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Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 2 

 

 

1182 p.005r. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 13-03-1400. 

 

BP 1182 p 005r 01 za 13-03-1400. 

....... kreeg (1) een erfcijns of erfpacht, die de broers ....... ....... 

beloofd had aan voornoemde ....... ......., met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1a) een huis, tuin, schuur, met ondergronden, en beemd 

aan het huis gelegen, in Kerckasterle, naast de gemene weg, (1b) alle 

goederen van Aleijdis ....... ....... gnd Cuijper zvw Martinus ....... 

....... onder Kerckasterle en ....... bij Eersel, (1c) een huis, ?erf en 

aangelegen erfgoederen, in Loen, tussen een gemene weg enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (1d) een beemd, gnd die Afterster Haghe, in 

Hilvarenbeek, tussen Petrus gnd ....... enerzijds en Theodericus gnd Coppen 

anderzijds, (1e) alle goederen van voornoemde broers, (2) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 30 schelling geld, 

welke pacht en cijns Henricus die Hoessche nzv Engelbertus van Kerckasterle 

beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te betalen aan wijlen voornoemde 

Wijnricus, gaande uit (2a) 3 stukjes land, in Kerckasterle, (2a1) tussen 

Grieta gnd des Graven enerzijds en Godefridus van den Eijnde anderzijds, 

(2a2) tussen Walterus gnd Ver Iutten soen enerzijds en Ludekinus van 

Kerckasterle anderzijdsm (2a3) tussen Theodericus Creijten enerzijds en 

Aleijdis Engbrechts anderzijds, (2b) een beemd in Beek, ter plaatse gnd 

Spreeuwel, tussen Lambertus Aleijdis enerzijds en een beemd gnd Cruls Beemt 

anderzijds, (2c) een stuk land gnd dat Vlaslant, in Kerckasterle, tussen 

voornoemde Theodericus Creijten enerzijds en ?Heijlwigis van der Nuwenhuijs 

anderzijds, (2d) een beemd, in Beek, ter plaatse gnd Bascotter ?Haghe, 

tussen ....... van der Bruggen enerzijds en Johannes gnd Crulle van 

Westerberze anderzijds, welk stuk land en laatstgenoemde beemd voornoemde 

Henricus die Hoessche mede tot onderpand had gesteld, (3) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan wijlen 

voornoemde Wijnricus Screijnmaker verkocht door Henricus die Hoessche van 

Kerckasterle nzvw Engelbertus van Kerckasterle, (4) een b-erfpacht van 6 

zester rogge, Bossche maat, aan wijlen voornoemde Wijnricus Screijnmaker 

verkocht door Gobelinus van den ......., (5) een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, aan Johannes zv Wijnricus Screijnmaker, tbv zijn vader 

Wijnricus, verkocht door ....... gnd van Muijstermoelen van Berze, (6) een 

b-erfpacht van 1 mud ....., ....... ...., aan ....... Screijnmaker zv 

Henricus Screijnmaker verkocht door Godefridus van der Heze van Eersel, 

welke pacht wijlen voornoemde Wijnricus Screijnmaker verworven had van zijn 

voornoemde broer Johannes, (7) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

....... te betalen, aan wijlen voornoemde Wijnricus verkocht door Gerardus 

gnd Keijser van Alem, (8) ....... ....... ....... aan wijlen voornoemde 

Wijnricus verkocht door ?Nijcholaus zv Hubertus van Alem, (9) ....... 

....... aan wijlen voornoemde Wijnricus verkocht door Gerardus gnd Keijser 

van Alem, (10) ....... ....... ....... ....... met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit een hoeve ....... ....... ....... ....... gnd Ghestele ....... 

....... ....... Wijnricus Screijnmaker ....... ....... Dicbier zvw 
?Johannes Dicbier. Hierna nog een afspraak waarschijnlijk mbt de 

mogelijkheid dat de cijnzen niet juist zijn gewaardeerd. 

 

promisit se daturum et soluturum dicto ....... ....... ....... ....... 

nativitatis Domini et in Busco traditurum ex domo orto horreo cum suis 

fundis [et] prato dicte domui adiacente sitis in [parochia de 

Kerckaste]rle iuxta communem plateam atque ex omnibus et singulis bonis 

Aleij[dis] ....... ....... dicti Cuijper filii quondam Martini ....... 

....... ....... ....... infra dictam parochiam de Kerckasterle et infra 

parochia[m de] ....... prope Eersel consistentibus sive sitis atque ex 

domo ?area et hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in dicta parochia de 

Loen inter communem plateam ex [uno et] inter communitatem ex alio 
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insuper ex quodam prato dicto [die] Afterster Haghe sito in parochia de 

Hildwarenbeke inter hereditatem Petri dicti (dg: Crulle) ....... ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Coppen ex alio insuper ex omnibus 

et singulis bonis dictorum fratrum quocumque locorum consistentibus sive 

sitis prout in litteris item hereditaria paccio dimidii modii siliginis 

mensure de Busco atque hereditarius census triginta solidorum monete quos 

paccionem et censum Henricus die Hoessche filius naturalis Engelberti de 

Kerckasterle promisit se daturum et soluturum dicto #quondam# Wijnrico 

hereditarie purificationis et in Busco traditurum !et tribus particulis 

terre sitis in parochia de Kerckasterle inter hereditatem Griete dicte 

des Graven ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Eijnde ex alio 

altera inter hereditatem Walteri dicti Ver Iutten soen ex uno et inter 

hereditatem Ludekini de Kerckasterle (verbeterd uit: Kerckastenle) !et 3a 

inter hereditatem Theoderici Creijten ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis Engbrechts ex alio sunt situate atque ex prato sito in 

jurisdictione de Beke ad locum dictum Spreeuwel inter hereditatem 

Lamberti Aleijdis ex uno et inter pratum dictum Cruls Beemt ex alio atque 

ex pecia terre dicta dat V[l]aslant sita in parochia de Kerckasterle 

predicta inter hereditatem dicti Theoderici Creijten ex uno et inter 

hereditatem ?Heijlwigis van der Nuwenhuijs ex alio atque ex quodam prato 

(dg: d) sito in dicta jurisdictione de Beke ad locum dictum Bascotter 
?Haghe inter [hereditatem] ....... van der Bruggen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti (dg: Crulle) Crulle de Westerberze ex alio 

quas peciam terre et pratum iamdictas [dictus Henricus die] Hoessche 

dicto quondam Wijnrico simul cum predictis tribus particulis terre et 

prato pro solucione dicte hereditarie paccionis dimidii modii siliginis 
?ei ?vendite ad pignus imposu[era]t prout in litteris item hereditaria 

paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco solven[da] hereditarie 

purificationis vendita dicto quondam (dg: H..) [Wijnrico] Scr[eij]nmaker 

ab Henrico die Hoessche de Kerckasterle filio naturali quondam Engelberti 

de Kerckasterle prout [in] litteris item hereditaria paccio sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco vendita dicto quondam Wijnrico 

Screijnmaker a Gobelino van den ....... ....... [item hereditaria] paccio 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco vendita Johanni filio Wijnrici 

Screijnmaker ad opus Wijn[rici] sui [patris] a ....... dicto van 

Muijstermoelen de Berze prout in litteris (dg: item medietas) item 

hereditaria pa[ccio] unius m[odii] ....... ....... ....... ....... 

Screijnmaker filio Henrici Screijnmaker a Godefrido van der Heze de 

Eersel et q[uam pa]ccionem dictus q[uondam Wijnricus Screijnmaker] erga 

dictum Johannem suum fratrem acquisiverat prout in litteris item 

hereditarius census quadraginta solidorum monete solvendus hereditarie 

....... ....... ....... ....... venditus dicto quondam Wijnrico a Gerardo 

dicto Keijser de [A]lem prout in l[itteris] item ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... dicebat venditus dicto quondam Wijnrico a 
?Nijcholao filio Huberti de Alem prout [in litteris] ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... dicto quondam Wijnrico a 

Gerardo dicto Keijser de Alem prout in l[itteris] ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... [sol]ven[d..] 

hereditarie Andree ex manso (dg: q) ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... dictum Ghestele 

atque ex attinentiis [dicti mans]i singulis [et univer]sis q[uocumque 

locorum] situatis ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

Wijnricus Screijnmaker ....... ....... Dicbier filium quondam 

[?J]oh[annis] Dicbier e[mendo] acq[uisiverat prout in litteris] ....... 

....... c[es]s[erunt] in partem ut alii recognoverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et dampna [equaliter] portabunt et si 

al[iquid?] ....... ....... ....... ....... ?corrigiturum dictorum censuum 

vel paccionum ....... inventa ....... ....... valentia seu dimitten[da] 

....... ....... ....... ....... solucione dictorum censuum vel paccionum 

extunc dampna ....... ec[iam] portabunt ?ut ?alii ....... ....... ....... 
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....... ....... Testes Loze et ?Tijt datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1182 p 005r 02 za 13-03-1400. 

Voornoemde ....... kreeg (1) de helft van een huis en erf, in Den Bosch, in 

de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus gnd Meussen enerzijds 

en erfgoed van Henricus Screijnmaker anderzijds, aan wijlen voornoemde 

Wijnricus verkocht door mr Gerardus van Hedel chirurgijn, (2) een huis en 

....... ....... ....... ....... van wijlen Wijnricus ....... ....... tussen 

voornoemd huis en erf enerzijds en de tuin gelegen ....... ....... ....... 

anderzijds, ....... ....... ....... oude stadsmuur, achter laatstgenoemd 

huis en erf gelegen, ....... ....... ....... ....... vanaf voornoemd deel 

van de muur strekkend tot aan een weg die loopt van de brug gnd des Abts 

Brug naar de Vismarkt, (3) ....... ....... ....... ter plaatse gnd 

Uilenburg, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Megen enerzijds en 

erfgoed van Thomas ....... anderzijds, (4) een b-erfpacht van .. ... rogge, 

Bossche maat, aan wijlen voornoemde Wijnricus Screijnmaker verkocht door 

Henricus gnd van Uden, (5) de helft van 1/5 deel van 10 morgen ....... 

....... ....... welk 1/5 deel ....... Screijnmaker, tbv ....... ....... 

....... ......., (6) een b-erfcijns van 30 schelling?, ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... {p.006} (7) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, aan wijlen voornoemde Wijnricus verkocht 

door Hugo schrijnmaker, (8) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

......., tussen Matheus gnd Snoec enerzijds en Arnoldus van Engelant 

anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione medietas domus et aree site in Buscoducis in 

vico screijniparorum inter hereditatem Nijcholai dicti Meusse[n] ex uno 

et inter hereditatem Henrici Screijnmaker ex [alio vendita dicto quon]dam 

Wijnrico a magistro Gerardo de Hedel cijrur[gico] prout in litteris 

[item] domus e[t] ....... ....... ....... ....... ....... ....... quondam 

Wijnrici ....... ....... inter iamdictam domum et aream ex uno [et inter] 

ortum si[tum] ....... ....... ....... ....... ....... ....... antiqui 

muri oppidi de Buscoducis retro ultimodictam domum et [aream 

con]sisten[tem] ....... domum et a[ream] ....... ....... ....... ....... 

....... a dicta parte muri antiqui tende.. versus plateam tendentem a 

ponte dicto des Abts [Brugge] versus forum piscium ....... ....... 

....... ....... ....... dictas partem muri antiqui et via ibidem sita 

....... ....... ....... quondam Wijnrici ....... ut dicebant item ....... 

....... ....... ....... ....... ad locum dictum Ulenborch inter 

hereditatem #quondam# Johannis de Mege[n ex uno] et inter hereditatem 

Thom[e] ....... ex alio item hereditaria p[accio] ....... ....... 

siliginis mensure de Busco vendita dicto quondam Wij[nrico] Screijnmaker 

ab Henrico di[cto] de Uden (dg: in item q... ....... ....... ....... 

....... terre) item medietas quinte partis decem jug[erum] ....... 

....... ....... ....... (dg: .....) sit[orum?] ....... ....... ....... 

....... ....... quam quintam partem ....... Screijnmaker ad opus ....... 

....... ....... ....... Wijn[rici] s..... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... prout in litteris item hereditarius 

census triginta s[olidorum?] ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

1182 p.006v. 

 sexta ante Petri ad cathedram: vrijdag 20-02-1400. 

 quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1400. 

 

BP 1182 p 006v 01 za 13-03-1400. 

[item] hereditarius census (dg: triginta) #quadraginta# solidorum monete 

venditus dicto quondam Wijnrico ....... ....... ....... Hugone 

screijniparo prout in litteris [item] unum juger terre situm in parochia 

de Roesmalen in loco dicto ....... ....... ....... ....... Mathei dicti 
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Snoec ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Engelant ex alio prout 

ibidem situm est dicto ....... ....... cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes per totum ut immediate. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 006v 02 za 13-03-1400. 

Eerstgenoemde Jacobus kreeg (1) een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen van wijlen 

Johannes Dicbier, in Vught, welke pacht wijlen voornoemde Wijnricus gekocht 

had van voornoemde Johannes Dicbier, (2) een b-erfpacht van 6 mud rogge, 

Bossche maat, en 4 cijnshoenderen, aan wijlen voornoemde Wijnricus 

Screijnmaker verkocht door Jacobus gnd van Engelant, (3) een b-erfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, aan wijlen voornoemde Wijnricus Screijnmaker 

verkocht door ....... ......., (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, aan wijlen voornoemde Wijnricus verkocht door ....... van den 

Vorstenbosch zv Johannes gnd Bollarts soen, (5) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Kersmaker beloofd had aan wijlen 

voornoemde Wijnricus Screijnmaker, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een stuk land, 8 lopen rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Loeffortse ......., tussen Jacobus Oeden soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (6) een b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment, die de stad Den 

Bosch met Sint-Lambertus beurde, gaande uit het tweede kamp richting de 

plaats gnd Loefort, 10 morgen groot, tussen ....... ....... enerzijds en 

Arnoldus Wonder anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Wijnricus 

verworven had van de stad, (7) 5 morgen land, in Rosmalen, ....... ....... 

....... met een eind strekkend aan voornoemde Hilla, welke 5 morgen wijlen 

voornoemde Wijnricus ....... ....... ........ 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio quatuor modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis solvenda hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex bonis quondam Johannis Dicbier sitis in Vucht atque ex 

attinentiis eorundem bonorum [singulis] et universis quam paccionem 

dictus quondam Wijnricus erga dictum Johannem Dicbier acquisierat emendo 

prout in litteris item hereditaria paccio sex modiorum siliginis mensure 

de Busco atque quatuor pulli censuales venditi dicto quondam Wijnrico 

Screijnmaker a Jacobo dicto de Engel[ant] prout in litteris item 

hereditaria paccio unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

vendita dicto quondam Wijnrico Screijnmaker #(dg: ....)# ....... ....... 

....... ....... prout in litteris item hereditaria paccio dimidii modii 

siliginis mensure de Busco vendita dicto quondam Wijnrico [a] ....... van 

den Vorstenbosch filio Johannis dicti Bollarts soen prout in litteris 

item hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Johannes dictus Kersmaker promisit se daturum et soluturum dicto quondam 

Wijnrico Screijnmaker hereditarie purificationis et in Busco traditurum 

ex pecia terre octo lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia 

de Roesmalen in loco dicto die Loeffortsce ....... inter hereditatem 

Jacobi Oeden soen ex uno et inter communitatem ex alio prout in litteris 

item hereditarius census trium librarum communis pagamenti quem oppidum 

de Busco solvendum habuit hereditarie Lamberti ex secundo campo versus 

locum dictum Loefort decem jugera terre continente sito ?in ....... 

....... ....... ....... ex uno et inter hereditatem Arnoldi Wonder ex 

alio (dg: u) et quem censum dictus quondam Wijnricus erga ....... ....... 

....... ....... prout in litteris de vero sigillo etc item quinque jugera 

terre sita in parochia de Roesmalen ....... ....... ....... ....... 

tendentia cum uno fine ad hereditatem Hille predicte que quinque jugera 

terre dictus quondam Wijnricus ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... vero sigillo etc primodicto Jacobo cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt promittentes ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1182 p 006v 03 vr 20-02-1400. 

Barnierus And.... ....... ....... ....... van Engbertus schrijnmaker 
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verklaarden op vordering van de rechter dat Nijcholaus gnd Coel zvw 

Wijnricus Screijnmaker buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van 

zijn vader is geweest gedurende 6 weken 3 dagen en langer op de wijze van 

emancipatie volgens de wet van Den Bosch. 

 

Nos Loze et Tijt notum [facim]us quod constituti coram nobis Barnierus 

And.... ....... ....... ....... ....... Engberti Scrinipari oppidani in 

Buscoducis deposuerunt ad requisitionem judicis sub eorum ....... ....... 

....... ....... [Nijcholaus] dictus Coel filius quondam Wijnrici 

Screijnmaker fuit extra domum convictum et (verbeterd uit: ex) expe[nsos] 

....... ....... ....... per spacium sex septimanarum et trium dierum 

proxime preteritorum et amplius juxta omnem modum ....... emancipatione 

observari solitas (dg: juxta legem et consuetudine a) penes (dg: legem 

op) legem oppidi de Busco d[atum] sexta ante Petri ad cathedram. 

 

BP 1182 p 006v 04 do 18-03-1400. 

Johannes die Vet van Udenhout ev Margareta dv Gerardus van Mulsen verkocht 

aan Petrus Bubnagel van Kuijc 1/6 deel, dat aan voornoemde Margareta 

gekomen was na overlijden van Aleijdis wv Lambertus van den Pettelair 

grootmoeder van voornoemde Margareta, in het voorste deel, gnd een zulre 

gelent (zolder hekwerk: deel van het huis met een platdak), van een huis 

met ondergrond dat was van wijlen voornoemde Lambertus van den Pettellaer, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Pettelaar. 

 

Johannes die Vet de Udenhout maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete s[ue uxoris] filie (dg: ?qu) Gerardi de Mulsen sextam partem 

que dicte Margarete de morte quondam Aleijdis (dg: r) relicte quondam 

Lamberti van den !Petelair avie olim eiusdem Margarete jure successionis 

hereditarie est advoluta in (dg: quadam domo #cum suo fundo# dicti sita 

infra libertatem oppidi de Buscoducis ad locum dictum opten Pettellaer 

parte) anteriori parte (dg: domus) dicta een zulre gelent cuiusdam domus 

#cum suo fundo# que fuerat dicti quondam Lamberti van den Pettellaer site 

infra libertatem oppidi de Buscoducis ad locum dictum Pettellair prout 

ibidem sita est hereditarie vendidit Petro (dg: van) Bubnagel de Kuijc 

promisit super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex et impeti) ex 

parte sui et dicte Margarete in dicta sexta parte existentem deponere. 

