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1 Stukken betrekking hebbende op bepaalde personen en families.
1-7

Stukken betreﬀende de familie van Ber(c)kel.
1

2 stukken

Akte van opdracht door Johannes Nicolauszoon van Berckel aan Arnoldus
Corneliuszoon Coolborne van een rente van zes rijnsguldens, gaande uit
een huis en erf, gelegen te 's-Hertogenbosch aan het Hinthamereinde.
1521. Met bijbehorend stuk. 1521.
1521
2 stukken

2

Akte van lossing door Adriaen Janzoon van Berckel aan de kinderen van
Arndt Reynderzoon van Huemen van een jaarlijkse pacht van een mud
rogge, gaande uit de goederen van Adriaen, gelegen te Hintham en
Rosmalen. 1587.
1587
1 stuk

3

Akten van overdracht door Godefridus, de zoon van Henricus
Godefriduszoon van Helmont, aan magister Johannes Nicolauszoon van
Berkel van een rente, gaande uit goederen, gelegen te Vechel, alsmede
van aldaar gelegen goederen. 1506, 1507, 1511. Met twee bijbehorende
stukken. 1474, 1506.
1474-1511
5 stukken

4

4. Akte van opdracht door magister Johannes Nicolauszoon van
Berkel aan magister Nycholaus Kuyst, ten behoeve van het Johannes
Scildersvrouwengasthuis op de Uilenburg, van een erfrente van zes
rijnsguldens, gaande uit goederen, gelegen in de paochie Vechel. 1513
1513
3 stukken (van dezelfde inhoud).

5

Stukken betreﬀende de opdracht door magister Johannes Nicolauszoon
van Berkel aan Theodericus Petruszoon van Tardwyck van een erfrente van
zes rijnsguldens, gaande uit goederen, gelegen in de parochies Vechel en
Schijndel. 1518.
1518
2 stukken

6

Betalingsbeloe door Arnoldus Arnolduszoon Houbraken, vanwege een
door hem van magister Johannes van Berkel gekochte rente van drie
ponden, gaande uit goederen, gelegen in de parochie Schijndel. 1525.
1525
1 stuk

7

Akte van opdracht door Rutgerus, de zoon van Judoca Rutgerusdochter van
Dullicom en Adrianus Henricxsen vanden Dyck, Sebasanus Gerarduszoon
Laureynszen, man en momber van Catharina, de zuster van Rutgerus,
en Arnoldus Henricuszoon van den Ecker, man en momber van Anna, de
zuster van Rutgerus en Catharina, aan Maria, de weduwe van Johannes van
Berkel, van een erfrente van een carolusgulden, gaande uit een stuk land,
gelegen in de parochie Schijndel. 1546.

1546
8-9

Stukken betreﬀende Elsbene Adamdochter van Constans.
8

1 stuk
3 stukken

Akte van overdracht door Anna Theodericusdochter van Blierswyck aan
Elsbene Adamdochter van Constans, ten behoeve van Elsbene’s echtgenoot
Rodolphus Johanneszoon, van een rente van drie carolusguldens, gaande
uit goederen, gelegen te Rosmalen. 1567. Met twee oudere stukken deze
rente betreﬀende. 1523, 1530.
1523-1567
3 stukken

9

10-11

Akte, waarbij Godefridus Lombarts van Enckevoirt, meester en rector
van de Tafel van de H. Geest te ’s-Hertogenbosch, namens voornoemde
tafel, aan Rodolphus Janssoon, in Sprockelbossche te Rosmalen, en aan
zijn huisvrouw Elsbene Adamdochter van Constans beloo te betalen een
jaarlijks pensioen van en carolusguldens. 1574.
1574
1 stuk

Stukken betreﬀende de kinderen van Dierick Cornelissen.
10

1 stuk

Akte van opdracht door de voogden en mombers van de kinderen van
Adriaen Goyartssen van Vechel enerzijds en Marcelis Marceliszoon de
Bruyn anderzijds aan Aelken, de weduwe van Dierick Cornelissen, ten
behoeve van Aelken en hare kinderen, van een huis en erf, gelegen te 'sHertogenbosch in de Ridderstraat. 1585.
1585
1 stuk

