenzaad in
Schijndel op het Lutteleinde en uit een stuk land aldaar grenzend aan de gemene straat.

2994.
1484, 13 augustus
Overdracht erfpacht Oerle
Voor Librecht Bierkens en Meus z.v.w. Meus Willems schepenen in Oerle.
Jan de Gruiter Gerritszoon draagt op aan Wouter van Acht een erfpacht van 1 mud (als nr.
2992).
Taal: middelnederlands.

2995.
1484, 19 augustus
Uitgifte erfcijns St. Michielsgestel
Beatrijs weduwe van Jan Paedze en d.v.w. Jan Collarts geeft uit in erfcijns aan Peter z.v.w.
Hendrik Scarleys de goederen omschreven in nr. 2990 voor de daar vermelde lasten en een
erfcijns van 10 pond en 10 schellingen payment.
op de rug: melding van aankoop van 4 lopenzaad land aan die Spoel.
In deze oorkonde is sprake van 2 in plaats van 1 zwarte [penning].
+
2996.
1484, 19 augustus
Beatrijs zegt toe dat de in nr. 2995 gevestigde erfcijns kan worden afgelost in delen van
tenminste 2 pond tegen een verhouding van 6 gouden Peters van 18 stuiver het stuk per
pond [maakt een hoofdsom van 63 gouden Peters].

2997.
1484, 13 november
Vonnis inzake schuld
Schepenen van 's-Hertogenbosch wijzen vonnis in een zaak tussen Jan van Breugel tegen
Jacob Jansz. te Moergestel die is ingeboden. Het gaat om een bedrag van 42 gulden 11
stuivers en 2 ort wegens een cijns van 6 gulden 5 stuivers jaarlijks. Jan mag zich doen richten
in de onderpanden.

2998.
1484, 3 december
Verkoop land Vrijdom
Mr. Maarten van Rode draagt na verkoop over aan Dirk van der Aa meester van de Tafel van
de H. Geest een kamp land van 6 morgen ‘in die Hoeven’ grenzend aan het erfgoed van de
clarissen in ’s-Hertogenbosch en aan de wetering.

2999.
1484, 3 december
Verkoop land Vrijdom
Mr. Maarten van Rode draagt na verkoop over aan Dirk van der Aa meester van de Tafel van
de H. Geest 3 ½ morgen land ‘in die Hoeven’ grenzend aan de Lovertse Hoeve en aan de
Tafel. Belast met het onderhoud van dijken, sluizen, sloten en weteringen.

3000.
1484, 3 december
Overeenkomst erfcijns Vrijdom
Amelius van Brabant
Dirk van der Aa meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van
Hendrik Monix de provisor komt met mr. Maarten van Rode overeen dat deze een erfcijns
van 10 pond oudgeld niet zal verhalen op de 6 morgen en de 3 ½ morgen die de Tafel zojuist
van mr. Maarten gekocht heeft. Het land diende als zekerheid voor de erfcijns. Deze erfcijns
is gekocht door Amelius broer [bastaard?] van hertog Jan van Brabant van Gijsbrecht
Lisschop en door Amelius overgedragen aan de Tafel. De erfcijns is achterstallig.

3001.
1484, 24 december
Betalingsbelofte erfpacht Moergestel
Wouter van der Rijt en Matthijs Feitman schepenen van Moergestell oorkonden. Jan

natuurlijke z.v.w. Goyaart Cnoep (?) belooft te leveren aan Jan z.v.w. Jan Bekkers een
erfpacht van 22 lopen uit een huis, erf met de grond en uit een erf van 5 of 6 lopenzaad in
Moergestel.
N.B: het schependomszegel is aanwezig.

3002.
1485, 29 januari
Overdracht erfpacht Moergestel
Willem Verheijden (?) en Matthijs Feitman schepenen van Moergestel oorkonden.
Wouter Jan Bekkers draagt over aan Wouter z.v. Wouter Ansem een erfpacht van 22 lopen
rogge (zie verder nr. 3001).
Deze rente bestond in de negentiende eeuw nog en was toen geregistreerd in boek 2 fol.
90. De rente is in Moergestelse maat. In de negentiende eeuw werd geleverd 1 mud en 3
sester wat in decimale maat neerkwam op 4-1-3.

3003.
1485, 16 februari (indien Kerststijl)
1486, 16 februari (indien Paasstijl)
Belening erfpacht tiend St. Michielsgestel Thede
Hendrik van der Linden stadhouder van de lenen van het graafschap Megen in deze functie
aangesteld door de gravin van Megen maakt bekend dat ten overstaan van drie leenmannen
Jan Heym is beleend met een erfpacht van 5 mud rogge uit de tiend van Thede onder St.
Michielsgestel. Het heergeweide of gewin bedraagt 5 mud rogge.
De rogge is verkocht aan Willem van Elsen bakker voor 3 Peters, gerekend voor 19 stuiver
het stuk, zijnde totaal 15 Rijnsgulden 8 stuivers en 1 vlaams, de gulden gerekend voor 20
stuivers.
De leenmannen zijn Rutger van Erp, Simon van Geel en Rutger van den Sande.
Geen dorsale aantekening.
Het zegel van de stadhouder is verdwenen.

3004.
1486, 10 maart
uur van de vespers
Testament Lambert van den Kolk (volledig)
erfpacht Vught
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een authentiek uittreksel van het testament van
Lambert z.v.w. Gijsbrecht van den Kolk, poorter van 's-Hertogenbosch opgemaakt voor
notaris Wouter Petersz. clericus van het bisdom Luik op 30 maart 1482 in de late middag.
Hij ligt in zijn ziekbed maar is nog bij zinnen.
Hij legateert aan de fabriek van de kerk van St. Lambertus 1 stuiver eens. Hij wil dat zijn
vrouw Aleid d.v.w. Aart van Bree de bevoegdheid krijgt om zijn huis , erf en hof aan de

Hinthamerstraat naast de Pijnappelpoort te verkopen of anderszins te vervreemden, dit om
na zijn dood de schuleisers te kunnen betalen. Als na de regeling met de schuleisers er nog
iets overblijft, dan gaat dit naar zijn wettige kinderen.
Plaats van handeling:
het woonhuis van de testator aan de Hinthamerstraat.
Getuigen:
Gerrit z.v.w. Albert ‘Cluetins’ (?) priester en Dirk Jansz. Schouwmans.
op de rug: aantekening waaruit blijkt dat dit stuk van doen heeft met een erfpacht van 1
malder rogge in Vught en het testament van Lemmen Ghijben.

3005.
1485, 22 april
Verkoop land Lithoijen
Gerard ’aen Gheen Yseren’ z.v. Otto ‘Willegans’ verkoopt aan Jan van Teeffelen 1 ½ morgen
land in Lithoijen ‘opt Enge’ grenzend aan de gemene straat. Belast met het onderhoud van
een deel van de Maasijk, de Zegedijk, sluizen, sloten en weteringen en met een erfcijns van
6 pond payment aan Aleid Pasteibekkers.

3006.
1485, 14 mei
Vordering in rechtszaak erfpacht Berlicum
Hendrik z.v.w. Jacob Sbressers van Beek is in het bezit van een erfpacht van 3 mud rogge uit
een kamp lands ten dele akkerland en ten dele broekland in Berlicum in die Hasselt. De
pacht is drie jaar achterstallig. Hendrik stelt nu een vordering in die door de schepenen
wordt overgenomen.

3007.
1485, 23 juni
Uitwinning erfpacht Oerle
Hendrik Moeren, Aart Reyners, Gerrit z.v.w. Hendrik Smolners en Goris Laureys Everaartsz.
schepenen van Oerle oorkonden.
Wouter van Acht heeft zich laten richten in een stuk land genaamd de Helekker wegens een
achterstallige erfpacht van 1 mud rogge (zie nr. 2992; de erfpacht is gevestigd op 24
september 1454). Wouter heeft het onderpand ontvangen en het land in het openbaar te
koop aangeboden. Het is omgeroepen in ’s-Hertogenbosch door Klaas Pels dienaar van de
stad. Wouter heeft het pand nu verkocht aan Peter van den Kerkhoven ten behoeve van de
Tafel van de H. Geest in ’s-Hertogenbosch.
Taal: middelnederlands.

Met de vier schepenzegels
+
3008.
1485, 23 juni
Overdracht erfpacht Oerle
Gerrit de Gruiter en Hendrik Anderen (?) schepenen van Oerle oorkonden.
Wouter van Acht heeft de erfpacht van 1 mud rogge als omschreven in nr. 2992
overgedragen aan Peter van den Kerkhoven ten behoeve van de Tafel van de H. Geest.
Taal: middelnederlands.
Met de twee schepenzegels.

3009.
1485, 29 juli
Cessie oogst hoeve Ten Huls St. Oedenrode
Jan van Boert z.v.w. Gerard draagt over aan Peter van Hedel de helft van alle vruchten die
nu te velde staan of die al van het veld afgevoerd zijn van zekere hoeve van mr. Hendrik en
Peter van Hedel gebroeders genaamd de hoeve Ten Huls in St. Oedenrode naast de plaats
genaamd ‘Boebnagel’ en twee stukken land van2 en 4 lopenzaad aldaar in Houthem

3010.
1486, 27 januari
Overdracht erfpacht Vught-St. Lambertus
Jan ‘die Proyzer’ z.v.w. Jan als echtgenoot van Adriana en Dirk z.v.w. Winricus Dirkszoon als
echtgenoot van Geerborg; beide zijn dochters v.w. Gerard Doreman. Zij dragen over aan
Klaas Prats z.v.w. Klaas Prats een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, erf, hof en aangelag
van 3 lopenzaad in Vught-St. Lambertus grenzend aan de gemene straat en uit een hofstad
tegenover voornoemd huis aan de overzijde van de straat en een stuk land van 7 lopenzaad
in Vught-St. Petrus op de Oisterwijkse Berg grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H.
Geest en uit nog een stuk land aldaar.

3011.
1486, 7 februari
Overdracht erfpacht Gerwen
Jan z.v.w. Jan z.v.w. Jan Willemszoon; zijn moeder is Marie d.v.w. Iwan van den Berge. Hij
draagt over aan mr. Willem van den Bossche ten behoeve van Aart z.v.w. Hendrik Geelmans
een erfpacht van 14 lopen rogge Nuenense maat uit een huis, erf en hof in Gerwen en een
beemdje genaamd Steenbroek.
op de rug: aantekening dat de erfpacht later is afgelost.

3012.
1486, 1 juni
Betalingsbelofte erfcijns Dinther
Gerard z.v.w. Aart Janszoon belooft te betalen aan Godfried van den Broek ten behoeve van
Agnes zijn dochter en gehuwd met Herman de Momber en ten behoeve van Bartholomea
d.v. Agnes en Herman voornoemd een erfcijns van 5 gouden Peters, de Peter gerekend voor
18 stuivers het stuk. De erfcijns gaat uit een huis, erf, hof en aangelag in Dinther op de
Paasheuvel tussen de gemene straat en de gemeijnte. Met bepalingen over de vererving.

3013.
1486, 16 juni
Overdracht erfpacht Woensel
Aart van Hillevenne en Gijsbrecht van Woffwinkel schepenen in Woensel verschijnen voor
schepenen van 's-Hertogenbosch en leggen een verklaring af. Willem z.v.w. Jan van Eckart is
voor hen verschenen op 15 september 1485. Hij leed aan de pest maar was wel bij zinnen.
Hij heeft toen een erfpacht van 1 ½ mud rogge Sonse maat en in Son te leveren
overgedragen aan Gerard Toppe z.v.w. Dirk en de schepenen van Woensel verzocht om naar
's-Hertogenbosch te gaan en ervoor te zorgen dat Gerard Toppe een schepenbrief van 'sHertogenbosch over deze zaak krijgt overhandigd.
De onderpanden zijn:
1. drie gebonten met eén voet voorbij de middenwand in Son met de hofstad ‘aen den
Pachtacker’ met de hof
2. een stuk land met de helft van een weiland
3. de helft van een streep land
4. de helft van een stuk land in Woensel achter de Oudestraat en wel de helft die ligt
aan de kant van de ‘Herwech’
5. twee derde van een akker genaamd de Rijt in Woensel
6. een stuk land in ‘het Heygeluect’ in Son
7. een stuuk beemd in het Achterste Abroek in Nederwetten
8. een erfpacht van 4 lopen rogge uit 1 mud.
op de rug: Tafel van de H. Geest van ’s-Hertogenbosch.
Zie vervolg nr. 3032.

3014.
1486, 21 juni
Overeenkomst aardhaling Empel
Hendrik z.v.w. Daam van der Sluizen heeft in Empel in Henxthem een stuk land liggen van 4
hont genaamd Vernoyen Wiel grenzend aan het erfgoed van Adriaan van Haren pastoor van
Emel, strekkend van de Grote Marense Weerd tot aan de Maasdijk. De Tafel van de H. Geest
is onderhoudslichtig voor 12 roeden Maasdijk. Hendrik verkoopt nu aan mr. Aart van
Weilhuizen ten behoeve van de Tafel het recht om aarde te halen uit dit land. De Tafel mag

op een afstand van 1 roede vanaf het stuk dijk dat hij moet onderhouden bomen poten.
Hendrik behoudt de grond aan zich.
Taal: middelnederlands.

3015.
1486, 26 juni
Overdracht erfpacht Vught Bergenshuizen
Klaas z.v.w. Hendrik z.v.w. Hendrik van Loon draagt over aan Wouter z.v. Gerard de Bont
een erfpacht van 6 sester rogge uit 1 ½ mud rogge uit onderpanden in Vught-St. Petrus in
‘Wargartshuysen’. De pacht moet daar geleverd worden.
Onderpanden zijn:
1. huis, erf en hof in Wargartshuizen
2. een streep land van 5 lopenzaad
3. een akker genaamd ‘die Zuerckerecker’
4. een stuk land genaamd de Nieuwenhof
5. een stuk de Lange Hof
6. een stuk land en een stuk beemd aan elkaar gelegen ‘in den Buenre’.
op de rug: aantekening waaruit blijkt dat de Tafel deze erfpacht heeft verworven middels
het testament van Wouter Gerardsz. de Bont.

3016.
1486, 26 juni
Overdracht erfpacht Vught Bergenshuizen
Klaas (zie nr. 3015) draagt over aan mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de Tafel van de H.
Geest een erfpacht van 2 sester rogge uit 1 ½ mud rogge uit dezelfde onderpanden

3017.
1486, 19 juli
Overdracht erfcijns Schijndel
Jan en Liesbeth kinderen van van Jan z.v.w. Gerard Laureynsz. en wijlen Aleid d.v.w. Dirk die
Bever bakker dragen over aan Liesbeth voornoemd weduwe van Jan Bolle een erfcijns van 3
pond payment. De erfcijns gaat uit een huis, erf, hof en aangelag van 1 mudzaad in Schijndel
in Hermalen grenzend aan Dirk Dommelmans ‘vicarius perpetuus’ [= waarnemend pastoor]
in Schijndel. Dit gebeurt nadat vader Jan afstand heeft gedaan van zijn recht van
vruchtgebruik.

3018.
1486, 9 augustus
Privilege St. Janshospitaal Brugge

Maximiliaan Rooms koning en Philips zijn zoon aartshertog van Oostenrijk oorkonden.
Zij bevestigen een oorkonde van hertog Karel van Bourgondië gegeven in Brugge in de
maand april 1472 na Pasen. Hertog Karel bevestigde toen op verzoek van de meester, de
broeders en de voogden van het St. Janshospitaal het recht dat zij sedert onheuglijke tijden
hebben bezeten dat de roerende goederen van mensen die in het gasthuis zijn opgenomen
en daar overlijden toevallen aan het gasthuis. Het betreft zilver, geld, ‘monnoyer bagues’,
juwelen, schuldbrieven, linnengoed, ‘robes’ en andere spullen van welke aard dan ook. De
erfgenamen kunnen daar geen aanspraak op maken. Als deze goederen minder waard zijn
dan 6 pond groten vlaams [= ponden van 240 groten vlaams] dan mogen de bestuurders dit
verhalen op de onroerende goederen. Als de patiënt levend het gasthuis verlaat krijgt hij
zijn spullen terug. Hij mag dan een gift doen aan het gasthuis, maar dat is niet verplicht. Het
gasthuis heeft een grote toevloed van armen die er zonder mitsen of maren worden
opgenomen en worden verpleegd omdat zo een werk van barmhartigheid wordt beoefend.
De hertog heeft deze zaak laten behandelen door de Raad van Vlaanderen. Hij beveelt de
soeverein baljuw van Vlaanderen, de baljuw van Brugge en het Vrije van Brugge, de schout
van Brugge en alle andere grafelijke functionarissen deze maatregel te handhaven
Maximiliaan en Philips bekrachtigen dit privilege en geven alle functionarissen opdracht dit
te handhaven.
Authentieke kopie gemaakt door Dijcke.
Taal: Frans.