Testes Tijt et Spina datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 006v 05 ±wo 25-02-1400. 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes droeg over aan Johannes zvw 

Reijmboldus bakker (1) een b-erfcijns van 50 schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1a) een 

huis en erf van Johannes gnd Cuper zvw Johannes gnd Cuper, in Den Bosch, 

aan de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Reijnerus van Uden enerzijds 

en erfgoed van kvw Aleijdis met der Zoch anderzijds, (1b) een huis en erf 

in Den Bosch, achter voornoemd huis en erf, onder de oude stadsmuur, (1c) 

geheel het erfgoed van voornoemde Johannes Cuper, tussen voornoemde huizen 

gelegen, welke cijns wijlen voornoemde Henricus Goes gekocht1 had van Ghibo 

zvw Hermannus Bac, (2) een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit de helft, behorend aan Rutgherus zvw Gerardinus, van 

een .... en erf, eertijds van wijlen zijn voornoemde vader Gerardinus, in 

Den Bosch, over de Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, welke cijns wijlen 

voornoemde Henricus Goes gekocht had van voornoemde Rutgherus zvw 

Gerardinus, en welke cijnzen aan voornoedme Johannes van den Hout {p.007} 

gekomen waren na erdeling na overlijden van wijlen zijn voornoemde vader 

Henricus.  

 

Johannes van den Hout filius quondam Henrici Goes hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete ....... solvendum anno quolibet hereditarie 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 165r 09 za 26-01-1381, verkoop van de cijns. 
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mediatim Domini et [mediatim] Johannis de domo et area Johannis dicti 

Cuper filii quondam Johannis dicti Cuper sita in Buscoducis ad vicum 

scriniparorum inter hereditatem (dg: Roveri) #Reijneri# de Uden ex !alio 

et inter hereditatem liberorum Aleijdis quondam met der Zoch ex alio 

[item ex] domo et area sita in Busco retro domum et aream supradictam 

infra antiquum murum opidi de Buscoducis ibidem consistentem atque de 

tota hereditate eiusdem Johannis Cuper inter predictas duas domos situata 

quem censum dictus quondam Henricus Goes erga Ghibonem filium quondam 

Hermanni [B]ac emendo acquisiverat prout in [litteris] atque hereditarium 

censum decem solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

medietate ad Rutgherum filium quondam Gerardini spectabat! ....... 

....... et aree que fuerat dicti quondam Gerardini sui patris site in 

Busco ultra pontem bladi ad locum dictum Ulenborch quem censum dictus 

quondam Henricus Goes erga dictum Rutgherum filium dicti quondam 

Gerardini emendo acquisiverat prout in litteris et quos [census] dictus 

[Johannes] van den Hout [sibi] 

 

1182 p.007r. 

 in festo Mathie: woensdag 25-02-1400. 

 in crastino Mathie: donderdag 26-02-1400. 

 

BP 1182 p 007r 01 ±wo 25-02-1400. 

(dg: erga) de morte dicti quondam [Henrici sui patris successione 

ad]volutos en sibi mediante hereditaria (dg: p) divisione prius habita 

inter ipsum [et suos in hoc coheredes] in partem cessisse dicebat 

hereditarie supportavit Jo[hanni] filio quondam Reijmboldi pistoris cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare [et 

obligationem] et impeticionem ex parte sui et (dg: sui) dicti quondam 

Henrici Goes et quorumcumque heredum dicti quondam Henrici Goes deponere. 

Testes Vlochoven et ....... ..... in festo M[athie?].  

 

BP 1182 p 007r 02 ±wo 25-02-1400. 

Voornoemde Johannes van den Hout zvw Henricus Goes droeg over aan Johannes 

zvw Reijmboldus bakker een b-erfcijns van 46 schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis 

en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes van 

Hijntham, met een steeg ertusen, enerzijds en erfgoed van Walterus Nerinc 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Henricus Goes verworven had van 

Henricus Wolf. 

 

Dictus Johannes van den Hout ut supra hereditarium censum quadraginta 

#sex# solidorum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: Johannis et 

Domini) #Domini et mediatim Johannis# de do[mo] et area sita in Busco in 

aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Johannis de Hijntham quadam 

stegam! interiacente ex uno et inter hereditatem Walteri Nerinc ex alio 

quem censum dictus quondam Henricus Goes erga Henricum Wolf acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam 

Reijmboldi pistoris cum litteris et aliis et jure promittens super (dg: 

omnia ratam) ut supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 007r 03 ±wo 25-02-1400. 

Henricus nzvw hr Walterus Dobbel priester investiet van Lieshout verkocht 

aan Johannes van Lijeshout smid een huis en tuin, in Lieshout, ter plaatse 

gnd die Torfdonc, tussen Gerardus Mabelen enerzijds en Katherina dvw 

Johannes Post anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, belast 

met de grondcijns. 

 

Henricus filius naturalis domini quondam Walteri Dobbel presbitri 

investiti olim de Lijeshout (dg: peciam ter) domum et ortum sitos in 

parochia de Lijeshout ad locum dictum die Torfdonc inter hereditatem 

Gerardi Mabelen ex uno et inter! Katherine filie quondam Johannis Post ex 
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alio tendentes cum uno fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Lijeshout fabro promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde de jure solvendo 

annuatim. Testes. 

 

BP 1182 p 007r 04 do 26-02-1400. 

Johannes van Os die Plattijnmaker verkocht aan Heijlwigis dvw Johannes 

Braems van Tijel een n-erfcijns van 30 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1400), gaande uit een huis2 en erf, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Lambertus van der Rijt 

enerzijds en erfgoed dat was van wijlen voornoemde Johannes Braems en nu 

behoort aan Henricus gnd Zannen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Johannes de Os die Plattijnmaker hereditarie vendidit Heijlwigi filie 

quondam Johannis Braems de Tijel hereditarium censum triginta solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim nativitatis Johannis et mediatim 

Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex domo et 

area dicti venditoris sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

quondam Lamberti van der Rijt ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) que 

fuerat olim dicti quondam Johannis Braems nunc Henricum! dictum Zannen 

spectantem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quadraginta solidorum #monete# annuatim prius exinde solvendis ut dicebat 

et sufficientem facere. Testes Spina et Wolph datum in crastino Mathie. 

 

BP 1182 p 007r 05 do 26-02-1400. 

Petrus zvw Johannes gnd Nezen soen en ?Bernerus gnd Berken? ev Agnes dvw 

voornoemde Johannes Nezen soen verkochten aan Ghibo zvw Lambertus 

Ermgarden? soen 1 hont land, in Geffen, op de gemeint van Geffen, tussen 

Henricus gnd ....... ....... enerzijds en Johannes P...... anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Nezen soen [et] ?Bernerus dictus 

Be[r?]ken maritus et tutor legitimus (dg: Agn) legitimus Agnetis sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Nezen soen (dg: peciam terre sitam) 

unum hont terre situm in parochia de Geffen supra communitatem de Geffen 

inter hereditatem Henrici dicti ....... ....... ....... [ex uno et] inter 

hereditatem Johannis P...... ex alio latere in ea quantitate (dg: qua) 

qua ibidem situm est ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni filio 

quondam Lamberti ?Ermgarden soen promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 007r 06 do 26-02-1400. 

(dg: La Joh). 

 

BP 1182 p 007r 07 do 26-02-1400. 

Laurencius Hadewigen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius Hadewigen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 007r 08 do 26-02-1400. 

Gerardus zvw Conrardus Writer verkocht aan Willelmus van Derentheren (1) 3 

stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, (1a) tussen Arnoldus gnd 

....... ....... enerzijds en een steeg gnd die Hijnse Stege anderzijds, 

(1b) tussen Henricus zv Thomas enerzijds en ....... ....... anderzijds, 

(1c) ....... ....... lopen roggeland, naast Johannes gnd Sceper, zoals 

                         
2 Zie ← BP 1179 p 213r 12 di 24-01-1391, verkoop van een cijns van 4 pond 

uit dit huis, dat al was belast met de hertogencijns en een erfcijns van 40 

schelling. 
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voornoemde ....... ....... die bezat, echter voor kvw Godefridus Sceijvel 

hun recht ?hierin gereserveerd, welke 3 stukken land en steeg voornoemde 

Conrardus Writer in pacht verkregen had van Johannes van Haren, voor een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, (2) een huis en tuin, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen erfgoed gnd Haveloes Mortel 

enerzijds en een steeg gnd die Hijnse Stege anderzijds, (3) een stukje land 

aldaar, tussen Arnoldus Knode van Hijnen enerzijds en voornoemde steeg 

anderzijds, (4) een stukje land, aldaar tussen Henricus zv Thomas enerzijds 

en voornoemde Arnoldus Knode anderzijds, (5) 1 lopen roggeland, aldaar, 

naast Johannes gnd Sceper, (5) het deel, dat aan Willelmus gnd Keren van 

Hijnen en diens vrouw Sophia dv Amelius van Heze behoort, in (5a) een huis 

en tuin, waarin Gerardus gnd Morre woont, (5b) 5 lopen ?roggeland, naast 

voornoemd huis en tuin gelegen, ter plaatse gnd Heze, bij de plaats gnd 

Hunsberch, aan wijlen voornoemde Conrardus Writer overgedragen door 

voornoemde Willelmus Keren en diens vrouw Sophia, welke goederen nu aan 

voornoemde Gerardus behoren. Belast met de pacht van 2 zester rogge, in de 

brief vermeld. Gerardus van Berkel zal hiervan afstand doen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi [Writer tres pecias] terre sitas in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen quarum una inter hereditatem 

Arnoldi dicti ....... ....... ....... [ex uno et inter] (dg: cum) stegham 

dictam die Hijnsche Stege ex alio altera inter hereditatem Henrici filii 

Tho[me] ex uno et inter hereditatem ....... ....... [ex alio et tercia] 

....... ....... ....... lopinata terre siliginee contigue juxta 

hereditatem Johannis dicti Sceper sit[e] sunt prout dictus ....... 

....... ....... ....... ....... ....... possidere consuevit salvo tamen 

jure liberis quondam Godefridi Sceijvel in ....... competente (dg: qu d) 

quas tres pecias terre [et stegam] dictus Conrardus Writer erga Johannem 

de Haren ad pactum acquisiverat scilicet pro he[reditaria paccione] 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco prout in litteris atque 

domum et ortum sitos in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijne[n 

inter] hereditatem dictam communiter Haveloes Mortel ex uno et inter (dg: 

here) quandam stegam dictam vulgaliter die Hijnsche Stege ex alio atque 

quandam par[ticulam] terre (dg: ..) sitam ibidem inter hereditatem 

Arnoldi Knode de Hijnen ex uno et inter (dg: he) predictam stegam ex alio 

necnon quandam particulam terre sitam [ibidem inter] hereditatem Henrici 

filii (dg: Thome) Thome ex uno et inter hereditatem predicti Arnoldi 

Knode ex alio atque lopinatam terre siliginee sitam ibidem contigue juxta 

hereditatem Johannis dicti Scepe[r] atque (dg: dicto Joh) totam partem et 

omne jus Willelmo dicto Keren de Hijnen (dg: s) et Sophie sue uxori filie 

Amelii de Heze quovis modo competentes in domo et orto in quibus Gerardus 

dictus Morre moratur atque in quinque lopinatis terre [?siliginee] dictis 

domui et orto (dg: co) adiacentibus sitis in dicto loco Heze nuncupato 

prope locum dictum Hunsberch supportatas dicto quondam Conrardo W[riter] 

a dictis Willelmo Keren et Sophia eius uxore prout in litteris (dg: here) 

et quas (dg: d) primodictus (dg: Willelmus) #Gerardus# nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit W[illelmo] de Derentheren cum 

litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens super omnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam [Conrardi] Writer et quortumcumque heredum 

eiusdem quondam Conrardi deponere excepta dicta paccione duorum 

sextariorum siliginis in primodictis litteris contenta et quod ipse 

Gerardus primodictus Gerardum de Berkel (dg: super quamcito idem Ger) 

super #premissis# et jure ad opus dicti Willelmi emptoris f[aciet 

renunciare]. Testes Spina et Wolphart datum supra. 

 

BP 1182 p 007r 09 do 26-02-1400. 

Jacobus zvw Wijnricus Screijnmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 10 

Jacobus filius quondam Wijnrici Screijnmaker prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 007r 10 do 26-02-1400. 

Godefridus Sceijvel zvw Johannes Sceijvel gaf uit aan Martinus zv Katherina 

gnd Dijebouts (1) 3 lopen roggeland, in Someren, ter plaatse gnd Nekels 

Grave, tussen Johannes Spijegels enerzijds en Petrus van der Denscoet, zijn 

broer Johannes en Arnoldus gnd Kortsmit anderzijds, (2) een beemd, in 

Asten, tussen het water gnd die Kolken enerzijds en Katherina dv 
?Godefridus gnd Lizen soen van Helmont anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 7 penning nieuwe cijns, 1 of ½ hoen, gaande uit voornoemde beemd, en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Helmond te leveren, 

 

Godefridus Sceijvel filius quondam Johannis Sceijvel tres lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Zoemeren (!dg: ad) locum dictum (dg: 

Ekels) #Nekels# Grav[e] inter hereditatem Johannis Spije[g]els ex uno et 

inter hereditatem Petri van der Denscoet Johannis sui fratris et Arnoldi 

dicti Kortsmit ex alio in ea [quantitate] qua ibidem site sunt atque 

quoddam pratum situm in parochia de As[t]en inter aquam dictam die Kolken 

ex uno et inter hereditatem Katherine filie Gode[fridi?] dicti Lizen soen 

de Helmont ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Martino filio 

Katherine dicte Dijebouts ab eodem hereditarie po[ssidendas] pro septem 

denariis novi census et (dg: ...) #...# pullo ex dicto prato annuatim 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

me[nsure de] Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Helmont tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: 

datum supra) Spina et Wolph datum in crastino Mathie. 

 

1182 p.008v. 

 in crastino Mathie: donderdag 26-02-1400. 

 

BP 1182 p 008v 01 do 26-02-1400. 

Willelmus zvw Henricus van den Doeren beloofde aan zijn zoon Gerardus ?6 

Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te 

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici van den Doeren promisit super omnia 

Gerardo suo filio [?se]x Stramproetsche gulden seu valorem [ad] 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum) Spina 

et Wolph datum in crastino [3Mathie]. 

 

BP 1182 p 008v 02 do 26-02-1400. 

Ludovicus zvw Tielmannus van Ynen droeg over aan Ghibo zvw Johannes gnd 

Everaets (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Franco zvw Arnoldus 

Splittaf beurde, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een huis en erf van Arnoldus gnd Noude smid, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus Pijlecs enerzijds en erfgoed 

van Gerardinus anderzijds, (2) een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd 

geld, die voornoemde Franco beurde, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes gnd Hugen smid, 

waarin voornoemde Johannes woonde, in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast 

erfgoed van Amelius van Baerdwijc, welke cijnzen wijlen voornoemde 

Tielmannus van Ynen gekocht had van voornoemde Franco zvw Arnoldus 

Splittaf, en welke cijnzen nu aan voornoemde Ludovicus behoren. 

 

Ludovicus filius quondam (dg: Lu) Tielmanni de Ynen hereditarium censum 

viginti solidorum monete #[quem] Franco filius quondam Arnoldi Splittaf 

                         
3 Aanvulling op basis van BP 1182 p 009r 01. 
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habuit# solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: 

ex) #in# domo et area Arnoldi dicti Noude fabri sita in Buscoducis in 

vico Vuchtensi inter hereditatem Nijcholai Pijlecs ex uno et inter 

hereditatem Gerardini ex alio atque hereditarium censum decem solidorum 

(dg: solv) dicte monete quem dictus Franco solvendum habuit hereditarie 

terminis solucionis predictis in domo et area Johannis dicti Hugen fabri 

in quo idem Johannes morabatur sita in Buscoducis in vico Vuchtensi 

predicto contigue iuxta hereditatem Amelii de Baerdwijc quos census XX 

solidorum et X solidorum dictus quondam Tielmannus de (dg: Yd) Ynen erga 

dictum Franconem filium quondam Arnoldi Splittaf emendo acquisiverat 

prout in litteris et quos census dictus Ludovicus nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Ghiboni filio quondam Johannis dicti 

Everaets (dg: si) simul cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex !sui dicti quondam Tielmanni 

et quorumcumque heredum eiusdem Tielmanni deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 008v 03 do 26-02-1400. 

Nijcholaus gnd Mijs zvw Amisius gnd Mijs van Lieshout beloofde aan Arnoldus 

van der Goer zv Theodericus 6 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Lambertus 

aanstaande (vr 17-09-1400) in Den Bosch te leveren. 

 

Nijcholaus dictus Mijs filius quondam (dg: Ame) Amisii dicti Mijs de 

Lieshout promisit super Arnoldo van der Goer filio Theoderici sex modios 

siliginis mensure de Buscoducis ad Lamberti proxime futurum persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 008v 04 do 26-02-1400. 

Petrus zvw Johannes gnd Mannart verkocht aan Johannes zv Henricus gnd die 

Lange, tbv hem en zijn broer Lambertus zv voornoemde Henricus die Lange, de 

helft in 1 bunder beemd, in Gemert, tussen kvw Theodericus van Ghemert 

enerzijds en Henricus gnd van Espdonc anderzijds, welke bunder jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een andere bunder van wijlen voornoemde Theodericus van 

Ghemert, naast eerstgenoemde bunder gelegen, belast met de grondcijns. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Mannart (dg: peciam prati sitam in 

parochia de Ghemert inter hereditatem) medietatem ad se spectantem in 

(dg: pecia prati) uno bonario prati sito in (dg: parochia) 

#jurisdictione# de Ghemert inter hereditatem liberorum quondam Theoderici 

de Ghemert ex uno et inter hereditatem Henrici dicti de Espdonc ex alio 

(dg: ut dicebat) et (dg: que medietas annu) quod bonarium prati annuatim 

dividitur contra unum aliud bonarium prati dicti quondam Theoderici de 

Ghemert situm contigue juxta primodictum (dg: ju) bonarium prati ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Lamberto fi) Johanni filio Henrici 

dicti die Lange ad opus sui et ad opus Lamberti sui fratris filii eiusdem 

Henrici (dg: L) die Lange promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et pullis (dg: Goeswino Cnode 

exinde de) dominis fundi ex (dg: -inde) dicta medietate de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 008v 05 do 26-02-1400. 

