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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Aangezien er enige pagina’s ontbreken beginnen de akten met nr. 4.
Van de notities in de kantlijn zijn alleen de relevante opgenomen.
Akte 4.
Nog een rentebrief van drie goude karolus guldens tot twintigh gevaludeerde stuvers ’t stuk, tot laste
van Willem Gerrit Jans zoons zoon. Versekert op een huus mette hofstadt staende binnen Heusden
inde Smeetstraet ende nog op agt hondt landts in den banne van Hedikhusen in den Essche. Losbaer
met vijftigh goude karolus gulden munte als boven. Verschijnt jaerlijx Korsdag. Den brief begint: Wij
Aert Janssoon Ketelaers ende Joost van Veijborgh schepenen in Heusden etc. gedateert 19 e
decembris 1500 sesendertich. £ 3.
Kanttekening: (Erg beschadigd) Nota dese rente ……. van het … bij testament van zaliger Huig
Spierinck van Veen aen het capittel van Heusden gemaeckt ende opgedragen volgens schepen ….
den brief in dato ….enden novembris anno 1500 sesenveertigh die door den brief van dat 9 e
december anno 1536 doorgesteken is.
Nog een kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 5.
Nog een rentebrief van vijf rijns guldens tot twintigh stuvers ’t stuck jaerlix tot lasten van Hendrik
Jansz. van Maastricht backer versekert op een huus ende erve binnen Heusden, verschijnt jaerlix
derden september losbaer met seventig gulden. Den brief begint: Wij Hendrik Jansz. Knoijen ende
Hendrick van Oudheusden schepenen in Heusden etc. gedateert 2 e september 1600 ende seven. £ 5.
Kanttekening: St. Catarijnen kerk Heusden.
Akte 6.
Kanttekening: Nota op den rugge van den brief staet, nu Gerrit Vereijk.
Nog een rentebrief van twee goede gulde hollandts schilden ‘siaers tot laste van Corstiaen Mighiels
zoon van Bokhoven, versekert op een huus mettet hofstadt leggende in den banne van Heusden aen
die Cruijstraet verschijnt Korsavondt. Den brief is gedateert ‘tsanderen daags na sinte Valentinis dag
anno 1400 ende vier. 28 st.
Kanttekening: Nota bene; uut dese brief en blijkt niet dat dese renten de canonise of aen’t St.
Caterijnen convent of ook aen eenige andere religieus collegie is opgedragen maer wel dat de selve
wert opgedragen aen Corstiaen Mighiels soon van Bokhoven.
Akte 7.
Kanttekening: Op den rugge van den brief staet, verschijnt St. Geertruijt d’erfgenamen van Pouwels
Jansz. van Huekeldam.
Nog een rentebrief van vijftien stuver siaers erftijns, versekert op een huus mettet hofstadt binnen
Heusden in de Engstraet daer Jan Gijsbertsz. Stelt in plagh te woonen, tot last van de weduwe van
Godert Hendriksz. van Kuijck ende verschijnt op het jaergetij van den selven Godert van Cuijk volgens
brief in dato 30e augustus anno 1510. Den brief begint: Wij Gerrit Steven Blankerts zoon ende Willem
Jacobs zoon van Cuijck schepenen in Heusden etc. 15 st.
Kanttekening: St. Catarijnen binnen Heusden.
Akte 8.
Kanttekening: Nota op de rugge staet nu Lambert Hubertsz.
Nog een rentebrief van eenen rijnsgulden ‘siaers tot twintig stuvers het stuck tot laste van Beijden
Dircxz. versekert op een husinge mette hofstede daer aen gelegen staende binnen Heusden opten
Dam, te betalen de eene helft na de eerste doot van hem ende sijn huusvrou ende dander helft na de
doodt van hen beijden voorsz. Den brief is gedateert 14 e novembri 1500 ende twaelf, beginnende: Wij
Rombout Jan Buijs zoon ende Gerrit Steven Blankerts zoon schepenen in Heusden tugen onder etc.
20 st.
Kanttekening: Catarijnen binnen Heusden.
Akte 9.
Kanttekening: Op den rugge staet nu Dirk Anthonisz. bakker.
Nog een rentebrief van twee gouden carolus guldens ende vijf stuks ‘siaers tot twintig stuks ’t stuk tot
laste van Marten Wouterssoon van Berlecom die bakker verschijnt St. Lambart versekert op een
geseet mette timmeringe daer op staende opten Dam ontrent de Vismart binnen Heusden. Den brief
begint: Wij Adriaen Rutger Beelaerts soon ende Dirk Loef Hendrix soon schepenen in Heusden tugen
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onder etc. gedateert 18e augusto anno 1500 agtenveertigh, losbaer met sesendertigh carolus guldens
munte als boven. £ 2-05-00.
Kanttekening: Capittel binnen Heusden.
Akte 10.
e
Kanttekening: Nota, aen desen brief van 6 meij 1531 sijn nog twee brieven aen gebonden, de eerste
e
e
van dato 16 december 1476 ende de 2 in dato 5e april anno 1484. Op de rugge van den 1 e brief
staet, nu Hubert in den Engel.
Nog een rentebrief van ses rijnse guldens gerekent twintig goede silveren bourgonse stuvers voor
elken rijnse gulden tot laste van Willem van Wijk, versekert op een huus metter hofstadt leggende in
de banne van Heusden op de Haven. De brief is gedateert 6 e meij 1500 eenendartich, verschijnt
jaerlix op Ste. Maertensdagh in de winter. £ 6.
Kanttekening: St. Catarijnen binnen Heusden.
Akte 11.
Kanttekening: Nota, op den rugge vande brief staet, nu Willem Buijs.
Nog een kanttekening: Nota, de mauwer weijts schijnt een erfpacht ende de tien schellingen een rente
te wesen.
Nog een rentebrief of sigentl…. erfpachtbrief van een mauwer weijts ende tien schellingen siaers
verschijnt op Kersdagh tot laste van Claes Spiering van Aelborg, versekert op een huus metter
hofstadt leggende inden banne van Heusden aen die Hoogstrate. Den brief begint: Wij Dirk Willem
Merlantssoon ende Willem van Wijk Willems zoon van Wijk schepenen in Heusden onder onser etc.
gedateert 16e junio anno 1400 tweeentachtigh.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 12.
Kanttekening: Nota, op den rugge van den brief staet, nu Willem Buijs van Woeringen.
Nog een rentebrief van dato lesten januario anno 1400 drie ende tnegentich, beginnende: Wij Dirk
Spiering van Wel Willemsz. ende Godert Reijmboutsz. schepenen in Heusden tugen onder onsen
zegele dat etc., inhoudende dese clausule behoudelijk dat men jaerlijx betalen sal opten dertienden
dag den canonicke binnen Heusden eene goude rijns gulden, te betalen bij Tielman Willemsz. ende
Adriana Willems dogter zijn huijsvrouw, versekert op een huus mitte hofstede die Jan Laurensz. in den
banne van Heusden aen de Hoogstraet leggen heeft. 28 st. of 20 st.
Kanttekening: Canonisse in Heusden.
Akte 13.
Nog een rentebrief van eenen gouden karolus gulden doende twintigh stuvers siaers tot laste van de
erfgenamen van Hark Remboutsz. ende Zegerke van Gesel sijn huusvrouw verschijnt St. Catarijne
versekert op een huus mette hofstadt metter timmeringe daer op staende gelegen binnen Heusden
aen de Hoogstraet, te lossen met 18 der voorsz. karolus gulsdens. Den brief begint: Wij Claes Buijs
Hendrixz. ende Antonis Adriaan Doedeijnsz.schepenen in Heusden tugen onder onsen zegele dat etc.
e
gedateert 14 november 1500 negenendartig. 20 st.
Kanttekening: St. Catarijnen in Heusden.
Akte 14.
Kanttekening: Nota, op den rugge staet op de huijsinge van Antonis Adriaensz. Lecpot.
Nog een rentebrief van twee karolus guldens siaiers, beginnende: Wij Willem Jacobsz. van Kuik ende
Joost Aertsz. van Lith schepenen in Heusden tugen etc., te lossen den penninck sestien gedateert 16 e
septembri 1500 twee ende veertigh. £ 2.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 15.
Kanttekening: Nota, op den rugge staet, nu d’erfgenamen Eelken Frans Janen.
e
Nog een rentebrief van twee goede Hollandse schilden gedateert 20 december 1500 dartien,
beginnende: Wij Hugo Spierink van Veen ende Willem Jan van Oudtheusden schepenen in Heusden
tugen onder etc., gehipotequeert op een huus ende hofstadt leggende in den banne van Heusden
opten Dijk tot laste van Damaes Jacob Lambregts soons soon, verschijnt meijdag. 28 st.
Kanttekening: Nota uut desen brief en blijkt niet dat dese rente is gemaekt ten profite van eenigh
geestelijk collegie.
Akte 16.
Kanttekening: Nota, aen desen brief is nog een anderen brief gebonden van dato 20 e meert anno
1469.
Nog een rentebrief van dato derden october 1400 sevenenseventigh, beginnende: Wij Jacob Zegers
zoon van Kuijk ende Hendrik Anthonis zoon van Outheusden schepenen in Heusden, verleden bij
Beatrix die wijf was Jan Spierinx van Veen ende Alijdt haer suster beide wettige kinderen van wijlen
Claes Spierinx van Aelborg Claes zoon met haer gekozen momber. inhoudende een rente van twee
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bourgondse schilden gerekent 14 stuvers voor elken schilt, versekert op een huus mette hofstadt
liggende in Heusden opten Dijk bij de Waterpoort, verschijnt jaerlijx op St. Petersdag in de lente. 28 st.