3019.
1486, 7 september
Vestiging erfcijns Nistelrode
Hendrik Strik z.v. Hendrik handelend als echtgenoot van Beel d.v.w. Jan Rovers vestigt een
erfcijns van 5 pond payment ten behoeve van Gijsbrecht z.v.w. Matheus van der Heiden. De
erfcijns gaat uit:
1. een vierde deel van een huis, erf, hof en aangelag in Nistelrode grenzend aan de
gemene straat
2. een stuk land van 6 lopenzaad in Berghem grenzend aan de gemene straat en het erf
van de fabriek van de kerk van Berghem [er staat ‘Berze’, maar dit moet een
vergissing zijn]
3. een stuk akkerland van 5 vatzaad in Berghem
4. 1 ½ morgen beemd in Berghem
op de rug: aantekening waaruit blijkt dat de rente in de negentiende eeuw nog geheven
werd en was geregistreerd in boek 2 fol. 102.

3020.
1486, 9 september
Vestiging erfcijns Orthen
Gerard z.v.w. Gerong van den Hazeldonk vestigt een erfcijns van 12 pond payment ten
behoeve van Otto Boolix z.v.w. Jan. De rente gaat uit:
1. 1 ½ morgen land in een kamp van 4 ½ morgen in Orthen grenzend aan de Koedijk en

aan het erfgoed van de Leproserie in Hintham
2. 1 morgen land in Orthen grenzend aan het erfgoed van de kerkfabriek van Orthen en
strekkend tot aan de Zegedijk.
Zie ook nr. 3025.

3021.
1486, 12 september
Afstand rechten op land Schijndel
Willem z.v.w. Jacob Bollen heeft verkocht aan Liesbeth wed.v. Jan Bollen de helft van een
huis, erf en hof en stuk land genaamd ‘een halve brake’ in Schijndel in ‘die Cuyle’ . Jan z.v.w.
Thijs Srovers doet afstand van zijn rechten op dit goed.

3022.
1486, 12 september
Vestiging erfcijns Hoge Steenweg
Liesbeth weduwe v. Jan Bollen heeft gevestigd ten behoeve van Willem z.v.w. Jacob Bollen
een erfcijns van 10 pond en 10 schellingen payment uit een huis, erf en hof aan de Hoge
Steenweg. Belendingen: tussen het huis of de herberg (‘hospicium’) genaamd de Roos en
het erfgoed van Otto Bollix met een straatje ertussen, strekkend van de gemene straat tot
aan de Dieze.
+
3023.
1486, 12 september
De koper erkent dat de verkoopster het recht heeft om de erfcijns altijd af te lossen tegen
een verhouding van 6 gouden Peters van 18 stuivers het stuk per pond payment.

3024.
1487, 2 januari
Borgstelling pacht hoeve Hoog Geldrop
Jan Heym meester van de Tafel van de H. Geest heeft aan Amelius z.v.w. Wouter Melisz. in
pacht gegeven zekere hoeve in Hoog Geldrop. Dat is vastgelegd in een oorkonde (‘cedula’).
Wouter z.v.w. Wouter Thysz., Peter z.v.w. Jan Berten, Jan z.v.w. Hendrik Ruevensz. ,
Lambertus z.v. Gerard Theuwsz. en Lucas z.v. Hendrik Roefsz. stellen zich nu garant voor de
naleving van deze pachtovereenkomst.

3025.
1487, 5 januari
Garantie
Gerard z.v.w. Gerong van der Hazeldonk verstrekt als onderpand voor de naleving van de

cijnsovereenkomst (zie nr. 3020) een stuk land in Maalstrem en een schaar weide in Orthen
in ‘die Start’.

3026.
1487, 5 januari
Overdracht land Orthen
Gerard z.v.w. Gerong van der Hazeldonk draagt over aan Otto Bollix z.v.w. Jan 1 ½ morgen
land in Orthen (zie verder nr. 3020). Belast met een erfcijns van 2 pond payment aan Griet
van Stiphout, een erfcijns van 7 pond payment aan Wouter ‘Oems’ en een erfcijns van 12
pond aan Otto voornoemd.

3027.
1487, 10 februari
Overdracht huis Hinthamerstraat
Jan ‘Hanss’ Hoelwater als echtgenoot van Arkenradis d.v.w. Anthonius van Berlicum z.v.w.
Anthonius van Berlicum draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van Lodewijk van
der Heiden z.v.w. mr. Lodewijk van der Heiden een huis, erf en een stukje hof aan de
Hinthamerstraat naast het St. Janskerkhof.
Ligging: tussen het St. Janskerkhof en het huis en hof van Paulus van Rode z.v.w. Paulus van
Rode priester, strekkend van de Hinthamerstraat tot aan het huis van Paulus voornoemd.
Met de helft van de beide zijmuren van het huis. Het stukje hof is 18 voet breed en 19 voet
lang. Jan en Arkenradis blijven de cijns van 5 gouden Rijnsgulden aan Jan Palm van Wach die
zij hem verkocht hadden betalen.

3028.
1487, 13 februari
Overdracht erfpacht Vught St. Petrus
Aart z.v.w. Peter Arntsz. als echtgenoot van Liesbeth d.v.w. Wouter van Haren draagt over
aan Robbrecht z.v.w. Dries Arntsz. de helft van een erfpacht van 5 sester rogge uit een
heikamp in Vught St. Petrus. Dit land was in erfpacht gegeven door Jordaan van Arkel
kanunnik van de St. Janskerk en door Peter Goudsmid.
N.B.: gecancelleerd.

3029.
1487, 15 februari
Vestiging erfcijns Dinther
Jan Slagers priester vestigt ten behoeve van Jacob Maas kanunnik van de St. Janskerk een
erfcijns van 8 gouden overlens Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk uit twee huizen, erven
en hoven en aangelegn erfgoed groot 2 mudzaad in Dinther ‘aent Venne’ naast de

Pelsheuvel aan alle kanten omgeven door de gemeijnte. De erfpacht valt onder het
landrecht [en is dus niet vrij van grondbelasting].
op de rug: aantekening dat Jacob Maas de erfpacht heeft overgedragen aan het St.
Janskapittel op 11 december 1493.
+
3030.
1487, 15 februari
Aflosbaarheid erfcijns nr. 3029
Jacob Maas erkent ten aanzien van de verkoper én Dirk z.v.w. Herman Corstiaans dat zij de
erfcijns mogen aflossen met 100 gouden overlens Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk.

3031.
1487, 14 juni
Testament Jan Schoenmakers (volledig)
Voor notaris Jan Kosters priester van het bisdom Luik maakt Jan z.v.w.Godfried
Schoenmakers zijn testament. Hij woont in St. Oedenrode en is getroffen door de pest en
wegkwijnend, maar nog wel bij zinnen. Hij doet dit met toestemming van zijn vrouw Eva d.v.
Hendrik van Haaswinkel.
Hij legateert:
1. aan de kerk van St. Lambertus in Luik 1 stuiver eens
2. aan de vier bedelorden ieder 2 stuivers eens
3. aan het H. Kruis in Eerschot 5 stuivers eens
4. aan de fabriek van de St. Maartenskerk voor de klokkentoren (‘ad campanam’) 10
stuivers
5. aan de broeder van St. Catharina in Eerschot 5 stuivers
6. aan de broederschap van St. Barbara 10 stuivers
Zijn vrouw krijgt alle goederen om zichzelf en de kinderen in hun levensonderhoud te
voorzien. Zij heeft daarvan alleen het vruchtgebruik.
Hij legateert aan Liesbeth weduwe van Godfried zijn vader een lijfrente van 1 ½ mud rogge
op voorwaarde dat Liesbeth blijft inwonen bij Eva en de kinderen.
Tot executeurs benoemt hij Hendrik van Haaswinkel en Jan z.v.w. Evert van der Teijnden.
Plaats van handeling is het woonhuis van de testator in Neijnsel.
Getuigen zijn Gerard Klerk koster en Happo Theuws, beiden van het bisdom Luik.

3032.
1487, 15 juni
Overdracht erfpacht Son
Gerard Toppe z.v.w. Dirk draagt over aan Franco van Langhel ten behoeve van de Tafel van
de H. Geest een erfpacht van 1 ½ mud rogge met de achterstallen Izie voor de onderpanden
nr. 3013).
op de rug: Gerrit Top is pachter van de Tafel.

3033.
1487, 5 juli
Vestiging erfcijns Berlicum
Hendrik z.v.w. Jan van Gelre vestigt ten behoeve van Franc van Langel die weer handelt
namens Wouter z.v.w. Gerard ‘Sbonten’ een erfcijns van 4 pond payment uit een huis, erf,
hof en aangelag van 3 mudzaad in Berlicum en uit 6 scharen weide ‘aen den Loeffoirt’
grenzend aan de gemene straat en uit een huis, erf, hof en aangelag groot 1 mudzaad en 7
scharen weide aan de overzijde van de straat aan de kant van Berlicum.

3034.
1487, 20 september
Cessie vee en huisraad
Hendrik z.v.w. Jan Geenen draagt over aan mr. Godfried van Dommelen ten behoeve van de
Tafel van de H. Geest al zijn beesten, roerende goederen en gereed geld.

-1487, 11 december
Vestiging erfpacht land St. Michielsgestel
Twee oorkonden van deze datum gevidimeerd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 9
november 1491.
In de ene doet Katryn weduwe van Willem van den Muggenheuvel afstand van haar recht
van tocht op goederen in St. Michielsgestel zoals omschreven in nr. 3096. In de tweede
vestigt haar zoon Willem een erfcijns van 6 gouden overlens Rijnsgulden van 20 stuivers het
stuk ten behoeve van de zusters van de derde orde van St. Franciiscus op de Uilenburg in ’sHertogenbosch.
Zie verder nr. 3096 en 3097.

3035.
1487, 13 december
Toekenning servituut Loon op Zand
Peter z.v.w. Peter de timmerman geeft toestemming aan de Tafel van de H. Geest dat deze
het ene einde van een gracht in eigendom krijgt. De gracht loopt van het erf en de wal van
Peter in Loon op de Klokkenberg tussen het erf van de heerlijkheid van Loon en het erf van
de Tafel. Dat neemt niet weg dat de wal ligt op het erf van Peter. Voorwaarde is dat de
meester van de Tafel buiten de wal niet zal poten.

3036.

1487, 14 december
Overdracht land Herpen
Voor schepenen van Herpen draagt Harmen Hendrikszoon van Ratinge op aan Wouter van
Vaarlo ten behoeve van de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis de helft van een
kampke land in Herpen (zie verder nr. 2821)
Vormt een keten met de oorkonden van:
8 december 1475 (nr. 2841)
16 december 1476 (nr. 2864)
31 mei 1477 (nr. 2870)
19 november 1481 (nr. 2946).
Geborgen onder nr. ????

3037.
1487, 20 december
Verkoop land Lithoyen
Dirk z.v.w. Bernard Biekens verkoopt aan Jan ‘Kanapart’ een stukje land in Lithoyen in ‘den
Hoghen Uuterwerdt’ strekkend van zekere dijk tot aan de Maas en een stukje land aldaar
grenzend aan zekere dijk.

3038.
1487, 20 december
Verkoop land Lithoyen
Laurens z.v.w. Willem ‘Sroevers’ verkoopt aan Jan ‘Kanapart’ een stukje land in Lithoyen ‘in
den Hoghen Uuterwerde’ strekkend van zekere dijk tot aan de Maas. Het land is belast met
de tuinschouw.

3039.
1488, 3 januari
Verpachting hoeve Herpen-Koolwijk
Jan Monix meester van de Tafel van de H. Geest verpacht aan Aart z.v.w. Herman de
brouwer de hoeve genaamd ‘die Lichterbersche’ in Herpen op Koolwijk voor een termijn van
zes jaar. De pachter neemt alle op de hoeve rustende lasten voor zijn rekening. De pacht
bedraagt 19 ½ mud rogge Bossche maat en verder een seynde van: 12 kwarten boter, 8
kapoenen, 4 ganzen, 2 steen vlas en 200 eieren.
De pachter moet de gebouwen en de weteringen onderhouden en jaarlijks 8 vim stro
dekken. Het vee is gemeenschappelijk eigendom van verpachter en pachter. De pachter
mag alleen takken van de bomen halen om er heiningen van te maken. De pachter en zijn
broer Simon beloven de voorwaarden na te komen.

3040.
1488, 27 februari
Overdracht beemd Schijndel
Dirk en Gijsbrecht k.v.w. Godfried Gielis gewantsnijder, Andreas van der Heiden Arntsz. als
echtgenoot van Hillegond en Willem van Oss z.v.w. Dirk als echtgenoot van Johanna;
Hillegond en Johanna zijn dochters van Godfried. Zij dragen over aan Dirk z.v.w. Jan
Corstiaansz. een stuk beemd in ‘Lyekendonck’ in Schijndel grenzend aan de gemene straat.
Corstiaan betaalt de herencijns van ½ oude groot en een erfpacht van ½ mud rogge aan Jan
van der Zijdewinden. Godfried de gewantsnijder heeft dit middels een vonnis van de
schepenen van 's-Hertogenbosch gekocht van Hendrik Bredebaard.

3041.
1488, 13 maart
Overdracht erfpacht goed ‘Ter Oesste’ Son
Jan z.v. Hadewych en wijlen Gerard Kempe z.v.w. Jan en mr. Alard van Helmond als
echtgenoot van Katryn een zuster van Jan voornoemd dragen over aan mr. Aart van
Weilhuizen ten behoeve van Michiel z.v.w. Hendrik de verwer een erfpacht van 1 mud rogge
Sonse maat en in Son te leveren. Deze gaat uit een zeker deel van het goed ‘ter Oeste in Son
in ‘Aenschot’.
Dit gebeurt nadat moeder Hadewych is afgegaan van de tocht op deze erfpacht ten gunste
van haar kinderen Jan, Aart, Willem, Godfried, Katryn en Hadewych.

3042.
1488, 21 maart
Uitwinning land Lithoyen
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden.
Jan Monix meester van de Tafel van de H. Geest heeft zich laten richten in 8 morgen minus 1
hont land in Lithoijen gelegen in de kamp genaamd ‘Des Veren Hove’ grenzend aan het
erfgoed van de jonkvrouwe van Langelaar en zekere sloot. En verder in 11 hont land aldaar
in ; die Polre’ in de kamp genaamd ‘Mertens Hove’ grenzend aan het erfgoed van de
jonkvrouwe Van Langelaar. Dit wegens een achterstallige erfcijns van 16 pond payment die
voor schepenen van 's-Hertogenbosch gevestigd was op 25 mei 1333. Jan heeft het land
overgedragen aan Hendrik Bredebaard die het heeft laten veilen na de vereiste
afkondigingen in het gerecht van 's-Hertogenbosch en in de kerk van Lithoyen. Hendrik
heeft het land verkocht aan Jan Monix.
De oorkonde van 1333 bevindt zich niet in het archief van de Tafel van de H. Geest.

3043.
1488, 28 maart
Overdracht land Oss

Peter Hendriksz. als echtgenoot van Geertrui weduwe van Jan Snavel draagt over aan Dirk
z.v.w. Marcelis Bollens 1 malderzaad land in Oss ‘op den Paelrot’ op voorwaarde dat Dirk
aan Jan en Heilwych zusters van Peter een erfcijns van 5 pond payment betaalt.

-1488, 19 april
Overdracht land Den Dungen
Oorkonde voor schepenen van 's-Hertogenbosch met de overdracht van een kamp in Den
Dungen aan Arnoldus. Op basis van het protocol werd hiervan een afschrift gemaakt (geen
vidimus) op 4 februari 1564.

3044.
1488, 22 mei
Afstand tocht land Vrijdom Pepers
Liesbeth weduwe van Jan van Orthen z.v.w. Peter van Orthen doet afstand van haar recht
van vruchtgebruik op 2 ½ morgen land in het Vrijdom in de Pepers (zie verder nr. 3045).
Maakt deel uit van een keten die geborgen onder 28 juni 1508.

3045.
1488, 22 mei
Overdracht land Vrijdom Pepers
Adriaan, Hadewych, Matheus en Wennemar echtgenoot van Katryn dragen over aan Jan van
Kessel z.v.w. Rutger 2 ½ morgen land in het Vrijdom in een kamp van 5 morgen in de
‘Brenthens Peper’ tussen de ‘Legdeckers’ kamp en de Koytskamp.
Adriaan en Hadewych zijn kinderen van Liesbeth en wijlen Jan van Orthen z.v.w. Peter van
Orthen.
Maakt deel uit van een keten die geborgen is onder 28 juni 1508.

3045a.
1488, 22 mei
Overdracht land Vrijdom Pepers
Adriaan, Hadewych, Matheus en Wennemar (zie nr. 3045) dragen over aan Jan van Kessel
z.v.w. Rutger een vijfde deel van een kamp land in het Vrijdom in Hintham ‘in den Peper’
grenzend aan het erfgoed van het clarissenklooster in ’s-Hertogenbosch.
Maakt deel uit van een keten die geborgen is onder 28 juni 1508.

3046

1488, 26 mei
Erkenning recht van naasting huis St. Oedenrode
Hendrik z.v.w. Jan z.v.w. Leonius de Koster maakt aanspraak op zijn recht van naasting op
een huis, erf en hof in St. Oedenrode aan de Oudestraat. Dit is door Jan z.v.w. Leonius
verkocht aan Hendrik van ‘Boert’ z.v.w. Gerard verkocht.