Willelmus zvw Elijas zvw Willelmus gnd sPapen en Johannes van Helvoert ev 

Jutta dvw voornoemde Elijas verkochten aan Johannes van den Bloemendael een 

broek, in Moergestel, ter plaatse gnd Conden Borgs Broec, dat was van Yda 

van den Dijcke, tussen wijlen Willelmus zvw Mathias gnd die Jaghers, nu 

behorend aan voornoemde Johannes van den Bloemendael, enerzijds en wijlen 

Willelmus gnd sBrunen anderzijds, welk broek wijlen voornoemde Elijas 

gerechtelijk gekocht had van Johannes gnd Belen zv Wouterus gnd Belen van 

Oesterwijc. Hr Johannes priester en Margareta, kvw voornoemde Elijas, deden 

afstand. 
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Willelmus filius quondam (dg: Elije) Elije (dg: dicti sPapen) filii 

quondam Willelmi dicti sPapen et Johannes de Helvoert maritus et tutor 

legitimus Jutte sue uxoris filie dicti quondam Elije quandam paludem 

sitam in parochia de (dg: Gheldom) Gestel prope Oesterwijc (dg: si) in 

loco dicto Conden (dg: Borg) Borgs Broec que fuerat Yde van den Dijcke 

inter hereditatem (dg: Mathijs Mathie) quondam Willelmi filii quondam 

Mathie dicti die Jaghers nunc ad Johannem van den Bloemendael spectantem 

ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi dicti sBrunen ex alio quam 

paludem dictus quondam Elijas erga Johannem (dg: filium We Brocke die 

Wouters) dictum Belen filium Wouteri dicti Belen de Oesterwijc per 

judicem mediante sententia scabinorum de [Gestel prope] Oesterwijc emendo 

acquisiverat ut dicebant hereditarie vendiderunt #dicto# Johanni van den 

Bloemendael promittentes indivisi super omnia ratam servare (dg: .......) 

[et obligationem] deponere et quod ipsi dominum Johannem presbitrum et 

Margaretam liberos dicti quondam Elije super dicta palude et jure ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 008v 06 do 26-02-1400. 

Gerardus van Scerpenborch, Arnoldus zvw Arnoldus van den Brocke en Henricus 

van den Vloet beloofden aan Henricus van Oudenhoven zvw Johannes Lijerincs 

van Straten 25 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Gerardus de Scerpenb-(dg: o)-#o#rch Arnoldus filius quondam Arnoldi van 

den Brocke #et# Henricus van den Vloet promiserunt indivisi super omnia 

Henrico de Oudenhoven filio quondam Johannis Lijerincs de Straten XXV 

Stramproetsche gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 008v 07 do 26-02-1400. 

(dg: De twee eersten beloofden voornoemde Henricus schadeloos te houden). 

 

(dg: Duo primi servabunt dictum Henricum indempnem servare. Testes 

datum). 

 

BP 1182 p 008v 08 do 26-02-1400. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan Henricus Ghisel 14 Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, minus 9 gemene plakken, 

met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400) te betalen. 

 

Theodericus Writer de Vechel promisit super omnia Henrico Ghisel XIIII 

Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden vocato 

minus tamen (dg: una quarta parte unius gulder) novem gemeijn placken ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Wolph datum 

supra. 

 

BP 1182 p 008v 09 do 26-02-1400. 

De gezusters Elizabeth en Yda, dvw Arnoldus van Lijt, Godefridus Sceijnckel 

ev Eefsa dvw voornoemde Arnoldus en Elizabeth (dg: dvw Matheus van Merlaer 

door hem verwekt bij) dv voornoemde Yda verkochten aan Johannes zv Johannes 

van Hamont een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van Elizabeth van Driele enerzijds en erfgoed van Aleijdis 

gnd Keimpe anderzijds, welk huis en erf wijlen voornoemde Arnoldus van Lijt 

gekocht had van Conrardus dekker szv ?Bela gnd die Utedreghester. Matheus 

minderjarige zv voornoemde Yda zal, zodra hij meerderjarig is, afstand 

doen. In het voornoemde behoudt eerstgenoemde Elizabeth een n-erfcijns van 

20 schelling geld en voornoemde Yda een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

die voornoemde koper aan hen beloofde. 

 

(dg: Eliz) Elizabeth et Yda sorores filie quondam Arnoldi de Lijt 

Godefridus Sceijnckel maritus et tutor legitimus Eefse sue uxoris filie 
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dicti quondam Arnoldi Elizabeth (dg: relicta filia quondam Mathei de 

Merlaer ab eodem quondam Matheo et) filia dicte Yde cum tutore domum et 

(dg: a) aream sitam in Buscoducis in loco dicto Wijntmolenberch inter 

hereditatem Elizabeth de Driele et inter hereditatem Aleijdis dicte 

Keimpe quam domum et aream dictus quondam Arnoldus de Lijt erga Conrardum 

tectorem domorum generum Be[le?] dicte die Utedreghester emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni filio 

Johannis de Hamont supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

#et dicti quondam Arnoldi# deponere (dg: promiserunt ind) #et# quod ipsi 

Matheum filium dicte Yde quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

dicta domo et area ad opus dicti emptoris facient renunciare salvo! tamen 

primodictis Elizabeth in premissa hereditario censu XX solidorum monete 

et dicte Yde hereditario censu XL solidorum monete quos census dictus 

emptor ex premissis dare et solvere promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 008v 10 do 26-02-1400. 

(dg: Theodericus zvw Johannes Moelneer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Johannis Moelneer prebuit et reportavit). 

 

BP 1182 p 008v 11 do 26-02-1400. 

Albertus die Smijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus die Smijt prebuit et reportavit. Testes datum !testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 008v 12 do 26-02-1400. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Elizabeth een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 

25-12-1401), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum !et soluturum dicte 

Elizabeth hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie nativitatis 

Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 008v 13 do 26-02-1400. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Yda een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 

25-12-1401), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicte Yde hereditarium 

censum XL solidorum monete hereditarie nativitatis Domini et pro primo 

termino [a] nativitatis Domini proxime futuro ultra [annum] ex premissis. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.009r. 

 anno CCCC mensis februarii die in crastino Mathie: 

  donderdag 26-02-1400. 

 sabbato post Mathie: zaterdag 28-02-1400. 

 sexta post Mathie: vrijdag 27-02-1400. 

 

BP 1182 p 009r 01 do 26-02-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1400), (1) voornoemde cijns van 20 schelling met 10 Hollandse gulden 

of (dg: de waarde) 52 gemene plakken voor 1 Hollandse gulden gerekend, de 

cijns van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen, (2) 

voornoemde cijns van 40 schelling met 20 Hollandse gulden, 52 gemene 

plakken voor 1 Hollandse gulden gerekend, de cijns van het jaar van 
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wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde Spina en Wolph, Theodericus zv Johannes 

molenaar, Albertus van Lijt en Me..... van Cleve. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium [quatuor] annorum a nativitatis Domini 

proxime futuro sine medio sequentium semper dictis quatuor an[nis 

durantibus] scilicet dictum censum XX solidorum cum X Hollant gulden seu 

(dg: valorem) #LII communibus placke pro quolibet Hollant gulden# et cum 

censu anni redempcionis et cum arrestadiis et dictum [censum XL 

solidorum] cum XX Hollant gulden scilicet (dg: X) quinquaginta duobus 

communibus placken pro quolibet Hollant gulden computato et cum (dg: ar) 

censu anni re[dempcionis] et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera 

presentibus dictis Spina et Wolph Theoderico filio Johannis multoris 

Alberto de Lijt Me..... de Cleve datum in (dg: cras M) anno CCCC mensis 

februarii die in crastino Mathie. 

 

BP 1182 p 009r 02 do 26-02-1400. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Elizabeth en Yda 60 

Hollandse gulden, 52 gemene plakken voor 1 Hollandse gulden gerekend, een 

helft te betalen met Pinksteren (zo 06-06-1400) en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400). 

 

(dg: Nijcho) Dictus Johannes (dg: ven) emptor promisit super omnia dictis 

Elizabeth et Yde LX Hollant gulden scilicet LII gemeijn placken pro 

quolibet Hollant gulden !vocato mediatim penthecostes et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Wolph 

datum. 

 

BP 1182 p 009r 03 do 26-02-1400. 

Nijcholaus zvw Gerardus die Leeuwe, Bartholomeus gnd Meus zvw Henricus gnd 

Ruse en Lambertus zvw Johannes die Smijt van Bruggen beloofden aan Johannes 

Vijnninc goudsmid, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 40 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-

1400) te betalen. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Gerardi die Leeuwe et Bartholomeus dictus Meus 

filius quondam Henrici dicti Ruse et Lambertus filius quondam Johannis 

die Smijt de Bruggen promiserunt indivisi super omnia Johanni Vijnninc 

aurifabro ad opus abbatisse et conventus sancte Clare in Busco XL novos 

Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 009r 04 do 26-02-1400. 

Johannes van Cranenborch en Gerardus van Aa beloofden aan Godefridus van 

Driel 18 2/3 Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-

06-1400) te betalen. 

 

Johannes de Cranenborch et Gerardus de Aa promiserunt indivisi super 

omnia Godefrido de Driel XIX Engels nobel !nobel minus una tercia parte 

unius Engels nobel seu (dg: val) valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 009r 05 do 26-02-1400. 

De eerste zal voornoemde Gerardus schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit dictum Gerardum indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 009r 06 do 26-02-1400. 

Gerongius zvw Gerongius van der Heijden droeg over aan Johannes Vucht 8 

Gelderse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd4 

door Walterus zvw Walterus van Oerle. 

 

Gerongius filius quondam Gerongii van der Heijden octo aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Gelrie boni auri et iusti ponderis seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Waltero filio quondam 

Walteri de Oerle prout in litteris supportavit Johanni Vucht cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 009r 07 do 26-02-1400. 

Robbertus van Sceepstal verklaarde dat Johannes Bor Alarts soen al het geld 

betaald heeft dat voornoemde Johannes beloofd5 had aan voornoemde Robbertus 

in schepenbrieven van Den Bosch, tot op de dag van vandaag. Schepenen 

wilden {hun loon} niet. 

 

Solvit I grossum. 

(dg: Johannes) Robbertus de Sceepstal palam recognovit sibi per Johannem 

Bor Alarts soen plenarie fore satisfactum de tota (dg: de septem florenis 

quos) #pecunia quam# dictus Johannes promisit dicto Robberto in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat (dg: clamans inde quitum) usque in diem 

presentem ut dicebat clamans inde quitum. Testes Tijt et Wolphart datum 

supra. Scabini noluerunt ?testes. 

 

BP 1182 p 009r 08 ±za 28-02-1400. 

Mechtildis wv Arnoldus Wellens, haar kinderen Arnoldus en Metta, Alardus 

zvw Goeswinus van Megen ev Katherina, Henricus zvw Henricus van der 

Elsdonc, ev Margareta, en Anthonius van Berlikem ev Yda, dv voornoemde 

Mechtildis, droegen over aan Johannes Hellinc een beemd gnd den Nuwen 

Beemt, onder de parochie van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen kvw 

Rutgerus van der Eijckendonc enerzijds en Theodericus Werner anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde Theodericus Werner, aan 

wijlen voornoemde Arnoldus Wellens uitgegeven door Arnoldus van Beke nzvw 

hr Arnoldus van Beke priester, voor een b-erfcijns van 23 penning oude 

cijns en voor een b-erfcijns van 10 pond geld. Voornoemde Metta en haar 

kinderen houden een b-erfcijns6 van 6 pond voornoemd geld uit voornoemde 

cijns van 10 pond, welke cijns van 6 pond Walterus van Berze, tbv 

voornoemde Metta en haar kinderen bij haar verwekt door wijlen voornoemde 

Arnoldus Wellens, verworven7 had van voornoemde Arnoldus van Beke. 

Arnoldus, minderjarige zv voornoemde Metta, zal, zodra hij meerderjarig is, 

afstand doen. Arnoldus van Vladeracken zv ....... deed afstand. 

 

Mechtildis relicta quondam Arnoldi Wellens Arnoldus et Metta eius liberi 

cum tutore Alardus filius quondam Goeswini de Megen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris #Henricus filius quondam 

Henrici van der Elsdonc maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris# 

et Anthonius de Berlikem maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris filiarum dicte Mechtildis pratum quoddam dictum communiter den 

Nuwen Beemt situm infra parochiam de Buscoducis in loco dicto Dungen 

inter hereditatem liberorum quondam Rutgeri van der Eijckendonc ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Werner ex alio tendens a communi platea ad 

hereditatem dicti Theoderici Wern[er] datum ad censum dicto quondam 

Arnoldo #Wellens ab Arnoldo# de Beke filio naturali quondam domini 

                         
4 Zie ← BP 1179 p 513r 04 do 21-11-1392, belofte op 06-04-1393 8 Gelre gulden te betalen. 
5 Zie ← BP 1178 f 282v 01 wo 03-08-1390, BP 1178 f 282v 01 wo 03-08-1390. 

Johannes gnd Borne beloofde aan Robertus van Sceepstal 7 Gelre gulden met Kerstmis aanstaande (25-12-1390) 

te betalen. Verder niets gevonden. 
6 Zie → BP 1182 p 011r 07 za 28-02-1400, verkoop van een erfcijns van 40 schelling uit de cijns van 6 pond. 
7 Zie ← BP 1178 f 066 bis r 07 wo 30-12-1388, overdracht van de cijns van 6 pond. 
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Arnoldi de Beke presbitri scilicet pro hereditario censu viginti trium 

denariorum antiqui census atque pro hereditario censu decem librarum 

monete prout in litteris (dg: atque hereditarium censum sex librarum 

dicte monete de dicto hereditario censu decem librarum dicte monete quem 

censum decem librarum iamdictum atque hereditarium censum viginti trium 

denariorum antiqui census dictus quondam Arnoldus Wellens promiserat se 

daturum et soluturum dicto Arnoldo de Beke hereditarie Martini hyemalis 

ex dicto prato den Nuwen Beemt vocato quem censum sex librarum dicte 

monete predictum Walterus de Berze ad opus Mette relicte dicti quondam 

Arnoldi Wellens et ad opus liberorum ab ipsa Metta et dicto quondam 

Arnoldo Wellens pariter genitorum acquisiverat prout in litteris) 

hereditarie (dg: vendiderunt) supportaverunt Johanni Hellinc 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi cum tutore 

ra[tam] servare et obligationem (dg: depo) ex parte eorum deponere salvo 

tamen dicte Mette et suis liberis hereditario censu sex librarum dicte 

monete de supradicto hereditario censu decem librarum quem censum sex 

librarum iamdictum Walterus de Berze ad opus dicte Mette et eius 

liberorum ab ipsa Metta et dicto quondam Arnoldo Wellens genitorum erga 

dictum Arnoldum de Beke acquisiverat iuxta continentiam litterarum inde 

confectarum ut dicebant et promiserunt (dg: dictus) Arnoldum filium 

dictor[!um] Mette quamcito ad annos pervenerit super premissis facient 

renunciare. Quo facto Arnoldus de Vladeracken #filius .......# super 

premissis et jure (dg: dai) ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Tijt et Spina datum sabbato post M[athie]. 

 

BP 1182 p 009r 09 do 26-02-1400. 

Danijel gnd Dijnout zvw Danijel gnd Dijnout wettige zvw Henricus van Rode 

verkocht aan Heijmericus Groij een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Son, met Lichtmis in Nederwetten te leveren, gaande uit (1) een stuk land 

met gebouwen, in Someren, tussen Theodericus Smeeds van Lijedorp enerzijds 

en de gemene weg anderzijds, welk stuk land voornoemde verkoper verworven 

had van Sanderus den Rademaker, reeds belast met 2 hoenderen b-erfrente en 

13 lopen rogge b-erfpacht, maat van Someren, (2) een beemd, in Someren, ter 

plaatse gnd in Gheen Acker Brake, tussen een steeg gnd tFoertken enerzijds 

en Thomas van Dan ?Op anderzijds, welke beemd voornoemde verkoper in pacht 

verkregen had van Arnoldus wettige zvw Gerardus van der Straten, deze beemd 

reeds belast met 18 lopen rogge b-erfpacht en 1 kleine zwarte tournose. 

 

Danijel dictus (dg: Dijnout) #Dijnout# filius quondam Danijelis dicti 

Dijn-(dg: oer)-#out# filii legitimi quondam Henrici de Rode hereditarie 

vendidit Heijmerico Groij hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Zonne solvendam hereditarie purificationis et in Nederwetten 

tradendam ex pecia terre cum suis attinentiis sita in parochia #{in 

margine sinistra:} Zoeme# inter hereditatem Theoderici Smeeds de Lijedorp 

ex uno et inter communem plateam ex alio quam peciam terre (dg: parti) 

dictus venditor erga Sanderum den Rademaker acquisiverat atque ex 

edificiis in dicta pecia terre consistentibus atque ex quodam prato cum 

suis attinentiis sito in dicta parochia in loco dicto in Gheen Acker (dg: 

Broeke) Brake inter quandam stegam (dg: ex) dictam tFoertken ex uno et 

inter hereditatem Thome van (dg: der) Dan {hier staat een puntje} Op 

{hier staat een puntje} ex alio quod pratum dictus venditor erga Arnoldum 

filium legitimum quondam Gerardi van der Straten ad pactum acquisiverat 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus pullis hereditarii redditus atque 

tredecim lopinis siliginis hereditarie paccionis mensure de Zoemeren ex 

dicta pecia terre cum attinentiis atque decem et octo lopinis siliginis 

hereditarie paccionis et uno parvo nigro Turonensi denario ex dicto prato 

annuatim de jure prius solvendis ut dicebat et sufficientem facere. 

Testes (dg: datum supra) Tijt et Wolphart datum in crastino Ma[thije]. 
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BP 1182 p 009r 10 vr 27-02-1400. 

Egidius zvw Henricus molenaar van Herlaer en Heijmericus Groij beloofden 

aan Henricus Stempel 50 Engelse nobel (dg: of de waarde) met Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1400) te betalen. 

 

Egidius filius quondam Henrici multoris de Herlaer (dg: promiserunt) et 

Heijmericus Groij promiserunt indivisi super omnia Henrico Stempe[l] 

quinquaginta Engels nobel (dg: vel valorem) ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Vlochoven et Loze datum sexta post 

M[athije]. 