Kanttekening: St. Catarijnen Heusden.
Akte 17.
e
Nog een rentebrief van dato 23 november anno 1500 vierendartich, beginnende: Wij Goodschalk
Beukelaer ende Claes Hendrixz. schepenen in Heusden etc., inhoudende eenen rijnsgulden siaers uut
krachte van ’t testament van Joost van Wijk Jan Zuermons zoon van Wijk van dato 20e junij anno
1517, versekert op een huus gelegen tot Heusden bij ’t suster clooster, losbaer met sestien der selver
rijnsguldens doende den rijnsgulden siaers 28 st. (of 20 st.).
Kanttekening: Capittel ende canonicken tot Heusden.
Akte 18.
Kanttekening: Nota, in den eersten brief staet den bourgondsen philips schilt gerekent tegen 14 st., te
verschijnen alle jaer op Onser Lieve Vrouwe Ligtmis dag en in den 2 e brief staet niet tegen hoe veel te
rekenen of ook wanneer te verschijnen maer op den rugge van de selve staet, nu Pieter Stevensz.
Nog een rentebrief van dato vijfden februarij anno 1400 tweeenseventig, beginnende: Wij Dirk
Spiering van Wel Willems zoon ende Anthonis Gijsbregts zoon schepenen in Heusden etc. Aen
welken brief nog een anderen brief gebonden is van dato 20 e meert 1500 ende elf, beginnende: Wij
Huge Spierinck van Veen Robbertsz. ende meester Arent Spierink van Aelborg Claes zoon
schepenen in Heusden etc., verleden bij Gerrit die Potter Henrixz. als man ende momber Heijlwijgen
sijn wif daer die moeder af was Oeda Henrik Matheus zoons dogter, inhoudende eene goede
boergondsche philips schilt versekert op een huus ende hofstadt gelegen binnen Heusden aen de
Smeetstraet etc. 15 st.
Kanttekening: Catarijne kerck Heusden.
Akte 19.
Nog een rentebrief van dato 8e februarij 1500 vijf, beginnende: Wij Gerrit Steven Blanckerts soon ende
Hugo Spierink Robbertsz. schepenen in Heusden etc. Aen welken brief nog een anderen
doorgesteken was van dato 18e maert 1500 ende seven, beginnende: Wij Zeger Jacobsz. van Kuuk
ende Henrik Germonts zoon van der Zijewijn schepenen in Heusden etc., verleden bij Ot Gijsberts
zoons dogter met haren gekoren momber inhoudende confirmatie van een rente van eene rijns gulden
gerekent tot twintigh stuvers siaers in den eersten brief gemelt, te betalen op dertiendag, versekert op
een huus mette hofstadt staende binnen Heusden, losbaer met 14 der selver rijns gulden. Dus 20 st.
Akte 20.
Kanttekening: Nota, uut desen brief blijkt niet dat de rente daerin vermelt ten behoeve van eenig
religieus collegie sal betaelt werden.
Nog een rentebrief van dato veertienhondert en vier op jaersovont daer bij Diderik van de Wijnssoon
opdroeg aen Wouter de slootmaker een huus metter hofstadt liggende in den banne van Heusden aen
die Potterstrate metten last van eenen goede gulden hollantse schilt siaers, verschijnende
Kersavondt. 14 st.
Akte 21.
Kanttekening: Nota, op den rugge van den aldereersten brief staet, nu het weeshuus agter de kerk.
Nog vijf schepenen brieven alle aen elkanderen gebonden ende doorgesteken, de eerste van dato 4 e
april 1481, d’2e in dato 10e julij 1484, d’3e in dato 15e januarij anno 1515, d’4e in dato 23e augustus
1521 ende 5e of laatste in dato 13e meij anno 1500 tweeentwintig, beginnende: Wij Gerrit Steven
Blanckertszoon ende Willem Jacobs zoon van Kuijk schepenen in Heusden etc. verleden bij Belie
Jans dogter van Muijlwijk met haren gekoren momber, jaerlijx een goede gulden croon gerekent tot
vierentwintich stuvers, verschijnende Paasdagh versekert op een hofstadt met de timmeringe daer op
staende gelegen binnen Heusden agter de kerk etc. losbaar met dartien der selver kroonen. 24 st.
Kanttekening: Capittel van St. Katrijne kerk Heusden.
Akte 22.
Nog een schepenbrief van dato 24e april 1500 seventien, beginnende: Wij Iwen van Oudtheusden
Hacken zoon ende Willem Jacobs zoon van Kuijk schepenen in Heusden etc., verleden bij Eermtruijt
weduwe Claas de Vries met haren gekoren momber, vierentwintich stuvers siaers te betalen op St.
Gregorius dagh versekert op twee husen metter hofsteden staende binnen Heusden agter het kerkhof.
24 st.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 23.
Kanttekening: Nota, op den rugge van den eersten brief staet, nu d’erfgenamen Cornelis Mertens van
Wijk uut een huus in de Smitstraet.
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Nog een kanttekening: Nota bene. Een wilhelmus schildt werdt bij sommige voor 25 bij andere 21, dog
bij de meeste op 20 stuvers geschat. Ook werd een schilt gemeenlijk gerekent op veertich stuvers.
Siet ’t Rooms-Hollands regt van S. van Leeuwen pagina 163 in de editie d’anno 1678.
Nog twee rentebrieven aen elkanderen vast gebonden, de eerste in dato 29 e junio anno 1400
sesentwintigh ende de tweede in dato eersten februarij anno 1500 drie en veertigh, beginnende: Wij
Antonis Adriaen Doedeinsz. ende Hendrik Van Oudtheusden schepenen in Heusden etc., sprekende
van een rente van eenen halven wilhelmus hollants schilt verschijnt op St. Jansdag midden in de
somer versekert op een huus mette hofstadt staende binnen Heusden in de Smitstraet.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Akte 24.
Nog twee rentebrieven aen elkanderen gebonden, de eerste van dato 10 e october 1400 een en
seventig ende de 2e in dato 8e meij anno 1500 agt en dartig, beginnende: Wij Goodschalk Beukelaer
ende Adriaen Antonisz. de Best schepenen in Heusden etc. verleden bij Mr. Willem de borgraef heren
Claesz. jaerlijx een goede gulden wilhelmus hollantse schilt, te betalen met een en twintichh goede
silveren philips bourgondse stuvers, versekert op een hofstadt met de timmeringe daer op staende
gelegen binnen Heusden in de Smitstraet schijnt te staen volgens desen brief tot laste van Mr. Aelbert
Henricxz. ende Gerrit Jansz. de Bije ende begrepen te sijn in seven karolus guldens siaers die losbaer
sijn den penning sesthien. 21 st. in £ 7.
Kanttekening: St. Catarijnen Heusden.
Akte 25.
Kanttekening: Nota, op den rugge van den brief staet, twee carolus guldens die Gerrit van Cuijk is
geldende uut sijn huus buiten op den Oudheusdenschen dijk.
e
Nog een rentebrief van dato 25 januarij 1500 ende vijftig, beginnende: Wij Frans Dudeijns ende Dirk
Otten soon van den Wiel schepenen in Heusden etc. meldende van een rente van twee rijns guldens
tot twintig stuvers ’t stuck siaers, uut kragte vande uutterste wille van Elisabet, Adriaen Gerrits soons
van Cuijk wettige huijsvrouw, versekert op een huus ende geseet gelegen binnen de vrijheijt van
Heusden buten de Oudheusdensche poort aen den Steenweg etc. losbaer den penning sesthien. £ 2.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 26.
Kanttekening: Nota, een pond goet gelt werdt gerekent op een gulden of twintigh stuvers. Siet ’t
Rooms Hollands regt van S. v. Leeuwen de editie d’anno 1678 pagina 164.
Nog een rentebrief van dato 10 e julij anno 1497 sijnde gebonden aen een anderen rentebrief van dato
3e januarij anno 1514, beginnende: Wij Hugo Spierink van Veen ende meester Aert Spierinck van
Aelborgh schepenen in Heusden etc. mentionerende van een erfthijns van een pont penningen goet
gelts jaerlijx, versekert op een hofstadt inhoudende vijftien hondt landts die gelegen sijn in den banne
van Heusden opten Grooten Neerstam uut kragte van het testament van Robbert Jacob Hugesz. van
dato 20e maert anno 1503 verschijnt jaerlijx op Ste. Pieters dag.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 27.
Kanttekening: Nota, op den rugge van den brief staet, dit is den brief van vijftien stuvers siaers
liggende opten Oudheusdenschen dijk.
Nog een rentebrief van dato 11e februario 1543, beginnende: Wij Antonis Adriaen Doedeijns ende Aert
Janssoon Ketelaer schepenen in Heusden etc. inhoudende vijftien stuvers siaers erfthijns verschijnt
op St. Bavendagh, versekert op een half geseeth mette timmeringe daer op staende gelegen binnen
der vrijheijt van Heusden buten de Oudheusdensche poort, komt 15 st.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 28.
Kanttekening: Nota, op den rugge van den brief staet Oudheusden getekent op Dirk Loef Jansz.