3047.
1488, 12 juni
Verkoop erfpacht Erp
Dirk z.v.w. Hendrik Trudensz. en weduwnaar van Liesbeth d.v.w. Mattheus ‘Manswerck’
handelend krachtens het testament van zijn vrouw Liesbeth verkoopt aan Hendrik van den
Einde z.v.w. Jan een erfpacht van 1 mud rogge. Deze rente gaat uit een huis, erf, hof een
aangelag in Erp op ‘Hoevelsberch’ grenzend aan de gemene straat en uit 4 lopenzaad land
aldaar ‘aen den Cloet’ grenzend aan de gemene straat.

3048.
1488, 28 augustus
Overdracht erfpacht hoeve Heeswijk
Leonius z.v.w. Willem Zuurmond z.v.w. Albert draagt over aan Deinald z.v.w. Hendrik
Deinaldsz. van Vladeracken een erfpacht van 2 mud koren bestaande uit een derde deel
rogge, een derde gerst en een derde haver uit een hoeve in Heeswijk die was van Rudolf
Berwout en daarna van Hendrik van Vianen.

3049.
1488, 30 oktober
Verpachting hoeve Hoog Geldrop
Jan Monic Maartensz. meester van de Tafel van de H. Geest geeft aan Jan z.v.w. jan van
Lievendaal in pacht de hoeve in Geldrop in het rechtsgebied van de heer van Heeze [= Hoog
Geldrop] voor een duur van zes jaar. De graanpacht bedraagt 19 ½ mud rogge en 1 sester
raapzaad.
De pachter houdt de hoeve volgens het ‘jus coloni’. Hij betaalt verder aan de Tafel jaarlijks 4
kapoenen, 4 ganzen, 120 eieren, 2 steen vlas, 12 pond boter en het gebruikelijke
wittebrood. Hij dekt jaarlijks 9 vim dakstro. Het vee is half-half. de pachter mag twee of
hoogstens drie varkens houden en betaalt daarvoor jaarlijks 1 gouden Peter. Hij moet de
uitpachten in de omgeving ophalen en opslaan in de graanschuur van de Tafel. Verder de
gebruikelijke bepalingen.
Garant staan Aart z.v.w. Jan Belenzoon en Peter z.v.w. Jan van Lievendaal voornoemd.
op de rug: aantekening dat Gerrit Tielensz. de hoeve op deze voorwaarden heeft
‘aengenomen’.

3050.
1488, 16 december
Afstand tocht hoeve Heeswijk in de Kameren
Hadewych d.v.w. Godschalck Buck en weduwe v. Heimerik z.v.w. Peter Janszoon doet
afstand van haar recht van vruchtgebruik op zes zevende deel van de hoeve in de Kameren
gelegen ten dele in Heeswijk en ten dele in Schijndel en omliggende streken ten behoeve
van haar kinderen Hendrik, Peter, Godscalk, Elsbene, Liesbeth en Marie die er het erfrecht
op hebben.

3051.
1488, 16 december
Betalingsbelofte erfcijns hoeve In de Kameren Heeswijk
Jacob ‘Wautgers zoen’ als echtgenoot van Elsbene d.v. Hadewych en Heimerik (zie nr. 3050)
belooft te betalen aan Hadewych voornoemd voor twee vijfde deel en aan Hendrik, Liesbeth
en Marie voornoemd voor drie vijfde deel een erfcijns van 18 ¾ pond payment met als
zekerheid de hoeve In de Kameren gelegen in Heeswijk en Schijndel.
op de rug: ten dele onleesbare aantekening over een vidimus met als datum 9 november.
+
3052.
1488, 16 december
Aflosbaarheid rente nr. 3051
Hadewych, Hendrik, Liesbeth en Marie (zie nr. 3050) zeggen toe dat Jacob de erfcijns van 18
¾ pond payment die heden gevestigd is kan aflossen, ofwel ineens ofwel in ten minste een
vijfde deel ervan. Het tarief is 7 gouden Peters van 18 stuivers het stuk per pond payment.
+
1488, 16 december
Overdracht erfcijns hoeve Heeswijk – in de Kameren
Hendrik, Liesbeth en Marie en hun moeder Hadewych dragen over aan vijf zevende deel van
de hoeve voornoemd aan Jacob e.v. Elsbene voornoemd. Hadewych en haar kinderen
hebben recht op de erfcijns van 18 ¾ pond payment die Jacob vandaag heeft beloofd aan
hen te betalen.

3053.
1489, 20 januari
Verkoop land Rosmalen – Bruggen
Otto z.v.w. Adam Ottensz. verkoopt aan mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van de Tafel van
de H. Geest vier stukken land van elk 1 lopenzaad in Rosmalen. Het eerste ligt in het
Bruggense Veld en grenst aan de gemene straat, het tweede ligt ‘op die Berct’ en grnest aan
de gemene straat en aan de vcarie van de kerk van Rosmalen, het derde ligt op het Hoge

Veld en grenst aan de fabriek en de vicarie, het vierde grnest aan de fabriek en de gemene
straat.
op de rug: vier stukjes land die nu drie percelen vormen.

3054.
1489, 12 maart
Verkoop land Dinther
Gijsbrecht z.v.w. Mathys van der Voort als echtgenoot van Aleid d.v.w. Jacob Rommel
verkoopt aan Jan van Heesbeen een stuk land van 4 lopenzaad in Dinther op het Kerkveld.
Belast met een grondcijns en een erfcijns van 6 pond door hem verkocht aan Jan z.v.w. Jan
Scleynen.
op de rug: later opgedragen aan de Tafel en toegevoegd aan de hoeve in Dinther.

3055.
1489, 17 maart
Betalingsbelofte erfcijns St. Michielsgestel
Daniel z.v.w. Jan Bruystens belooft te betalen aan Hendrik z.v.w. Sander Rutten en
weduwnaar van Luitgaard d.v.w. Godfried Yewaans een erfcijns van 4 pond payment. De
onderpanden zijn een schuur met zijn grond en aangelag, een huis genaamd brouwhuis dat
daarop staat in St. Michielsgestel naast de kerk. Verder een stuk land van 3 lopenzaad met
houtwas aan de zijkant grenzend aan de vicarie van Gestel en een gracht genaamd de
‘Spoygrave’ en een stuk land van 2 lopenzaad in de gemene akkeren van Gestel grenzend
aan de gemene straat met een zandberg genaamd ‘zandberchsken’. Hendrik had eerst
afstand gedaan van de tocht ten behoeve van Godfried z.v.w. Peter Otten visser als
echtgenoot van Liesbeth d.v. Hendrik en Luitgaard voornoemd.

3056.
1489, 19 maart
Verhuur land Kessel
Herman z.v. Roelof Arntsz. belooft te betalen aan Jan Schilder wegens de huur van 16 hont
land uit 3 morgen in Kessel in de Kesselse Grave gedurend zes jaar ingaand met St. Maarten
van dit jaar jaarlijks 7 ½ gouden Peters van 18 stuiver het stuk. Herman betaalt de lasten
van de achterdijken, de sluizen, de weteringen en de sloten die op dit land rusten. Als er
nieuwe werken worden aangelegd, dan wordt de bijdrage daaraan afgetrokken van de
pachtsom.

3057.
1489, 8 mei
[datering onzeker omdat het stuk zwaar beschadigd is; archivaris Huub van Bavel maakte er
gezien het indictiegetal VII 1489 van]

Testament <onleesbaar> Monix Maartensz. (uittreksel)
Voor notaris Hendrik van den Loo uit Oisterwijk clericus van het bisdom Luik maakt
<onleesbaar> z.v. Maarten raadsheer en poorter van 's-Hertogenbosch en meester of voogd
van de Tafel van de H. Geest. Hij ligt in zijn ziekbed en handelt met toestemming van zijn
echtgenote jonkvrouwe Marie <onleesbaar>.
Hij vermaakt aan de fabriek van de kerk van Luik 3 ½ stuiver eens en aan St. Jan de
Evangelist de patroon van de kerk van 's-Hertogenbosch 3 ½ stuiver. Verder onder andere
een legaat van een erfpacht van 3 mud en 3 sester rogge uit een hoeve in Rosmalen en een
erfcijns van <onleesbaar> payment aan de Tafel van de H. Geest en de armen in ’sHertogenbosch. Dit legaat gaat pas in na zijn dood en die van zijn vrouw.
Getuigen zijn:
Gerbrand Zudermont de viceplebaan van de St. Janskerk,
meester Jacob Godfriedsz. de Wale chirurgijn en
Aart z.v. Hendrik
inwoners en poorters van ’s-Hertogenbosch.

3058.
1489, 12 mei
Aanmaning erfpacht Berlicum Hasselt
Hendrik van Beek alias Sbressers eist voor schepenen van 's-Hertogenbosch de betaling van
een erfpacht van 3 mud rogge uit een kamp lands in Berlicum in die Hasselt. De rente is drie
jaar achterstallig en beloofd door Gerard Moll z.v.w. Gerard.

3059.
1489, 30 mei
Overdracht erfcijns land Helvoirt
Dirk van der Elst meester van het Groot Gasthuis naast de Gevangenpoort handelend met
toestemming van Dirk ‘die Borchgreve’ de provisor draagt over aan Jan Monix z.v. Maarten
een erfcijns van 25 schellingen uit een huis en hof in Helvoirt grenzend aan de gemene
straat.
op de rug: 3 sester rogge in Helvoirt.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 181r.
Aantekening in het cartularium dat deze cijns de Tafel is aangekomen krachtens het
testament van Jan Monix voornoemd verleden voor notaris Hendrik van der Loo op 8 juni
1489.

3060.
1489, 2 juni
Verkoop land Vrijdom-Hintham

Gerard z.v.w. Hendrik van Heessel als echtgenoot van Beatrix d.v.w. Hendrik Spyze verkoopt
aan Aart z.v.w. Bartholomeus van den Nieuwenhuis ten behoeve van Jan, Bartholomeus,
Joost en Katryn kinderen van Aart uit zijn eerste huwelijk drie stukken land in het Vrijdom in
Hintham. Het eerste is een stuk weiland in de ‘Eyndhoutz’ en grenst aan het erfgoed van de
kartuizers in Vught en de Tafel van de H. Geest en strekt van de gemene dijk tot aan de
steeg van wijlen Petra Scellens. Het tweede ligt aldaar en grenst aan de Tafel van de H.
Geest en strekt van de gemene dijk tot aan de steeg. Het derde is weiland en grenst aan de
Tafel en strekt van de gemene dijk tot aan de steeg. Belast met dijken genaamd ‘coydyken’
en omheiningen genaamd ‘heyningen’ . Aart heeft zolang hij leeft het vruchtgebruik van dit
land.

3061.
1489, 21 juli
Overdracht erfcijns huis Hinthamereinde
Dirk, Gijsbrecht en Jan k.v.w. Godfried z.v.w. Gielis Stynenzoon de kleermaker en een groot
aantal andere personen dragen over aan Wouter z.v.w. Godfried ‘Bott’ mede ten behoeve
van Jacob en Katryn k.v. Willem Want een erfcijns van 3 p=ond payment uit een huis op het
Hinthamereinde tussen Gibo de bakker en Katryn w.v. Berthold z.v. jan Berthouts en haar
kinderen. Jacob van den Hoevel had deze erfcijns door koop verworven van Jan Beukentop.
Volgen bepalingen over de verdeling van de erfcijns over de nieuwe bezitters. [Deze
getuigen van extreme versplintering. De waarde van deze erfcijns was in 1489 21 stuivers].
op de rug: slecht leesbare aantekeningen onder andere over de aflossing.
De oorkonde is ingeknipt wat wil zeggen dat de rente lkater is afgelost.

3062.
1489, 6 augustus
Overdracht erfcijns hoeve Heeswijk in de Kameren
Hadewych (zie nr. 3051) draagt een vijfde deel van twee vijfde deel van de erfcijns van 18 ¾
pond payment uit de hoeve In de Kameren in Heeswijk en Schijndel over aan Jacob z.v.w.
Jacob Woutersz.

3063.
1489, 4 september
Overdracht erfpacht Berlicum – Hasselt
Bele weduwe v. Winrik Gysbertszoon draagt over aan haar zoon Gysbrecht mede ten
behoeve van Rutger, Geertrui en Hadewych, kinderen van Bele en Winrik een erfpacht van 3
mud rogge uit een kamp ten dele akkerland en ten dele broekland in Berlicum ‘in die
Hasselt’ en uit een huis, erf, hof en 4 morgen aangelegen land aldaar naast voornoemde
kamp en grenzend aan de gemene straat.
op de rug: bestemd voor Gooswijn van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest.

3064.
1489, 4 september
Overdracht erfpacht land Berlicum – Hasselt
Gysbrecht draagt de erfpacht (zie verder nr. 3063) over aan Goos van den Hezeakker
meester van de Tafel van de H. Geest.

3065.
1489, 4 september
Uitwinning land Erp
Gooswijn van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest heeft zich laten richten
in een akker lands genaamd ‘die Hezeacker’ in Erp ‘op Heze’ grenzend aan Adam van
Berghem ridder wegens een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge gevestigd op 17
december 1385 (zie nr. 975) .
Gooswijn heeft dit land overgedragen aan Hendrik Bredebaard waarna het in het openbaar
te koop is aangeboden. Het is omgeroepen in 's-Hertogenbosch en in de kerk van Erp.
Hendrik heeft het land nu verkocht aan Gooswijn ten behoee van de Tafel.

3066.
1489, 5 september
Overdracht huis ‘Hankoyen straetken’
Aart z.v. Rombout van der Heiden handelend als echtgenoot van Johanna d.v.w. Jan z.v.w.
Godfried Lonys en zijn echtgenoot Barbara weduwe v. Jan ‘Ponthenierssoen’ draagt over
aan Rudolf z.v. Gysbrecht Heymeriksz. een huis, erf en hof in het straatje genaamd
‘Hankoyen straetken’ tussen Gerard van Goirle en de gemene straat. Jan heeft namens zijn
vrouw Barbara eerst afstand gedaan van de tocht.

3067.
1489, 24 september
Overdracht erfcijns Geffen
Cornelis Bekker z.v.w. Hendrik Bekker draagt over aan Jan z.v.w. Hugo Storymans een
erfcijns van 3 pond payment uit een stuk land genaamd ‘den Tyborch’ in Geffen. Willem
z.v.w. Willem van den Poel behoudt de bevoegdheid om de erfcijns af te lossen zoals in de
oorkonde is vastgelegd.

3068.
1489, 23 november
Procedure erfpacht Berghem

Voor zeven schepenen van 's-Hertogenbosch eist Goos van den Hezeakker meester van de
Tafel van de H. Geest dat Jan vann der Stegen aan de Tafel een erfpachht van 1 ½ mud rogge
schuldig is. Als zekerheid dient land in Berghem in Duurseind. Daarop volgt een lange reeks
verklaringen onder andere over land in Woensel uitlopend op het vonnis dat men Goos van
den Hezeakker ‘sall doen geschien gelyck hij betuigt heeft’.
op de rug: aantekening dat van deze 1 ½ mud 1 malder is afgelost.

3069.
1490, 12 februari
Overdracht erfcijns Hinthamerstraat – ‘s-Hertogenhof
Jacob z.v.w. Hendrik Sanders en Dirk z.v.w. Cool die Bever als meesters van de huisarmen van
het Hinthamereinde en als provisoren van het huis van de zinnelozen aldaar handelend
krachtens het testament van wijlen jonkvrouwe Heilwych weduwe van Gerard Groys dragen
over aan Jan z.v.w. Dirk van Schijndel de spoormaker een erfcijns van 2 ½ pond payment uit 7
pond. Deze cijns gaat uit twee kameren met hun grond aan de Hinthamerstraat ‘in
sHertogenhoff’ tussen de erfgenamen van Jan z.v.w. Jan van den Oeteren en het gemene
straatje. Lambertus van Doorn z.v. Christiaan had deze erfcijns verworven van Wouter van Aarle
z.v.w. Hendrik ten behoeve van Heilwych.
op de rug: in een andere hand dan de schrijver van de oorkonde ‘in die borcht’ .

3070.
1490, 12 februari
Overdracht erfcijns Hinthamerstraat – ’s-Hertogenhof
Dirk van der Eelst als meester van het Groot Gasthuis draagt over aan Jan z.v.w. Dirk van
Schijndel de spoormaker een erfcijns van 4 ½ pond payment uit 7 pond uit twee kameren (zie
verder nr. 3069). Jonkvrouwe Heilwych (zie nr. 3069) had in haar testament deze erfcijns van 7
pind als vlgt verdeeld: aan het Groot Gasthuis 2 pond, aan de fabriek van de kapel van St.
Cornelis op de Vughterdiijk en het gasthuis aldaar ½ pond, aan de arme begijnen in de Kleine
Infirmerie van het Groot Begijnhof ½ pond, aan de zusters van Maria Magdalena ½ pond, aan
het klooster van de broeders en de zusters Mariënwater (‘ad aquas beate Marie virginis’) ½
pond, en aan de Cellebroeders en de zusters genaamd Zwesteren ½ pond.
op de rug: ‘Jan Spoermekers heeft geldende in die borcht iiii ½ lb. payment’

3071.
1490, 3 juni
Civiele procedure Moergestel
Voor schepenen van 's-Hertogenbosch verklaren Matthijs z.v.w. Jan die Wtte en Liesbeth
weduwe v. Ansem van der Stegen wonend in Moergestel dat zij ermee instemmen dat de
meester van de Tafel van de H. Geest de erfpacht van 6 mud rogge die gaat uit hun hun te boek
mag zetten ‘omme die te slijten in der coop van recht’, ongeacht dat dit goed tot voor kort nog
in gebruik is geweest.