 

BP 1182 p 009r 11 vr 27-02-1400. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1182 p.010v. 

 sexta post Mathie: vrijdag 27-02-1400. 

 sabbato post Mathie: zaterdag 28-02-1400. 

 

BP 1182 p 010v 01 vr 27-02-1400. 

Godefridus zvw Johannes Ackerman van Best beloofde aan mr Johannes van 

Spulle 60 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Ackerman de Best promisit super omnia 

magistro Johanni de Spulle LX nuwe Gelre gulden vel valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum sexta post 

Mathije. 

 

BP 1182 p 010v 02 vr 27-02-1400. 

Petrus zv Albertus gnd Abe Cort Hemkens beloofde aan Nijcholaus gnd Coel 

zvw Arnoldus Cnode van Vucht 34 Stramprooise gulden of de waarde na maning 

te betalen. 

 

Petrus filius (dg: quondam) Alberti dicti Abe Cort Hemkens promisit super 

omnia Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi Cnode de Vucht XXXIIII 

Stramproetsche gulden vel valorem ad eius monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 010v 03 vr 27-02-1400. 

Broeder Johannes kloosterling van Porta Celi nzvw Ghisbertus Lijsscap en 

Johannes Coelborner kramer ev Katherina ndvw voornoemde Ghisbertus 

Lijsscap: de helft in een heidehoeve, 12 bunder groot, eertijds van Elijas 

gnd die Pruijser, welke hoeve Gerardus van Eersel verworven had van 

voornoemde Elijas, en welke hoeve voornoemde Ghisbertus Lijsscap verworven 

had van voornoemde Gerardus van Eersel {niet afgewerkt contract}. 

 

Frater Johannes (dg: filius naturalis) conventualis conventus de Porta 

Celi filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap et Johannes Coelborner 

institor maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie naturalis 

dicti quondam Ghisberti Lijsscap medietatem ad ipsos spectantem ut 

dicebant in quodam manso merice XII bonaria continente dudum Elije dicti 

die Pruijser quem mansum predictum Gerardus de Eersel erga dictum Elijam 

acquisiverat et quem mansum predictum dictus Ghisbertus Lijsscap erga 

dictum Gerardum de Eersel acquisiverat prout in litteris. 

 

BP 1182 p 010v 04 vr 27-02-1400. 

(dg: Conrardus zvw van den Broec). 
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(dg: Conrardus filius quondam! van den Broec). 

 

BP 1182 p 010v 05 za 28-02-1400. 

Everardus van den Broec zvw Henricus van den Mortel verkocht aan Rodolphus 

zv Johannes gnd Voet, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis van Boert dvw 

Rijcardus Heijnen soen, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Schijndel te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen Lambertus zv Luijta Hannen 

enerzijds en Theodericus die Luijker anderzijds, reeds belast met een 

lijfpacht op het leven van Aleijdis Hille, (2) 3 lopen roggeland, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen wijlen Denkinus Emmen soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, deze 3 lopen reeds belast met een 

b-erfcijns van 40 schelling geld. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Everardus van den Broec filius quondam Henrici van den Mortel (dg: 

hereditarie) #legitime# vendidit Rodolpho filio Johannis dicti Voet (dg: 

hereditariam paccionem dimidii) ad opus sui et ad opus Mechtildis de 

Boert sue uxoris filie quondam Rijcardi Heijnen soen (dg: he u seu) 

vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum Rodolphi et Mechtildis seu alterius eorum 

diutius viventis et non ultra nativitatis Domini et in Scijnle tradendam 

ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum aen den Borne inter hereditatem Lamberti filii Luijte Hannen ex 

uno et inter hereditatem Theoderici die Luijker ex alio atque ex tribus 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia et loco predictis inter 
!quondam Denkini Emmen soen ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis vitali pensione dimidii modii siliginis ad vitam 

Aleijdis Hille ex domo et orto et hereditario censu XL solidorum monete 

ex tribus lopinatis terre prius solvendis et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit (dg: .......) ....... ....... 

datum sabbato post Mathie. 

 

BP 1182 p 010v 06 za 28-02-1400. 

Ghisbertus gnd Pels verwer droeg over aan Thomas zv Marcelius zvw Thomas 

gnd Bazelijs soen een stukje land, voor Hintham, over de dijk die loopt 

naar de plaats gnd Vliedert, tussen voornoemde Ghisbertus Pels enerzijds en 

wijlen Petrus gnd Broec anderzijds, aan voornoemde Ghisbertus Pels in cijns 

uitgegeven door Henricus van Enghelant en zijn broer ......., met de 

gebouwen, belast met de cijns in de brief vermeld. Voornoemde Ghisbertus 

behoudt uit dit stukje met zijn gebouwen een n-erfcijns van 40 schelling  

geld en een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, welke cijns en 

pacht voornoemde Thomas heden beloofde aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Ghisbertus dictus Pels tinctor particulam terre sitam ante Hijntham ultra 

aggerem tendentem versus locum dictum Vliedert inter hereditatem (dg: 

Ghisberti) dicti Ghisberti Pels ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

dicti Broec ex alio datam (dg: sibi) ad censum dicto Ghisberto Pels ab 

Henrico de Enghelant [et] ....... eius fratre prout in litteris 

hereditarie #simul !in edificiis supra dictam particulam terre 

consistentibus# supportavit Thome filio Marcelii (dg: dicti) filii 

quondam Thome dicti Bazelijs soen cum litteris promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento salva! tamen dicto (dg: dicto) Ghisberto in 

dicta particula et eius (dg: f) edificiis hereditario censu XL solidorum 

monete et hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco quos censum et paccionem dictus [Thomas] dare et solvere pro[misit 

dicto] Ghisberto ....... [coram] scabinis infrascriptis prout in 

litteris. Testes Loze et Wolphart datum sabbato post Mathije. 
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BP 1182 p 010v 07 za 28-02-1400. 

Voornoemde Thomas beloofde aan voornoemde Ghisbertus Pels verwer een 

n-erfcijns van 40 schelling geld en een n-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te betalen en te leveren, gaande uit voornoemd 

stukje land en zijn gebouwen. 

 

Dictus Thomas promisit se daturum et soluturum dicto Ghisberto Pels 

tinctori hereditarium censum XL solidorum monete et hereditariam 

paccionem (dg: ....... ) duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie nativitatis Domini ex premissa particula (dg: par) terre et 

eius edificiis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 010v 08 za 28-02-1400. 

Voornoemde Thomas beloofde aan voornoemde Ghisbertus Pels verwer 16 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te 

betalen. 

 

Dictus Thomas promisit super (dg: b) omnia dicto Ghisberto (dg: Pl) Pels 

(dg: tinctori) tinctori XVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 010v 09 za 28-02-1400. 

Jacobus zvw Wijnricus Screijnmaker droeg over aan zijn broer Conrardus de 

helft in ½ morgen land uit de Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

in de parochie van de stad, in een kamp gnd die Hijnthamse Camp, tussen 

Tielmannus van Engelant enerzijds en Rodolphus van Engelant anderzijds, met 

een eind strekkend aan de stroom gnd die Aa, welke ½ morgen wijlen 

voornoemde Wijnricus Screijnmaker ?gekocht had van Jacobus van Engelant, en 

welke morgen wijlen voornoemde Wijnricus overgedragen had aan zijn 

voornoemde kinderen Jacobus en Conrardus, bij emancipatie. 

 

Jacobus filius quondam Wijnrici Screijnmaker medietatem ad se spectantem 

in dimidio iugere terre de mille iugeribus terre communitatis oppidi de 

Busco (dg: situm) sito in parochia (dg: de Busco) oppidi de Buscoducis 

predicti in campo quodam dicto communiter (dg: in H) die Hijntham[sche] 

Camp inter hereditatem Tielmanni de Engelant ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi de Engelant ex alio tenden-(dg: s)-te cum uno fine ad aquam 

ibidem currentem dictam die Aa quod dimidium iuger terre dictus quondam 

Wijnricus Screijnmaker erga Jacobum de Engelant [?emendo acquisiverat] 

prout in litteris et quod iuger terre dictus quondam Wijnricus 

supportaverat dicto Jacobo et Conrardo suis liberis modo emancipationis 

prout in litteris continetur s[upportavit] Conrardo suo fratri cum 

litteris primodictis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1182 p 010v 10 za 28-02-1400. 

Amelius zv Jacobus gnd Melijs soen van Gewanden droeg over aan Arnoldus gnd 

Pouwels van Lijt zijn recht van momberschap over Agnes dvw Paulus zvw 

voornoemde Jacobus en over haar goederen. 

 

Amelius filius Jacobi dicti Melijs soen de Gewanden totum jus 

mamburnitatis sibi competens in Agnete filia quondam Pauli filii dicti 
!quondam Jacobi et in omnibus bonis et rebus eiusdem Agnetis (dg: in) 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit 

Arnoldo (dg: Pou) dicto Pouwels de Lijt promittens super omnia ratam 

servare. Testes Loze et Wolph datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1182 p 010v 11 za 28-02-1400. 

Broeder Johannes Lijsscap nzvw Ghisbertus Lijsscap droeg over aan Willelmus 

van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven 1/6 deel in 12 bunder 

heideland van wijlen voornoemde Ghisbertus Lijsscap, gelegen bij Venloen, 
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welke 12 bunder Adam van Mierde, tbv nkvw Ghisbertus Lijsscap verworven had 

van Ghisbertus Lijsscap de jongere, Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant en 

Jacobus, Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten. 

 

Frater Johannes Lijsscap filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap 

sextam partem ad se spectantem in duodecim bonariis terre mericalis dicti 

quondam Ghisberti Lijsscap sitis apud Venloen que duodecim bonaria terre 

mericalis Adam de Mierde ad opus puerorum naturalium quondam Ghisberti 

Lijsscap erga Ghisbertum Lijsscap juniorem Johannem Lijsscap filium 

quondam Thome Valant et Jacobum Ghisbertum et Juttam liberos quondam 

Willelmi Coptiten acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo de Broechoven filio quondam Walteri Bac de (dg: Br) Broechoven 

cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vlochoven et [?Loz]e datum 

sabbato post Mathie. 

 

BP 1182 p 010v 12 za 28-02-1400. 

Johannes Coelborner nzvw Henricus Coelborner ev Katherina ndvw Ghisbertus 

Lijscap droeg over aan Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van 

Broechoven (1) 1/6 deel in een heidekamp, ongeveer 12 bunder groot, van 

wijlen voornoemde Ghisbertus Lijsscap, in Venloen, tussen de gemeint aldaar 

enerzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van hr Paulus van Haestricht 

ridder heer van Venloen en met het andere eind aan voornoemd erfgoed, welke 

12 bunder ....... ......., (2) 1/6 deel, dat behoorde aan Arnoldus Ysebout 

nzvw voornoemde Ghisbertus Lijsscap, welk 1/6 deel voornoemde Johannes 

Coelborner verworven had van voornoemde Arnoldus Ysebout {p.011}. 

 

Johannes Coelborner filius naturalis quondam Henrici Coelborner maritus 

et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie (dg: na) naturalis quondam 

Ghi[sberti] Lijscap unam sextam partem ad se et dictam Katherinam suam 

uxorem spectantem in quodam campo merice duodecim bonaria vel circiter 

continente dicti quondam Ghisberti Lijsscap sito in parochia de Venloen 

inter communitatem ibidem ex uno (dg: et in) tendente cum uno fine ad 

hereditatem domini Pauli de Haestricht militis domini de Venloen et cum 

reliquo fine ad hereditatem predictam #que duodecim bonaria ....... 

....... .......# atque sextam partem que spectabat ad Arnoldum Yse[b]out 

filium naturalem dicti quondam Ghisberti Lijsscap et [quam s]extam partem 

dictus [Johannes Coelbor]ner erga eundem Arnoldum Ysebout acquisiverat 

prout in litteris quas [vidimus] 

 

1182 p.011r. 

 sabbato post Mathie: zaterdag 28-02-1400. 

 

BP 1182 p 011r 01 za 28-02-1400. 

hereditarie supportavit (dg: Wolph) W[8illelmo de Broechoven] filio 

quondam Walteri Bac de Broechoven cum (dg: litteris #jure# ?occacione 

omnibus) #primo[dictis litteris]# promittens super omnia ratam et 

obligationem et (dg: ippt) impeticionem ex parte sui et dicti Arnoldi 

Ysebout deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 011r 02 za 28-02-1400. 

Johannes gnd Custer zvw Henricus gnd Coelborner verkocht aan Andreas Molle 

zvw Willelmus Molle een huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

over de Molenbrug, naast de gemene weg, tussen erfgoed van Johannes Noppen 

enerzijds en erfgoed van Hermannus Backe anderzijds, welk huis reikt vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan de gemene stroom aldaar, met de helft 

van de tuin aldaar over voornoemde stroom, te weten de helft voor de spiker 

aldaar die over het water gelegen is. Ghisbertus Lijscap behoudt van dit 

huis en erf (1) een weg, 5 voet breed, naast erfgoed van voornoemde 

                         
8 Aanvulling op basis van BP 1182 p 010v 11. 
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Johannes Noppen gelegen, (2) nog een weg in voornoemde helft van de tuin, 

zowel aan deze als gene zijde van de stroom, 5 voet breed, naast erfgoed 

van voornoemde Johannes Noppen, (3) voornoemde spiker, (4) de andere helft 

van de tuin, over het water gelegen, te weten de helft richting voornoemde 

spiker, (5) een tuintje achter voornoemde spiker, welk huis, erf en 

eerstgenoemde helft van de tuin, uitgezonderd voornoemde wegen, 

eerstgenoemde Johannes gekocht had van voornoemde Ghisbertus Lijsscap. 

Lasten van de kant van verkoper en wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Egidius 

Scoerwegge worden afgehandeld. De voorwaarden, in de brief vermeld, blijven 

van kracht. De gebouwen9 van het huis die daar door eerstgenoemde Johannes 

zijn gebouwd, blijven daar staan zoals ze nu staan, tot ze herbouwd worden 

of afbranden. Worden die gebouwen herbouwd, of branden ze af, dan zal 

voornoemde weg aan voornoemde Ghisbertus blijven, leeg en niet bebouwd, en 

ter breedte van 5 voet. Voornoemde Andreas koper zal geen recht hebben op 

die weg te gaan, en ook zal hij naar die weg geen deur of openingen hebben. 

Voornoemde Ghisbertus zal de poort of deur van voornoemde weg, naast 

voornoemde straat, welke poort door voornoemde Ghisbertus wordt gemaakt, in 

de stijl van voornoemd huis mogen hangen. Voornoemde Andreas koper zal in 

voornoemde weg, te weten vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het 

water, een bescheiden osendrup hebben. 

 

Johannes dictus Custer filius (dg: naturalis) quondam Henrici dicti 

Coelborner domum et aream sitam in Buscoducis in vico Vuchtensi ultra 

pontem dictum Molenbrugge #juxta communem plateam# inter hereditatem 

Johannis Noppen ex uno et inter hereditatem Hermanni (dg: Backer) Backe 
!et que domus tendit a communi platea retrorsum ad communem (dg: plat) 

aquam ibidem (dg: sitam) #currentem# cum medietate orti (dg: siti) ibidem 

ultra predictam aquam situati videlicet illa medietate que sita est (dg: 

juxta) ante promptuarium (dg: ibidem retro dictam aq) dictum spiker 

ibidem (dg: retro) #ultra# dictam aquam situatum salva tamen (dg: 

successoribus dicti quondam) Ghisberto Lijscap a dicta domo et area via 

quadam quinque pedatas in latitudine continente contigue juxta 

hereditatem predicti Johannis Noppen situata salva eciam (dg: 

successoribus) dicto Ghisberto Lijsscap quadam via in dicta medietate 

predicti orti tam citra aquam quam ultra aquam siti quinque pedatas in 

latitudine continente contigue juxta hereditatem dicti Johannis Noppen 

sita quas vias predictas dictus (dg: ?v) Ghisbertus ad eius profectum et 

utilitatem libere possidebit et obtinebit salvis eciam dicto Ghisberto 

(dg: s) dicto promptuario (dg: ortulo quodam retro predictam proma 

promptuarium sito) ac altera medietate predicti orti ultra aquam (dg: 

pre) situata videlicet illa medietate que sita est versus predictum 

promptuarium (dg: v) salvo eciam eidem Ghisberto ortulo quodam retro 

predictum promptuarium sito quas domum et aream et primodictam medietatem 

dicti orti exceptis dictis viis (dg: et promptuario) primodictus Johannes 

(dg: eg) erga (dg: Gh) dictum Ghisbertum Lijsscap emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Ard) Andree Molle filio 

quondam Willelmi Molle cum litteris et jure et cum omnibus condicionibus 

in dictis litteris contentis promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui 

et quorumcumque heredum quondam Heijlwigis olim sue uxoris filie quondam 

Egidii Scoerwegge in premissis existentes (dg: seu Walt) ac eventuras 

deponere salvis tamen dictis condicionibus in dictis litteris contentis 

in vigore premansuris hoc eciam edificia (dg: .......) dicte domus (dg: 

perma) scilicet edificia ibidem constructa et edificata (dg: Joh) a 

primodicto #Johanne# permanebunt ibidem sta[re] prout ibidem 

constru[cta?] sunt et edificata pro presenti et permanebunt sic stare 

sicuti stant pro presenti usque ad illud temp[us] quo huiusmodi edificia 

de novo reedificabuntur seu comburentur sed dummodo contingerit dicta 

edifica de novo reedificari seu comburni extunc dicta via prefato 

                         
9 Zie ← BP 1176 f 131r 14 vr 08-06-1380, voorwaaren mbt de bouwsels. 
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Ghisberto permanebit iacere vacua et non edificatum aliquid supra eandem 

viam et latitudinem quinque pedatarum circumquaque continens et quod 

dictus Andreas emptor in dicta via non habebit aliquam ambulationem seu 

transitum nec (dg: dictus) dictus Andreas versus dictam viam non habebit 

aliquam (dg: ..) januam seu aliquas rimas pro quocumque tempore futuro 

aperiendas hoc eciam addito quod dictus Ghisbertus portam seu januam 

predicte vie juxta predictam plateam ab ipso Ghisberto faciendam seu 

edificandam in stilo dicte domus libere poterit dependere sed dictus 

Andreas [emptor in] eadem via videlicet tendente a dicta communi platea 

retrorsum ad aquam modestum stillicidium communiter een hoessche dra.... 

....... habebit et ....... obtinebit. Testes Tijt et Spina datum sabbato 

post Mathije. 