Nog een erftijnsbrief van dato 18 e december anno 1505, beginnende: Wij Adriaen Dielis Gerrits zoon
ende Hugo Spierinck IJwens zoon schepenen in Heusden etc. verleden bij meester Aert Beukelaer
voor hem selven ende etc., inhoudende eenen rijnsgulden tot twintig stuvers gerekent jaarlijx
verschijnt op St. Antonis dag in de winter versekert op den seven margen landts in den banne van
Oudtheusden int Luijsbroek. 20 st.
Akte 29.
Kanttekening: Nota, een groote tournois is van outs gerekent tot een stuver of twaelf deniers.
Nog een erftijnsbrief gegeven anno 1407 swoensdaegs na St. Valentius dag, beginnende: Wij
Zegebregt Zegebregts zoon van Wijk ende Didderick van Dobben schepenen in Heusden etc.
verleden bij Jan IJwen Lambrechtsz., inhoudende de helfte van veertigh schillingh siaers versekert op
een huus metter hofstadt liggende te Oudheusden, schijnt te verschijnen op Alderheijligen dagh. 20 st.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
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Akte 30.
Kanttekening: Nota, dese drie brieven leggen binnen in het testament van Mr. Rombout Adriaen zoon
geschreven in het Latijn. Op den rugge vant selve testament staet, Roelof Cornelisz.
Nog drie erfpagtbrieven waer van de 2 eerste aen elkander vast gebonden zijn, de 1 e van dato 13e
e
e
e
e
october anno 1450, d’2 in dato 18 januario anno 1455 ende de 3 of laetste in dato 22 december
anno 1498. Welke laatsten brief begint als volgt: Wij Antonis Henricxz. van Faijenhoven ende Dirk
Haurik Gerritsz. schepenen in Heusden etc. inhoudende de helft van drie mudde weijts siaers,
versekert op een geseeth mette timmeringe die daar op staat met negen hondt lands daar teijnden
aen gelegen in den banne van Oudheusden, verschijnt op St. Barbaren dagh, verleden bij Aleijten
Matheus die Raats dogter met etc. tot behoef van meester Rombout Adriaens zoon.
Kanttekening: Nota, uut de brieven en blijkt niet dat dese ½ mudde weijts aen eenig religeus collegie
gemaekt of opgedragen is, maer wel uut het testament van meester Rombout Adriaens zoon van dato
21e october anno 1511.
Akte 31.
Kanttekening: Nota, op den rugge staet, nu Jan Sijmonsz.
Nog een erfthijnsbrief van dato 10e januarij 1565, beginnende: Wij Ghijsbert Jansz. van Wijflet ende
Jacob Henrix zoon van de Graef schepenen in Heusden etc. verleden bij Sijmon Jan Rutten
inhoudende vier carolus guldens siaers, verschijnt op St. Pontiaens dag versekert op elf honf lands
met de timmering daer op staande gelegen in den banne van Oudheusden op Westackeren, te lossen
met vierensestigh der voorsz. carolus guldens. £ 4.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 32.
Kanttekening: Nota, op den rugge stont Elken Frans erfgenamen.
Nog een erfthijnsbrief van dato 7 e maert anno 1554, beginnende: Wij Rombout Godertsz. ende
Anthonis Adriaen Doedeijnsz. schepenen in Heusden etc. verleden ten principale bij Antonia weduwe
wijlen Seger Jansz. etc. inhoudende een wilhelmus schilt tot eenentwintigh stuvers siaers versekert op
vijf hond lands in den banne van Oudheusden in de Potcuijlen, losbaer met vijftien der voorsz.
wilhelmus schilden. 21 st.
Kanttekening: Capittel van St. Catherinen kercke Heusden.
Akte 33.
Kanttekening: Nota, in desen brief wert niet gemelt dat de rente daerin begrepen gemaekt is aen
eenig religieus collegie.
Nog een erffthijnsbrief van dato 24e (geen maand ingevuld) anno 1518, beginnende: Wij Adriaen Duls
Geritsz. ende IJwen Hacken van Oudtheusden schepenen in Heusden etc., verleden bij Jan Tonisz.
ten behoeve Mr. Joris Jansz. van Kreijensprouck, inhoudende achtalve schilden tot veertien stuks ider
schilt siaars versekert op drie margen lands in den banne van Oudheusden losbaer met hondert der
voorsz. schilden, verschijnt 24e meije. £ 5-05-00.
Akte 34.
Nog twee schepenen erftijnsbrieven aen elkanderen gebonden, d’1 e van dato 17e maert anno 1473,
d’2e ende leste 7e september anno 1513, beginnende de selve laetste brief: Wij meester Jan van
Oudheusden ende Jacob Godertsz. schepenen in Heusden etc., verleden bij meester Jan van
Oudheusden ende Goodtschalk Birckelaer als man ende momber etc., inhoudende eenen goeden
overlantschen rijns gulden siaers gerekent volgens den eersten brief tot twintigh goede zilvere
bourgoense stuvers, verschijnt op St. Geertruijden dagh versekert op de helft van vier margen landts
in de Gorsweijde ende nog op de helft van vijftien hondt lands in de Reuken beide onder de banne
van Oudtheusden.
Kanttekening: Capittel van St. Catarijnen Heusden.
Akte 35.
Nog een erftijnsbrief van dato 13 e julio anno 1476, beginnende: Wij Hugo van Wijk ende Gerrit van
Catwijk schepenen in Heusden etc., verleden bij heer Gerrit van Deventer priester canonik tot
Heusden tot laste van Lenaert van Gremaert etc. inhoudende twee goede overlantsche rijns gulden
siaers gerekent tot twintich goede silveren bourgoense stuvers, verschijnt op St. Margrieten dagh
versekert op de helft van 24 margen landts gelegen in den ban van Oudheusden opt Sluijsvelt. 20 st.
Kanttekening: Canonisie Heusden.
Akte 36.
Kanttekening: Nota, op den rugge van den laesten brief staen dese woorden van £ 3 ende vijf st. tot
Heusden op Mr. Arien van Strien husinge van £ 3, leggende tot Herpt in den Bullik van 40 st. tot
Baardwijk, nog van 40 st. tot Baardwijk, nog van 40 st. leggende tot Hulten.
Nog vijff erftijnsbrieven alle vervolgens aen elkanderen gebonden, d’1e van dato 11 e maert anno 1362
inhoudende alleen van 40 st. siaers op vierdalve gheerden landts tot Baerdwijk verschijnt St. Pieter in

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

de lente, d’2e gevende sondaegs na sint Maertens dag in de winter anno 1387, des spreekt van geen
renten maer refereert sig tot de voorsz. brief, d’3e gegeven op St. Matijsdag anno 1385 die melt van
twee mael veertigh schellingen siaers, d’4 e gevende sondaegs na sinte Maertensdag in den winter
anno 1387 die melt eerst van 40 st. siaers op vierdalve gheerden landts tot Baerdwijk ende nog van
e
40 st. siaers op een vierendeel van een slage landts tot Baerdwijk ende de 5 of laetste gegeven
saterdaags na Onser Vrouwendag te halve oeghste. Welken laatsten brief begint: Wij Herberen van
Boningen ende Merten Aernt Mertens soens soen schepenen in Heusden etc., inhoudende eerst drie
pont vijf schellingen siaers versekert op een huus metter hoffstadt tot Heusden in de Potterstraat. Nog
drie pont penninge siaers op twee margen landts in den Bullik ende op vier hondt landts op de
Westeringen, nog 40 st. siaers op vierdalve margen landts tot Baerdtwijck, verschijnt Ste. Pieters in de
lente volgens den 1e brief, nog 40 st. penningen siaers op een vierendeel van een slage lants in
Baerdtwijk ende nog 40 st. penningen siaers versekert op twee partien als op vier geerden hoffcorden
ende nog op twee geerden landts op de Brake, beide in Hulten. Dese vijf renties sijn bij Peter van den
Hecke opgedragen aen ende ten behoeven van Didderik vande Winus zoon. Ook werdt in dese brief
van geen verschijndagen gemelt.
Kanttekening: Nota bene, uut al de brieven en blijkt niet dat dese renten aen eenig religieus collegie is
gemaekt.
Akte 37.
Nog twee erfpagtbrieven, de 1e van date 18e october anno 1452, beginnende: Wij Laurens van Wijk
ende Robbregt Jacob Hugen zoons zoon schepenen in Heusden etc., inhoudende een mudde rogge
siaers versekert op 26 hondt landts metter timmeringe die daer op staat gelegen in Baerdwijk,
verschijnt op Alderheijligen dagh, d’2 e brief van dato 13e maert anno 1511, verleden bij Mr. Jan Jan
Willems zoons zoon van Uutwijk priester ende Jan Gerrits zoon van der Luesdonk als man ende
momber Marijen sijns wijfs Jan Willems zoons dogter van Uutwijk. Daer in wert de selve mudde rogge
aen’t capittel van St. Katrijne kerke binnen Heusden gemaekt etc.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Folio 38.
Kanttekening: Nota, op den rugge van de twee eerste brieven staet dit volgende: Wouter de With tot
Baerdwijck eenen overlantsche goude rijs gulden Martinij in de winter.
Nog drie erftijnsbrieven aen elkanderen gebonden, d’1e van date 13e november anno 1469, d’2e in
dato 9e november anno 1531 ende de 3e of laetste in dato 12e februari anno 1533. Welken lesten brief
begint: Wij Goodtschalk Beukelaer ende Claas Buijs Henricxz. schepenen in Heusden etc., verleden
bij Mr. Hendrik Fabrij deecken van St. Catarijnen kerk binnen Heusden tot behoef des capittels van
Heusden, inhoudende een overlantschen rijnsgulden siaers versekert op een geseet met de
timmeringe daer op staende groot eene merge landts in den banne van Baerdwijck, verschijnt St.