Taal: middelnederlands.
Hangt samen met nr. 3072.

3072.
1490, 5 juni
Omheining land Moergestel
Voor schepenen van 's-Hertogenbosch verklaren Matthijs en Liesbeth als vermeld in nr. 3071.
Schepenen staan vervolgens toe dat dit land om schade aan de geburen te voorkomen mag
worden omheind op kosten van de eigenaar van het goed (‘omme der geburen scade te scutten
van stonden aen zall moigen vreeden ende beheynen op des goetz cost’).
Taal: middelnederlands.

-1490, 5 juni
Zie nr. 3097.

3073.
1490, 31 juli
Afstand recht van vruchtgebruik land Berlicum
Hendrik van Donkersvoort z.v.w. Godfried en weduwnaar v. Luitgaard d.v.w. Jan van Rijswijk
doet afstand van zijn recht van tocht op de helft van een kamp heiland in Berlicum grenzend
aan de gemene straat ten behoeve van zijn kinderen Thomas en Johanna.
op de rug: Peter van Nedervenne en ‘den heykam te Heswick’.

3074.
1490, 31 juli
Verkoop land Berlicum
Thomas (zie nr. 3073), Gijsbrecht z.v.w. Aart van Hulst en e.v. Johanna (zie nr. 3073). Peter z.v.
Dirk Dirkszoon dragen na verkoop de helft van de kamp (als nr. 3073) over aan Klaas z.v.w.
Wouter Colenzoon.
op de rug: Peter van Nedervenne.

3075.
1490, 3 september
Uitwinning goed Moergestel
Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest was door schepenen van 'sHertogenbosch gericht in het goed dat was van wijlen Aart Rover in Moergestel wegens een
achterstallige erfpacht van 8 mud rogge gevestigd op 23 juni 1386 (zie nr. 988).

Goossen heeft het goed verkocht aan Hendrik Bredebaard die het weer verkoopt aan Goossen.

3076.
1490 (?), 11 september
Uitwinning
Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest was door schepenen van 'sHertogenbosch gericht in <onbekend> wegens een achterstallige erfcijns van 20 schellingen
oud geld (‘viginti solidorum antique pecunie’). Goossen heeft het verkocht aan Hendrik
Bredebaard die het weer verkoopt aan Goossen.
Zwaar beschadigd en daardoor ten dele onleesbaar.

3077.
1490, 4 oktober
Verkoop land Lithoijen
Gerard van Beesd kanunnik in 's-Hertogenbosch draagt na verkoop over aan Jan Kannepaart
Janszoon een stuk land van 2 morgen in Lithoijen ‘opten uutterweert’ strekkend van de gemene
Maasdijk tot aan de Maas en een stukje land aldaar ‘opten Enghe’ grenzend aan het erfgooed
van de Tafel van de H. Geest van Lithoijen en dat van het altaar van St. Nicolaas in Lithoijen en
strekkend van de gemene straat tot aan de gemene weg.

-1490, 17 oktober
Minuut van het testament van Hendrik z.v.w. Hendrik Wouters en zijn vrouw Katryn Goben.
Zie verder nr. 3216.

3078.
1490, 25 oktober
Overdracht vergunning tot aflossing erfpacht Kessel
Willem die Joede e.v. Goedele (“Guedeldis’) d.v.w. Jan van der Hagen en Peter hun zoon hebben
verkocht aan Lambert van ‘Doernen’) ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfpacht
van ½ mud rogge uit een stuk land van 4 morgen in Kessel in de ‘Heynen Hoeve’. Daarna hebben
zij een erfpacht van ½ mud rogge uit hetzelfde onderpand verkocht aan het Groot Gasthuis. De
twee meesters van dit gasthuis hebben daarna verklaard dat deze erfpacht mag worden
afgelost met 20 gouden Peters.
Jan van Weder e.v. Liesbeth en Dirk z.v.w. Hendrik die Bever als e.v. Geertrui (Liesbeth en
Geertrui zijn d.v.w. Willem die Joede) hebben deze vergunning overgedragen aan Aart en Berijs
broeders en k.v.w. Willem Lauwaarts.
op de rug: aantekening dat de erfpacht op 31 januari 1521 is afgelost door het Groot Gasthuis
en dat Hendrik z.v. Aart Willem Lauwen de oorkonde toen heeft ontvangen.
Onder nr. 3089 bevindt zich nog een oorkonde die hiermee wellicht verband houdt maar die zo

zwaar beschadigd is dat ik er geen wijs uit kan.

3079.
1490, 9 november
Overdracht erfcijns hoeve Heeswijk in de Kameren
Maria d.v. Hadewych weduwe van Heimerik z.v.w. Peter Janszoon en Wouter van Gaal z.v.w.
mr. Wouter van Gaal als echtgenoot van Liesbeth een zuster van Maria dragen over aan
Lambert z.v.w. Herman z.v.w. Hendrik Hermanszoon priester een erfcijns van 7 ½ pond
payment uit 18 ¾ pond payment uit de hoeve in de Kameren in Heeswijk en Schijndel (zie voor
de vestiging nr. 3051 d.d. 16 december 1488)
op de rug: aantekening begin 17de eeuw dat deze oorkonde betrekking heeft op afgeloste
renten op de hoeve in de Kameren.

3080.
1490, 1 december
Verkoop land Schijndel
Peter van Nedervenne z.v.w. Jan draagt na verkoop over aan Gielis van der Poorten z.v.w. Dirk
een beemd genaamd ‘den Audenbeempt’ van 1 bunder in Schijndel in ‘die Audeboenre’.
Belast met een herencijns van 1 oude groot aan de heer van Helmond.

3081.
1490, 20 december
Vestiging erfcijns huis Boxtel
Engelbrecht z.v.w. Gerard van Weert belooft te betalen aan Gooswijn van den Hezeakker
meester van de Tafel van de H. Geest een ercfijns van 4 pond payment uit een huis, erf en hof
in Boxtel binnen de bruggen grenzend aan de gemene plaats en strekkend van de gemene
plaats achterwaarts naar de Dommel.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 170r.

3082.
1491, 11 februari
Vestiging erfcijns St. Michielsgestel
Robbert z.v.w. Hendrik Spierink vestigt ten behoeve van Wouter z.v.w. Gerard die Bont een
erfcijns van 2 gouden Rijnsgulden, 20 stuivers het stuk gerekend zoals de nieuwe
muntordonnantie aangeeft (‘iuxta ordinationem nove monete’) , uit een huis, erf, hof en
aangelag van 2 mudzaad in St. Michielsgestel in ‘Brekelair’ grenzend aan de gemene straat en
uit een kamp heiland aldaar grenzend aan de gemene straat.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 183r.

3083.
1491, 29 april
Overdracht land Berlicum
Klaas z.v.w. Wouter Colen draagt over aan Peter van Nedervenne de helft van een kamp heiland
in Berlicum (zie nr. 3074).

3084.
1491, 30 juni
Verkoop land Herpen
Hendrik, Dirk, Jan en Franco broers en Aleid hun zuster k.v.w. Hendrik Strik;
Jan z.v.w. Robbert van Boekel als e.v. Yda;
Emond Emondszoon als e.v. Anna;
Yda en Anna zijn d.v.w. Hendrik Strik
zij dragen na verkoop over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een
kamp weiland van 8 hont in herpen in het land van Ravenstein in het Langelsbroek. Belast met
het onderhoud van 1 roede wetering naast de sluis van Dieden en een erfpacht van 1 mud rogge
aan Petra weduwe v. Udo Rutgerszoon begijn in het Groot Begijnhof in ’s-Hertogenbosch. De
erfpacht komt voortaan ten laste van de koper.

3085.
1491, 5 juli
Civiele procedure tiend van Son
Schepenen van 's-Hertogenbosch maken bekend dat Goossen van den Hezeakker afstand heeft
gedaan van de ‘proprieteyt’ van de tiend van Son. Goossen handelt met toestemming van de
provisor Jorden van Boort. Hendrik Hoornken heeft onlangs voor schepenen geprocedeerd
tegen Goossen in verband met de achterstallige betaling van een erfcijns van 16 pond payment.
Goossen was niet in staat zijn rechten te onderbouwen en doet daarom nu handlichting. De
tekst luidt: ‘[meester Goossen] licht zijn handen van den voirs. tienden in manieren hier nae
vercleert, dat is te wetene dat hij zijn hant licht allene van der proprieteiten der tyenden voirs.
beheltelycken den Heiligen Geest zynen ouden pacht van rogge en van chijnsen die de voirs.
Tafel hadde ende noch heeft vuyter tyenden voirs.’.Meester Goossen blijft recht houden op de
som gelds die hij betaald heeft aan Arnd Thijszoon en anderen wegens de aankoop van de tiend
tijdens een openbare verkoping.
onder de pliek: (rechterzijde) een exemplaar voor de Tafel en ‘ex quadam cedulla de manu
Arnoldi Gheelmans’. en (linkerzijde) secretaris Franco van Langel.

3086.
1491, 15 juli
Machtiging tot innen van schulden

Elsbene weduwe v. Hendrik ‘Vossart’ koopman machtigt Alard z.v. Hendrik Dirkszoon van
‘Breey’ om al haar cijnzen, renten en schulden waar dan ook te innen en desnoods daarbij de
rechterlijke macht in te schakelen.

3087.
1491, 18 augustus
Uitgifte erfpacht land Moergestel
Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming
van de provisor geeft in erfpacht uit aan Wouter z.v.w. Wouter Jansz. en Cornelis z.v.w. Aart
Appels een huis, erf en hof en 6 lopenzaad aangelegen land met daartussen een waterloop
genaamd ‘waterlaet’ in Moergestel grenzend aan het erfgoed van de pastoor van Moergestel
en strekkend van de gemene straat tot aan de gemene weg en een stuk akkerland van 6
lopenzaad. De erfpachter betaalt aan de Tafel de herencijns van de heer van Moergestel en de
gewincijns (‘stante te boet ende te gewynnen’) en een erfpacht van 4 ½ mud rogge
Moergestelse maat. Op het land rust de last om ¾ deel ‘in capite dicto int hooft’ van zekere
brug genaamd ‘die Voertbrugge’ te onderhouden.

3088.
1491, 18 augustus
Uitgifte erfpacht land Moergestel
Goossen van den Hezeakker (als nr. 3087) geeft in erfpacht uit aan Matthys z.v.w. Jan die Witte
een stuk akkerland van 7 lopenzaad ‘aen die Leemcuylen’ grenzend aan het erfgoed van de
pastoor van Moergestel en dat van de Tafel. De erfpachter betaalt de herencijns aan de heer
van Moergestel, de gewijncijns en een erfpacht van 1 ½ mud rogge Moergestelse maat.
Onderhoudsplicht van de brug zoals onder nr. 3088.

3089.
Zie nr. 3078.

3090.
1491, 1 september
Geestelijke gemeenschap met klooster Camp
Hendrik van Kalkar abt van het cisterciënzerklooster Kamp, bisdom Keulen, bericht aan Hendrik
Dirksz. en zijn vrouw Mechteld dat hun aanvrage om te delen in alle geestelijke verdiensten van
het klooster is ingewilligd. Deze diensten bestaan uit missen, vigiliën, vasten, aalmoezen,
opvang van gasten, gebeden, psalmen, tucht en andere genademiddelen die het klooster en
alle andere kloosters van de orde waar ook ter wereld verkrijgen. Wanneer hun overlijden aan
het klooster wordt gemeld, deelt de overledene in de gunsten die aan elke kloosterling ten deel
vallen.
Met transscriptie door pater Huub van Bavel van de abdij van Berne van 23 februari 1977.

3091.
1491, 6 september
Overdracht erfpacht Geffen
Daniel z.v.w. Jan z.v.w. Bruisten Janszoon draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van
de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 10 sester rogge uit 12 lopenzaad land in Geffen
grenzend aan de gemene steeg.

3092.
1491, 19 september
Overdracht land Oss
Bartholomeus ‘die Cromme’ priester en rector van het altaar van Onze Lieve Vrouw en alle
heiligen in de St, Janskerk draagt over aan Aart van Weilhuizen ten behoeve van de Tafel van
de H. Geest een kamp lands van 5 morgen in Oss ‘op die Henxtrijt’ strekkende van de
Teeffelense Wetering tot aan de Langendonkse Dijk. Meus handelt met toestemming van mr.
Gijsbrecht de Bye en mr. Godfried van den Kamp (‘de Campo’) en heeft dit land gekocht van
Hendrik Bredebaard na een vonnis van de schepenen van ’s-Hertogenbosch.

3093.
1491, 19 september
Overdracht land Oss
Bartholomeus ‘die Cromme’ priester en rector van het altaar van Onze Lieve Vrouw en alle
heiligen in de St, Janskerk draagt over aan Aart van Weilhuizen ten behoeve van de Tafel van
de H. Geest twee kampen lands in Oss genaamd ‘Luws Camp’ en ‘den Snellaert’ gelegen ‘int
Loevelt’.
Het is niet duidelijk of dit land en dat onder nr. 3092 eigendom was van het kapittel of van Meus
de Krom.

3094.
1491, 22 september
Overdracht erfpacht Gemonde
Jan Walravens als e.v. Mechteld d.v.w. Jan z.v.w. Willem van den Borne draagt over aan Jan van
Ammerzoijen goudsmid de helft van een erfpacht van 2 mud rogge Rooise maat uit een kamp
lands genaamd ‘den Ham’ in Gemonde aan de Dommel en uit een kamp genaamd de
Loodshoeve ten dele in Schijndel en ten dele in Gemonde grenzend aan de gemene straat.
Doorgeknipt wat wil zeggen dat de erfpacht later is afgelost.

3095.

1491, 31 oktober
Vestiging erfcijns Schijndel
Wouter z.v.w. Peter z.v.w. Hendrik Wouters vestigt ten behoeve van Christiaan z.v. Heimerik
z.v.w. Christiaan van der Eertbrugge een erfcijns van 6 pond payment uit vier strepen land in
Schijndel in ‘dWout’ en uit een huis, erf, hof en aangelag groot 1 mudzaad in Lieshout bij de
molen en grenzend aan de gemene straat en uit twee strepen land in Berlicum ‘int Dwout’ .
Voorwaarde is dat na de dood van Christiaan de helft van deze rente gaat naar de verkoper als
deze dan nog leeft of anders naar zijn naaste erfgenamen.
op de rug: aantekening over een vidimus en een transactie in 1533.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 98v.
Gevidimeerd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 11 februari 1535 (nr. 3708)

3096.
1491, 9 november
Overdracht erfpacht St. Michielsgestel
Hendrikje weduwe v. Aart van Laarhoven draagt over aan Goossen van den Hezeakker ten
behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 6 gouden overlens Rijnsgulden van 20
stuivers het stuk. Zij heeft deze rente gekocht van de zusters van de Derde Regel van St.
Franciscus op de Uilenburg in ’s-Hertogenbosch. De rente gaat uit de volgende onderpanden in
St. Michielsgestel:
1. een huis, erf, hof en aangelag van 1 sesterzaad op de Muggenheuvel
2. een akker genaamd ‘Sceepdonck’
3. een stuk land met de houtwas
4. een erfgoed genaamd ‘die Elfhondert’
5. een erfgoed genaamd het Klein Veld
Hendrikje behoudt hiervan het vruchtgebruik zolang zij leeft.

3097.
1491, 9 november
Vidimus erfpacht St. Michielsgestel
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven aan vidimus af van twee oorkonden van 11 december
1487 en van een oorkonde van 5 juni 1490.
In de oorkonden van 1487 wordt de erfcijns van 6 gouden Rjnsgulden gevestigd door Willem
z.v. Katryn weduwe van Willem van de Muggenheuvel, in die van 5 juni 1490 dragen de zusters
de erfcijns over aan Hendrikje (zie verder nr. 3096).

3098.
1491, 26 november
Overdracht erfpacht Geldrop

Jan z.v.w. Hendrik Tielmanszoon draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest een erfpacht van 14 lopen rogge uit een huis, erf, hof en een aangrenzende
kamp in Geldrop ‘op Gheen Hey’.

3099.
1491, 24 december
Vestiging erfpacht Vught
Gijsbrecht z.v. Gijsbrecht Heesters vestigt ten behoeve van Wouter z.v.w. Aart Willemszoon een
erfpacht van ½ mud rogge uit 1 malderzaad land in Vught-St. Petrus grenzend aan de gemene
straat en uit 1 morgen land in Vught-St. Lambertus in ‘die Langecampen’ grenzend aan de
gemene steeg.