 

BP 1182 p 011r 03 za 28-02-1400. 

Rodolphus van Crumvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Crumvoert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 011r 04 za 28-02-1400. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Willelmus Donc etc” en 

Johannes Coelborner beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

voornoemde Andreas. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Willelmus Donc etc et Johannes 

Coelborner promisit super omnia tradere dicto Andree ut in fo[rma]. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 011r 05 za 28-02-1400. 

Voornoemde Andreas en Johannes Molle beloofden aan voornoemde verkoper 24 

Gentse nobel of de waarde met het octaaf? van Sint-Jan-Baptist aanstaande 

(do 01-07-1400) te betalen. 

 

Dictus Andreas et Johannes Molle promiserunt indivisi super omnia dicto 

venditori XXIIII Gentssche nobel vel valorem ad oc[tavas?] Johannis 

baptiste proxime futur[as] persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 011r 06 za 28-02-1400. 

{Dit contract is deels nadrukkelijk onleesbaar gemaakt}. 

De broers Gerardus Hels, Johannes en Ghisbertus, kvw Ghibo gnd Hels, en 

Johannes van den Eijnde ev Elizabeth dvw voornoemde Ghibo Hels verkochten 

aan ?Ghibo ....... ....... een stuk beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Roemput, tussen wijlen Thomas van Hijntham enerzijds en kvw Johannes gnd 

Dijependijc anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene steeg, zoals 

dit stuk beemd aan voornoemde wijlen Ghibo Pels behoorde. Henricus zvw 

Ghibo gnd die Snijder deed afstand en hij beloofde dat Ghibo, zodra die in 

het vaderland zal zijn teruggekeerd, en Heijlwigis en Ha..... kvw 

voornoemde Ghibo die Snijder afstand zullen doen. 

 

Gerardus Hels Johannes Ghisbertus fratres liberi quondam Ghibonis dicti 

Hels Johannes van den Eijnde maritus et tutor legitimus Elizabeth filie 

dicti quondam Ghibonis Hels (dg: et Henricus filius quondam Ghibonis die 

Snijder ab eodem quondam Ghi) peciam (dg: terre) #prati# sitam in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Roemput inter hereditatem quondam 

Thome de Hijntham ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

dicti Dijependijc ex alio tendentem cum uno fine ad co[mmunem] stegam 

prout ibidem est sita et ad dictum quondam Ghibonem Pels spectare 

consueverat ut dicebant hereditarie vendiderunt {vanaf hier is het 

contract nadrukkelijk onleesbaar gemaakt} ?Ghiboni f[ilio] ....... 

....... ....... ....... [promittentes] super habita et habenda warandiam 

(dg: et ob deponere exceptis) tamquam de hereditate ab omni aggere 

aqueductibus libera et ....... ....... ....... ....... ....... ....... 
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....... ....... ....... Quo facto Henricus filius quondam Ghibonis dicti 

die Snij[der super dicta pecia prati ad opus dicti emptoris renunciavit] 

promittens super habita et habenda [ratam servare] et quod ipse (dg: 

Henricum Ghibonem) #Ghibonem quamcito ad patriam re[dierit] Heijlwigem et 

Ha..... [liberos dicti quon]dam Ghibo[nis] die Snijder (dg: quamcito) 

super dicta pecia prati ad opus dicti emptoris faciet [renunciare] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1182 p 011r 07 za 28-02-1400. 

Metta wv Arnoldus Wellens soen, Metta, dv voornoemde Metta en wijlen 

Arnoldus, Alardus van Megen ev Katherina, Henricus zvw Henricus van den 

Elsdonc ev Margareta, en Anthonius van Berlikem ev Yda, dv eerstgenoemde 

Metta verkochten aan Arnoldus van Vladeracken zvw Petrus een n-erfcijns van 

40 schelling geld, uit een b-erfcijns10 van 6 pond voornoemd geld, die aan 

hen behoort in een b-erfcijns van 10 pond, welke cijns van 10 pond samen 

met een b-erfcijns van 23 penning oude cijns voornoemde Arnoldus Wellens 

beloofd had aan Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een beemd gnd die Nuwen Beemt, onder 

de parochia van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen kvw {p.012} 

Rutgherus van den Eijkendonc enerzijds en Theodericus Werneer anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde Theodericus Werneer, welke 

cijns van 6 pond Walterus van Berze, tbv eerstgenoemde Metta wv Arnoldus 

Wellens soen en haar kinderen verwekt door wijlen voornoemde Arnoldus 

Wellens soen, verworven11 had van voornoemde Arnoldus van Beke. 

 

Metta relicta quondam Arnoldi Wellens soen Metta filia dictorum Mette et 

quondam Arnoldi Alardus de [12Megen] maritus et tutor legitimus 

Kath[erine] sue uxoris Henricus filius quondam Henrici van den Els[donc] 

maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris et An[thonius de] 

Berlikem [maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filiarum primo]dicte 

(dg: s) Mette ....... ....... ....... hereditarium censum XL solidorum 

monete de hereditario censu [sex] librarum [dicte monete] (dg: sex censum 

sex librarum nunc ad se spectare dicebant) ad ipsos spectante [in 

hereditario censu] decem librarum [dicte] monete quem censum decem 

librarum atque hereditarium censum XXIII denariorum antiqui census dictus 

Arnoldus Well[ens] promiserat se daturum et soluturum [Arnoldo] de Beke 

filio naturali domini quondam Arnoldi de Beke presbitri hereditarie 

Martini ex quodam prato dicto co[mmuniter die] Nuwen Beemt sito infra 

parochiam de Busco in loco dicto Dungen inter hereditatem liberorum 

quondam 

 

1182 p.012v. 

 sabbato post Mathie: zaterdag 28-02-1400. 

 

BP 1182 p 012v 01 za 28-02-1400. 

[R]utgheri van den Eijkendonc ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Werneer ex alio tendente a communi platea ad hereditatem dicti Theoderici 

Werneer (dg: here) quem censum sex librarum predictum Walterus de Berze 

ad opus primodicte Mette relicte dicti quondam Arnoldi Wellens soen et ad 

opus liberorum ab ipsa Metta et dicto quondam Arnoldo Wellens soen 

pariter genitorum (dg: ac) erga prefatum Arnoldum de Beke acquisiverat 

prout in litteris !vidimus continetur (dg: promittentes cum) hereditarie 

vendiderunt Arnoldo de Vladeracken filio quondam Petri promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem in dicto 

censu sex librarum existentem deponere et sufficientem facere. Testes 

                         
10 Zie ← BP 1182 p 009r 08 ±za 28-02-1400, de cijns van 6 pond blijft 

gereserveerd voor Metta en haar kinderen. 
11 Zie ← BP 1178 f 066 bis r 07 wo 30-12-1388, overdracht van de cijns van 6 

pond. 
12 Aanvulling op basis van BP 1182 p 009r 08. 
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Tijt et Spina datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1182 p 012v 02 za 28-02-1400. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde vervolgens voornoemde cijns van 40 

schelling niet te manen zolang Metta wv voornoemde Arnoldus leeft. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod quia ista acta sunt 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus emptor 

promisit super omnia quod ipse dictum censum XL solidorum non petet nec 

monebit nec assequetur quamdiu Metta relicta dicti quondam Arnoldi 

vixerit in humanis salvis sibi litteris suis in suo vigore permansuris 

post decessum dicte Mette. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 012v 03 za 28-02-1400. 

Voornoemde Arnoldus ontlastte Henricus zvw Henricus van den Elsdonc van 

alle schulden, beloften en verplichtingen aan hem, hiervan uitgezonderd de 

beloften die vandaag gedaan zijn. 

 

Dictus Arnoldus palam quitavit Henricum filium quondam Henrici van den 

Elsdonc ab omnibus debitis promissionibus et obligationibus sibi ab eodem 

Henrico factis et promissis a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem salvis sibi promissionibus sibi ab eodem Henrico hodier[no die 

factis in] suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 012v 04 do 04-03-1400. 

Ghisbertus van Doorn zvw Ghisbertus van Doorn droeg over aan Gerardus zv 

Gerardus van Aa (1) een b-erfcijns van 50 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit de helft van een hofstad in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Loefsbrug naar het huis van wijlen Johannes gnd Coninc Jan 

van Steensel wapenkoning, tussen erfgoed van wijlen hr Gerardus van Aa 

ridder enerzijds en erfgoed van Johannes Drusken anderzijds, welke hofstad 

achterwaarts reikt over een lengte van 40 voet, te weten de helft richting 

voornoemd erfgoed van Johannes Drusken, welke cijns aan eerstgenoemde 

Ghisbertus was verkocht13 door Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, uit een b-erfcijns van 5 pond 

hetzelfde geld, die Elizabeth evw Henricus gnd Kort beurde, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf dat 

was van wijlen Henricus gnd Pricken, in Den Bosch, aan de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Rodolphus zv Godescalcus Roesmont enerzijds en erfgoed 

van Goeswinus gnd Knode en Johannes gnd Lemken anderzijds, strekkend vanaf 

de Vughterstraat achterwaarts tot aan een straat die loopt voor het huis 

van Postel, en uit de gebouwen op het erf, welke cijns aan eerstgenoemde 

Ghisbertus was verkocht14 door Rutgherus Kort zvw voornroemde Henricus Kort 

en Henricus zv voornoemde Rutgherus, (3) een b-erfcijns van 8 pond 

voornoemd geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (3a) .. morgen 2 hont 

land, in Oss, ter plaatse gnd Elschot, tussen Heijlwigis wv Bernardus 

....... enerzijds en Gerardus Hoijft anderzijds, (3b) een erfgoed, gnd dat 

D...sc..., in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, naast erfgoed gnd 

tSn......ker, welke cijns aan eerstgenoemde Ghisbertus was verkocht door 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van den Laer, (4) een b-erfcijns van 3 

pond 5 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend, welke cijns behoorde aan wijlen jkvr Hadewigis 

gnd van Neijnsel, in 10 pond b-erfcijns voornoemde oude moneta, welke 10 

pond Bertha van Neijnsel en haar broer Gerardus beurden, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de Vismarkt, waarin Matheus zvw Gerardus Sabbe woonde, welk huis 

en erf gelegen is naast een huis en erf ....... ......., welk eerstgenoemd 

huis en erf voornoemde Bertha en haar broer Gerardus in cijns hadden 

                         
13 Zie ← BP 1180 p 092v 10 di 18-08-1394, verkoop van de erfcijns. 
14 Zie ← BP 1179 p 620v 03 do 06-11-1393, verkoop van de erfcijns. 
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uitgegeven aan Willelmus ....... en zijn zuster Katherina, voor voornoemde 

10 pond laatstgenoemd geld, en voor de hertogencijns, welke b-erfcijns van 

3 pond 5 schelling voornoemde oude moneta nu betaald wordt uit een huis en 

erfgoed van Nollekinus Quap, in Den Bosch aan de Vismarkt, welke cijns aan 

eerstgenoemde Ghisbertus was verkocht15 door Johannes zvw Hermannus van 

Eijndoven, (5) een b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois {p.013} 

geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, die ....... ....... gekocht had van Thomas ev 
?Oda szvw Arnoldus van Merwijc, waarvan 40 schelling betaald worden met 

Sint-Martinus en 20 schelling met Sint-Remigius-Belijder, welke cijns aan 

eerstgenoemde Ghisbertus was verkocht door Rutgherus Cort zvw Henricus Cort 

en Henricus zv voornoemde Rutgherus, (6) een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve gnd ter Braken, 

die was van wijlen hr Ghevardus van Doerne ridder, in Deurne, welke pacht 

aan hem was verkocht door Johannes van Doerne zvw voornoemde hr Ghevardus 

van Doerne ridder, (7) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit 

een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 7 mud wijlen 

Henricus gnd Cort met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit een hoeve 

die was van wijlen Gheenkinus van Eijsche, in Beilver, in Haaren, zoals 

Godefridus Vos voornoemde hoeve als hoevenaar bezat, uitgezonderd een 

hofstad aldaar, waarin Margareta Vets woonde, welke hoeve, voornoemde 

hofstad gereserveed, wijlen voornoemde Henricus Cort in pacht had 

uitgegeven aan Arnoldus van den Rubossche van Beilver, voor 7 mud rogge 

erfpacht, Bossche maat, welke pacht van 2 mud eerstgenoemde Ghisbertus 

gekocht had van Rutgherus Cort zvw Henricus Cort en Henricus zvw voornoemde 

Rutgherus. 

 

Ghisbertus #de Spina# filius quondam Ghisberti de Spina hereditarium 

censum L solidorum monete solvendum hereditarie [n]ativitatis [J]ohannis 

ex medietate cuiusdam domistadii siti in Busco in vico tendente a ponte 

dicto Loefsbrug versus domum quondam Johannis dicti Coninc Jan de 

Steensel regis armorum inter hereditatem quondam domini Gerardi de Aa 

militis ex uno et inter hereditatem Johannis Drusken ex alio quod 

domistadium predictum tendit retrorsum ad lo[ngitudinem] XL pedatarum 

scilicet ex illa medietate dicti domistadii que sita est versus dictam 

hereditatem dicti Johannis Drusken venditum primodicto Ghisberto ab 

Arnoldo filio naturali quondam Arnoldi Berwout prout in litteris item 

hereditarium censum (dg: trium librarum monete et quinque solidorum) 

IIIIor librarum dicte monete de hereditario censu quinque librarum 

eiusdem [monete q]uem Elizabeth uxor (dg: di) quondam Henrici dicti Kort 

solvendum habuit anno quolibet hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis [de domo] et area que fuerat quondam Henrici dicti Pricken sita 

in Buscoducis ad vicum Vuchtensem inter hereditatem Rodolphi [filii 

Gode]scalci Roesmont ex uno et inter hereditatem Goeswini dicti Knode et 

Johannis dicti Lemken ex [alio] tendente [a dicto vico Vuchtensi] 

retrorsum usque ad vicum tendentem ante domum de Postula atque ex omnibus 

et singulis edificiis in dicta area [consistentibus] ut dicebat venditum 

primodicto Ghisberto a Rutghero Kort filio dicti quondam Henrici Kort et 

Henrico filio eiusdem Rutgheri prout in litteris et hereditarium censum 

octo librarum dicte monete solvendum hereditarie nativitatis (dg: Domini) 

Johannis ex .. iugeribus terre et duobus hont terre sitis [in parochia 

d]e Os in loco dicto (dg: Elshout) Elschot inter hereditatem Heijlwigis 

[relicte] quondam Bernardi ....... ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Hoijft ex alio atque ex quadam hereditate di[cta] dat D...sc... sita in 

dicta parochia de Os [ad locum dictum] Oestervelt contigue juxta 

hereditatem dictam tSn......ker venditum primodicto Ghisberto ab Henrico 

Raet ma[rito] et tutore legitimo Bele sue uxoris filie quondam Henrici 

[van den] Laer prout in litteris item hereditarium censum trium 

[librarum] et quinque solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

                         
15 Zie ← BP 1179 p 613r 09 wo 29-10-1393, verkoop van de erfcijns. 
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Francie [pro] XVI [denariis] in hiis computato [qui] ad domicellam 

quondam Hadewigem dictam de Neijnsel spectabat in decem libris dicte 

ve[teris] monete hereditarii census quas decem libras hereditarii census 

Bertha de Neijnsel et [G]erardus ei[us frater] sol[vendum habuerunt 

hereditarie] mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco [ad] f[orum] p[iscium] in qua Math[eus] filius quondam Gerardi 

Sabbe m[orari] consueverat et que domus et area sita est juxta domum et 

aream ....... ....... ....... ....... quam domum [et aream] primodictam 

dicti Bertha et Gerardus eius frater [dederant] ad censum Willelmo 

....... et Katherine [16eius sorori pro] dictis decem libris jamdicte 

monete hereditarii census et [pro] censu domini nostri ducis annu[atim 

exinde] solven[dis et qui] hereditarius census trium librarum et quinque 

[solidorum] monete vete[ris] predicte nunc de et ex domo [et hereditate 

Nollek]ini Quap sita in Busco ad forum piscium annuatim et hereditarie 

terminis solucionis predic[tis de jure est solvendus venditum primodicto] 

Ghisberto a Johanne filio quondam Hermanni de Eijndoven prout in litteris 

item hereditarium censum triu[m librarum] grosso Turonensi denario  

 

1182 p.013r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1400. 

 

BP 1182 p 013r 01 do 04-03-1400. 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in ipso censu computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem ....... ....... erga Thomam 

maritum ?Ode generum quondam Arnoldi de Merwijc emendo successive 

acquisiverat et de ....... ....... XL solidi in festo beati Martini 

[hyemalis] et viginti solidi in festo beati Remigii confessoris annuatim 

et he[reditarie sunt] solve[ndi] venditum primodicto Ghisberto [a 

R]utghero Cort filio quondam Henrici Cort et Henrico filio dicti Rutgheri 

....... ....... ....... ....... item hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

#de et# ex (dg: quo) quodam manso dicto ter Braken qui fuerat domini 

quondam Ghevardi de Doerne militis sito in parochia de Doerne atque de et 

ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis venditum! sibi a Johanne de Doerne filio dicti 

domini quondam Ghevardi de Doerne militis prout in litteris item 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure de Busco 

de hereditaria paccione septem modiorum siliginis eiusdem mensure quam 

paccionem septem modiorum siliginis dicte mensure Henricus (dg: fi) 

quondam dictus Cort solvendam habuit hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex manso qui fuerat quondam Gheenkini de Eijsche sito in 

Beilver in parochia de Haren et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli consistentibus prout dictum mansum cum suis attinentiis universis 

Godefridus Vos sub sua cultura habere consueverat perexcepto quodam 

domistadio sito ibidem in quo Margareta Vets morabatur et quem mansum cum 

suis attinentiis dicto domistadio reservato dictus quondam Henricus Cort 

dederat ad pactum Arnoldo van den Rubossche de Beilver pro septem modiis 

siliginis hereditarie paccionis dicte mensure et quam paccionem duorum 

modiorum siliginis primodictus Ghisbertus erga Rutgherum Cort filium 

quondam Henrici Cort et Henricum filium eiusdem Rutgheri emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# 

Gerardo filio Gerardi de Aa (dg: supportavit) cum litteris et aliis et 

jure #et cum omnibus arrest[adiis] et jure (dg: ....... ....... .......)# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1182 p 013r 02 do 04-03-1400. 

Gerardus zv Gerardus van Aa: een stenen huis, erf, tuin en hofstad van 
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wijlen Ghisbertus van de Doorn, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed. 