Meerten in de Winter losbaer den penninck agtien.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Folio 39.
Nog drie erfpagtbrieven, d’1e van dato 16e februarij anno 1444, d’2e van dato 6e februarij anno 1454.
Welke twee brieven mentie maken alleen van 13½ vat rogge siaers maer de 3 e van dato 22e
december anno 1498, beginnende: Wij Rijkbout Adriaensz. ende Zeger Jacobsz. van Kuijk schepenen
in Heusden etc., verleden bij Berent Jan Martijns zoons etc. ten behoeve van heer Gerrit van Deventer
priester ende canonik tot Heusden, die houdt voor eerst in de voorsz. 13½ vat rogge siaers, te betalen
op Onser Vrouwen dagh purificacionis, versekert op een stuk landts alsoo groot ende alsoo kleijn alst
gelegen is in de banne van Baertwijk. Ende nog een mudde rogge siaers verschijnende op den dertien
avondt, versekert op twee partien lands als eerst op eene margen landts in den banne van Baertwijk
ende nog op derdalve margen lands in den selven banne.
Kanttekening: Canonisie Heusden.
Folio 40.
Nog een erfpagt brief van dato 11 e maart anno 1511 beginnende: Wij Hugo Spierinck van Veen
Robberts zoon ende Melis Gerrits zoon vande Luesdonk schepenen in Heusden etc. die mentie maekt
van een anderen schepenbrief, beginnende: Wij Hendrik Antonis zoon van Oudheusden ende Antonis
Hendrix zoon van Faijenhoven schepenen in Heusden etc., die verleden is bij Adriaen Jans zoon ten
behoeve van ’t capittel van St. Catarinen tot Heusden, inhoudende vierdal vaten rogge ouder mate
jaerlijx, versekert op drie morgen lands mette timmeringe daer op staende, leggende inde banne van
Baartwijk etc. schijnt Bavonis of Bamis te verschijnen.
Kanttekening: Katarijne kerke Heusden.
Akte 41.
Nog twee erfthijns brieven de 1e van dato 18e meij anno 1521, beginnende: Wij Mr. Jan van
Oudheusden ende Godschalk Beukelaer schepenen in Heusden etc., verleden bij Gijsbert IJwens
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zoon ten behoeve van heeren Wouter Doremans priester, inhoudende drie rijnse guldens tot twintigh
stuvers ’t stuk jaerlijx, verschijnt Pinxteravondt, versekert op een geseet mette timmeringe daer op
staende in den banne van Baertwijk, losbaer den penning 16. Den 2 e brief van dato 23e januario anno
1544, beginnende: Wij Willem Jacobs soon van Cuijck ende Peter Godertsz. schepenen in Heusden
etc. inhoudende dat sij schepenen hebben gesien een testament van heeren Wouter Doermans van
Oosterwijk van dato 3e maert anno 1533 waarin hij den convente van Mariencroon ende ’t capittel van
Heusden maekt elk anderhalven rijnsgulden jaerlijx, sijnde samen drie rijns gulden jaerlix, te betalen
bij Gijsken IJwens voornt. Komt hier alleen de helft 30 st.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 42.
Kanttekening: Nota uut kragte van dit gemelde testament competeert ’t convent van Mariencroon ook
drie vaten rogge siaers als ook Onser Lieven Vrouwen broederschap tot Heusden gelijke drie vaten
rogge jaerlijx, alle versekert op 1½ morgen landts.
Nog een rentebrief van dato 14e julij anno 1511, beginnende: Wij Hugo Spierink van Veen Robbertsz.
ende Mr. Arent Spierink van Aalborg schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Jan Martijns zoon bij
sijn testamente van dato 17e meij anno 1503 het capittel van Heusden gemaekt heeft drie vaten rogge
jaerlijx ende verschijnt versekert te sijn op 1½ morgen landts in den banne van Baerdtwijk.
Kanttekening: Nota bene is geen verschijndag uutgedrukt.
Nog een kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 43.
Kanttekening: Nota op den rugge vanden brief staet verschijnt in festo Purificationis Marie.
Nog een rentebrief gegeven anno 1363 swoonsdaags na sint Aegtendagh, beginnende: Wij
Goodtschalk van Veen ende Diderik Martens zoon schepen in Heusden etc. inhoudende dat
Ermgaerde die wijf was Peter slootmakers op Dro(de?) aen Robbregte Geraert Roelkens soens soon
van Baardwijk veertig schellingen penninge siaiers eenen goeden grote coninx tournijsen gerekent
voor sestien penningen of goet paijement, te betalen op Onser Vrouwen dag alsmen keersen brandt,
versekert op een vierendeel van een slage landts leggende in den banne van Baerdwijk.
Kanttekening: Nota bene den brief en melt van geen religieus collegie.
Akte 44.
Nog twee erfthijns brieven, de oudste van dato 23 e september anno 1525 ende de jongste van dato
18e maart anno 1540, beginnende: Wij Claes Buus Henrix zoon ende Adriaen Gerrits zoon van Kuuk
schepenen in Heusden etc. verleden bij Jan Tonis zoon tot Deveren aen ende ten behoeve van de St.
Katarijne kerk binnen Heusden, vier rijns gulden tot twintig stuvers tstuck jaerlijx, te betalen op Ste
Bavendag, versekert op een geseet met de timmeringe daer op staende, gelegen in den banne van
Doveren etc. losbaer den penning 16 volgens den oudsten brief.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Akte 45.
e
Nog een erftijns brief van dato 10 december anno 1545, beginnende: Wij Willem Jacobs zoon van
Kuuk ende Rombout Goderts zoon schepen in Heusden etc. verleden bij Berent Willem zoon van der
Weteringe ten behoeve der proven gefundeerd bij Tielman van Questelborg zaliger seven gouden
karolus gulden ende veertien stuvers tot twintigh stuvers ’t stuk jaarlijx te betalen op Korsdagh,
versekert op een geseet met de timmeringe daer op staende groot ses morgen gelegen in den banne
van Doveren ende nog op de helft van drie morgen in den voorsz. banne gelegen losbaer met £ 110
der voorsz. karolus guldens. £ 7-14-00.
Kanttekening: Prebende of proeve T. van Questelburg.
Akte 46.
Nog seven brieven, d’1e gegeven swoonsdaags na sinte Dionijsius dag anno 1354 bij Jan heer van
Heemstede daer bij den selven heer affstandt doet van een hoffstadt die gelegen is tot Doveren, de
andere brieven sijn alle gepasseert voor schepenen van Heusden. D’1e is van dato 1e april anno 1354,
spreekt ook van de voorsz. hoffstadt en dat de selve in erfthijns uutgegeven voert dertich schellingen
penningen siaers eenen goeden groote coninx tournoijse gerekent voor 16 penningen of goet
paijement te betalen op Pijnxteren. D’2 e is gegeven saterdaegs na St. Gillis dag anno 1354 ende d’3 e
is gegeven anno 1354 swoonsdags na dertiendag, den 2 e ende 3e brief melden mede van de voorsz.
hoffstadt maer niet duden van de thijns van 30 st. jaerlijx. D’4e is gegeven op St. Clementsdag anno
1369, mentioneert van de voorsz. hoffstadt ende van de 30 st. siaers erfthijns die daer op
gehipotequeert is. D’5e is gegeven swoonsdaegs na St. Lutiensdag anno 1394, de 6 e ende laatste is
van dato 1e maart anno 1400 drie en vijftich welcken laatsten brief begint: Wij Jan Spiering van
Aelborg ende Dirk Willem Merlants zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat heer Mercelis
Lodewijx van Machare priester ende proost van Meersberge cum socijs opdroeg aen ende ten
behoeve van Jan Reijmbouts zoon eerst een huus mette hoffstadt gelegen in den banne van Heusden
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aen de Hoogstrate ende nog de helft van dertigh schellingen siaers, versekert op een hofstadt
leggende tot Doveren.
Akte 47.
Nog een erfthijns brief van dato 15e november anno 1465, beginnende: Wij Jacob Zegers zoon van
Kuuk ende Melis Dirx zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Lijsbeth Jan Goderts zoons
dogter met haren gekoren momber aen ende ten behoeve van ’t capittel van St. Katarijnen binnen
Heusden heeft opgedragen eenen halven goede gulden wilhelmus hollants schilt siaers, te betalen op
St. Katrijnen dagh versekert op een geseet met de timmeringe daer op staende, gelegen in den banne
van Drongelen.
Kanttekening: Katarijnen kerk Heusden.
Akte 48.
Nog twee erftijns brieven aen elkanderen gebonden , de oudtse van dato 6 e julij anno 1474 ende de
jongste van dato 12e october anno 1515, beginnende de jongste brief: Wij Melis Gerrits zoon van der
Ludsdonk ende Jacob Goderts zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Gerit Steven
Blanckairts zoon aen ende ten behoeve van St. Catharijnen kerk binnen Heusden heeft opgedragen
eene goeden gouden overlantsche rijns gulden siaers, versekert op anderhalve morgen landts in den
banne van Drongelen in den grooten Wiert, verschijnt op Paasdag.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Akte 49.