11

12-14

Stuk betreﬀende de execue van het testament van Aelken, de dochter
van Diercx Cornelissen Colen, rakende de eigendom van een huis met erf,
gelegen te 's-Hertogenbosch in de Ridderstraat. 1618. Met bijbehorende
stukken. 1385, 1394, 1437, 1461, 1491, 1492, 1497, 1507, 1529, 1536,
1550, 1583, 1585, 1589, 1618, 1625.
1385-1625
25 stukken in 1 lias en 1 los stuk

Stukken betreﬀende de familie van Engelant.
12

1 stuk

Akte van opdracht door Elizabeth, de dochter van Willem Arnts Claes
Sijmons, begijn van het Grootbegijnhof te 's-Hertogenbosch, aan Goijard
van Engelant, raadsheer van de stad 's-Hertogenbosch, van een stukje land,
gelegen in de parochie Oss. 1580.
1580
1 stuk

13

Akte , waarbij de moeder en de zusters van het klooster Annenborch bij ’sHertogenbosch, Goyard van Engelant, hun rentmeester aanstellen tot hun
gevolmachgde. 1582.
1582
1 stuk

14

Akte, waarbij de schepenen van 's-Hertogenbosch mombers aanstellen
over de onmondige kinderen van wijlen Goyart van Engelant de Jonge.
1618.

1618
15-15

Stuk betreﬀende de familie vanden Eynde.
15

1 stuk
1 stuk

Akte, gepasseerd voor de schepenbank van Heeswijk, waarbij de
erfgenamen van Godevaert vanden Eynde opgeven welke goederen aan de
erfgenaam Peter vanden Eynde ten deel zijn gevallen. 1469.
1469
1 stuk

16-16

Stuk betreﬀende de familie van Hulsel.
16

1 stuk

Akte, waarbij Henricus en Johannes van Hulsel de nalatenschap van hun
vader Michael van Hulsel onder elkaar verdelen. 1400.
1400
1 stuk

17-18

Stukken betreﬀende de familie Janssoen die Nastelmaker.
17

1 stuk

Beloe van betaling door Johannes Willelmuszoon Janssoen die
Nastelmaker aan Aleida Henricusdochter vader Locht van een erfrente
van zes gouden ﬂorijnen, gaande uit een huis en erf, gelegen te 'sHertogenbosch aan het Ortheneinde. 1474.
1474
1 stuk

18

19-20

Akte van opdracht door Johannes Willelmuszoon Arntssoon en diens
vrouw Katherina, de dochter van Johannes Willelmuszoon Janssoon die
Nastelmaker, aan Jordanus Johanneszoon Poen van een rente, gaande uit
een huis en erf, gelegen te 's-Hertogenbosch in de Vuchterstraat. 1536.
1536
1 stuk

Stukken betreﬀende de familie van Ossendrecht
19

1 stuk

Akte, waarbij Peter Welle Claessen van Ossendrecht en Aght, de weduwe
van Goessen Arnt Diddenssen, een regeling treﬀen ten aanzien van de
geschillen, die gerezen zijn naar aanleiding van de belendingen hunner
vaste goederen, gelegen te 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat. 1532.
1532
1 stuk

20

21-21

Akte van opdracht door Petrus Nicolauszoon van Ossendrecht aan zijn
kinderen Nicolaus en Elizabeth van een huis met erf, gelegen te 'sHertogenbosch in de Hinthamerstraat. 1542.
1542
2 stukken

Stuk betreﬀende Henrick Arntzoon Paenweters.
21

1 stuk

Akte van verkoop door de magistraat van de stad 's-Hertogenbosch aan
Henrick Arntzoon Paenweters van een lijfrente van elf rijnsguldens ’s jaars
en gevesgd op de stad. 1513.
1513

1 stuk

22-27

Stukken betreﬀende de familie Thielmans.
22

2 stukken

Akte van opdracht door Johannes en Maria, kinderen van Henricus Jans
Willemszen, aan Henricus Willelmuszoon Thielmans, man en momber van
hun zuster Mechteldis, van een rente van drie rijnsguldens en drie groten
brabants. 1549. Met ouder stuk deze rente betreﬀende. 1534.
1534-1549
2 stukken

28-31

23

Akte, waarbij de erfgenamen van Jan, de zoon van Goessen van Aken,
bekennen ontvangen te hebben van hun momber Henrick Willemzoon
Thielmans zes Bossche schepenbrieven. 1552.
1552
1 stuk