 

[G]erardus filius Gerardi de Aa domum lapideam et aream et ortum et 

domistadium quondam Ghisberti de Spina sito[s in] Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem. 

 

BP 1182 p 013r 03 do 04-03-1400. 

Gerardus zv Gerardus van Aa droeg over aan Ghisbertus van Doorn zvw 

Ghisbertus van Doorn (1) een stenen huis, erf, tuin en hofstad, van wijlen 

voornoemde Ghisbertus van Doorn, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van Jacobus van Os enerzijds en erfgoed van Egidius van 

Doorn anderzijds, (2) een tuin, achter voornoemd stenen huis, tuin en 

hofstad, zoals wijlen voornoemde Ghisbertus van Doorn daarin was overleden, 

(3) een b-erfcijns van 10 schelling, die Theodericus Waelwijns soen 

betaalde aan wijlen voornoemde Ghisbertus van Doorn, gaande uit een huis en 

erf van voornoemde Theodericus, in Den Bosch, in de Vughterstraat, zoals al 

deze goederen aan eerstgenoemde Gerardus gekomen waren na erfdeling na 

overlijden van zijn overgrootouders wijlen voornoemde Ghisbertus van Doorn 

en diens vrouw Agnes. 

 

Gerardus filius Gerardi !Aa domum lapideam et aream ac ortum et 

domistadium quondam Ghisberti de Spina (dg: ad) sito[s in] Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem Jacobi de Os ex uno et inter hereditatem 

Egidii de Spina ex alio atque quendam ortum situm retro domum lapideam 

ortum [et] domistadium predictas! cum suis attinentiis universis prout 

dictus quondam Ghisbertus de Spina [17in eisdem decessit] atque 

hereditarium censum X solidorum quem Theodericus Waelwijns soen dicto 

quondam Ghisberto de Spina solvere con[suevit] annuatim ex domo et area 

eiusdem Theoderici sita in Busco in vico Vu[chtensi] prout huiusmodi 

domus lapidea area ortus domistadium ac ortus et census primodicto 

Gerardo (dg: mediante) de morte dicti quondam (dg: Gerardi) Ghisberti de 

Spina et Agnetis sue uxoris proavi et proavie eiusdem Gerardi successione 

hereditarie sunt advoluti et sibi mediante hereditaria divisione prius 

habita inter ipsum et suos in hoc coheredes cess[erunt] in partem prout 

in litteris quas vidimus hereditarie supportavit Ghisberto de Spina filio 

dicti quondam Ghisberti cum omnibus litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et 

Wolph datum quinta ante invocavit. 

 

1182 p.014v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1400. 

 

BP 1182 p 014v 01 do 04-03-1400. 

Cristianus zv Cristianus Becker zvw Albertus van den Berghe verkocht aan 

Gerardus Coelnere zvw Zanderus gnd Coelnere, tbv hem en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Lambertus van Hezelt, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft in 

een huis en erf van wijlen Willelmus Clijnge smid svv voornoemde verkoper, 

in Den Bosch, aan de dijk, tussen erfgoed van Gerardus Heerken enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Halle anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns, (2) de helft in 2 stukken beemd van wijlen voornoemde 

Theodericus, achter voornoemd huis en erf, naast erfgoed van wijlen 

Henricus Becker enerzijds en erfgoed van Henricus van Kreijelt anderzijds. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

[Cr]istianus filius Cristiani (dg: filii) Becker filii quondam Alberti 

van den Berghe legitime vendidit Gerardo Coelnere filio quondam Zanderi 

dicti Coelnere ad opus sui et ad! Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

                         
17 Aanvulling op basis van BP 1179 p 142v 02. 
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Lamberti de (dg: Eten Hoesteren) #Hezelt# vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Gerardi et Heijlwigis seu alterius eorum diutius viventis et non ultra 

Remigii et in Busco tradendam ex (dg: domist) medietate ad dictum 

venditorem spectante in domo et area quondam Willelmi Clijnge fabri (dg: 

generi) #soceri# olim dicti venditoris sita in Busco ad aggerem! inter 

hereditatem Gerardi Heerken ex uno et inter hereditatem Henrici de Halle 

ex alio atque ex medietate ad dictum venditorem !in duabus peciis prati 

dicti quondam Theoderici sitis (dg: in) retro dictam domum et aream juxta 

hereditatem quondam Henrici Becker ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Kreijelt ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis ex dicta 

medietate dicte domus et aree de jure solvendo et sufficientem facere et 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes Vlochoven et Loze 

datum quinta (dg: post) ante invocavit. 

 

BP 1182 p 014v 02 do 04-03-1400. 

Zanderus zvw Henricus gnd Zanders soen van Os beloofde aan de secretaris, 

tbv Heijlwigis dvw Johannes van Ghelre van Os, 28 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

-. 

Zanderus filius quondam Henrici dicti Zanders soen (dg: promisit super) 

de Os promisit super omnia #mihi ad opus# Heijlwigi filie quondam 

Johannis de Ghelre de Os XXVIII Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Tesdtes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 014v 03 do 04-03-1400. 

Aleijdis wv Ghisbertus Sluijsmans machtigde Arnoldus van der Sluijsen haar 

erfgoederen, met hun dijken, in Lithoijen te beheren. 

 

Aleijdis relicta quondam Ghisberti Sluijsmans dedit et contulit Arnoldo 

van der Sluijsam plenam potestatem et mandatum speciale regendi (dg: 

peciam terre quatuor h) suas hereditates sitas in parochia de Lijttoijen 

cum suis aggeribus ad dictas hereditates de jure spectantibus et cum hiis 

omnia et singula per dictum Arnoldum (dg: Slu) van der Sluijsen faciendi 

ordinandi et disponendi que dicta Aleijdis etc usque ad eius revocacionem 

etc. Testes Tijt et Wolph datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1182 p 014v 04 ±do 04-03-1400. 

Eustatius van Hedechusen droeg over aan Hermannus ?gnd ...... de helft van 

½ morgen land, in Tefelen, ter plaatse gnd in die Rijmaden, tussen Johannes 

Wijnrics soen enerzijds en erfgoed behorend aan de vicarius van Tefelen 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, met 

4 voet maasdijk in Oijen in de schouw van Megen, ter plaatse gnd Over 

Reeke, tussen de dijk van erfg vw ...... ...... en de dijk van erfg vw 

Henricus van Beke, verder belast met zegedijken, waterlaten en sloten. De 4 

voet maasdijk behoren {waarschijnlijk: niet leesbaar} niet alleen bij deze 

halve morgen maar ook bij andere erfgoederen van wijlen Johannes van Lent. 

Voornoemde Hermannus beloofde de 4 voet zó te onderhouden dat voornoemde 

Eustatius, erfg vw voornoemde Johannes van Lent en hun erfgoederen daarvan 

geen schade ondervinden. 

 

Eustatius de Hedechusen (dg: dim) medietatem ad se spectantem in (dg: 

quodam iugere) #dimidio!# terre sito in parochia de Tefelen in loco dicto 

in die Rijmaden inter hereditatem Johannis Wijnrics soen ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad vicarium de Tefelen ex alio et que medietas 

annuatim dividitur contra reliquam medietatem dicti dimidii iugeris terre 

(dg: ut) prout ibidem sita est ut dicebat simul cum quatuor (dg: di) 

pedatis aggeris [M]ose sitis in parochia de Oijen in circumspectione 

dicta scouwe de Megen (dgh: in l) ad locum dictum Over Reeke [inter 
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aggerem] heredum quondam ...... ...... [et] inter aggerem heredum quondam 

Henrici de Beke ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno ?dicto ...... 

...... ...... ...... ...... ...... ...... [excep]tis (dg: dictis) 

zegediken et aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus et 

exceptis dictis quatuor [pedatis aggeris Mose] ...... ...... ...... 

...... ...... [ad] alias hereditates quondam Johannis de Lent (dg: d... 

d.) spectantibus (dg: et q) ut dicebat et quas (dg: qs) quatuor [pedatas] 

...... ...... ...... ...... ...... deinceps perpetue in bona disposicione 

observabit [sic quod] dicto Eustatio et heredibus dicti quondam Johannis 

de Lent ...... ...... ...... quondam Johannis de Lent dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum ut dictus Hermannus super habita [et 

habenda] ...... ...... ...... ...... 

 

BP 1182 p 014v 05 ±do 04-03-1400. 

Een brief opstellen van de wederbelofte. 

 

Et fiet littera (dg: dicte) de dicta repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 014v 06 ±do 04-03-1400. 

Gertrudis dvw Willelmus gnd Writer van Oesterwijc droeg over aan Arnoldus 

Houtappel, tbv de kerkfabriek van Oisterwijk, een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit (1) 

een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, tussen Gheerlacus Wellens enerzijds 

en Gerardus gnd van Laerhoven anderzijds, (2) een huis, erf en tuin, in 

Oisterwijk, tussen Arnoldus gnd Coman enerzijds en Hermannus Cleijnnael 

anderzijds, welke pacht Willelmus zv Willelmus die Writer tbv voornoemde 

Gertrudis gekocht18 had van Johannes van Eele. 

 

Gertrudis filia quondam Willelmi dicti Writer de Oesterwijc #cum tutore# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

[solvendam hereditarie] purificationis et in Oesterwijc tradendam et 

deliberandam ex domo (dg: et ar) area et orto sitis in Oesterwijc inter 

hereditatem Gheerlaci [19Wel]lens ex uno et inter hereditatem Gerardi 

dicti de Laerhoven ex alio atque ex domo area et orto sitis in Oesterwijc 

inter hereditatem Arnoldi dicti Coman ex (dg: u) uno et inter hereditatem 

Hermanni Cleijnnael ex alio quam paccionem Willelmus [filius Willelmi die 

Writer] ad opus dicte [Gertrudis] erga Johannem de Eele emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Houtappel 

ad opus fabrice ecclesie de Oesterwijc cum litteris et jure promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 014v 07 ±do 04-03-1400.  

Godefridus Sceijvel zvw Johannes Sceijvel droeg over aan Bartholomeus zv 

Nijcholaus ....... Meus soen zijn recht van momberschap over zijn zuster 

Zoeta dvw voornoemde Johannes en over haar goederen. Voornoemde Godefridus 

machtigde voornoemde Bartholomeus al haar cijnzen, pachten en renten te 

manen en haar goederen te beheren. 

 

Godefridus Sceijvel filius quondam Johannis Sceijvel (dg: de) totum jus 

mamburnitatis [sibi competentem] in Zoeta sua sorore filia dicti quondam 

Johannis et in bonis quibuscumque eiusdem Zoete supportavit Bartholomeo 

filio !Nijholai ....... Meus (dg: dg: Meus) soen promittens super omnia 

ratam servare et !Nicholaus dictus Godefridus (dg: det) dedit dicto 

Bartholomeo plenam potestatem monendi etc omnes census pacciones et 

redditus dicte Zoete et regendi omnia bona eiusdem Zoete. Testes datum 

supra. 

 

                         
18 Zie ← BP 1181 p 154v 03 di 20-08-1398, verkoop van de erfpacht. 
19 Aanvulling op basis van BP 1181 p 154v 03. 
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BP 1182 p 014v 08 ±do 04-03-1400. 

Elizabeth dvw Henricus gnd Custer van Oesterwijc droeg over aan Johannes zv 

Wolphardus een b-erfpacht die Bertoldus Stempel eertijds beurde, gaande uit 

een beemd gnd het Feneken, in Oisterwijk, welke pacht aan voornoemde 

Henricus Custer behoorde en nu aan haar behoort, en welke beemd nu behoort 

aan Johannes zv Wolphardus. Noch zij noch erfg vw voornoemde Henricus 

Custer zullen de pacht voortaan manen op voornoemd stuk beemd. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici dicti Custer de Oesterwijc cum tutore 

quandam hereditariam paccionem quam Bertoldus Stempel #dudum# solvendam 

habuit annuatim ex (dg: quadam pecia) quodam prato dicto tFeneken #(dg: 

Johanni filio Wolph)# sita in parochia de Oesterwijc et que paccio 

postmodum ad dictum Henricum Custer spectare consuevit et quam paccionem 

nunc ad se spectare dicebat #et (dg: que pa) quod pratum nunc ad Johannem 

filium Wolphardi# hereditarie supportavit Johanni filio Wolphardi 

promittens cum tutore super omnia (dg: habita ratam servare) warandiam et 

obligationem deponere et quod nec ipsa et quecumque heredes dicti quondam 

Henrici Custer dictam paccionem numquam de cetero nec petent nec monebunt 

ad et supra dictam peciam prati. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 014v 09 ±do 04-03-1400. 

Godefridus van der Spanct zv Lambertus van den Camp verkocht aan Johannes 

zvw Henricus Roefs soen van Stiphout een stuk beemd, gnd die Epoel, in 

Sint-Oedenrode, tussen de plaats gnd Neijnsel en de plaats gnd Veretzel, 

naast het water gnd die Dommel, tussen erfgoed dat was van Arnoldus 

Stamelart van Spanct enerzijds en erfgoed van Truda wv Sijmon gnd Moen van 

Langel anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Godefridus verworven had van 

Arnoldus zvw Johannes van der Spanct. 

 

Godefridus van der Spanct filius Lamberti van den Camp peciam prati 

dictam die Epoel sitam in parochia de Rode sancte Ode inter locum dictum 

Neijnsel et inter locum dictum Veretzel juxta aquam dictam die Dommel 

inter hereditatem que fuerat Arnoldi Stamelart de Spanct ex uno et inter 

hereditatem Trude relicte quondam Sijmonis dicti (dg: Moe Moen de La) 

Moen de Langel ex alio quam peciam prati dictus Godefridus erga Arnoldum 

filium quondam Johannis van der Spanct acquisiverat prout in litteris 

[hereditarie vendidit] Johanni filio quondam Henrici Roefs soen de 

Stiphout supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.015r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1400. 

 

BP 1182 p 015r 01 do 04-03-1400. 

Arnoldus van Dijeperbeke en ....... zvw Godefridus die Weder beloofden aan 

Johannes Lijsscap 24 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Jan (do 24-

06-1400) en 23 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke [et] ....... [filius] quondam Godefridi die Weder 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Lijsscap XXIIII Stramp[roetsche 

gulden] seu valorem nativitatis Johannis et XXIII Stramproetsche gulden 

seu valorem Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Spanct 

datum [20quinta] ante invocavit. 

 

BP 1182 p 015r 02 do 04-03-1400. 

Goeswinus Moedel van der Donc gaf uit aan Willelmus zv Johannes gnd Cantor 

(1) de windmolen gnd Creijtenmolen met ondergrond en rechten, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (2) een hofstad aldaar, naast de 

                         
20 Aanvulling op basis van BP 1182 p 016v 01. 
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molen, tussen de gemeint enerzijds en Johannes van der Scoer anderzijds, 

welke hofstad bij de molen hoort; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 penning 

oude cijns aan de hertog, (b) een b-erfcijns van 17 pond geld aan erfg vw 

Walterus Watermael, (c) een b-erfcijns van 42 schelling  geld aan de kerk 

van Oisterwijk en aan altaren van die kerk, (d) een b-erfcijns van 6 

Hollandse gulden of de waarde aan de H.Geest in Oisterwijk, en thans voor 

(e) een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. Voornoemde Willelmus beloofde binnen een jaar een huis ter 

waarde van 40 Stramprooise gulden op de hofstad te bouwen. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc molendinum venti dictum Creijtenmolen cum 

suis fundo et jure situm in parochia de Oesterwijc ad locum dictum (dg: 

Oesterwijc) Udenhout atque quoddam domistadium situm ibidem juxta dictum 

molendinum (dg: inter ra) inter communitatem ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Scoer ex alio et quod domistadium ad dictum molendinum 

venti spectat ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Willelmo filio 

Johannis dicti Cantor ab eodem hereditarie possidenda pro II denariis 

(dg: ex) antiqui census domino duci ex premissis solvendis et pro 

hereditaria! (dg: p) censu decem et septem librarum monete heredibus 

quondam Walteri Watermael et hereditario censu XLII (dg: mo) solidorum 

monete ecclesie (dg: et presbitris) de Oesterwijc et (dg: presbitris) 

#altaribus# eiusdem ecclesie atque hereditario censu sex Hollant gulden 

seu valorem mense (dg: #sc# de Oer) sancti spiritus in Oesterwijc (dg: 

exinde sol) annuatim ex premissis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit promisit insuper super omnia quod ipse supra dictum 

domistadium infra annum proxime futurum edificabit et situari procurabit 

domum valentem (dg: quinquaginta) #quadraginta {in margine sinistra: XL}# 

Stramproetsche gulden. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 03 do 04-03-1400. 

Johannes van der Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Donc (dg: testes datum) prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 04 do 04-03-1400. 

Voornoemde Willelmus, Hessello Goebels soen, Willelmus van Riel, Petrus van 

den Scoer en Johannes Betten soen beloofden aan Goeswinus Moedel 50 

Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1400) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Hessello Goebels soen Willelmus de Riel Petrus van den 

Scoer #et# Johannes Betten soen (dg: Johannes) promiserunt indivisi super 

omnia Goeswino Moedel L Stramproetsche gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 05 do 04-03-1400. 

Voornoemde vijf beloofden aan voornoemde Goeswinus Moedel 50 Stramprooise 

gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een 

jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dicti quinque promiserunt indivisi super omnia dicto Goeswino Moedel L 

Stramproetsche gulden seu valorem et unum modium siliginis mensure de 

Busco a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 06 do 04-03-1400. 

Voornoemde vijf beloofden aan voornoemde Goeswinus Moedel 50 Stramprooise 
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gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over twee 

jaar (vr 02-02-1403) te betalen en te leveren. 

 

Dicti quinque promiserunt indivisi super omnia dicto Goeswino Moedel L 

Stramproetsche gulden seu valorem et unum modium siliginis mensure de 

Busco a purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 07 do 04-03-1400. 

Voornoemde vijf beloofden aan voornoemde Goeswinus Moedel 50 Stramprooise 

gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over drie 

jaar (za 02-02-1404) te leveren. 

 

Dicti quinque promiserunt indivisi super omnia dicto Goeswino Moedel L 

Stramproetsche gulden seu valorem et unum modium siliginis mensure de 

Busco a purificationis proxime futuro ultra tres annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 08 do 04-03-1400. 