Nog een erfthijns brief van dato 19 e augustus anno 1559, beginnende: Wij Pieter Jans zoon van
IJpelaar de jonge ende Willem Boudewijns zoon van Wijk schepenen in Heusden etc. inhoudende dat
Peter Goossensz. wonende tot Drongelen heeft opgedragen aen ende ten behoeve van St. Catrijnen
kerk binnen Heusden vijf carolus guldens ende vijff stuvers tot twintigh stuvers ’t stuk jaerlijx te betalen
op St. Maartens dagh in de winter, versekert op vier distincte partijen lands alle onder Drongelen, als
eerst twee morgen lands opten Millenaer, belent etc. Nog op een hophof belent etc. Nog op vier hondt
lands, belent etc. Ende nog op ses hondt op Doornikxvelt, belent etc. Losbaer met vierentagtigh der
voorsz. carolus guldens. £ 5-05-00.
Kanttekening: Catarijnen kerk Heusden.
Akte 50.
Nog een erftijns brief van dato 7 e januarij anno 1556, beginnende: Wij Peter Jans zoon van IJpelaar
de oude ende Jan van Clootwijk Dirxz. schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Offraan Bertoltsz.
ende Dirk Rijckaerts zoon gesamender handt opgedragen hebben aen ende ten behoeve van ’t
capittel van Heusden seven gouden karolus guldens ende vijf stuvers tot twintigh stuvers ’t stuk jaerlijx
te betalen op Korsdagh, versekert op twee partien lands beijde gelegen in den banne van Drongelen,
als eerst een gezeeth met de timmeringe daer op staende, belent etc. Ende nog op een geseeth met
de timmeringe daer op staende, belent etc. Te lossen met hondert en seventien der voorsz. carolus
guldens. £ 7-05-00.
Akte 51.
Nog twee erfthijns brieven door elkandereb gesteken, d’1 e van dato 2e meij anno 1588, beginnende:
Wij Antonis Joosten van Lith ende Adriaen Pauwelsz. van Noort schepenen in Heusden etc.
inhoudende dat Wouter Henrixz. ende Jan Hermansz. Loef beide wonende tot Drongelen
gesamenderhant opgedragen hebben aen Maricken Dirx dochter weduwe van Ariaen Ariaensz. seven
carolus guldens jaerlijx te betalen meijdag, versekert op twee partijen lands alle gelegen in den banne
van Drongelen als eerst een geseet met de timmeringe daer op staende groot ontrent drie hont, belent
etc. Ende nog op een geseet groot ontrent drie hondt, belent etc. losbaar met hondert der voorsz.
karolus guldens. Ende den brief van dato 21 e meij anno 1598, beginnende: Wij Maximiliaen
Striemondt ende Hendrick Jansz. Knoijen schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Christoffel van
Kerkwijk als man ende voogt van Heijltken Adriaens verwekt bij Mariken Dircx dogter hier boven
gemelt, opgedragen hebben aen ende ten behoeve van de collegiate kerke der stede Heusden de
vorengemelte seven carolus gulden jaerlijx op conditiën als voren gemelt. £ 7.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 52.
Nog twee erftijns brieven, de 1e van dato 29e dagh april anno 1491, beginnende: Wij Dirk Willem
Merlants soon ende Jan die Bruun Woutersz. schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Willem
Aartsz. van Eijndhoven opgedragen heeft aen Jan Gerrit Arien IJwens soonsz. twee gouden andries
gulden siaers, te betalen op Paasdag, versekert op twee partien lands beiden gelegen in den banne
van Drongelen als eerst een geseet mette timmeringe daar opstaende, belent etc. ende nog op twee
margen lands, belent etc. Ende de 2 e brief van dato 18e december anno 1554, beginnende: Wij Henrik
van Oudheusden ende Willem Baudewijnsz. van Wijk schepenen in Heusden etc. inhoudende dat
Elisabet weduwe van Aert Willemsz. van Eijndoven zaliger met haren gekoren voogt ende Hilleken
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haer dogter met haren gekoren voogt voor haer selven als mede Jan Aart Willemsz. opgedragen
hebben aen ende ten behoeve van de Ste. Catarijne kerk binnen Heusden de voorsz. twee andries
guldens siaers, verschijnende ende versekert als boven, te lossen den penning agtien.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Akte 53.
Kanttekening: Nota op den rugge vande brief staet, nu Adriaen Matijsz. tot Heusden.
Nog een erftijns brief van dato 15e maart anno 1535, beginnende: Wij Willem Jacobs zoon van Kuijk
ende Claas Buijs Henrixsoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Gijsbert Zegers zoon
opgedragen heeft aen ende ten behoeve van ’t capittel binnen Heusden ses gouden karolus guldens
ende vijf stuvers tot twintig stuvers den gulden jaerlijx te betalen op meijdagh, versekert op de helft
van elftalven margen lands gelegen onbedeijlt in den banne van Babilonierbroek, belent etc., te lossen
met hondert der voorsz. karolus guldens. £ 6-05-00.
Kanttekening: Capittel in Heusden.
Akte 54.
Nog twee schepenen brieven, d’1e van dato 30e junij anno 1557, beginnende: Wij Frans Dudijn Jansz.
ende Dierik Loef Henriksz. schepenen in Heusden, inhoudende dat Mr. Cornelis die Jonge
Huijbregtsz. als magtigh gemaekt sijnde van ’t capittel van Heusden hem dede versekeren van een
erfthijs versekert op ses morgen landts metter timmeringe daer op staende, gelegen in den banne van
Babilonierbroek, belent etc. Ende den 2 e brief van dato 22e april anno 1573, beginnende: Wij Willem
Boudewijnsz. van Wijk ende Joost Waelwijnsz. schepenen in Heusden etc. inhoudende dat sij
schepenen den voorn. brief van dato 30 e junij anno 1557 gesien hadde etc. Nota op den rugge van
desen brief staat, met desen brief selmen betonen die eggenghe ende bepalinge van tien schilden
siaers erftijns die gelegen sijn op ses morgen landts mette timmeringen daer op staende, gelegen in
den banne van Babilonierbroek des abts erve van Middelborg oostwaert ende Brants erfgenamen
westwaert, streckende sul dij vinden in desen brief overmits dat den principalen constitucie brief
verduijstert is.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 55.
Kanttekening: Nota, in beide de brieven wert van geen aflossing gesproken.
Nog twee erfthijns brieven, de 1e van dato januarij anno 1463, beginnende: Wij Hendrik van der Beek
ende Dirk Willem Merlants zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Godert Gerrits zoon
opgedragen heeft aen en ten behoeve van Katherijne Claas Maerten dogter eenen goede gulden
philips bourgoensen schilt jaerlijx op de helft van agt morgen landts in den banne van Babilonien
broek, belent etc. Den 2e brief van dato 23e januarij anno 1468, beginnende: Wij Gerrit van Catwijk
ende Lambert Willems soon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat de voorsz. Katerijn Claas
Maarten dogter met haar gekoren monber den voorsz. erftijns heeft opgedragen aen ende ten
behoeve van St. Katarijne kerk Heusden etc.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Akte 56.
Nog een erftijns brief van dato 7 e april anno 1551, beginnende: Wij Anthonis Adriaen Doedijns ende
Frans Buijs van Woeringen schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Aart Ruumschotel Jans zoon
opgedragen heeft aen ende ten behoeven van St. Catarijne kerk binnen Heusden vier gouden karolus
guldens tot twintigh stuvers ’t stuk jaerlijx te betalen op St. Geertrudendag, versekert op ses morgen
landts in de banne van Babilonien broek, belent etc. losbaar met sestigh der voorsz. carolus guldens.
£ 4.
Kanttekening: Katarijne kerk Heusden.
Akte 57.
e
e
Nog twee erftijns brieven aen elkanderen gebonden, d’1 van dato 4 januarij anno 1470, beginnende:
Wij Lambert Arent Noijden zoon ende Jacob Zegers zoon van Cuuk schepenen in Heusden etc.
inhoudende dat Sijmon Coenraats aen Heijman Jacobszoon van Nijewael opdroeg sekere erftijns van
twee goede gulden philips bourgoensen schildt gerekent veertien goede zilveren bourgonse stuvers
voor elken schilt, te betalen op jaersdagh, versekert op een geseet met de timmeringe daer op
staende groot drie morgen landts gelegen in de banne van Genderen, belent etc. Ende de 2 e brief van
dato 5e januarij anno 1527, beginnende: Wij Zeger Jacobszoon van Kuijk ende Gerrit Steven
Blanckerts zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat sij schepenen gesien hebben een
schepen brief van daten lesten november anno 1485 waarin dat Jan de Potter Jans zoon aen ende
ten behoeve van ’t capittel binnen Heusden opgedragen heeft de voorsz. erftijns.
Kanttekening: Capittel in Heusden.
Akte 58.
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Kanttekening: Nota op den rugge van desen brief staet dit volgende van eene halve pondt daermen
voor beurt vijf stuvers verschenen Koravont tot Genderen.
Nog een erftijns brief van dato 25 e october anno 1517, beginnende: Wij Gerrit die Potter Henrix zoon
ende Melis Gerrits zoon van der Luesdonk schepenen in Heusden etc. inhoudende dat sij schepenen
verscheide schepenen brieven hadden gesien, onder anderen een gegeven smaandaags voor Ste.
Katrijnen dagh anno 1400 ende elf, beginnende: Wij Zegebregte Zegebregts zoon van Wijk ende
Berent van den Wiele schepenen in Heusden, waarin dat Jacob Matijs zoon opgedraegen heeft aen ’t
capittel binnen Heusden de helft van een pont penningen siaers, versekert op drie morgen lands
leggende in den banne van Genderen, belent etc. verschijnt Korsavont. 5 st.