3100.
1492, 28 januari
Verkoop land Haren bij Megen
Reimbold genaamd Bollen z.v.w. Reimbold Bollens draagt na verkoop over aan Franco van
Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een stuk land van 10 hont in Haren in het
rechtsgebied van Megen grenzend aan het erfgoed van de Tafel voornd. en strekkende van de
‘Spaenrestege’ tot de wetering. Belast met een herencijns van 2 oude boddregers of drie oude
vlemse (‘excepto censu fundi ad duos denarios aude boddregers communiter vocatos aut tres
denarios aude vlemsche communiter vocatos’).
+
3101.
1491, 28 januari
Erkenning recht van naasting
Goossen van den Hezeakker erkent het recht van naasting van Daniel z.v.w. Reimbold
Bollenszoon.
+
3102.
1491, 28 januari
Daniel draagt dit recht over aan Goossen.

3103.
1492, 28 januari
Aflossing erfcijns
Broeder Willem van den Grave prior van het convent van de predikheren in 's-Hertogenbosch
scheldt de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 1 pond payment kwijt die aan het klooster was
vermaakt door jonkvrouwe Mechteld Bekkers echtgenote van Lonys van Erp. Deze had de Tafel
opgedragen de erfcijns uit te reiken. Broeder Willem heeft van de huidige bezitter Walraven
van Erp 7 Peters ontvangen waarmee de cijns is afgelost.

3104.
1492, 21 februari
Overdracht recht van vruchtgebruik erfcijns Schijndel
Michiel z.v.w. Everard van Vaarlaar en e.v. Mechteld d.v.w. Jan van Steen en weduwe van
Pauwels van Uden draagt over aan Jan, Griet en Goedele k.v. Mechteld en Pauwels zijn recht
van vruchtgebruik op een erfcijns van 1 pond payment uit een stuk land in Schijndel in
‘Vertruyden Hoeve’.
op de rug: aantekening over de aflossing door Anna Vijge op 16 december 1560.

3105.
1492, 21 februari
Overdracht erfcijns Schijndel
Jan en Goedele k.v. Mechteld en wijlen Pauwels van Uden en Jan z.v. Jan de Keizer als
echtgenoot van Griet d.v. Mechteld en Pauwels dragen over aan hun broer Michiel een erfcijns
van 1 pond payment uit een stuk land in Schijndel in ‘Vertruyden Hoeve’.
op de rug: aantekening over de aflossing op 16 december 1560.

3106.
1492, 25 februari
Overdracht land Gerwen
Voor schepenen van Nuenen Matheus Tempel, Hendrik Jan Dirkszoon, Aart van den Dik,
Wouter Hendrik Woutersz., Gijsbrecht Reyns, Jacob van Vaerlaer en Hubrecht Maeszoons
Peter natuurlijke z.v.w. Jan Weyndelen en Dirk z.v.w. Jacob Vreyns als man van Liesbeth d.v. Jan
voornoemd dragen over aan Aart van Meerhout klerk van de Tafel van de H. Geest van 'sHertogenbosch een stuk beemd in Gerwen grenzend aan de gemene akker, en een stuk land in
de gemene akker grenzend aan de weg. Belast met een erfpacht van 14 lopen rogge aan NN.
Met het schependomszegel.

3107.
1492, 3 maart
Overdracht land Gerwen
Voor dezelfde schepenen als nr. 3106.
‘Godstuwe’ wettige d.v. Peter natuurlijke z.v.w. Jan Weyndelen draagt de twee stukken land
omschreven in nr. 3106 over aan Aart van Meerhout.
Met een deel van het schependomszegel.

3108.
1492, 8 maart

Vestiging erfcijns land Oss
Herman z,v,w, Rudolf Arntsz. als man van Aleid d.v.w. Jan Spierings vestigt ten behoeve van
Deliana weduwe v. Simon van den Aafter een erfcijns van 5 pond payment. Elk poond gerekend
voor 7 stuivers munt van de hertogen Philips of Karel. Uit een huis, erf en hof in Oss aan de
Kerkweg grenzend aan de gemene straat.
op de rug: ‘v l. in Os elck vii karolusg. ofte phs. st. welcke stuver valet nu v oirtkens makende
also v lb voirs. xxxv braspenninghhen val. nunc vi lb v st’.

3109.
1492, 26 maart
Vestiging erfcijns land Schijndel
Voor schepenen van Schijndel ‘Henrick Scoemeker, Jan Wytven, Claus Rents (?), Ariaen van
Sochel, Jan van der Hagen, Henrick die Rademaker ende Rolof van Gent’.
Willem Hendrik Beliënzoon vestigt ten behoeve van ‘Rolof Roelen soen’ een erfcijns van 2 pond
payment uit de kamp genaamd Bruggenkamp groot 2 bunder in Schijndel in ‘in den Boryneven’
(?), aan twee zijden grenzend aan de gemene straat.
Monetaire frasering: ‘twe ponde payments’.
Met het schependomszegel.

3110.
1492, 6 april
Uitwinning hoeve Udenhout
Aart Pels z.v.w. Peter was door schepenen van 's-Hertogenbosch gericht in een hoeve in
Udenhout met bijbehorende landerijen gelegen in Udenhout wegens een achterstallige
erfpacht van 12 mud rogge gevestigd op 25 1ugustus 1422 (niet aanwezig in dit archief).
De rente gaat uit:
1. een hoeve in Udenhout van 13 ½ bunder deels akkerland, deels weiland en deels heide.
Gelegen tussen Jan Priem en wijen Jan Wolfaartsz. en Jan die ‘Borchgreve’
2. 3 bunder beemd
3. 1 ½ bunder beemd ‘in den Reyt’
4. ½ bunder beemd aan de wetering
5. 12 bunder heiland in ‘die Eynschet’
6. zekere andere erfgoederen in Udenhout
Aart heeft de hoeve verkocht aan Hendrik Bredebaard die ze weer verkoopt aan Aart Pels.
op de rug: ‘desen brief is te niet want wederom van nieuws nae deeser brieff is die hoeve
geveylt geweest ende by decreet vercoft meester Raso Raessen.’

3111.
1492, 27 april
Betalingsbelofte som gelds
Gerard z.v.w. Hendrik Ruelensz., Joost Petersz., Jan Petersz. en Rombout Huyben beloven te

betalen aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest 27 Rijnsgulden
gerekend voor 10 dubbele vuurijzers het stuk. Zij moeten dit betalen op St. Maarten in de
Winter eerstkomende.

3112.
1492, 11 mei
Overdracht kamp Vrijdom
Gooswijn z.v.w. Gerard van den Broek en w. Aleid d.v.w. Ricard ‘in den Cluyt’ en Hadewych
d.v.w. Gerard van Niewaal;
Jan z.v. Jan Ooms als man van Jutte d.v.w. Herman van Spoordonk.
zij dragen over aan Jan z.v. Godfried van Hedel de helft van een kamp gelegen buiten de
stadsmuur van 's-Hertogenbosch grenzend aan het erfgoed van mr. Aart van Oisterwijck. Jacob
van den Wiel heeft op deze kamp het visrecht en dat behoudt hij. De kamp grenst aan het Groot
Gasthuis en de zusters van de Uilenburg.
Zie voor een retroactum nr. 2396a.

3113.
1492, 22 juni
Erfdeling land Uden
Voor schepenen van Uden ‘Dyrck Jacops soen, Wouter Wellens soen, Denken Willems soen en
Peeter van den Borch’
Gielis Jan Melisz., Maas zijn broer en Berere zijn zuster;
Hein z.v. Jan Kuipers als man van Aleid;
Gerriit Gerritsz. van ‘Mouwyc’ als man van Geertrui;
Klaas Jan ‘Wrlixsz.’ als man van Luite d.v. Jan Melisz..
Zij hebben gedeeld de goederen hen aaangekomen van Jan Melis hun vader en Liesbeth hun
moeder.
Aan Melis Maasz., Berbare en Hein z.v. Jan Kuipers is toebedeeld de hoeve met eusel op de
Hengstheuvel onder Uden. Belast het de grondcijns, de landweer en de gebuurlijke rechten en
een erfpacht van 2 mud en 2 sester te leveren in ’s-Hertogenbosch.
Aan Gerrit en Klaas zijn toebedeeld twee stukken beemd gelegen ‘int Goer’, waarvan de een
grenst aan de Erpse grave. Belast met 1 mud rogge te leveren in ’s-Hertogenbosch. Gerrit en
Klaas betalen ieder 1 malder.
Het schependomszegel is beschadigd.

3114.
1492, 28 juni
Overdracht kamp Empel
Wouter van den Staal priester draagt over aan mr. Aart van Weilhuizen ten behoeve van de
Tafel van de H. Geest de helft van een kamp van 4 morgen in Empel. Dit land rijdt met de bezitter

van de andere helft, de Tafel voornd.

3115.
1492, 12 juli
Zie ladenkast 124
Overdracht land Herpen
Voor schepenen van Herpen ‘Mercelis Jansz. en ‘Goetschalck van Leeuwen’ draagt Aart die
Brouwer Hermanszoon over aan Aart Hendrik Geelmans klerk van de Tafel van de H. Geest
de helft van een kampke lands in Herpen (zie verder nr. 2813).
Met twee schepenzegels.
Vormt een keten met de oorkonden van:
8 december 1475 (nr. 2841)
16 december 1476 (nr. 2864)
31 mei 1477 (nr. 2870)
19 november 1481 (nr. 2946)
14 december 1487 (nr. 3036)
Geborgen onder nr. 2813.

3116.
1492, 2 augustus
Aflosbaarheid erfpacht Loon op Zand
Jan z.v.w. Hendrik Lambrechtsz. heeft verkocht aan Liesbeth weduwe van Jacob Roelofsz. een
erfpacht van ½ mud rogge uit een huis, erf, hof en aangelag in Loon op Zand.
Liesbeth verklaart nu dat de erfpacht losbaar is met 14 gouden Rijnsguldens, de gulden
gerekend voor 10 dubbele vuurijzers per stuk.
Gecancelleerd dus afgelost.

-1492, 30 augustus
Wijziging van het testament van Hendrik z.v.w. Hendrik Wouters en zijn vrouw Katryn Goben
van Helmond.
Zie verder nr. 3216.

3117.
1492, 4 september
Overdracht land Oss
Mr. Gijsbrecht de Bye deken van het St. Janskapittel, Jan van Brede, Reimbold Vilt van Oss en
Franco van Langel handelend als executeurs van het testament van mr. Herman Pieck priester
en rector van het altaar van St. Catharina in de St. Janskerk.
Zij dragen over aan mr. Godfried van Dommelen ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een

erfpacht van 1 mud rogge:
1. ½ morgen land in Oss ‘opten Brant’
2. de helft van 2 hont land aldaar ‘op Huysmans Beempt’
3. de helft van 3 lopenzaad land aldaar ‘Boestervelt’
4. 14 morgen land ‘op Amstel aen die Heytwyck’
Voorwaarde is dat Jan Bollen en Ermgard Vilts zolang zij of een van hen leeft de erfpacht mogen
lossen met 30 gouden Peters, gerekend tegen 18 stuivers het stuk.
op de rug:: de erfpacht is afgelost maar de oorkonden moet bewaard worden omdat op dit land
nog een erfpacht rust van 1 mud rogge.

3118.
1492, 7 september
Overdracht erfcijns huis Peperstraat
Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest draagt over aan Aart z.v.w.
Hendrik Geelmans een erfcijns van 10 schellingen payment uit een huis in de Peperstraat.
Gelegen tussen de gemene straat en Herbert Hals, strekkend tot aan het erf van Rudolf Coenen
priester. Het huis was ooit van Jan Gevarts, daarna van Otto van Deil en Jordaan zijn zoon en
vervolgens van Klaas van Deil en zijn vrouw Heilwych, die er als weduwe nu in woont.

3119.
1492, 7 september
Overdracht erfpacht land Geffen
Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest draagt over aan Aart z.v.w.
Hendrik Geelmans een erfpacht van 7 sester rogge uit een huis, erf, hof en aangelagd in Geffen
‘aen die Bergen’.

3120.
1492, 15 september
Overdracht erfcijns huis Peperstraat
Aart z.v.w. Hendrik Geelmans draagt de erfcijns van 10 schellingen payment (zie nr. 3118) oover
aan mr. Godfried van Dommelen ten behoeve van de Tafel van de H. geest.

3121.
1492, 15 september
Overdracht erfpacht land Geffen
Aart z.v.w. Hendrik Geelmans draagt de erfpacht van 7 sester rogge ((zie verder nr. 3119) over
aan mr. Godfried van Dommelen ten behoeve van de Tafel van de H. Geest.
Uitgewonnen op 3 augustus 1548 (nr. 3843)

3122.
1492, 22 december
Overdracht erfcijns land Schijndel
Christiaan z.v. Heimerik z.v.w.Christiaan van den Eertbrugge draagt over aan Goossen van den
Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest een bestaande erfcijns van 6 pond payment
uit:
1. 4 strepen land in Schijndel in ‘dWout’
2. huis, erf, hof en aangelagd groot 1 mudzaad aldaar in Lieshout bij de molen
3. 2 strepen land in Berlicum in ‘dWout’
Deze erfcijns bestond nog in de vroege negentiende eeuw en was geregistreerd in lib. 1 f 174.
de opbrengst was toen f 2,10. Op de envelop wordt verder verwezen naar het constitutieboek
Zie ook de oorkonde van 31 oktober 1491
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 99r.

3123.
1492, z.d.
Omheining land Geldrop-Riel
Aart van Heurne, ridder, heer van Baucigny, van Hasebeke, van B?, van Hondschoote, van Heze,
van Leende en Geldrop enz. erfburggraaf van de stad en kasselrij van St. Winoksbergen, raad
en kamerling van de keizer van het Heilige Roomse Rijk en van de aartshertog Philips zijn zoon
oorkondt. Hij heeft samen met ‘Deryc de Burchgreve’, Gerrit Kuyst en Jan Kannepaart,
schepenen en raad van ’s-Hertogenbosch een bezoek gebracht aan een stuk land dat is
aangewezen door Aart van Meerhout klerk en rentmeester van de Tafel van de H. Geest
genaamd ‘dat Poyers’ in Riel, oost onze gemeijnte, west ook onze gemeijnte en het erf van het
klooster in Boxtel en andere erven van de Tafel, zuid ook onze gemeijnte en noord de
heerlijkheid van ‘Tongerre’ groot ‘metten vierheynden ende middelwaert’ 2 bunder. Vroeger
was dit land ‘beheympt’ zodat er geen vreemde beesten op konden komen, maar dit staat nu
droog of is ondiep zodat de beesten er wel op kunnen komen. Op verlangen van Goossen van
den Hezeakker schepen van 's-Hertogenbosch en meester van de Tafel dat dit land weer wordt
omheind. Hij geeft bevel aan zijn schout in Heeze en al zijn andere ambtenaren om ervoor te
zorgen dat er geen vreemde beesten meer op dit land komen. ‘Behoudens ons rechts ende een
igelyck metgaders den wech om te gaene ter gemeinte.
Gegeven ‘op onse torre van Geldrop’. Voorzien van het nu verdwenen zegel en getekend door
de oorkonder.
Taal: Middelnederlands.

3124.
1493, 17 januari
Verkoop land Lithoijen
Rutger van den Stadeakker z.v.w. Jan en e.v. van Griet d.v.w. Gooswijn Sanders van Rossem
draagt na verkoop over aan Jan Kannepaart z.v.w. Jan een stuk land van ½ morgen in Lithoijen

‘opten Uterwert’ grenzend aan de armen van Lithoijen en strekkend van de Maasdijk tot aan
de Maas.

3125.
1493, 7 februari
Overdracht land Heesch
Jan Stegeman z.v.w. Jan draagt over aan mr. Godfried van Dommelen ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest een stuk land in Heesch ‘in den Passche’ grenzend aan het erfgoed van de Tafel
en strekkend tot aan de ‘Paschgrave’.

3126.
1493, 7 februari
Overdracht land Heesch
Jan Stegeman z.v.w. Jan draagt over aan mr. Godfried van Dommelen ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest 2 lopenzaad land in Heesch ‘opten Hegecker’ grenzend aan het erfgoed van de
Tafel en aan de gemene straat.

3127.
1493, 8 februari
Overdracht erfpacht land St. Michielsgestel
Jacob en Jan k.v.w. Thijs z.v.w. Jan van den Wiel;
Willem z.v.w. Jan van Elsen als man van Katryn d.v. Thys voornd.;
zij dragen over aan Thijs en Bele k.v.w. Koenraad z.v.w. Thys van den Wiel voornd. mede ten
behoeve van Jan, Jacob en Aleid k.v.w. Koenraad hun aandeel in en hun recht op een erfpacht
van 1 ½ mud rogge uit ‘die Gansecker’groot 5 lopenzaad in St. Michielsgestel grenzend aan het
erfgoed van Dirk van Horne heer van Parwys en Kranenburg en ridder en uit een beemdje
gelegen naast deze akker en uit de helft van een beemd aldaar in ‘die Bossche’.