De broers Jacobus, Nijcholaus en Johannes, kvw Berwinus Claes soen van Os, 

verkochten aan Johannes Delijen soen van Os 1 morgen land, in Oss, ter 

plaatse gnd den K...... B......, tussen Henricus zvw Ghisbertus van Os 

gewantsnijder enerzijds en wijlen Gerardus gnd Oeden anderzijds, belast met 

sloten die ernaast liggen. 

 

Jacobus Nijcholaus et Johannes fratres liberi quondam Berwini Claes soen 

de Os unum iuger terre situm in parochia de Os ad locum dictum den 

K...... B...... inter hereditatem (dg: ..) Henrici filii quondam 

Ghisberti de Os pannicide ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi 

dicti Oeden ex alio (dg: prout) ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni Delijen soen de Os promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: tamquam de allodio) exceptis fossatis sibi 

adiacentibus et ad dictum juger terre de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 015r 09 do 04-03-1400. 

Zanderus zvw Henricus Zanders soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zanderus filius quondam Henrici Zanders soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 10 do 04-03-1400. 

Hermannus schoenmaker zvw Hermannus gnd Hermans soen verkocht aan Henricus 

Coelborner zvw Henricus Coelborner een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Jacobus Roelofs 

soen enerzijds en voornoemde Henricus koper anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Hermannus sutor filius quondam Hermanni dicti Hermans soen hereditarie 

vendidit Henrico Coelborner filio quondam Henrici Coelborner hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia (dg: 

de Vucht) sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum Crumvoert inter 

hereditatem Jacobi Roelofs soen ex uno et inter hereditatem dicti Henrici 

emptoris ex alio. 

 

BP 1182 p 015r 11 do 04-03-1400. 

Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner gaf uit aan Hermannus 

schoenmaker zvw Hermannus gnd Hermans soen een stuk land, 4 lopen rogge 

groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Jacobus 
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Roelofs soen enerzijds en eerstgenoemde Henricus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de helft van 1½ oude groot aan de hertog en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Henricus Coelborner filius quondam Henrici Coelborner peciam terre (dg: 

dimidium) quatuor lopina siliginis in semine capientem sitam in parochia 

de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert inter hereditatem 

Jacobi Roelofs soen ex uno et inter hereditatem primodicti Henrici ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Hermanno sutori filio 

quondam Hermanni dicti Hermans soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

(dg: l) medietate unius et dimidii grossorum antiquorum domino duci 

annuatim exinde solvenda danda et solvenda a dicto Hermanno (dg: he) etc 

atque pro hereditaria paccione (dg: unius) dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in (dg: 

Busco) Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Tijt et Wolph 

datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 12 do 04-03-1400. 

Gerardus Hillen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hillen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 13 do 04-03-1400. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker en Johannes Rijc zv Henricus Rijc 

bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus van Herpen verkochten aan 

Johannes zvw Petrus van Eirde 1 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Groet Hoeve, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Arnoldus Egens en 

Henricus zv Metta Arts anderzijds, met een eind strekkend aan Erenbertus 

van der Strijp en met het andere eind aan Jordanus zvw Theodericus van 

Herende, belast met 1 oude groot aan de grondheer. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de Herpen pistoris et Johannes #Rijc# 

filius Henrici Rijc pistoris maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Rodolphi #de Herpen# unum bonarium prati situm 

in parochia de Scijnle in loco dicto die Groet Hoeve inter hereditatem 

Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem (dg: Lambe) Arnoldi (dg: Ege) 

Egens et Henrici filii Mette Arts ex alio tendens cum uno fine ad 

hereditatem Erenberti van der Strijp [et] cum reliquo fine ad hereditatem 

Jordani filii quondam Theoderici de Herende ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni (dg: Pe) filio quondam Petri de Eirde promittentes 

indivisi super omnia warandiam et (dg: al) obligationem deponere excepto 

uno grosso antiquo domino (dg: domino) fundi exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 015r 14 do 04-03-1400. 

Voornoemde Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker en Johannes Rijc zv 

Henricus Rijc bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus van Herpen gaven 

uit aan Nijcholaus zvw Henricus gnd Goidewert (1) een stuk land, gnd dat 

Peex Stuc, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbossche, tussen Willelmus zvw 

Henricus Scoenmaker enerzijds en wijlen Marcelius van Os anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene ?weg en met het andere eind aan de beemden 

gnd die ghemeijn beemde, (2) een stuk land, gnd dat Appelteren, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Wijbossche, {p.016} tussen erfgoed van de 

H.Geest in Schijndel enerzijds en Walterus van der Locht anderzijds, met 

een eind strekkend aan Godefridus zvw ....... van der Hautart en met het 

andere eind aan Reijnkinus Reijners soen; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan 

voornoemde Rodolphus te leveren. 
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Dicti Rodolphus et Johannes filius Henrici Rijc ut supra peciam terre 

dictam dat Peex Stuc sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbossche inter hereditatem Willelmi filii quondam Henrici Scoenmaker ex 

uno et inter hereditatem quondam Marcelii de Os ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem ?viam [et cum] reliquo fine ad (?dg: communia) prata 

dicta die ghemeijn beemde atque peciam! dictam dat Appelteren sitam in 

parochia et loco predictis 

 

1182 p.016v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1400. 

 quinta post misericordiam: donderdag 06-05-1400. 

 

BP 1182 p 016v 01 do 04-03-1400. 

[inter hereditatem] sancti spiritus in Scijnle ex uno et inter 

hereditatem Walteri van der Locht ex alio tendentem  cum uno fine ad 

hereditatem Godefridi filii quondam ....... van der (dg: Hoi) Hautart 

(dg: ex uno et inter) #et cum reliquo fine ad# hereditatem Reijnkini 

Reijn[er]s soen (dg: ex alio) ut #dicebant# dederunt ad hereditarium 

pactum Nijcholao filio quondam Henrici dicti Goidewert ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda (dg: eis ab alio #integraliter dicto Rodolpho ab 

alio# hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Tijt et Wolph datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1182 p 016v 02 do 04-03-1400. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes Rijc 18 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Mathias aanstaande (do 24-02-1401) te betalen. 

 

Dictus (dg: Godefridus) #Nijcholaus# promisit super omnia dicto (dg: 

Rodolpho filio quondam Rodolphi de Herpen pistoris) #Johanni Rijc# XVIII 

Hollant gulden seu valorem (dg: s) ad festum (dg: Petri ad cathedram 

proxime p) Mathije proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 016v 03 do 04-03-1400. 

Voornoemde Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker en Johannes Rijc zv 

Henricus Rijc bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus van Herpen gaven 

uit aan Willelmus van den Eijnde zvw Willelmus van den Eijnde een stuk 

land, die Lange Acker, in Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen 

Mijchael zvw Willelmus van Overacker en Jordanus zvw Theodericus van 

Herende enerzijds en Henricus van Arkel en Erenbertus van den Strijpt 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg gnd den Kercpat en met 

het andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren aan voornoemde Johannes Rijc. 

 

Dicti Rodolphus et Johannes ut supra peciam terre #die Lange Acker# sitam 

in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter hereditatem 

Mijchaelis filii quondam Willelmi de Overacker (dg: ex uno et) et Jordani 

filii quondam Theoderici de Herende ex uno et inter hereditatem Henrici 

de Arkel (dg: ex alio tendentem) et Erenberti van den Strijpt ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem viam dictam den (dg: Kerc) Kercpat 

(dg: ex u) et cum reliquo fine ad communem viam (dg: atque quandam peciam 

terre sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem Nijcholai 

Hagen ex uno et inter hereditatem Weijndelmoedis van den Broec ex alio et 

Godefridi de Os ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Arnoldi van 

den Broec et cum reliquo fine !Margarete van den Eijnde) ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Willelmo van den Eijnde filio quondam 

Willelmi van den Eijnde ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda integraliter dicto 

Johanni Rijc ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 



Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 35 

premissis promittentes indivisi super omnia ....... et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 016v 04 do 04-03-1400. 

Voornoemde Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker en Johannes Rijc zv 

Henricus Rijc bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus van Herpen 

verkochten aan Willelmus van den Eijnde zvw Willelmus van den Eijnde een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen Nijcholaus 

gnd Hagen enerzijds en Weijndelmoedis van den Broec en Godefridus van Os 

anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus van den Broec en met het 

andere eind aan Margareta van den Eijnde. 

 

Dicti (dg: Rodolph) Rodolphus et Johannes Rijc ut supra quandam peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne (dg: 

inter) inter hereditatem Nijcholai dicti Hagen ex uno et inter 

hereditatem Weijndelmoedis van den Broec (dg: .. .) et Godefridi de Os ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Arnoldi van den Broec (dg: ex 

uno) et cum reliquo fine ad hereditatem Margarete van den Eijnde ut 

dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Willelmo van den 

Eijnde filio quondam Willelmi van den Eijnde promittentes indivisi super 

omnia (dg: ratam servare) warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 016v 05 do 04-03-1400. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Rodolphus 49 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Mathias-Apostel aanstaande (do 24-02-1401) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Rodolpho quadraginta novem 

Hollant gulden seu valorem ad festum Mathije apostoli proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 016v 06 do 04-03-1400. 

Voornoemde Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker en Johannes Rijc zv 

Henricus Rijc bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus van Herpen 

verkochten aan Elizabeth dvw Willelmus van Overacker ½ bunder beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd in Hennens Hoeve, tussen 

erfg van Luijta gnd Hannen enerzijds en Mijchael zvw Willelmus van 

Overacker anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus van Beke en met 

het andere eind aan erfg van voornoemde Luijta Hannen, belast met ½ oude 

groot aan de grondheer. 

 

Dicti Rodolphus et Johannes Rijc (dg: ..) dimidium bonarium prati situm 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Eilde in loco dicto in Hennens 

Hoeve inter hereditatem (dg: Lamberti) heredum (dg: Lute) Luijte dicte 

Hannen ex uno et inter hereditatem (dg: Nijcholai) Mijchaelis filii 

[quondam] Willelmi de Overacker (verbeterd uit: Overacken) ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem Arnoldi de Beke et cum reliquo fine 

ad hereditatem heredum [dicte Luijte] Hannen prout ibidem situm est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Elizabeth filie quondam Willelmi de 

Overacker promittentes indivisi super [omnia] ....... et obligationem 

deponere excepto dimidio grosso antiquo domino fundi exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 016v 07 do 04-03-1400. 

Destijds had Johannes zvw Johannes gnd Uleman de oudere alle goederen, die 

aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

vader Johannes Ulemans resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

Cristina wv voornoemde Johannes Ulemans, verkocht aan Johannes gnd Becker 

zvw Johannes die Heirde. Voornoemde Johannes Becker droeg thans over aan de 

secretaris, tbv voornoemde Cristina, het deel dat aan eerstgenoemde 
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Johannes zvw Johannes Uleman gekomen was na overlijden van voornoemde 

Johannes Uleman resp. aan hem zal komen na overlijden van voornoemde 

Cristina, in een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Uleman, in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Yser 

enerzijds en erfgoed van Petrus Caudehoven anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Johannis dicti 

Uleman senioris omnia et singula bona primodicto Johanni de morte dicti 

quondam Johannis Ulemans sui patris successione advoluta et post mortem 

Cristine (dg: s) relicte eiusdem quondam Johannis Ulemans successione 

[advolvenda] quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie (dg: 

ven) vendidisset Johanni dicto Becker filio quondam Johannis die Heirde 

prout in litteris [constitutus igitur coram scabinis] infrascriptis 

dictus Johannes Becker totam partem et omne jus que et quod primodicto 

Johanni filio quondam Johannis Uleman de morte eiusdem quondam Johannis 

Uleman successione sunt advolute et post mortem dicte Cristine 

advolventur #in domo et area (dg: ...) dicti quondam Johannis Uleman sita 

in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem quondam (dg: Petri) 

#Johannis# de Yser ex uno et inter hereditatem Petri Caudehoven ex alio# 

supportavit mihi ad opus dicte Cristine cum litteris et ?occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 016v 08 do 06-05-1400. 

Thomas en Mabelia, kvw Arnoldus Stamelart van de Kelder, verkochten aan hun 

broer Johannes 2/3 deel in een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penning gerekend, met 

Sint-Katherina in Den Bosch te betalen, gaande uit een huis en hofstad in 

Geffen en 5 lopen land van eertijds Henricus zv Hilla van Erpe van Gheffen 

aldaar, ter plaatse gnd .... Venne, welke cijns Arnoldus Meleman gekocht 

had van Margareta dvw Johannes Cuper, en welke cijns nu aan hen behoort 

(dg: Walterus van den Poel verklaarde dat hij de cijns betaalt uit zijn 

erfgoederen in Geffen). 

 

(dg: Johannes) Thomas et Mabelia liberos! quondam Arnoldi Stamelart de 

Penu #cum tutore duas tercias partes ad se spectantes in# hereditario 

censu viginti solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

(dg: pro se) antiquo pro sedecim denariis in hiis computato dando et 

solvendo anno quolibet in festo beate Katherine et ad Buscumducis (dg: ad 

we) tradendo de domo et domistadio (dg: sitis in Gheffen atque de tribus 

lopinatis terre quondam Godefridi Henrici filie Hille de Erpe de Gheffen) 

sitis in Gheffen atque de quinque lopinatis terre #dudum# Henrici filii 

(dg: qu) Hille de Erpe de Gheffen ibidem consistentibus in loco dicto 

(dg: .....) #....# Venne quem censum Arnoldus Meleman erga Margaretam 

filiam quondam Johannis Cuper emendo acquisiverat (dg: et quem censum) 

prout hec [et] alia in litteris continentur et quem censum nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Willelmo filio quondam 

Rodolphi de Zelant) #Johanni eorum fratri# supportaverunt cum litteris 

(dg: et aliis occacione) promittentes (dg: super o) cum tutore ratam 

servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte 

heredum dicti quondam Arnoldi Meleman deponere (dg: Quo facto Walterus 

van den Poel palam recognovit quod ipse nunc dictum censum solvere 

tenetur ex suis hereditatibus sitis in parochia de Geffen testes datum 

supra). Testes Tijt et Spina datum quinta post miam. 

 

BP 1182 p 016v 09 do 06-05-1400. 

Jacobus van Vladeracken machtigde Rodolphus Rover Vos te manen 20 franken 

en 25 Hollandse gulden, die wijlen Philippus Jozollo verschuldigd was aan 

voornoemde Jacobus en die hij bij zijn overlijden aan voornoemde Jacobus 

verschuldigd was gebleven. 
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Jacobus de Vladeracken dedit et contulit Rodolpho Rover Vos plenam 

potestatem monendi et assequendi XX francken et XXV Hollant [gulden] quos 

Philippus (dg: Jo) quondam Jozollo dicto Jacobo debebat et in morte 

eiusdem Philippi mansit debens dicto Jacobo et cum hiis [etc] ad 

revocationem etc. Testes (dg: datum supra) Tijt et Wolph datum supra. 

 

1182 p.017r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1400. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 05-03-1400. 

 

BP 1182 p 017r 01 do 04-03-1400. 

Gobelinus die Pelser van Eijndoven verkocht aan jkvr Agnes van Hoechescot 

dvw hr Johannes van Hoechscot een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit een huis en 

tuin, in Eindhoven, in der Volre Straat, tussen erfgoed van Mijchael gnd 

Baggen enerzijds en erfgoed van Theodericus van Ghestel anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment en een 

b-erfcijns van 1 oude schild. 

 

Gobelinus die Pelser de Eijndoven hereditarie vendidit domicelle Agneti 

de Hoechescot filie quondam domini Johannis de Hoechscot [hereditariam 

paccionem] dimidii modii siliginis mensure de (dg: Bi) Eijndoven 

solvendam hereditarie purificationis et in Eijndoven tradendam ex domo et 

orto sitis in Eijn[doven] in vico dicto der Volre Straet inter 

hereditatem Mijchaelis dicti (dg: p) Baggen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Ghestel ex alio u[t dicebat] promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: X) 

hereditario censu X solidorum communis pagamenti et hereditario censu 

unius aude scilt exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Tijt et Wolph datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1182 p 017r 02 do 04-03-1400. 

Godefridus zvw Matheus gnd Hoenen soen van Druenen verkocht aan Hermannus 

Stickers een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 roeden gnd gerden land, in Druenen, 

tussen Walterus zv Johannes gnd Oemen soen enerzijds en Johannes zvw 

Henricus die Bije anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de 

plaats gnd ter Scoet toe, (2) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Druenen, tussen Ghisbertus die Vrieze enerzijds en Willelmus Meus soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd te Waude 

toe, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat. 

 

Godefridus filius quondam Mathei dicti Hoenen soen de Druenen hereditarie 

vendidit Hermanno Stickers hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex tribus virgatis dictis gherden terre sitis in parochia de 

Druenen inter hereditatem Walteri filii Johannis dicti Oemen soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis filii (dg: H) quondam Henrici die Bije ex 

alio tendentibus a (dg: ..) communi platea ad locum dictum ter Scoet 

#toe# atque ex domo et orto et hereditatibus !adiacentibus sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Ghisberti die Vrieze ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Meus soen ex alio tendentibus a communi platea usque 

ad locum dictum (dg: te) te Waude toe ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

nostri ducis et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte 

mensure exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 017r 03 do 04-03-1400. 

Henricus van Doorn verkocht aan hr Adam, tbv Arnoldus Hoernken, een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit ongeveer 4 
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bunder broekland, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd des 

Lozen Hoeve, tussen Mijchael zvw Willelmus van Overacker enerzijds en 

Arnoldus van der Broec anderzijds, reeds belast met 4 oude groot aan de 

grondheer. 

 

Henricus de Spina hereditarie vendidit #domino Ade ad opus# Arnoldi 

Hoernken hereditarium censum (dg: IIIIor) #sex# librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quatuor bonariis #vel circiter# terre 

paludialis sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Eilde in loco 

dicto des Lozen Hoeve inter hereditatem (dg: Mijchal) Mijchaelis filii 

quondam Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der 

Broec ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor grossis 

antiquis domino fundo! exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Loze et Wolphart datum supra. 

 

BP 1182 p 017r 04 do 04-03-1400. 

Ludovicus van ...l beloofde aan Johannes van den Wijngarde 100 nieuwe 

Gelderse gulden, vandaag 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de 

waarde, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Ludovicus de ...l promisit super omnia Johanni van den Wijngarde (dg: ad 

opus Henrici de Ranst) centum novos Gelre gulden quales pro presenti 

solvunt XXXVI gemeijn placken seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1182 p 017r 05 do 04-03-1400. 