Kanttekening: Capittel van Heusden.
Akte 59.
Nog twee erftijns brieven, d’1e van dato 22e meije anno 1528, beginnende: Wij Claes Buijs Henrix
zoon ende Boudewijn Bartols zoon van Wijk schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Adriaen
IJwen Knuijsten zoon aen Anthonis van Heijnsbergh opgedragen heeft twee gouden karolus guldens
tot twintigh stuvers ’t stuck jaerlijx te betalen St. Pieter in de lente, versekert op een geseet met de
timmeringe daar op staende groot sijnde negen margen landts gelegen in den banne van Genderen,
belent etc. te lossen met den penning vijftien. Den 2 e brief van dato 4e augustus 1569, beginnende:
Wij Gerardt Spierink van Wel ende Jan Corstaansz. schepenen in Heusden etc. inhoudende dat
Hendrik Willemsz. van Kuuk cum socijs opgedragen heeft aen ’t capittel binnen Heusden de voorsz.
erftijns van twee goude karolus guldens siaers losbaer met twee en dartigh rijnse guldens volgens ’t
testament van Willem Jacobsz. ende Cornelia sijn huijsvrouw van dato 5e september anno 1557. £ 2.
Kanttekening: Capittel in Heusden.
Akte 60.
Kanttekening: Nota op den rugge van den eersten brief staet eenen rijns gulden in Genderen op Peter
Berijse van der Dusse.
e
Nog twee erftijns brieven, de 1 van dato laatsten april anno 1515, beginnende: Wij Zeger Jacobs
zoon van Kuijk ende Melis Gerrits zoon van der Luesdonk schepenen in Heusden etc. inhoudende dat
Adriaen IJwens zoon opgedragen heeft aen Antonis Henrix zoon van Faijnhoven eenen rijns gulden
tot 40 grooten vlaems den gulden ’t stuk jaerlijx, te betalen Ste. Pieter in de lente versekert op negen
morgen lands in den banne van Genderen, belent etc. losbaer met sestien der voorsz. rijns guldens.
Den 2e brief van dato 19e october anno 1517, beginnende: Wij IJwen van Oudtheusden Hackensz.
ende Gerrit die Potter Henricxz. schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Antonis van Heijnsberg
opgedragen heeft aen ende ten behoeve van St. Catarijne kerk binnen Heusden de voorsz. erftijns
van een rijns gulden jaerlijx. 20 st.
Kanttekening: Catarine kerk Heusden.
Akte 61.
Nog een erftijns brief van dato 28 e junij anno 1533, beginnende: Wij Willem Jacobs zoon van Kuijk
ende Rutger Henrik Belaerts zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Frans Jacob Goderts
zoons zoon ende Rombout Goderts zoon gesamenderhandt aen ende ten behoeve van St. Catarijne
kerk binnen Heusden opgedragen hebben twaelf gouden karolus guldens tot twintigh stuvers ’t stuk
jaerlijx, te betalen op Korsdag, versekert op agt margen gelegen in den banne van Genderen int
Rijckschelaer, belent etc. losbaer met twee hondert der voorsz. goude karolus guldens. £ 12.
Kanttekening: Catarijne kerck Heusden.
Akte 62.
e
e
Nog twee erftijns brieven aen elkander gebonden, de 1 van dato 7 november anno 1542,
beginnende: Wij Willem Jacobsz. van Kuuk ende Claas Buus Henrixz. schepenen in Heusden etc.
inhoudende dat Peter Willems soon opgedragen heeft aen Goodschalk Beuckelaer twee gouden
karolus guldens ende vijf stuvers tot twintigh stuvers ’t stuk jaerlijx te betalen St. Pieter in de lente,
versekert op seven hond landts in den banne van Genderen in den Langen camp, belent etc. Ende
den 2e brief van dato 22e september anno 1547, beginnende: Wij Jacob Willemsz. van Kuuk ende
Frans Buus van Woeringen schepenen in Heusden etc. inhoudende dat den voorn. Goodschalk
Beuckelaer opgedragen heeft aen St. Catrijnen kerk binnen Heusden voor eerst vier carolus guldens
ende achtalven stuver tot twintigh stuvers ’t stuk jaerlix te betalen St. Pieter in de lente, versekert op
een husinge met de hofstede staende binnen Heusden op de Haven, belent etc. Ende nog de
bovenstaende twee gulden vijf stuvers siaers, makende samen jaerlijx £ 6-12-06.
Kanttekening: St. Catarijne kerk Heusden.
Akte 63.
Nog een erftijns brief van dato 22e junij 1482, beginnende: Wij Dirk Willem Merlants zoon ende Roelof
Rijckouts soon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Lambart Peter Lamberts soons soon aen
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ende ten behoeve van ’t capittel van Heusden opgedragen heeft vijf schellingen siaers, te betalen op
St. Bavendagh, versekert op agtien hondt lands in den banne van Genderen, belent etc. 5 st.
Kanttekening: Capittel in Heusden.
Akte 64.
e
e
Nog twee erftijns brieven door elkanderen gesteken, d’1 van dato 15 februarij 1544, beginnende: Wij
Rombout Godertsz. ende Adriaen Rutger Belaertsz. schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Jan
Hermansz. opgedragen heeft aen meester Seeven Blankaertsz. vijf karolus guldens tot 20 stuver ’t
stuk jaerlijx te gelden op St. Jacopsdag apostel, versekert op een geseet met de timmeringe daer op
staende gelegen in den banne van Genderen dat de pastoir van Genderen gelag toe te hooren de
staadt rontom gaende. Nog op drie morgen gelegen in den selven banne geheeten den Bollick, belent
etc. Nog op seven hond gelegen in den selven banne genaemt de Beemden Berijs, belent etc. te
lossen met agtenseventigh gulden vijf stuvers ten prijse als voren. De 2 e brief van dato 7e meij 1544,
beginnende: Wij Rombout Godertsz. ende Adriaen Rutgers Beelaertsz. schepenen in Heusden etc.
inhoudende dat den voorn. meester Seeven Blankaertsz. opgedragen heeft aen ende te behoeve van
St. Catarijne kerk binnen Heusden de voorsz. erftijns van vijf carolus guldens met alle de
presogatijven daer toe horende. Dus hier £ 5.
Kanttekening: Katarijne kerk Heusden.
Akte 65.
Nog twee erftijns brieven door elkanderen gesteken, d’1 e van dato 8e meij 1542, beginnende: Wij
Boudewijn Willemssoon van Wijk ende Joost Arentsz. van Lijt schepenen in Heusden etc. inhoudende
dat Antonis Heimansz. van der Stert opdroeg ende geloefden aen Willem Hendrixz. van der Grave
eenen gouden karolus gulden tot 20 stuvers jaerlix verschijnt Korsdag, versekert op dordalve morgen
e
landts in den banne van Genderen, belent etc. losbaer met agtien karolus gulden etc. Den 2 brief van
e
dato 24 januarij anno 1545, beginnende: Wij Willem Jacobsz. van Kuuk ende Rembout Godertsz.
schepenen in Heusden etc. inhoudende dat den voorn. Willem Hendrixz. van den Grave opdroeg aen
’t capittel van Heusden den voorsz. erftijns met alle de prerogatien daer toe behorende. Dus 20 st.
Kanttekening: Capittel in Heusden.
Akte 66.
Nog twee erftijns brieven aen elkanderen gebonden, d’1 e van dato 21e maert 1520, beginnende: Wij
Zeger Jacops zoon van Cuuk ende meester Jan van Outheusden schepenen in Heusden etc.
inhoudende dat Henrik Jacobs zoon tot Genderen opdroeg aen joncfrou Elisabeth nagelaten weduwe
Robbert Jacops zoon van Veen twee rijns guldens tot 20 stuvers ’t stuk, verschijnt St. Geertruij,
versekert op een geseeth gelegen in den banne van Genderen, belent etc. losbaer den penning
vijftien. Den 2e brief van dato 14e junij anno 1540, beginnende: Wij Peter Jans zoon van IJpelaer de
oude ende Boudewijn Willemsz. van Wijk schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Hugo Spierink
van Veen bij sijn testament van dato lesten december anno 1538 de voorn. twee rijns of karolus
guldens siaers heeft gemaekt aen ende ten behoeve van ’t capittel binnen Heusden. Dus hier £ 2.
Akte 67.
Kanttekening: Nota op den rugge van den brief van dato 2e of anderen dag in april anno 1511 staet,
Arien Woutersz. tot Heesbeen van twee rijns gulden.
Nog drie erftijns brieven, d’1e van dato 17e januarij 1470, d’2e van dato 21e december anno 1476 ende
de derde gegeven anno 1511 op den anderen dagh in april, beginnende: Wij schepenen ende
borgemeesteren der stede van Heusden doen kondt eene ijegelijken etc. dat heer Jan van Catwijk
deeken van den cappittel binnen Heusden cum socijs hebben aengebragt als tijnsgeno..ten dat ’t
voorsz. capittel competeert twee rijns guldens, verschijnt op Onser Vrouwendagh te Lichtmisse,
versekert op dartien hond lands in den banne van Heesbeen in de Oije, belent etc. Nog op twee
husingen mette hofsteden leggende binnen Heusden aen de Hoogstraet, belent etc. Dus £ 2.
Kanttekening: Capittel in Heusden.
Akte 68.