3128.
1493, 11 februari
Betalingsbelofte som gelds
Lambrecht z.v.w. Elias Hubensz. belooft te betalen aan Franco van Langel ten behoeve van de
Tafel van de H. geest voor de ene helft en aan de armen in het Groot Gasthuis voor de andere
helft 33 gouden Peters, gerekend voor 18 stuivers het stuk.
op de rug: hier op ontvangen ter goeder rekening 20 Peters en bovendien 33 stuivers voor één
jaar pacht.

3129.

1493, 14 februari
Overdracht erfpacht land St. Oedenrode
Hendrik z.v.w. Gielis Kraan z.v.w. Jan draagt over aan Willem z.v.w. Dirk ‘Haerdscheen’ een
erfpacht van 10 lopen rogge Rooise maat en in St. Oedenrode te leveren uit een stuk land in St.
Oedenrode in ‘die Vloetacker’ en een vierde deel van een stukje land genaamd ‘die Hogestrepe’.
Met de achterstallen groot 14 lopen.

3130.
1493, 21 februari
Verkoop land Heesch
Jan z.v.w. Zeger van Brede draagt na verkoop over aan Jan Kannepaart een stuk land in Heesch
‘opt Roetart’ grenzend aan het erfgoed van jonker Iwan van Cortenbach en aan het erfgoed van
het gasthuis van Heesch.

3131.
1493, 21 februari
Vestiging erfcijns land Empel
Gerard, Hendrik, Laurens;
Andries z.v. Jan Andriesz. als man van Adriana;
Hendrik z.v. Peter Willemsz. als man van Christina;
Jan z.v.w. Lambert ‘Coelboerts’ als man van Heilwych;
Adriana, Christina en Heilwych zijn d.v.w. Everard Jansz. gewhuwd met Mechteld
zij vestigen ten behoeve van Maarten z.v.w.Gerard Celen een eerfcijns van 4 gouden
Rijnsgulden van 16 stuivers het stuk, de munt van wijlen hertog Karel. De erfcijns gaat uit een
kamp van 5 morgen in Empel in het Empelse Veld grenzend aan het erfgoed van de Tafel van
de H. Geest
Nadat moeder Mechteld afstand heeft gedaann van de tocht.

3132.
1493, 21 februari
Aflosbaarheid erfcijns land Empel
Maarten de koper verklaart dat de erfcijns aflosbaar is met 48 gouden Rijnsguldens van 16
stuiver het stuk.

3133.
1493, 16 maart
Vrijstelling stedelijke bieraccijns
Het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch verklaart dat Goossen van den Hezeakker meester van

de Tafel van de H. Geest van nu af aan vrijstelt van de stedelijke bieraccijns, zowel de oude als
de nieuwe, de kleine en de grote Wilhelmustuin. Dit geldt hier bier dat de Tafel in huis brouwt
en dat is bestemd voor de armen. De Tafel heeft hiervoor aan de stad betaald 350 gouden
Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk.

3134.
1493, 21 maart
Zorg voor gehandicapt kind
Jan ‘Moelengraefs’ z.v.w. Hendrik en zijn vrouw Marie hebben in hun testament bepaald dat na
hun beider dood hun dochter Cornelia die stom en minder goed bij zinnen is (‘quam mutam et
minus sensatam esse asserebant’) terstond zal krijgen 200 gouden Rijnsgulden van 20 stuivers
het stuk. Dit geld moet terstond belegd worden in renten waarvan Cornelia het vruchtgebruik
zal hebben en die na haar dood naar de erfgenamen gaan. Marie heeft daarop in haar
testament, toen zij op sterven lag, nog eens 100 van deze guldens bestemd voor Cornelia.
Verder kregen haar kinderen Maarten, Hubert en Hendrik 150 gouden Rijnsgulden.
Mr. Hubert z.v.Jan Molengraafs verschijnt nu en draagt een derde deel en al zijn rechten op de
300 gouden Rijnsgulden over aan zijn vader Jan.

3135.
1493, 22 maart
Uitwinning huis Dinther
Peter Sluiter z.v.w. Peter was door schepenen van 's-Hertogenbosch gercht in een huis, erf en
aangelag in Dinther op de Pelsheuvel wegens een achterstallige erfpacht van 1 mud rogge
gebestigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 20 april 1478 (of 1479). Op dit erfgoed
woonde ooit Ernst de Bye koster van Dinther. Peter en zijn voorgangers hebben deze erfpacht
al meer dan 70 jaar in bezit. Peter heeft het goed verkocht aan Hendrik Bredebaard die het
weer verkoopt aan Herman Hendriksz.
In de negentiende eeuw bestond deze erfpacht nog en was hij geregistreerd in boek 2 f 13a.

3136.
1493, 11 mei
Overdracht hoeve (?) Berghem en Herpen
Hendrik, Dirk, Jan en Franco k.v.w. Hendrik Strik van Berghem;
Emond Emondsz. echtgenoot van Anna d.v. Hendrik voornoemd handelend mede namens
Hendrikje d.v. Hendrik voornoemd
zij dragen over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest de volgende
goederen voor zover niet anders vermeld gelegen in Berghem:
1. huis, erf, hof en aangelegen erfgoederen groot 2 lopenzaad grenzend aan de gemene
straat en het erfgoed van de Tafel voornoemd
2. een stuk land van 4 lopenzaad ‘op die Stricken’ strekkend van de landweer van Berghem
tot aan de gemene straat

3. 9 lopenzaad land ‘op Deurnevelt’ grenzend aan het erfgoed van de kerkfabriek van
Berghem en dat van de rector van het altaar van Maria in de kerk van Berghem
4. 3 lopenzaad land ‘op Henst’ strekkend van de landweer tot aan de gemene straat
5. 6 lopenzaad land ‘opten Halven Margen’ strekkend van de landweer toot aan de
gemene straat
6. 2 hont land in Herpen ‘int Langhensche Broeck’
7. ½ morgen land in een kamp van 4 morgen in ‘Deelst’
8. 7 hont land in Herpen in ‘Wilsberch’ strekkend van de beemden genaamd ‘die
Haerbeemde’ tot aan de wetering
9. 1 lopenzaad land in ‘Deurnevelt’ grenzend aan het erfgoed van de rector voornoemd
Belast met een erfpacht van 1 mud rogge aan NN.
Ik vermoed dat het hier om een hoeve gaat.

3137.
1493, 11 mei
Overdracht land Berghem
Hendrik z.v.w. Reimbold Donkers draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest de volgende landerijen in Berghem:
1. een stuk land van 3 lopenzaad ‘op Duernevelt’ grenzend aan het erfgoed van een altaar
in de kerk van Berghem
2. een stuk land van 5 lopenzaad ‘op Waetselaer’ grenzend aan het erfgoed van het
voornoemde altaar en de kerkfabriek van Berghem
3. een stuk land van 3 lopenzaad ‘op Henst’ strekkend van de versterking genaamd
landweer van Berghem tot aan de gemene straat
4. een stuk land ‘op Henst’ strekkend van de landweer voornoemd tot aan de gemene
straat.

3138.
1493, 17 mei
Overdracht land Berghem
Hendrik die Bruin z.v.w. Godfried handelend als echtgenoot van Aleid d.v.w. Hendrik strk draagt
over aan Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest een stuk land van
8 lopenzaad in Berghem ‘op Waterlaet’ strekkend van het erfgoed van de kerkfabriek van
Berghem tot aan de gemeynte.

3139.
1493, 3 juli
Overdracht erfcijns Heeswijk
Anthonius z.v.w. Jan z.v.w. Jan Maaszoon draagt over aan zijn zwager Jan ‘Slymen’ z.v.w. Jan de
helft van een erfcijns van 3 pond payment uit een huis, erf en aangelag groot 12 lopenzaad.

3140.
1493, 20 juli
Uitwinning huis Schijndel – Wijbosch
Aart Geelmans was door schepenen van 's-Hertogenbosch gericht in een huis, erf, hof en twee
strepen aangelegen land genaamd Bullendonk in Schijndel ‘aent Wybosch’ grezend aan het
erfgoed van Gielis Coptiten broer van Wouter Coptiten wegens een achterstallige erfpacht van
10 sester rogge. Hendrik z.v.w. Hendrik van der Hagen had beloofd deze te leveren aan Wouter
Coptiten voornoemd op 7 november 1401. Met de helft van de sloten aan weerszijden en aan
het einde en met de helft van de mesthoop gelegen vóór het huis en wel die helft die aan de
kant van het huis ligt.
Aart heeft het goed verkocht aan Hendrik Bredebaard die het weer verkoopt aan Aart ten
behoeve van de Tafel van de H. Geest.

-1493, 7 augustus
Testament van Jan van den Yvelaar en zijn vrouw Aleid voor notaris Hendrik van den Loo.
Gegrosseerd op 26 mei 1522 (zie nr. 3530).

3141.
1493, 20 augustus
Overdracht vruchtgebruik erfpacht Dinther
Herman z.v.w. Hendrik Willemsz. van Orthen als echtgenoot van Barbara weduwe v. Christiaan
´Weygerganck´ z.v.w. Willem dragen over aan Willem en Tielman broers en aan Griet hun zuster
mede ten behoeve van Jan, Ton en Sebastiaan hun broers en zusters, allen k.v. Barbara en w.
Christiaan hun recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis, erf, hof
en aangelag groot 10 lopenzaad in Dinther.

3142.
1493, 20 augustus
Kwijtschelding erfpacht Dinther
Verwijzing naar oorkonde onder nr. 3141. Tielman voornoemd verklaart nu voldaan te zijn
wegens een erfpacht van 1 mud uit 2 mud rogge die Herman (zie nr. 3141) had beloofd te
leveren aan hem en zijn vrouw Grietd.v.w. Jan ´Betz´ als bruidschat.
In de negentiende eeuw bestond deze erfpacht nog en was hij geregistreerd in boek 2 f. 36b.

3143.
1493, 4 september
Overdracht erfcijns liggiing onbekend

Nauwelijks leesbare oorkonde over de overdracht door Adriaan z.v.w. Willem van Haren aan
Willem z.v. Jan van Haren van een erfcijns van 4 kronen uit 12 kronen uit een huis, erf en hof
<verder onleesbaar>.

3144.
1493, 19 september
Verkoop land Lithoyen
Willem z.v.w. Peter van Maren draagt na verkoop over aan Jan Kannepaart een stuk land in
Lithoyen ‘opten Uuterwert’ grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H. Geest in Lithoyen
en strekkend van de dijk genaamd ‘dyckrecht’ tot aan de gemene Maas.

3145.
1493, 16 november
Uitgifte land Tilburg
Goossen van den Hezeakker handelend met toestemming van de provisor geeft uit aan Hendrik
z.v.w. Klaas Woutersz. een stuk land van 6 lopenzaad in Tilburg grenzend aan het erfgoed van
Jan van Haastrecht heer van Tilburg voor een erfpacht van 1 mud rogge die al verschuldigd was
en waarover een oude brief handelt en voor een nieuwe erfpacht van 1 ½ sester rogge. Deze
twee erfpachten moeten geleverd worden in Tilburg. Hendrik geeft als extra onderpand een
stuk akkerland van 2 ½ lopenzaad en 5 vierkante roeden en een stuk weiland van 3 lopenzaad
grenzend aan het erfgoed van Paulus van Haastrecht.
op de rug: onder andere aantekening dat dit de brieven zijn die melding maken van 6 mud rogge
die in Tilburg op St. Andries geleverd moeten worden.

3146.
1493, 20 november
Overrdacht erfpacht Heeswijk
Goossen van den Hezeakker draagt over aan mr. Godfried van Dommelen een erfpacht van ½
mud rogge uit een stuk akkerland van 9 lopenzaad in Heeswijk ‘in den Berckaert’. Jan z.v.w. Dirk
Jansz. gaf dit als aalmoes aan de Tafel geschonken.

3147.
1493, 14 december
Overdracht erfcijns huis Volderstraatje
Jacob z.v. Willem Waut glazemaker z.v.w. Steven draagt over aan zijn oudoom Wouter Botte
z.v.w. Godfried een erfcijns van 23 schellingen payment uit een huis en erf in het Volderstraatje
naast de stenen brug.
De belendingen worden niet vermeld.

3148.
1494, 16 januari
Verkoop moer Berlicum – Middelrode
Jan z.v.w. Hendrik Colen draagt na verkoop over aan mr. Hendrik Gijzels z.v.w. Gujsbrecht
Gijzels een stuk moer met zijn houtwas in Berlicum in de Zandstraat naast Middelrode grenzend
aan het erfgoed van wijlen mr. Maarten van Rode. De koper mag zijn turven bereiden en snijden
op het land van de verkoper dat daarnaast ligt.

3149.
1494, 29 januari
Overdracht erfcijns huis Hoge Steenweg
Liesbeth voornemd een erfcijns van 5 pond uit een erfcijns van 10 pond en 10 schellingen uit
een huis en erf en een achterhuis aan de Hoge Steenweg tussen het erfgoed ofwel ‘hospitium’
[= herberg?] genaamd de Roos en het erfgoed van Otto Bollix mete en straatje ertussen,
strekkend van van de gemene straat tot aan het water.

3150.
1494, 3 februari
Overdracht vruchtgebruik ligging onbekend
Liesbeth weduwe v. Jan Bulle draagt over aan mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van Katryn
haar dochter haar recht van vruchtgebruik in een tiende deel van van alle onroerende goederen
en erfgoederen die wijlen haar man Jan heeft nagelaten.

3151.
1494, 3 februari
Belofte in verband met erfcijns
Verwijzing naar handeling in oorkonde nr. 3150. Daarna heeft Daniel z.v.w. Aart Gerlixsz. als
echtgenoot van Katryn aan Gijsbrecht van den Pol een erfcijjns verkocht van 5 gouden
Rijnsgulden van 12 dubbele vuurijzers per stuk [= 254 stuivers] uit dit tiende deel en uit zijn huis
en erf in de Orthenstraat tussen Liesbeth weduwe v. Jan van der Zijdewinden en de erfgenamen
van Dirk van Heeswijk. Gijsbrecht belooft dat hij zolang Liesbeth leeft deze erfcijns niet zal
heffen op het tiende deel voornoemd.

3152.
1494, 6 maart
Vonnis inzake inbeslagname haring Haarlem
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden. Igram z.v.w. Gerrit van Achelen als echtgenoot

van Kathelijn weduwe v. Dirk van ‘Bosecam’ heeft in deze stad beslag laten leggen op 8 last
haring die toebehoren aan Jan Dirksz. van den Poel geboren poorter van Haarlem wegens een
achterstallige erflosrente van 5 pond 6 schellingen en 8 penningen groten door Dirk van
Bosecam gekocht van de vijf steden van Holland. Later heeft zich gemeld Klaas Jacobs uit
Kennemerland die 4 lasten van de 8 voor zijn rekening heeft genomen. Er is niemand anders
verschenen die de overige 4 lasten voor zijn rekening heeft genomen. Deze zijn toen verkocht.
Igram presenteerde later te recht te staan voor de kanselier van Brabant of schepenen van ’sHertogenbosch.

3153.
1494, 24 juli
Verkoop land Berghem
Lambert z.v.w. Lambert Arntsz. draagt na verkoop over aan mr. Godfried van Dommelen ten
behoeve van de Tafel van de H. Geest een stuk erfgoed genomen uit een erf of hof breed 2
stadiën of ‘screden’ en lang 11 stadiën, elke stadie gerekend voor 5 voet, gelegen in Berghem
in ‘Dueren’ grenzend aan het erfgoed van de Tafel voornoemd. De meester van de Tafel mag
de gebouwen en daken die erop staan laten repareren en dekken wanneer dit nodig is. Hij mag
op het aangekochte erf ook steigers en andere benodigdheden laten oprichten zonder dat
Lambert daar iets tegen mag doen.

3154.
1494, 14 oktober
Overdracht erfpacht Heeswijk
Mr. Godfried van Dommelen draagt de erfpacht vermeld in nr. 3146 over aan Franco van Langel
ten behoeve van de Tafel van de H. Geest.

3155.
1494, 1 december
Testament Gijsbert Gijzelen (uittreksel)
erfpacht Deurne
Voor notaris Hendrik van den Loo van Oisterwijk, clericus bisdom Luik maakt Gijsbert
‘Ghysselen’ raadsheer en inwoner van 's-Hertogenbosch zijn testament, liggend in zijn ziekbed.
Hij wil begraven worden bij de predikheren. Hij legateert aan de fabriek van de St.
Lambertuskerk in Luik 10 stuivers en aan de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch 19 Engelse
nobelen eens. Verder wil hij onder andere dat iedere arme die zich vervoegt bij het Geefhuis
één witbrood krijgt. Hij vermaakt aan de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 3 mud rogge
uit een hoeve in Deurne thans toebehorend aan de jonkvrouwe van Holthen.
Plaats van de handeling:
het woonhuis van Gijsbert op ‘die Zyle’
Getuigen van de handeling:

Goossen van den Hezeakker en mr. Hendrik Gijzelen executeurs van zijn testament
Klaas Aalbertsz. schout van Boxtel
en verder
Victor van der Molen van Herentals notaris
Jan z.v. Jan Smolners van Oirschot
Gerard z.v. Gerard Gerrits van Drunen
afkomstig uit de bisdommen Luik en Kamerijk.