24

Testament, gepasseerd voor notaris Henricus Boekelmans, van Henricus
Thilmans en Methen (Mechteldis), dochter van Henrich Jans Willemszoon,
zijn huisvrouw. 1559.
1559
1 stuk

25

Akte, waarbij Goyart Corneliuszoon Roelofssen, meester en rector van het
Grootgasthuis te ’s-Hertogenbosch, aan Hanrick Willemzoon Tielmans, een
bleekveld, in eigendom bij voornoemd gasthuis en gelegen in de parochie
Vught, voor de jd van veeren jaren ten gebruike gee. 1559.
1559
1 stuk

26

Akte van opdracht door Johannes en Maria, kinderen van Henricus Jans
Willemszen, aan Henricus Willelmuszoon Thielmans, man en momber van
hun zuster Mechteldis, van een tweederde deel van een rente van een
halve mud rogge, gaande uit goederen, gelegen in de parochie Oss. 1549.
1549
1 stuk

27

Akte van opdracht door Johannes en Maria, kinderen van Henricus Jans
Willemszen, aan Henricus Willelmuszoon Thielmans, man en momber van
hun zuster Mechteldis, van een tweederde deel van een rente van een
philippusgulden, gaande uit goederen, gelegen te Geldrop. 1549.
1549
1 stuk

Stukken betreﬀende de familie To(e)linc.

1 stuk

N.B. Misschien is Lubbertus Sprakelar, aomsg van het erve Sprakelroede (Sprakel), gelegen in
de marke Lonneker bij Enschede.

28

Testament, gepasseerd voor Lubbertus Sprakelar, priester van het
Utrechtse diocees en openbaar notaris, van Theodericus Johanneszoon
Toelinc, burger van de stad 's-Hertogenbosch. 1439.
1439
1 stuk

29

Akte, waarbij Rembout Toelinck verklaart, dat zijn broer Wouter, alsmede
Adriaen van Berckel, zich goed van hun voogdij- en momberschap over
hem hebben gekweten. 1583.
1583
1 stuk

32-32

30

Akte van overdracht door deken en kapiel van Sint Jan Evangelist te
's-Hertogenbosch aan Johannes Tolinc van een erfrente van vijien
schellingen en zes penningen, gaande uit een goed, gelegen te Hintham.
1412.
1412
1 stuk

31

Akte, waarbij Giselbertus van Best aan de erfgenamen van Theodericus
Johanneszoon Toelinc beloo te betalen een jaarlijkse pacht van drie
malder rogge, gaande uit de goederen van Theodericus Toelinc, gelegen te
Hintham. 1451.
1451
1 stuk

Stuk betreﬀende Johannes Marnuszoon Waltheri.
32

1 stuk

Aestae, verleend door de magistraat van de stad 's-Hertogenbosch, ten
behoeve van Johannes Marnuszoon Waltheri, burger en ingezetene van ’sHertogenbosch. 1573.
1573
1 stuk

33-34

Stukken betreﬀende de familie de Weer.
33

1 stuk

Akte van overdracht door Jan Willems opten Leeuw aan Jan Goyart zoon de
Weer van een rente van zevenen guldens en en stuivers. 1601
1601
1 stuk

34

Stukken betreﬀende de dispensae in het canoniekrechtelijke
huwelijksbeletsel van de vierde graad van bloedverwantschap ten behoeve
van Godefridus Johanneszoon de Weer en Hadewiga Adrianusdochter
Segers, beiden wonenden te ’s-Hertogenbosch. 1607.
1607
1 stuk

2 Stukken betreﬀende goederen te 's-Hertogenbosch.
35

Stuk betreﬀende de opdracht van goederen, gelegen in de Hinthamerstraat. 1376.
1376
1 stuk
N.B. De namen van de oude en nieuwe eigenaar zijn niet te lezen.