Nog vier schepenen erftijns brieven, d’1e van dato 11e september anno 1447, d’2e in dato 16e februarij
anno 1460, d’3e in dato 8e augustus anno 1471 ende de 4 e of laatste in dato 21e februarij anno 1482,
de welke begindt: Wij Dirk Spiering van Wel Willems soon ende Roelof Rijckouts soon schepenen in
Heusden etc. inhoudende dat Melis Dirx zoon opgedragen heeft aen heer Claes de Borgraef priester
canonik ende deken tot Heusden, ten behoeve van St. Katarijnen kerk in Heusden drie gulden ende
eenen wilhelmus tuijn, te weten tien wilhelmus tuijn of twaelf oude vlaemsche groot gerekent voor
eene gulden siaers erfchijns te betalen op St. Peters dagh in de lenten, versekert op een geseeth met
de timmeringe die daer op staet liggende in de banne van Heesbeen, belent etc. Met de voorwaerde
dat die canonicken sullen uutreijken den ses choralen elx een oort stuver, daer sullen alreder afgaen
vijf wilhelmus tuijn die de voorsz. Melis jaerlijx schuldigh was den voorsz. canonicken van een huus en
hofstadt liggende binnen Heusden in de Potterstraet, den selven Melis toebehorende etc.
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Nota op de twee laetste brieven staet 27 st. siaers. Dus hier 27 st.
Kanttekening: Katarijne kerk Heusden.
Akte 69.
Nog een erfthijns brief gegeven anno 1540 op den laatsten dagh in december, beginnende: Wij
Goetschalk Beuckelaer ende Peter Jans zoon van IJpelaer die oude schepenen in Heusden etc.
inhoudende dat heer Anthonis Gerritsz. die Potter priester opgedragen heeft aen meester Henrik
Fabrij deken des cappittels van St. Katarijnen kerk binnen Heusden ten behoeve van ’t voorsz. capittel
twee karolus guldens tot twintigh stuvers ’t stuck siaers verschijnt Korsdagh, versekert op
seventiendalve hond landts gelegen in den ban van Heesbeen, belent etc. losbaer met tweeendartigh
der voorsz. karolus guldens. £ 2.
Kanttekening: Katarijnen kerk tot Heusden.
Akte 70.
Kanttekening: Nota op den rugge vande brief staet Pieter die Becker.
Nog een erftijns brief van dato 8 e mertij anno 1541, beginnende: Wij Boudewijn Bertelsz. van Wijk
ende Aert Janssoon Ketelaer schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Laurens Henrix die Veer
opgedragen heeft aen meester Henrick Fabrij deeken des cappittels van St. Katarijnen kerke binnen
Heusden ten behoeve van ’t voorsz. capittel twee gouden karolus gulden tot 20 stuvers ’t stuk
verschijnt St. Gregorius, versekert op eene merge landts in den banne van Heesbeen op
Heesbraicken, belent etc. losbaer met tweeendartigh der voorsz. karolus gulden. Dus hier jaerlijx £ 2.
Kanttekening: Katarijne kerk tot Heusden.
Akte 71.
Nog drie erftijns brieven door elkanderen gesteken, d’1 e van dato 15e december anno 1517, de 2e van
e
e
e
dato 20 junij anno 1562 ende de 3 of laatste in dato 4 meij anno 1564. Dewelke begint: Wij Willem
Boudewijnsz. van Wijk ende Mr. Gooswijn Beelaerts Rutgersz. schepenen in Heusden etc.
inhoudende dat Mr. Rembout Ketelaer als procuratie hebbende van juffrou Anna Goethals
opgedragen heeft aen Mr. Rutger Beelaerts deeken van den capittel binnen Heusden tot desselfs
capittels behoef, de voorsz. twee erftijns brieven inhoudende vier rijns guldens tot 20 stuvers ’t stuk
jaerlijx verschijnt jaersdag, versekert voor eerst op een geseet met de timmeringe daer op staende
gelegen in den banne van Heesbeen, belent etc. Ende nog op een geseet gelegen in den selven
banne, belent etc. Ende nog op sestalve mergen landts gelegen in den selven banne, belent etc.
losbaer met sestich der voorsz. rijns guldens. £ 4.
Kanttekening: Cappittel in Heusden.
Akte 72.
Kanttekening: Nota den 1e brief vermelt van een rijns gulden jaerlijx daer van ’t capittel van Heusden
ende de broederschappen van Onse Lieve Vrouwen in de voorsz. kerke van Heusden elk tien stuvers
jaerlijx, versekert op 1½ margen lands op Heesbraeken in den banne van Heesbeen.
Nog een Kanttekening: Nota bene op den ring van den selven brief staet tien stuvers siaers is
e
geldende Jan van Os wonende tot Heusden verschijnt 19 januarij.
Nog twee schepen brieven door elkanderen gesteken, de 1 e van date 20e december anno 1541,
beginnende: Wij Antonis Adriaen Doedijnsz. ende Arent Janssoon Ketelaer schepenen in Heusden
etc. inhoudende dat sij schepenen gesien hebben een testament van dato 22 e april anno 1517
gemaekt bij Jan Lub Dirxz. daerin den selven aen ’t capittel van Heusden maekt de helft van een rijns
gulden tot tien stuvers siaiers (verschijnt den 19e januarij) versekert op 1½ morgen landts leggende op
Heesbraeken in den banne van Heesbeen, belent etc. Den 2 e brief van dato 19e october anno 1543
vermelt alleen de belendingen van de voorsz. 1½ morgen etc. 10 st.
Kanttekening: Capittel in Heusden.
Akte 73.
Kanttekening: Nota op den rugge van den brief staet eenen goeden peeter op Adriaen Duls tot
Heesbeen.
Nog een erftijns brief van dato 4e augustus anno 1470, beginnende: Wij Willem van Gheijnt ende
Arent Kerstiaens zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Gerrit Pouwels zoon van der Rijt
opgedragen heeft aen heer Claes die Borggrave deken van St. Catarijne kerk in Heusden tot behoef
van’t voorsz. cappittel derdalven mergen landts gelegen in den banne van Heesbeen, belent etc. Edog
daer na heeft den voorsz. heer Claes van wegen als boven ’t voorsz. landt in erftijns uutgegeven aen
den selven van der Rijt voor eenen goeden gulden bourgondsen peter siaers te betalen op St. Jans
dag Baptiste in ’t midden van de somer. 18 st.
Akte 74.
Nog twee schepen brieven door elkanderen gestoken, d’1e in dato 12e februarij 1439, beginnende: Wij
Aert Spiering van Aelborg ende Lubregt Pauwels zoon van Waringe schepenen in Heusden etc.
inhoudende een erftijns van eene goede gulden wilhelmus hollantsen schilt siaers verschijnt op
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Korsdagh, tot laste van Jan den Vriessen, versekert op een huijs en hoffstadt in den banne van
Heesbeen buten de Wijkse poort, belent etc. Den 2 e brief van dato 11e december 1506, beginnende:
Wij Adriaen Duls Gerrits zoon ende Mr. Adriaen (Slincker) schepenen in Heusden, inhoudende dat
Adriaen Duls Gerrits zoon ende Mr. Arent Beukelaer opdragen hebben aen ’t capittel van St. Katarine
kerk binnen Heusden de voorsz. erftijns.
Kanttekening: Capittel Heusden.
Akte 75.
Nog drie schepen brieven d’1e in dato 26e januarij 1532, beginnende: Wij Willem Jacops zoon van
Kuuk ende Rembout Goderts zoon schepenen in Heusden etc. inhoudende een erftijns van
anderhalven gouden karolus gulden tot 20 stuvers ’t stuk versekert op een huus en hofstadt in den
banne van Heesbeen opten Wijksendijk, belent etc. verschijnt Korsdag losbaer met 24 carolus
guldens. D’2e in dato 13e meij 1532 ende de 3e in dato 21e meij 1549, beginnende: Wij Claes Buus
Henrix zoon ende Cornelis Blanckert schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Bartholomeeus
Wouters zoon als man ende momber cum socijs (doorgehaald is: Catharina Claes Jan Kuijsten zoon
van den Wiel dogter zijnes wijfs) etc. opgedragen hebben tot behoef (doorgehaald is: Mr. Henrick
Fabrij deken) des capittels binnen Heusden de voorsz. erftijns, sijnde siaers 30 st.
Akte 76.
Kanttekening: In dese twee brieven en wert niet gevonden aan wat capittel of convent dese erftijns is
gemaekt ende opgedragen.
Nog 2 schepen brieven, de eerste gegeven op St. Katarijnen dagh 1495, beginnende: Wij Antonis
Henricx soon van Faijenhoven ende IJwijn van Oudheusden Hacken zoon schepenen in Heusden etc.
inhoudende een erftijns van seven schilden siaers tot veertien stuvers de schilt verschijnt op St. Baven
dag, versekert op vier morgen landts in den banne van Wijk op de Ulven, belent etc. Nog elf hont
landts in den voorsz. banne mede op te Ulven, belent etc. Nog op 3 morgen landts in den banne van
Aelborgh, belent etc. Ende nog op 4½ morgen in den banne van Aelborg, belent etc. Met voorwaerden
van dese erftijns binnen vijf jaren naestcomende tot alre tijt te mogen lossen met dartiendalf der
voorsz. penningen. De 2e brief gegeven op Korsavont anno 1595, beginnende: Wij Dirk Spiering van
Wel Willems soon ende Govert Remboutsz. schepenen in Heusden etc. inhoudende den voorsz. tijns
versekert als boven alleen met uutdrukkinge van de voorsz. drie eerste hipoteken. £ 4-18-00.