3156.
1495, 14 januari
Overdracht erfpacht Tilburg
Jan z.v.w. Godfried ‘Peynenborch’ als man van Aleid d.v.w. Jan ‘Slymen’ draagt over aan Griet
en Hillegrond k.v. Jan z.v.w. Hendrik ‘die Rose’ een erfpacht van 20 lopen rogge en 1 steen vlas
uit een stuk land in Tilburg in ‘Tenchove’ en een stuk land naast het hek genaamd ‘dat
Steeveken’ en uit de helft van een stuk land. Voorwaarde is dat Jan ‘die Roeser’ dit int zolang
hij leeft.
In twee identieke exemplaren aanwezig. Onder de pliek staat dat er een exemplaar moest
worden uitgeschreven voor de vader en een voor de dochters.

3157.
1495, 27 maart
Aflosbaarheid erfpacht Heeswijk – In de Kameren
Jacob z.v.w. Jacob ‘Wautghers’ heeft verkocht een Zebert z.v.w. Zebert Romboutsz. een
erfpacht van 1 mud rogge uit de hoeve v.w. Heimerik z.v.w. Peter Janszoon in Heeswijk ‘in die
Cameren’ en in omgelegen plaatsen. Afgesproken wordt nu dat de verkoper de erfpacht de
eerstkomende acht jaar mag aflossen met 34 gouden Peters van 18 stuivers het stuk. Dat mag
gebeuren in de volgende valuaties: in gouden Rijnsguldens genaamd ‘gouden enckel gulden’
genaamd, in stuivers geslagen door de hertogen Philips en Karel, de gouden Rijnsgulden
gerekend voor 27 stuivers en de stuiver geslagen door Philips en Karel gerekend voor 17
plakken, dat alles volgens de thans geldende muntordonnantie.

3158.
1495, 4 april
Overdracht erfcijns Heeswijk
Jan ‘Slymme’ (zie nr. 3139) draagt over aanmr. Hendrik Pelgrom een erfcijns van 3 pond
payment uit onderpanden in Heeswijk (zie nr. 3139).

3159.
1495, 25 april
Verkoop moer Loon op Zand

Robert van Grevenbroek heer van ‘Venloen’ [= Loon op Zand] draagt na verkoop over aan
Goossen van den Hezeakker ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een stuk moer van 1
bunder tussen de erfgoederen genaamd ‘Craenvenne’ en ‘Afterlinge’ naast het erfgoed van
Daniel van ‘Londersloet’ en dat van de heer van Venloon. Het stuk is groot van zuid naar noord
25 roeden Brabantse maat en van oost naar west 17 roeden zelfde maat. Belast met een cijns
van 6 oude penningen genaamd ‘sess penningen auts’ grondcijns aan de heer van Venloon.

3160.
1495, 16 juni
Overdracht land Udenhout
Godfried z.v.w. Aart Vendijks draagt over aan mr. Aart van Weilhuizen ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest een stuk erfgoed van 4 lopenzaad in Oisterwijk op Hooghout grenzend aan het
erfgoed van de Tafel voornoemd.

3161.
1495, 28 augustus
Betalingsbelofte erfcijns Rosmalen
Mechteld d.v.w. Herbert Brands belooft te betalen aan Goossen van den Hezeakker als meester
van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 4 gouden Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk uit
2 morgen land in Rosmalen genaamd de Nieuwe Kamp grenzend aan het erfgoed van de zusters
van het klooster achter de Tolbrug en de Mosterdkamp. en uit een huis, erf, hof en aangelegen
land groot 1 mudzaad in Rosmalen grenzend aan de gemene straat en de gemene weilanden
genaamd De Vlierden.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 16v – 17r.

3162.
1495, 1 september
Overdracht land Dinther – Langdonk
Dirk z.v.w. Godfried van den Einde draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest de helft van een derde deel van een stuk land van 10 bunder minus 36 ½
vierkante roeden genaamd ‘die Langdonck’ in Dinther grenzend aan het erfgoed van de pastoor
van Dinther met de wegen die bij dit stuk horen en de wegen die erover heen gaan

3163.
1495, 9 september
Testament Lodewijk van der Heiden en Katryn van Beerze (uittreksel)
Voor notaris Adriaan ‘Venyn’ van Onderdijk clericus van het bisdom Utrecht maken Lodewijk

z.v.w. Lodewijk van der Heiden en Katryn zijn vrouw d.v.w. Dirk van Beers poorters van 'sHertogenbosch hun testament. Zij lijden beide aan de pest.
De dispositie wordt niet weergegeven.
Als zij beiden aan deze ziekte sterven moet dit testament zo worden uitgevoerd als hierboven
staat. Als Lodewijk overleeft moet hij alleen de legaten aangaande de sieraden en kleren van
Katryn uitvoeren. Als Katryn overleeft hoeft zij het testament niet uit te voeren en valt de gehele
erfenis aan haar toe. De langstlevende krijgt alle goederen, de erfgenamen krijgen een oude
groot en zijn daarmee uitgesloten van de erfenis.
Plaats:
het woonhuis van de testatoren naast het St. Janskerkhof aan de Hinthamerstraat
Getuigen:
Bernard van Delft overste (‘pater’) van de Cellebroeders
Gerard Dirksz. broeder in dit klooster
Mechteld d.v. Gerard Hels inwoner van 's-Hertogenbosch
Authentieke kopie uit later tijd gemaakt door notaris Dirk de Wlf.
Aantekening dat Katryn weer beter is geworden, dit testament heeft herroepen en een ander
gemaakt heeft.

3164.
1495, 25 september
Verkoop land Lithoyen
Gerard z.v.w. Aart Ingram ‘Pangelaert’ van Megen alias Boogmaker draagt na verkoop over aan
Jan Kannepaart een stuk land in Lithoyen ‘opten Uuterweert’ grenzend aan de armen van
Lithoyen.

3165.
1495, 21 oktober
Overdracht erfcijns land St. Michielsgestel
Ida d.v.w. Gysbrecht van den Brekelen draagt over aan Franco van Langel ten behoeve van de
Tafel van de H. Geest een erfcijns van 6 pond payment uit goederen in St. Michielsgestel (zie
verder nr. 2571).
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737 f 182v.

3166.
1495, 7 november
Verklaring omtrent terugkoop ligging onbekend
Jan van Loon z.v.w. Hendrik Molengraafs en weduwnaar van Marie d.v.w. Hubert Janszoon
belooft aan zijn zoon Maarten dat deze een derde deel van alle goederen die hij heeft geërfd
van zijn moeder Marie mag terugkopen binnen tien jaar na de dood van zijn vader voor 110

gouden guldens gerekend voor 12 dubbele vuurijzers het stuk.
Vader Jan heeft eerst afstand gedaan van zijn recht van vruchtgebruik.

3166a.
1495, 10 november
Testament Jacob die Waal (volledig)
erfpachten Oss
Notaris Hendrik van den Loo van Oisterwijk clericus van het bisdom Luik oorkondt.
Jacob z.v.w. Godfried ‘die Wael’ chirurgijn en Aartje d.v.w. Jan Florisz. echtelieden en poorters
van 's-Hertogenbosch maken hun testament.
Zij zijn gezond van lichaam en geest
Legaten:
1. aan de St. Lambertuskerk in Luik 5 stuivers eens te betalen na hun beider dood
2. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 Rijnsgulden eens
3. aan de kapelaans die de zielzorg in deze kerk hebben 7 stuivers eens
4. aan de kosters van deze kerk 3 ½ stuiver eens
5. aan de meester van het Groot Gasthuis een erfcijns van 16 Rijnsgulden uit zekere
kampen en erfgoederen die toebehoren aan het klooster van Porta Coeli en een
erfpacht van 2 ½ mud rogge uit zekere erfgoederen in Oss. De meester moet jaarlijks op
de vier hoogfeesten [deze worden niet bij name genoemd] uitreiken aan de armen die
in het gasthuis liggen 4 <onleesbaar> en aan de zusters daar ¼ Rijnsgulden. Aan Arnd
‘fatuo’ die daar verblijft ieder jaar zolang hij leeft een tabbaard. Volgt een onleesbaar
gedeelte waar vermoedelijk staat dat als de meester van het gasthuis in gebreke blijft,
dat de erfcijns en de erfpacht dan naar de meester van de Tafel van de H. Geest gaan.
Als de twee renten worden afgelost moet de meester van het gasthuis ze weer beleggen
in renten of vast goed.
6. aan de zusters op de Windmolenberg een erfpacht van 2 ½ mud rogge die zij gekocht
hebben van het klooster Porta Coeli
7. aan de predikheren in 's-Hertogenbosch een erfcijns van 8 pond <onleesbaar welke
muntsoort] uit een huis in de Zadelmakersstraat naast de waag, te aanvaarden na hun
beider dood. Als Macharius een broer van Aartje hen overleeft krijgt hij deze rente
zolang hij leeft
8. aan Bertha zuster van meester Jacob een lepel
9. aan het Groot Gasthuis 6 zilveren lepels
10. aan de Tafel voornd. een erfpacht van ½ mud rogge uit zekere erfgoederen
<onleesbaar>
11. aan meester Klaas broer van Jacob 3 zilveren lepels vervaardigd met een gouden lelie
(‘fabricata cum lilio aureato’)
12. aan <onleesbaar> een gouden Rijnsgulden
Al hun overige bezittingen vermaken zij aan de Tafel voornd., het Groot Gasthuis en de zusters
op de Windmolenberg, ieder voor een derde deel.
Plaats van de handeling: de St. Janskerk
Getuigen van de handeling: mr. Laurens ‘Vanny alias Back’ , priester, beneficiaat en kapelaan in
de St. Janskerk

en
Victor van der Molen notaris in 's-Hertogenbosch
De oorkonde is beschadigd waardoor een deel ervan niet leesbaar is.
op de rug: aantekening dat de erfcijns van 16 gulden licht geld is en is afgelost in 1540 (?); dat
het vrijgekomen geld weer belegd is in twee renten van 5 en 7 (?) gulden; dat deze weer zijn
afgelost in [15]51 en weer zijn belegd in een rente van 13 (?) gulden.
Met een aantekening op papier dat dit testament gaat over 16 gulden en dat mr. Peter van Oss
het testament onder zich heeft; dat de prior van Porta Coeli de rente heeft afgelost op 20 juli
1540 en dat het geld weer is belegd.

3167.
1495, 13 november
Testament Jacob van Vladeracken (uittreksel)
huis Beek en Donk
Jacob van Vladeracken poorter en inwoner van 's-Hertogenbosch maakt voor notaris Hendrik
van den Loo van Oisterwijk clericus van het bisdom Luik zijn testament. Hij is enigszins zwak van
lichaam en handelt met instemming van Mechteld van Nuland zijn huidige wettige vrouw.
Hij wil begraven worden in de kapel van Illustre Onze Lieve Vrouwebroederschap in de St.
1Janskerk. Op zijn graf moet een steen genaamd ‘ zarcke’ met zijn epitaaf erop gelegd worden.
Hij vermaakt aan de kerk van St. Lambertus in Luik 7 stuivers eens en verder onder meer aan
de Tafel van de H. Geest zijn huis met toebehoren in Beek en Donk dat hij gekocht heeft van
Gerard Schuurman. De Tafel moet de cijnzen rustend op het huis betalen en de andere cijnzen
ongeveer 4 ½ stuiver zoals in het cijnsboek staat en een erfpacht van 1 ½ mud rogge.
Plaats:
woonhuis van Jacob aan de Oude Hulst
Getuigen:
Albert van Beers en
Wouter van der Rullen poorters en inwoners van ’s-Hertogenbosch.

3168.
1495, 27 november
Uitwinning drie hoeven Woensel-Acht
Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest was door schepenen van 'sHertogenbosch gericht in drie hoeven in Woensel op Acht wegens een achterstallige erfcijns
van 37 ½ dubbele mottoenen uit 50 dubbele mottoenen gevestigd op 28 september 1374 (zie
nr. 754a).
Goossen heeft de hoeven verkocht aan Hendrik Bredebaard die ze weer verkoopt aan Goossen.

3169.

1496, 9 maart (Kerststijl)
1497, 9 maart (Paasstijl)
Betalingsbelofte erfcijns Rosmalen
Voor Herman Wonder, Jan Broosz., Hendrik Heyster (?) en Jan Willemsz. schepenen ‘in Hese’
belooft Peter z.v.w. Hendrik Dorren te betalen aan Katryn weduwe v. Wellen Hendriksz. een
erfcijns van 7 stuivers payment uit 4 lopenzaad land in Rosmalen ‘tot Hynden’ en uit 2 hont
land aldaar ‘omtrent der Vlyerte’ strekkend tot aan de Bossche Vliert.
Met het gemeen schependomszegel.

3170.
1496, 16 april
Overdracht land Dinther
Herman Hendriksz. draagt over aan Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de
H. Geest ten behoeve van de Tafel de volgende landerijen in Dinther:
1. een akker van 4 lopenzaad genaamd ‘Ghyskens Acker’
2. een stuk land van 3 lopenzaad ‘aent Boege’ in ‘Broeckart’
3. een stuk land van 2 lopenzaad in ‘die Waertsche Hoeve’
4. 4 lopenzaad land
Herman heeft dit land via een uitwinningsprocedure gekocht van Hendrik Bredebaard.

3171.
1496, 16 april
Overdracht huis Dinther
Herman Hendriksz. (zie nr. 3170) draagt over aan Goossen van den Hezeakker (zie nr. 3170) een
huis, erf en aangelegen erfgoederen in Dinther in ‘den Pelshoevel’.
Herman heeft dit huis via een uitwonningsprocedure gekocht van Herman Bredebaard.

3172.
1496, 3 juni
Uitwinning beemd Best
Goossen van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest was door schepenen van 'sHertogenbosch gericht in een beemd genaamd de Nieuwenbeemd in Oirschot herdgang Best
wegens een achterstallige erfcijns van 1 ½ oude groot tournoois en een achterstallige erfpacht
van 2 mud rogge.
Goossen heeft de beemd verkocht aan Hendrik Bredebaard die hem weer verkoopt aan
Goossen ten behoeve van de Tafel van de H. Geest.

3173.
1496, 12 juni

Procedure voor heemraden van Empel
Dirk Jansz., Jan Woutersz., Goeyart Banis (?), Peter Goyarts, Ywen Joesten, Goeyart Rutgers en
Jan Lamerts ‘hemelraet’ in Empel en Meerwijk oorkonden dat Wouter Luyncx (?) schout van
Empel en Meerwijk vanwege Robbrecht van der Markzoon tot Arenberg heer van Empel en
Meerwijk een proces heeft aangespannen wegens een stuk verloren maasdijk [= een dijkvak
dat niet naar behoren was onderhouden].
Volgt een uitvoerig relaas over de rechtsgang met vragen van de schout en uitspraken van de
heemraden. Ik heb dit stuk niet helemaal doorgenomen, maar het komt er op neer dat de
schepenen wijzen dat de schout zeven ‘gevers’ moet dagen, drie boven en vier beneden die
daar geërfd moeten zijn. De gevers wijzen een groot aantal stukken land en huizen aan.
Het land waarop de dijkplicht rust is verkocht aan Goyaart de brouwer ‘om den scoensten
penninck’. Daarna is er afgekondigd in de kerk van Empel en daar waar het behoort op drie
zondagen achtereen. ‘Alsoe is comen voir ons hemelraden oot volcks hevet verbuet ende gelost
enen erfsyns’ van 14 pond payment die jaarlijks gaan uit een kamp land in Empel genaamd ‘dat
Meevelt’.
Bezegeld met gemeen schependomszegel.
Het grootzegel dat er los bij ligt is dat van de stad ’s-Hertogenbosch.

3174.
1496, 29 juli
Afstand recht van vruchtgebruik land Empel
Mechteld weduwe v. Evert z.v.w. Jan Groten draagt over aan haar kinderen Gerard, Hendrik,
Laurens, Adriana, Christina, Liesbeth en Heilwych haar recht van vruchtgebruik op een kamp
genaamd ‘Berscamp’ van 5 morgen in Empel grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H.
Geest.

3175.
1496, 29 juli
Verkoop land Empel
Gerard, Hendrik, Laurens, en Liesbeth;
Andries z.v. Jan Andriesz. als echtgenoot van Adriana;
Hendrik z.v. Peter Willemsz. als echtgenoot van Christina;
Jan z.v.w. Lambert Coelborner als echtgenoot van Heilwych;
zij dragen na verkoop de kamp (zie nr. 3174) over aan Goossen van den Hezeakker meester van
de Tafel van de H. Geest ten behoeve van de Tafel.
Belast met het onderhoud van de zegedijken, sluizen, sloten en weteringen die op dit land zijn
gelegen.

3176.
1496, 5 augustus
Overdracht erfcijns land Empel

Hendrik van Eyck meester van het huis van Postel draagt over aan Goossen van den Hezeakker
meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 2 ½ pond payment uit een stuk land van
4 hont im Empel in het Empelse Veld strekkend tot aan de kamp genaamd Langharen.
op de rug: aantekening dat de erfcijns afgelost is.

