Van Ranststraat
Tussen Tongersestraat en Ridder van Cuijkstraat
Hendrik II van Ranst (1400-1439)
Hendrik III van Ranst (1430-1497)
Hendrik II van Ranst is een omstreeks het jaar
1400 geboren telg uit het Huis Ranst. Zijn sterfdatum is onzeker, maar in ieder geval vóór
1439.
Hij is de zoon van Costin van Ranst en Johanna
van Daer Achter. De laatste is een natuurlijke
dochter van Hertog Jan III van Brabant en
Ermengarde van den Veene. Van Daer Achter
was een leengoed bij Vilvoorde. Costin is Heer
van Mortsel en Edegem.
Hendrik is eveneens Heer van Mortsel, Edegem
en Kessel. Daarnaast is hij Heer
an Vremde en Millegem. Ook is hij schout in ’s
-Hertogenbosch en raadsheer van de Hertogen
van Brabant.In 1430 trouwt hij met Elisabeth
van Merheim, weduwe van Jan de Cock en
dochter van Willem van Merheim en Agnes van
Cronenborch, die, Elisabeth, in 1439 erfvrouwe
wordt van Boxtel en Liempde.
Toen was Hendrik II reeds gestorven, maar uit
het huwelijk zijn twee kinderen voortgekomen: Hendrik III van Ranst en Elisabeth van
Ranst.
Naast deze kinderen heeft van Ranst, bij een
onbekende vrouw, nog een zoon en een dochter: Jan van Ranst, hij krijgt van zijn vader een
huis op de Markt in Boxtel en
Kathelijn van Ranst, zij ontvangt na haar vaders
overlijden een jaarrente van 25 gulden.
Bij de dood van Elisabeth, in 1460 erft zoon
Hendrik III van Ranst beide heerlijkheden en
wordt dus Heer van Boxtel en Liempde en komt
hierdoor in het bezit van Kasteel Stapelen. Van
zijn vader erft hij bovendien de heerlijkheid

Kessel.
In 1456 trouwt Hendrik met Henrica van
Haaften en krijgt de volgende kinderen:
Catharina, Cornelia Elisabeth en Adriana.
In 1457 koopt hij de visrechten in de Dommel van de Kartuizers. In 1492 erft hij, samen
met een neef, de heerlijkheden Mortsel,
met Kasteel Cantecroy en Edegem van Jan van
Ranst. In 1472 sticht hij het Clarissenklooster
Elisabethsdal te Boxtel, en in 1493 verheft hij
de Boxtelse Sint-Petruskerk tot kapittelkerk.
Het is goed mogelijk dat Hendrik niet in 1497,
maar in 1505 is overleden. Die onzekerheid
hangt mogelijk samen met een versleten en
fout geïnterpreteerd jaartal op zijn grafzerk.
Als hij sterft komt de heerlijkheid in handen
van zijn dochter Adriana van Ranst, die in 1491
trouwt met Jan van Horne (1460-1521)
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