36

Akte, waarbij de kinderen van wijlen Thomas Zeelen die Kersmeker met hun moeder Yda
een regeling treﬀen ten aanzien van haar vruchtgebruik op een huis met erf, gelegen in de
Hinthamerstraat. 1492.
1492
1 stuk

37

Akte van opdracht door Johannes Nicolauszoon vanden Broeck, namens zijn vrouw
Johanna, de dochter van Henricus Godefriduszoon Coppens, aan Zegerus Johanneszoon
Elyaessen van een erfrente van deren rijnsguldens, gaande uit huis, erf en twee kamers,
gelegen in de Hinthamerstraat. 1505.
1505
1 stuk

38

Akte van opdracht door Bartholomeus Arnolduszoon Anthoenissen aan Arnoldus
Henricuszoon van Weerden van een huis met erf, gelegen bij de Markt en genaamd 'inde
drye Rosen'. 1576
1576
2 stukken

39

Akte van opdracht door Frans van Broegel, namens zijn huisvrouw Dorothea Aertdochter
Kemp, aan Adriaen van Achel, ten behoeve van de erfgenamen van Elisabeth, de dochter
van Gerart vander Hellen, van een erfrente van zesentwing en een halve gulden, gaande
uit een huis en hof, gelegen aan de Markt. 1585
1585
1 stuk

40

Akte van opdracht door Mr. Henrick Dungeus, licenaat in de rechten, aan Lieven
Jacobssen de Wijer van een gedeelte van een hof, gelegen in de Ridderstraat. 1620.
1620
1 stuk
3 Stukken betreﬀende goederen te Hintham en Rosmalen.

41

Akte van opdracht door Ghibo Hullinc aan Johannes Everarduszoon van een rente van acht
schellingen en drie penningen, gaande uit een stuk land, gelegen te Hintham. 1360.
1360
1 stuk

42

Akte van kwijtschelding door deken en kapiel van Sint Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch
aan Mathias Theodericuszoon Jacopssoen in de jaarlijkse betaling van een cijns van vijf
sesters rogge, gaande uit landerijen, gelegen te Hintham en Rosmalen. 1466
1466
1 stuk

43

Akte, waarbij de schepenen van 's-Hertogenbosch de mombers van de kinderen van
Henrick vanden Hovel Peterssen machgen tot de verkoop van twee huisjes met
bijbehorende perceeltjes, gelegen te Hintham. 1572.
1572
1 stuk

44

Akte van opdracht door Rodolphus Johanneszoon Lambertssen, weduwnaar van
Hillegondis Albertusdochter Scoenmeker, aan Johannes Petruszoon Jacopssen van
goederen, gelegen in de parochie Rosmalen. 1544.
1544

1 stuk

4 Stukken betreﬀende goederen gelegen te Veghel en Schijndel.
45

Akte van opdracht door Rodolphus Rodolphuszoon van Herpen en Johannes vanden
Bredeecker, namens zijn huisvrouw Elisabeth Rodolphusdochter van Herpen, aan
Willelmus vanden Wande van een beemd, gelegen in de parochie Schijndel, tegen een
jaarlijkse rente van twee ponden. 1428.
1428
1 stuk

46

Akte van opdracht door Mathias Coeckenbeckere aan Rodolphus Theodericuszoon
van Ghendt van een rente van twee malder rogge, gaande uit een goed, gelegen in de
parochie Schijndel. 1510. Met een ouder stuk deze rente betreﬀende. 1510.
1510
2 stukken

47

Akte van opdracht door Rodolphus Marnuszoon van Broeckhoven en Theodericus
Arnolduszoon, man en momber van Beatrix Marnusdochter van Broeckhoven, aan
Jasperus Johanneszoon Beck van een rente van zes carolusguldens, gaande uit goederen,
gelegen in de parochies Vechel en Schijndel. 1557. Met twee oudere stukken deze rente
betreﬀende. 1555, 1524?.
1524-1557
3 stukken
5 Stukken betreﬀende goederen gelegen te Dinther, Heeze en Helmond

48

Akte van opdracht door Rodolphus van Dynther aan Theodericus vanden Tulen van
een rente van vijfeneenhalve malder rogge, gaan de uit de hofstede van Rodolphus van
Dynther, ten Wyer genaamd en gelegen te Dinther. 1403. Met een ouder stuk deze rente
betreﬀende. 1340.

1340-1403

2 stukken

49

Akte van opdracht door Petrus Henricuszoon Peterssen aan Egidius Henricuszoon
Henricxssen van Leende van een cijns van twee malder rogge, gaande uit goederen,
gelegen te Heeze. 1485.
1485
1 stuk

50

Akte van opdracht door Elisabeth en Johanna Hermannusdochters van Bossel aan de
priester Theodericus Godefriduszoon Berkers (Beckers) van een huis met erf, gelegen in de
grondheerlijkheid Helmond op 'die Haghe'. 1554.
1554
1 stuk