3177.
1496, 13 oktober
Verklaring aangaande erfcijns hoeve Ooievaarsbest Erp
Voor schepenen van ’s-Hertogenbosch.
Een groot aantal personen legt op verzoek van de meester van de Tafel van de H. Geest een
verklaring af over hun aandeel in de betaling van de erfcijns van 25 pond payment die door Dirk
van Horne heer van Parweis en Kranenburg is gevestigd en die gaat uit de helft van een hoeve
genaamd Ooievaarsnest in Veghel. Zij geven ieder op welk deel zij dienen te betalen aan de
huidige eigenaar, de Tafel van de H. Geest, en op welke stukken land dit deel rust.
op de rug: ‘renovatio et specificatio dimidio bonorum ten Odevaersnest in parochia de Erpe pro
mensa Sancti Spiritus’.
Ook afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 78v – 80r.

3178.
1496, 18 november
Overdracht goederen ligging onbekend
Liesbeth weduwe v. Klaas van Limburg draagt over aan mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve van
de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis alle roerende en onroerende goederen die aan
Gerard van Wijk genaamd Loefszoon na de dood van Peter van Goburdingen krachtens erfrecht
zijn toegevallen.

3179.
1496, 3 december
Overdracht erfcijns land Schijndel
Rudolf z.v.w. Rudolf Arntsz. draagt over aan mr. Aart van Weilhuizen ten behoeve van de Tafell
van de H. Geest een erfcijns van 2 pond payment uit een kamp genaamd Bruggenkamp groot 2
bunder in Schijndel ‘in den Borne’ grenzend aan de gemene straat.

3180.
1496, 24 december
Overdracht erfcijns huis Diepstraat
Joost z.v.w. jan Mol z.v.w. Maarten Aleitensz. draagt over aan Jan z.v.w. Klaas de Wolf een
erfcijns van 40 schellingen payment uit een huis, erf en hof in de Diepstraat. Gelegen tussen het

erfgoed van Jan ‘Paedze’ en dat van Hendrik van den Put.

3181.
1497, 10 maart
Afstand recht van vruchtgebruik erfpacht tiend Goirle
Willem z.v.w. Dirk z.v. Jan van Boxtel en weduwnaar van Liesbeth d.v.w. Jan Herink doet afstand
van zijn recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 5 mud rogge uit een deel van een tiend in
Goirle. Dit deel behoorde toe aan Emond Rover z.v. Gerlach z.v.w. Emond die Rover ridder. Hij
draagt dit over aan zjn kinderen Dirk, Christien en Aleid.

3182.
1497, 10 maart
Overdracht erfpacht tiend Goirle
Dirk en Aleid en hendrik van Tulden als echtgenoot van Christien (zie nr. 3181) dragen over aan
Liesbeth weduwe v. Dirk Hendrik Pelgroms de erfpacht van 5 mud rogge (zie nr. 3181).
In de negentiende eeuw geregistreerd in Geefhuis lib. 2 fol. 174 en toen betaald met f 30 per
jaar.

3183.
1497, 10 april
Vestiging erfpacht Schijndel
Jan z.v.w. Peter van den Gasthuis vestigt ten behoeve van mr. Hendrik Pelgrom ten behoeve
van de Tafel van de H. Geest een erfpacht van ½ mud rogge uit de volgende goederen in
Schijndel:
1. huis, erf, hof en 1 mudzaad aangelegen land bij de windmolen en grenzend aan de
gemene straat
2. een stuk akkerland van 1 mudzaad ‘in Waut’
3. een stuk akkerland van 1 malderzaad
4. een stuk heiland van 1 bunder.

3184.
1497, 26 april
Overdracht lijfrente stad 's-Hertogenbosch
Michael de Ruiter draagt over aan Michael z.v. Klaas ‘die Hoessche’ zijn recht van vruchtgebruik
op een lijfrente van 6 Rijnsguldens van 20 stuivers het stuk door Michael die Hoesche gekcht
van de stad ’s-Hertogenbosch. Deze rente zou door Michael de Ruiter en zijn vrouw Liesbeth
geïnd worden zolang een van hen in leven bleef.

3185.
1497, 28 april
Overdracht beemd Zonderwijk
Arnt Wryessen en Maarten Stevens schepenen in Oerle oorkonden.
Arnt z.v.w. Jan van den Dijk draagt over aan Marcelis Elenzoon van den Horenvenne een beemd
gnaamd ‘Eertbeempt’ in Zonderwijk grenzend aan de gemeynte en aan de Dommel en
strekkend met het ene eind aan een van de persoonschappen van Zeelst.
Belast met een erfpacht van 1 mud aan Jan Verheyen te Oirschot.
op de rug: aantekening over ruil van deze beemd tegen een erfpacht van 1 mud Zeelster maat.
Met de twee schepenzegels.
Taal: Middelnederlands.
Zie nr. 3772.

3186.
1497, 9 augustus
Verkoop land Lithoyen
Dirk z.v.w. Bernard Biekens draagt na verkoop over aan Jan Kannepaart een stuk land in
Lithoyen grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H. Geest in Lithoyen en strekkend van
het recht van de dijk genaamd ‘dyckrecht’ tot aan de Maas en een stuk land grenzend aan
dezelfde Tafel en strekkend tot aan de Maas.

3187.
1497, 5 december
Overdracht land St. Oedenrode – Neynsel
Jan z.v.w. Hendrik van Herenthom draagt over aan mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de Tafel
van de H. Geest een huis, erf, hof en aangelegen land groot 5 lopenzaad in St. Oedenrode in
Neynsel grenzend aan het erfgoed van de Tafel voornd. Belast met:
1. ½ oude groot grondcijns aan de heer van Helmond
2. een penning genaamd half braspenning aan St.Oda
3. een erfpacht van 10 lopen rogge aan de erfgenamen van Willem Pels
4. een erfpacht van 1 sester rogge aan de kerk van Oirschot.

3188.
1498, 30 mei
Testament Adriaan van Lommel (uittreksel)
Niet-authentiek uittreksel uit het testament van Adriaan van Lommel verleden voor notaris
Hendrik van den Loo van Oisterwijk.
Hij legateert een rente van 13 gouden Franse kronen voor de helft aan de Tafel van de H. geest
en voor de helft aan het Groot Gasthuis ten behoeve van de arme zieken. Hij heeft deze gekocht

toen hij weduwnaar was. Te aanvaarden na zijn dood en die van zijn huidige vrouw Agnes.
Hij vermaakt een rente van 17 gouden Rijnsgulden die hij gekocht heeft toen hij gehuwd was
met Agnes van zekere inwoners van Drunen. Voorwaarde is dat de meesters van beide
instellingen van de rente van 17 Rijnsgulden niet meer dan 12 ½ gulden zullen innen wegens
zekere redenen die de geest en het geweten van de testator hebben bewogen (‘ex certis causis
legitimis animum et conscientiam eiusdem testatoris ad hic ut asseruit moventibus’). De
debiteuren kunnen de rente aflossen met 200 gouden Rijnsguldens. Voorwaarde is ook dat de
meesters ieder een erfcijns van 1 ½ pond payment betalen aan de zusters van St. Augustinus
op de Papenhulst met de goederen van de Tafel en het Gasthuis als onderpand.
Als Marie de vleselijke en wettige moeder van Agnes zijn huidige vrouw hen overleeft en het
testament niet wil aanvaarden (‘supprimere’) dan moet de beide meesters haar ieder een
lijfrente van 4 gouden Rijnsgulden uitkeren.
Hij vermaakt aan het blok van de Vismarkt zijn huisje naast de Vismarkt achter de herberg ofwel
het huis met het teken van de zwervende man (‘domunculum site […] iuxta forum piscium retro
hospicium seu domum ad signum vagi hominis’) in het straatje dat loopt naar het riool in de
stadsmuur.

3189.
1498, 12 juni
Testament Aleid Vilts (herroeping)
Notaris Hendrik van den Loo van Oisterwijk clericus van het bisdom Luik oorkondt.
Aleid d.v.w. Lambert Vilts begijn op het Groot Begijnhof, gezond van geest en lichaam, herroept
haar testament gemaakt ten overstaan van Jan ‘Dogemaert’ (?) deservitor in de kerk van het
hof en notaris. Dit is niet langer geldig.

3190.
1498, 9 augustus
Verkoop land Oerle
Ton z.v.w. Marcelis Willemszoon draagt na verkoop over aan mr. Peter van Oss ten behoeve
van de Tafel van de H. Geest een stuk akkerland genaammd ‘dat Gheerken’ in Oerle in Berkt
grezend aan het erfgoed van de Tafel voornd.

3191.
1498, 16 augustus
Overdracht land Maren
Jan z.v.w. Jan Walravens als echtgenoot van Marie;
Leonard Vyndix z.v.w. Aart als echtgenoot van Aartje
beiden d.v.w. Jacob van der Elst en Liesbeth natuurlijke d.v. Aart Wolfaarts
dragen over aan mr. Klaas Kuyst ten behoeve van de Tafel van de H. Geest 3 morgen broekland
in Maren genaamd ‘die Nederste Besselsche Deelen, strekkend van de Deelse Steeg tot ’sHertogenwetering. Door Aart Wolfaarts in zijn testament vermaakt aan zijn natuurlijke dochter

Liesbeth.

3192.
1498, 15 november
Overdracht erfcijns hoeve Schijndel
Zuster Liesbeth Willems priorin;
Agnes Knoden subpriorin;
Jut Sluiters procuratrix;
zusters van het convent van de regulieren van Bethanië op de Windmolenbergh handelend
namens het convent en ook namens de zusters Hadewych en Hendrikje d.v.w. Jan Bollen z.v.w.
Jacob en tevens handelend met toestemming van Aart Vos hun biechtvader.
Zij dragen over aan mr. Peter van Oss ten behoeve van Hillunus (?) z.v.w. Zeger van Cuijk een
erfcijns van 60 pond payment uit een hoeve in Schijndel in Hermalen. Voorwaarde is dat de
erfcijns na de dood van Hillunus en zijn vrouw Liesbeth vererft op hun kinderen en dat Hillunus
en Liesbeth de rente mogen verkopen of vervreemden. Jacob, Mechteld en Marie k.v.w. Jan
Bollen voornd. en Daniel van Stakenborch z.v.w. Aart echtgenoot v. van Katryn d.v.w. Jacob
Bollen hebben beloofd deze erfcijns te betalen aan aan Hadewych en Hendrikje voornd.

3193.
1499, 25 april
Verklaring erfpacht Oerle en Zeelst
Ludekyn z.v.w. Christiaan genaamd Ludekenszoon van Zeelst had beloofd te betalen aan Jacob
zijn broer een erfpacht van 4 mud rogge Eindhovense maat in Zeelst te leveren uit een derde
deel dat Jacob had geërfd van zijn ouders. De goederen lagen in de meierij (‘villicatio’) van
Kempenland en in Eindhoven. Jacob had deze erfpacht in zijn testament vermaakt aan de Tafel
van de H. Geest.
Mathias van den Horenvenne verklaart nu dat hij krachtens erfrecht bezitter is van een huis en
3 lopenzaad in Zeelst grenzend aan de gemene straat en van een akker genaamd de Huisakker
groot 2 mudzaad grenzend aan een in leen gehouden hoeve die wordt beteeld door de pachter
Hendrik Cornelisz. . Hij is schuldig aan de Tafel een erfpacht uit deze goederen van 2 mud en 4
lopen rogge.
Geregistreerd in de negentiende eeuw in boek 8 fol. 20-22.
Zie de uitwinning van 7 september 1512 (nr. 3377)

3194.
1499, 27 april
Overdracht erfpacht Oss – Osserschayck
Jacoba weduwe van Hendrik z.v.w. Boudewyns Kuyst draagt over aan Katryn d.v. Jan Mary
Goudsmids (‘Mary aurifabri’) een erfpacht van 1 mud rogge uit de volgende goederen in Oss in
Schayck:
1. 1 morgen land genaamd Marsmans Gemeynt in Oss achter ‘Scadewyck’ achter de

Grotartshoeve
2. 9 ½ hont land bestaande uit een stuk van 6 hont en 2 ½ hont [sic]
3. 3 lopenzaad rogland in ‘die Roden’
4. 3 ½ lopenzaad rogland.
op de rug: 4 sester voor de Tafel en dat Kathelijn in de Kerkstraat woont.

3195.
1499, 4 mei
Overdracht erfpacht St. Oedenrode
Willem Haartscheen z.v.w. Dirk draagt over aan Jordaan van der Boert een erfpacht van 1 mud
rogge Rooise maat en in St. Oedenrode te leveren uit een stuk land in ‘die Vloetackeren’ en uit
een vierde deel van een stukje land genaamd ‘die Hoogestreep’.

3196.
1499, 7 juni
Vidmus en inbewaringgeving land De Vliert
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven vidimus af van de oorkonden van 30 december 1449
en 17 november 1483.
Wouter z.v.w. Dirk van der Pasch verklaart deze oorkonden in bewaring te hebben mede ten
behoeve van Christina weduwe van Jan z.v.w. Jan Matheeusz. en ze aan haar te overhandigen
wanneer zij daar om vraagt.

3197.
1499, 12 juni
Overdracht erfpacht St. Oedenrode
Jordaan van der Biert (zie nr. 3195) draagt de erfpacht van 10 lopen rogge over aan mr. Klaas
Kuyst ten behoeve van de Tafel van de H. Geest.

3198.
1499, 1 juli
Overdracht goederen ligging onbekend
Jan z.v.w. Jan van Loon als echtgenoot van Heylwich d.v.w. Peter van Wamel heeft afstand
gedaan van zijn recht van vruchtgebruik op alle roerende en onroerende goederen waarvan het
erfrecht berust bij Dirk z.v.w. Dirk Jansz. als echtgenoot van Dirkje d.v.w. Peter van Wamel.
Dirk z.v.w. Dirk Jansz. draagt deze goederen nu over aan Jan z.v.w. Jan van Loon.

3199.
1499, 3 juli

Vestiging erfcijns huis Orthenstraat
Reinier z.v.w. Dirk van den Rijn vestigt ten behoeve van Willem z.v.w. Jacob Gerritsz. in zijn
kwaliteit van voogd over Cornelis z.v.w. Peter Petersz. bakker die zijn zinnen niet goed meester
is (‘suorum sensuum non bene compotis’) een erfcijns van van 27 pond, gerekend 7 stuivers per
pond uit een huis en erf in de Orthenstraat.
Ligging: op de hoek van de straat die loopt naar de Vismarkt tussen de Orthenstraat en het
erfgoed van Dirk z.v.w. Aart Pels en strekkend van de straat tot aan het erfgoed van Maarten
van Elmpt.
+
3200.
1499, 3 juli
Aflosbaarheid erfcijns nr.
Willem als voogd van Willem (als nr. 3199) verklaart dat Reinier de ercijns mag aflossen binnen
vijf jaar gerekend vanaf St. Jan Baptist jongstleden met 119 gouden Peters, de Peter gerekend
voor 19 stuivers. De gouden Rijnsgulden moet dan gerekend worden voor 27 stuivers en het
dubbele vuurijzer voor 2 ¼ stuiver.

3201.
1499, 18 juli
Overdracht erfcijns tiend Son
Agnes d.v.w. Hendrik Bekker van Mamburdingen en Liesbeth d.v.w. Bernard Sceyvel draagt
over aan Goossen van den Hezeakker als meester van de Tafel van de H. Geest een vijfde deel
van een erfcijns van 3 oude schilden uit 15 oude schilden uit de grote en de kleine tiend van Son
en uit het goed van Jan van Bruheze genaamd ‘Ter Wyden’ in Deurne.

3202.
1499, 18 juli
Afstand rechten op goederen ligging onbekend
Willem z.v. Peter van Wamel priester;
Luitgaard zijn zuster d.v. Peter;
Jan Akkerman als echtgenoot van Agnes
Aart Monix z.v.w. Godfried als echtgenoot van Aleid;
Agnes en Aleid zijn d.v. Peter van Wamel
Zij doen afstand van al hun rechten op de goederen vermeld in nr. 3198 ten gunste van Jan van
Loon.

3202.
1499, 18 juli
Overdracht erfcijns tiend Son

Agnes d.v.w. Hendrik Bekker van ‘Maburdingen’ en wijlen Liesbeth d.v.w. Bernard Sceyvel
draagt over aan Gooswijn van den Hezeakker meester van de Tafel van de H. Geest een vijfde
deel van een erfcijns van 3 oude schilden uit 15 oude schilden (zie voor de vestiging nr. 834)

3203.
1499, 29 augustus
Betalingsbelofte
Willem van den Hezeakker Jansz., Wytman genaamd Wyt z.v.w. Wytman Thyszoon en Cornelis
die Beer beloven te betalen aan Goossen van den Hezeakker als meester van de Tafel van de
H. Geest 164 Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk en 17 stuivers. Te betalen voor de helft op St.
Maarten eerstkomende en voor de andere helft op zondag Laetare in 1500.