Akte 77.
Kanttekening: Nota op den rugge van desen 1 e brief staen dese woorden: Capittel binnen Heusden
van 2 gulden siaers op de erfgenamen van Peter Rijken tot Aelborg.
Nog drie schepen brieven, d’1e van dato 24e januarij 1516, beginnende: Wij Gerit Steven Blanckertsz.
ende Hugo Spierink van Veen schepenen in Heusden etc. inhoudende een erftijns van twee rijns
guldens tot 20 stuvers ’t stuck, opgedragen aen Claes Henrix zoon verschijnt op Onser Vrouwen dag
te Ligtmisse versekert op 7 hont lands in den banne van Aelborg, belent etc. te lossen met 28 gulden.
Den 2e brief van dato 20e januario anno 1535, beginnende: Wij Willem Jacobs zoon van Kuuk ende
Claes Buus Henrix soon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat sij schepenen hebben gesien
een testament ende uutterste wille vande voorn. Claes Henrixsoon ende sijn huusvrouwe waer op sij
egtelieden de voorsz. erftijns ofte losrente maken ende geven ten behoeve van’t capittel binnen
Heusden, etc. Ende den 3e brief van dato 18e februarij 1541, beginnende: Wij Peter Goderts zoon
ende Antonis Adriaen Doedijnsz. schepenen in Heusden etc. inhoudende een opdragt van de voorsz.
erftijns gedaen bij de executeurs der testamente van Claes Henricx soon voorsz. aen den deken van
St. Catarine kerk binnen Heusden tot des selfs capitels behoef etc. £ 2 siaers.
Akte 78.
Nog een schepen brief van dato 20 e julij 1513, beginnende: Wij Hugo Spiering van Veen ende
meester Jan van Oudheusden schepenen in Heusden etc. inhoudende dat sij schepenen gesien
hebben een uutterste wille ende testamente van Hermen van Campen ende sijn huijsvrouw waer bij
(sij) egtelieden den cappittel van St. Katrine binnen Heusden maakte ende gaven een schilt siaers van
veertien stuvers te betalen op den dag van die genen die eerst van hen beiden aflivig wesen sal,
versekert op een boomgaert gelegen buten de Wijkse poort, te lossen met vijftien der voorsz. schilden.
14 st.
Kanttekening: Capittel Heusden.
Akte 79.
Nog een schepen brief van dato 8 e augustij anno 1563, beginnende: Wij Frans Dudijn Jansz. ende
Corstiaen Heijmansz. Voichts schepen in Heusden etc. inhoudende dat Wouter van den Per Jansz.
opgedragen heeft aen Mr. Rutger Beelaerts deecken van St. Katarine kerke binnen Heusden tot des
selfs capittels behoef eenen gouden carolus gulden tot 20 stuver erftijns verschijnt op St. Pieters dag
ad Vincula, versekert op een huus en hofstadt gelegen in den banne van Heesbeen op den
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Wijcxendijk, belent etc. Ende nog op een grient in den selven banne, belent etc. te lossen met 15
gulden. 20 st.
Kanttekening: St. Katarine kerk Heusden.
Akte 80.
e
Nog een schepen brief van dato 15 dag in october anno 1540, beginnende: Wij Willem Jacobsz. van
Kuuk ende Peter Jans soon van Ipelaer schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Petronella
weduwe Peter Claesz. met haren gekoren monber opgedraegen heeft Mr. Hendrik Fabrij deken des
cappittels van St. Catarijne kerk binnen Heusden tot desselfs capittels behoef anderhalven gouden
karolus gulden tot 20 st. ’t stuk, versekert op een geseet met de timmeringe daer opstaende, gelegen
in den banne van Aelborg, te lossen met 24 karolus guldens. 30 st.
Kanttekening: Als boven.
Akte 81.
Kanttekening: Nota desen 2e ende 3e brief verschillen in de somme niet nog in den verschijndag mede
niet, maer verschelen in de hipoteecken ende aan wien dat de renten betaelt moeten werden en sijn
beijde de aenbrengingen met eede bevestigt.
Nog drie schepen brieven aen elkanderen vast gebonden, de 1e gegeven ’s anderendaags na Onser
Vrouwen dag te halve oeghste anno 1401, beginnende: Wij Aernt Inwin Inwinsz. ende Diderik
Hubregts soon schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Willem van Weijndelsnesse opdroegh
Diederik Baudewuus soen die helft van £ 10 siaers die Herman van Veen leggende hadde in de
banne Heesbeen etc. Den 2e brief van dato 21e julio 1551, begonnende: Wij Claes Buijs Henrixz. ende
Jacob Willems zoon van Kuuk schepenen in Heusden etc. inhoudende aenbrenginge met eede
bevestigt van ses pont penningen siaers, waer van men jaerlijx ontfangt drie peters tot agtien stuvers,
elken peter toekomende de twee proeven van zaliger meester Jan Proper verschijnt op St. Jansdag
midden in de somer, versekert op vierdalven morgen lands leggende in den banne van Heesbeen op
de Steijen, belent etc. ende nog op anderhalve morgen landts in den selven banne in den Corter
camp, belent etc. Welke 1½ morgen verkogt is aen Joost Pauwelsz. met den last van agtien stuvers
siaers die Mr. Jan Propers twee proeven jaerlijx sijn heffende ende competerende. Den 3 e ende
laetste brief van dato 16e December 1577, beginnende: Wij Antonis Simonsz van Baerdtwijk ende
Gerrit Jansz. van den Elshout schepenen in Heusden etc. inhoudende dat Mr. Cornelis Hubrechtsz.
priester ende canonick tot Heusden ende Joost Waelwijnsz. rentmeester van den capittel ende
jegenwoordig schepen van Heusden beide eendragtelijk met eede verklaert hebben dat ’t capittel van
St. Katrine kerk binnen Heusden jaerlijx is heffende eenen erftijns van ses ponden canoninck
toirnooijsen, een goede groote canoninck tournoijse gerekent voor 16 penningen ende van elk pont
tournoijsen voorsz. jaerlijx is ontfangende negen stuvers verschijnt op St. Jansdagh midden in de
somer op ende uut 3½ morgen lands in den banne van Heesbeen, belent etc. Ende nog op 3½
morgen landts in den voorn. banne op die Steijen, belent etc. £ 2-14-00.
Akte 82.
e
e
Nog twee schepen brieven aen elkanderen gebonden, de 1 van dato 6 julij 1510, beginnende: Wij
IJwen van Outheuden Hacken zoon ende Melis Gerrits zoon van der Luesdonk schepenen in
Heusden etc. inhoudende een erftijns van 2½ rijns gulden tot 20 stuvers ’t stuk verschijnt op St.
Meertens dag gehipotequeert op elf hont lants met de timmeringe daer op staende, gelegen in den
banne van Aelburg losbaer elken penning met 12½ der voorsz. penninghen. De 2 e brief van dato 1e
februarij 1521, beginnende: Wij Mr. Jan van Oudheusden ende Peter Janssoon van IJpelaar die oude
schepenen in Heusden etc. inhoudende de voorsz. erftijns tot behoef van St. Catarijne kerk binnen
Heusden gehipotequeert ende verschijnt als boven, dus £ 2-10-00.
Kanttekening: Catarijne kerk Heusden.
Akte 83.
e
e
Nog drie schepen brieven alle aanelkanderen gebonden, d’1 van dato 14 meij anno 1456,
beginnende: Wij Wouter Boekelaar ende Huge Jans zoon van Tongeren schepenen in Heusden etc.
inhoudende eerstelijk een erftijns van tien schellingen siaers, versekert op een geseet met de
timmeringe daar op staande in den banne van Aelborgh. Naderhandt is dit voorsz. geseet tot eene
regten erftijns uutgegeven voor eenen goeden gulden wilhelmus hollandtschen schilt siaers te betalen
op St. Servaesdag. De 2e brief in dato 22e junij 1467 is alleen een overgifte van de voorsz. erftijns etc.
aan eenen Goeswijn Korstiaan Sassen zoon. Ende den 3e brief van dato 16e februarij 1538,
beginnende: Wij Hak Buus Remboutsz. ende Claas Buijs Henrixz. schepenen in Heusden etc.
inhoudende de voorsz. erftijns gehipotequeert ende verschenen als boven te lossen met 25 karolij
guldens en 4 stuvers ten behoeve van St. Catarijne kerk in Heusden. Dus hier.
Kanttekening: Catarijne kerk in Heusden.
Akte 84.
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Kanttekening: Desen brieven en melden niet dat de erftijnsen daarin uutgedrukt behooren tot eenig
religieus collegie.
Nog drie brieven (alle aen elkanderen gespelt), de eerste is gegeven op St. Clements dag anno 1369
inhoudende 30 st. siaers (sonder verschijndag) op een hoffstadt tot Doveren. Den 2e brief gegeven
‘swoonsdaags na St. Lutien dag anno 1384 inhoudende eerstelijk een pont siaers op een huus en
hofstadt in den banne van Heusden ende nog 30 st. siaers sonder verschijndag, dese is de
bovenstaende 30 st. in den eersten brief. Ende den 3 e brief van dato 1e meij 1453 melt eerstelijk van
een opdragte van een huus en hofstadt gelegen in den banne van Heusden (dit schijnt wel het huus te
sijn daar van in ’t begin vande 2 e brief mentie is gemaakt). Ende nog de helft van 30 st. siaers erftijns.
Dit is de 30 st. siaers daar van in den 1e brief mentie gemaekt is.
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