Petrus zvw Johannes Erenbrechts soen van Kessel beloofde aan Johannes van 

den Wijngarde 33 nieuwe Gelderse gulden, vandaag 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Johannis (dg: Er.) Erenbrechts soen de Kessel 

promisit super omnia Johanni van den Wijngarde XXXIII novos Gelre quales 
?scilicet pro presenti solvunt XXXVI gemeijn placken seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1182 p 017r 06 vr 05-03-1400. 

Henricus van den Velde en Marcelius zv Alardus Zelen soen van Os beloofden 

aan Ludovicus Asinarius etc 18 oude Franse schilden met Pasen aanstaande 

(zo 18-04-1400) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus van den Velde et (dg: Marcellus) Marcelius filius Alardi Zelen 

soen #de Os# promiserunt indivisi super omnia Ludovico (dg: Jozollo) 

Asinario etc XVIII scuta vetera Francie ad pasca proxime futurum 

persolvenda sub pena I. Testes (dg: datum supra) Vlochoven et Tijt datum 

sexta ante invocavit. 

 

BP 1182 p 017r 07 vr 05-03-1400. 

Destijds had Katherina wv Cristianus gnd Blancmans gerechtelijk gekocht van 

....... ....... en Gerardus gnd Vuchts alle goederen van Arnoldus zvw 

Martinus zvw Arnoldus Govij. Voornoemde Katherina had vervolgens die 

goederen overgedragen aan haar moeder Eefsa wv Johannes Hoenken en aan 

Eefsa en Cristina, dv voornoemde Katherina en wijlen Cristianus Blancmans. 

Voornoemde Katherina wv Cristianus Blancmans, haar dochter Cristina en 

Nijcholaus zvw Ghibo Scuerman ev Eefsa, dv voornoemde Katherina en wijlen 

Cristianus, verkochten thans aan Henricus Keelbreker zvw Henricus 

Keelbreker een n-erfcijns van 8 pond geld, uit een b-erfcijns21 van 12 pond 

voornoemd geld, welke cijns van 12 pond voornoemde Arnoldus zvw Martinus 

                         
21 Zie ← BP 1180 p 220v 06 wo 04-11-1394, overdracht van een erfcijns van 23 

gulden uit de cijns van 12 gulden. 
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beurde, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 

een huis en erf van Goeswinus van Engelen, in Den Bosch, over de Visbrug, 

tussen erfgoed van Gerardus Loijen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Willelmus van den Zande anderzijds, welke cijns van 12 pond aan voornoemde 

Katherina gekomen was na overlijden van haar voornoemde moeder Eefsa. 

 

Notum sit universis quod cum Katherina relicta quondam Cristiani dicti 

Blancmans omnia bona Arnoldi filii quondam Martini filii quondam Arnoldi 

(dg: Gov) Gov[22ij] erga ....... ....... ....... Gerardum dictum Vuchts 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset et 

cum deinde dicta Katherina anted[icta] bona [?omnia hereditarie?] 

supportasset Eefse sue matri relicte quondam Johannis Hoenken atque Eefse 

et Cristine filiabus pre-(dg: imo)-dicte Katherine ab eadem Katherina [et 

dicto] quondam Cristiano Blancmans pariter genitis prout in litteris quas 

vidimus constitute! igitur coram scabinis infrascriptis antedicta 

Katherina relicta Cristiani Blancmans et Cristina eius filia predicta cum 

tutore et Nijcholaus filius quondam Ghibonis Scuerman maritus et tutor 

legitimus Eefse [sue] uxoris filie dictorum Katherine et quondam 

Cristiani !predicti hereditarium censum octo librarum monete de 

hereditario censu X[II] librarum dicte monete quem censum XII librarum 

dictus Arnoldus filius quondam Martini predicti solvendum habebat 

annuatim et hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area Goeswini de [Engel]en sita in Buscoducis ultra pontem piscium inter 

hereditatem Gerardi Loijen ex uno et inter hereditatem quondam Wi[llelmi] 

van den (dg: Zanden) Zande ex alio et qui census! XII octo librarum dicte 

Katherine de morte dicte quondam Eefse sue (dg: u) matris jure 

successionis advolutum esse dicebant hereditarie vendiderunt [23Henrico] 

Keelbreker filio quondam Henrici Keelbreker supportaverunt !dictis 

litteris et aliis et jure occacione promittentes cum tutore indivisi 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 017r 08 vr 05-03-1400. 

Arnoldus zvw hr Henricus van Nuwelant ridder verkocht aan Jacobus van den 

Hoevel de helft van 2 morgen land, Bossche maat, in Nuland, ter plaatse gnd 

die Cort Hoeven, tussen voornoemde Jacobus van den Hoevel enerzijds en 

wijlen Godefridus van Erpe anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Jacobus, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Arnoldus filius quondam domini Henrici de Nuwelant militis medietatem 

duorum iugerum terre (dg: ad se spectantium sitorum) mensure de Busco ad 

se spectantium sitorum in parochia de Nuwelant in loco dicto die Cort 

Hoeven inter hereditatem Jacobi van den Hoevel ex uno et inter 

hereditatem quondam Godefridi de Erpe ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta dictam (dg: dic) hereditatem dicti Jacobi 

hereditarie vendidit dicto Jacobo van den Hoevel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus ad 

dictam medietatem de jure spectantibus. Testes dominus Theodericus et 

Loze datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1182 p 017r 09 vr 05-03-1400. 

Gheerlacus van Zonne zv Arnoldus, Johannes van Dormalen en Nijcholaus zvw 

Nijcholaus Willems soen beloofden24 aan Rodolphus van Gravia 48 nieuwe 

Gelderse gulden, vandaag 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de 

                         
22 Aanvulling op basis van BP 1180 p 220v 06. 
23 Aanvulling op basis van BP 1182 p 017r 10. 
24 Zie → VB 1799 f 191v 02 ma 09-01-1402, Geerlec van Sonne Arnts soen was gericht … aen allen goide Claes soen wilner Claes Willems 

soens overmids een geloeft van XLVIII nuwe Gelre gulden welke die voirgenoemde Geerlec Jan van Dormalen ende die voirgenoemde 

Claes soen wilner Claes geheijten Willems soen als principael saecwoude omgesceijden op hen ende op alle hoir goide geloeft hadden 

Roelof van den Grave in scepenen scoutbrieven van Den Bosch ende welc summe gelts die voirs Geerlec alleen ende nijement anders betaelt 
heet gelijc als die voirs Roelof dat openbaerlic bekent heet. 
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waarde, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Gheerlacus de Zonne filius Arnoldi Johannes de Dormalen et Nijcholaus 

filius quondam Nijcholai Willems soen promiserunt indivisi super omnia 

Rodolpho de Gravia XLVIII novos Gelre gulden scilicet tales quales (dg: 

solve) solvunt pro presenti XXXVI gemeijn p[lacken] seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 017r 10 vr 05-03-1400. 

Een vidimus maken van 3 brieven, (1) littera sine..., (2) beginnend met 

“Katherina wv Cristianus Blancmans”, (3) beginnend met “Destijds”, en 

Henricus zvw Henricus Keelbreker beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan Johannes zv Johannes van Zonne smid. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum est littera sine... et altera 

incipit Katherina relicta quondam Cristiani Blancmans et tercia notum sit 

et Henricus filius quondam Henrici Keelbreker promisit super omnia 

tradere Johanni filio Johannis de Zonne fabri ut in forma. Testes Loze et 

Tijt datum supra. 

 

1182 p.018v. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 05-03-1400. 

 dominica invocavit: zondag 07-03-1400. 

 secunda post invocavit: maandag 08-03-1400. 

 

BP 1182 p 018v 01 vr 05-03-1400. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder droeg over aan hr Theodericus 

Venbossche priester (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis 

en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van hr Theodericus 

Ghegel priester enerzijds en erfgoed van Henricus Leijdecker anderzijds, 

welke cijns aan wijlen voornoemde Walterus van Os was verkocht door 

Johannes gnd Snegghelen en zijn kinderen Johannes, Ermegardis en 

Engelberna, (2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, een helft 

te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een 

huis en erf van wijlen Henricus Werneri, in Den Bosch, in de Gorterstraat, 

tussen een ledige hofstad enerzijds en erfgoed van Henricus Leijdecker 

anderzijds, van welke cijns Gerardus Scade zvw Gerardus Scade afstand25 had 

gedaan tbv eerstgenoemde Walterus, en welke cijnzen nu aan eerstgenoemde 

Walterus behoren. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico dicto Gorterstraet inter 

hereditatem domini Theoderici Ghegel presbitri ex uno et inter 

hereditatem Henrici Leijdecker ex alio venditum dicto quondam Waltero de 

Os a Johanne dicto Snegghelen Johanne Ermegarde et Engelberna liberis 

primodicti Johannis prout in litteris atque hereditarium censum XX 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de domo et area quondam Henrici Werneri (dg: nuc ad Jo) 

sita in Buscoducis in vico (dg: Gr) dicto Gorterstrate inter vacuum 

domistadium ex uno et inter hereditatem Henrici Leijdecker ex alio et 

super censu XX solidorum jamdicto Gerardus Scade filius quondam Gerardi 

Scade ad opus primodicti Walteri renunciavit prout in litteris et quos 

census primodictus Walterus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit domino Theoderico Venbossche presbitro cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes Vlochoven 

                         
25 Zie ← BP 1179 p 543r 01 ma 10-03-1393, afstand doen van de erfcijns. 
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et Wolph datum sexta (dg: p) ante invocavit. 

 

BP 1182 p 018v 02 zo 07-03-1400. 

Jkvr Cristina dvw Reijnerus van Zonne verkocht aan haar natuurlijke zoon 

Nijcholaus alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

Arnoldus Nollekens Geroncs en alle goederen die aan haar toekomen volgens 

testament van wijlen voornoemde Arnoldus Nollekens. De brief overhandigen 

aan haar/hem of Lucas van Erpe. 

 

Domicella Cristina filia quondam Reijneri de Zonne cum tutore omnia bona 

sibi de morte quondam Arnoldi #Nollekens# Geroncs successione advoluta et 

omnia bona sibi vigore testamenti dicti quondam Arnoldi Nollekens 

competentia (dg: ut dicebat q) ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Nijcholao suo filio naturali promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Loze et Wolph datum dominica invocavit. Tradetur littera 

sibi vel Luce de Erpe. 

 

BP 1182 p 018v 03 ma 08-03-1400. 

De broers Goeswinus, Johannes van Loen en Albertus en hun zuster 

Theoderica, kvw Albertus Goeswijns soen, en Petrus zvw Henricus gnd Vleminc 

ev Mechtildis dvw voornoemde Albertus Goeswijns soen verkochten aan 

Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts soen (1) 2½ hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd op Nolleren, tussen Petrus zvw Johannes Erenbrechts soen 

enerzijds en kvw Johannes die Jonge anderzijds, (2) een erfgoed gnd een 

halve wijke, in Kessel, ter plaatse gnd op ?den ?Dijken, naast kvw Thomas 

gnd Erenbrechts soen, welke erfgoederen behoorden aan wijlen Theodericus 

Kerijs?, belast met maasdijken, zegedijken en waterlaten. 

 

Goeswinus Johannes de Loen et Albertus fratres #et Theoderica eorum 

soror# liberi quondam Alberti Goeswijns soen #cum tutore# Petrus (dg: H) 

filius quondam Henrici dicti Vleminc maritus et tutor Mechtildis sue 

uxoris filie dicti quondam Alberti Goeswijns soen duo et dimidium (dg: 

iug) hont terre sita in parochia de Kessel ad locum dictum op Nolleren 

inter hereditatem Petri filii quondam (dg: Joh) Johannis Erenbrechts soen 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis die Jonge ex alio 

atque hereditatem dictam een halve wijke sitam in parochia predicta ad 

locum dictum op [?den ?Dij]ken juxta hereditatem liberorum quondam Thome 

dicti Erenbrechts soen (dg: ex uno et inter h) et que hereditates (dg: 

fu) ad (dg: The) quondam Theodericum Ke[?r]ijs sp[ectare con]sueverant ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Goeswini! filii quondam Johannis 

Erenbrechts soen promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis aggeribus Mose et zegediken et 

aqueductibus ad premissa de jure spectantibus ut dicebat. Testes Loze et 

Wolph datum secunda post invocavit. 

 

BP 1182 p 018v 04 ma 08-03-1400. 

Gerardus gnd Huge zvw Arnoldus gnd Neve beloofde aan de secretaris tbv 

Henricus Rijxken zvw Johannes 600 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

(dg: .. H) Gerardus dictus Huge filius quondam Arnoldi dicti Neve 

promisit super omnia #mihi ad opus# Henrici Rij[x]ken filii quondam 

Johannis sexcentos novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Tijt et Spina datum secunda post [invocavit]. 

 

BP 1182 p 018v 05 ma 08-03-1400. 

Elizabeth wv Johannes van Brabant droeg over aan haar kinderen Johannes en 

Nijcholaus haar vruchtgebruik in alle goederen waarin voornoemde Johannes 

was overleden, uitgezonderd in het huis en de tuin van wijlen voornoemde 

Johannes, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen 
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Henricus ... ....... enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Johannis de Braba[nt] cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus ....... in quibus dictus quondam 

Johannes decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis excepto 

[et] sibi reservato suo usufructu sibi competente in domo et orto dicti 

[quondam Johan]nis sitis (dg: in territ) infra libertatem oppidi de Busco 

ad locum dictum Dungen inter hereditatem Henrici .... ....... ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat supportavit Johanni et 

Nijcholao suis liberis promittens (dg: s) cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 018v 06 ma 08-03-1400. 

Voornoemde broers Johannes en Nijcholaus, kvw Johannes van Brabant, 

beloofden aan hun moeder Elizabeth een lijfpacht van 18 lopen rogge, 

Bossche maat, met ....... onder de vrijdom van de stad Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, in het woonhuis van voornoemde Elizabeth te leveren, 

gaande uit al hun goederen. Voorts zullen ze hun moeder turf leveren, 

mogelijk uit te steken uit .. roeden turf van hun moeder. Daarnaast zullen 

ze haar huis en tuin onderhouden en waarschijnlijk ook alle cijnzen betalen 

die hieruit gaan. 

 

(dg: dictus) Dicti Johannes et Nijcholaus fratres liberi quondam Johannis 

de Brabant promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et 

soluturos [Eliza]beth sue matri annuam et vitalem pensionem XVIII 

lopinorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte 

[Elizabeth et non] ultra ....... ....... et infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Dungen in domo habitationis dicte Elizabeth 

[tradendam ex] omnibus bonis dictorum fratrum habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et quod [i]p[si] J[ohannes 

et] Nijcholaus fratres ....... et deliberabunt dicte [Elizabeth] sue 

matri anno quolibet ad vitam eiusdem Elizabeth et non ultra cespites (dg: 

.. ?duobus) [dictos] ....... [b]leckelinc ....... ....... virgatis 

cespiti ?dicte ?matris evellendos et quod ipsi Johannes et Nijcholaus 

[domum et ortum] ....... ....... ....... [a]d vitam [d]icte Elizabeth in 

bona disposicione et quod ipsi Johannes et Nijcholaus fratres solve... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ex [dictis] domo 

et orto [de jure] solvendos sic quod dicte Elizabeth dampna exinde non 

eveniant quovis modo. Testes datum [supra]. 

 

BP 1182 p 018v 07 ma 08-03-1400. 

Voornoemde Elizabeth wv Johannes van Brabant machtigde Johannes van 

Middegael haar renten, pachten, cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Dicta Elizabeth dedit potestatem Johanni de Middegael monendi etc suos 

redditus pacciones census et credita que sibi debentur et debebuntur 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 018v 08 ma 08-03-1400. 

Johannes Meelman zvw Henricus Meelman, Willelmus Donc ev Zoeta dvw 

voornoemde Henricus Meelman, Aleijdis dvw Johannes Meelman, Danijel 

Roesmont ev Heijlwigis, en Arnoldus Lemkens ev Mechtildis, dvw voornoemde 

Johannes Meelman, verkochten aan Dijna dvw voornoemde Johannes Meelman een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, hofstad en aangelegen bosje, en 

geheel een erfgoed van Rutgherus van Slabroec van Nijsterle, in Nistelrode, 

welk erfgoed in 31 gedeelten is verdeeld, welke pacht Henricus Pelke 

gekocht had van voornoemde Rutgherus van Slabroec, en welke pacht aan 

wijlen hr Walterus Meelman priester gekomen was na erfdeling na overlijden 

van voornoemde Henricus Pelke, en welke pacht aan hen gekomen was na 
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overlijden van voornoemde hr Walterus. 

 

Johannes Meelman filius quondam Henrici Meelman Willelmus [26Donc] 

maritus et tutor legitimus Zoete sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

Meelman Aleijdis filia quondam Johannis Meelman cum tutore (dg: j) 

Danijel Roesmont maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris #et# 

Arnoldus Le[m]kens maritus et tutor legitimus (dg: Arnoldi Lemkens 

maritus) Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Meelman 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco (dg: 

so) dandam et solvendam anno quolibet in festo beati Andree apostoli et 

ad Buschumducis tra[dendam] et deliberandam #de# bonis infrascriptis 

videlicet de domo domistadio et silvula quadam dictis domo et domistadio 

ad[iacente] ....... et de tota hereditate Rutgheri de Slabroec de 

Nijsterle sita! in parochia de Nijsterle quam hereditatem idem Rutgherus 

ad triginta unam portiones divisim iacentem esse dicebat et quam 

paccionem Henricus Pelke erga dictum Rutgherum de Slabroec emendo 

acquisiverat #prout in litteris# et quam paccionem domino quondam Waltero 

Meelman presbitro de morte eiusdem quondam Henrici Pelke (dg: fore) .... 

.... successione advolutam et (dg: s) eidem domino Waltero mediante 

hereditaria (dg: p..) divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 

coheredes in partem cessisse dicebat et quam paccionem eis de morte dicti 

quondam domini Walteri (dg: in parte) successione advolutam esse dicebat 

etc hereditarie vendiderunt Dijne filie dicti quondam Johannis Meelman 

cum litteris et aliis [et jure] promittentes (dg: super omnia) cum tutore 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Loze et Wolph datum supra. 

 

1182 p.019r. 

 secunda post invocavit: maandag 08-03-1400. 

 

BP 1182 p 019r 01 ma 08-03-1400. 

Johannes Gerijt? soen van Os ev Heijlwigis dvw Johannes zvw Johannes 

Kersmaker droeg over aan Johannes zvw Franco van Gheldorp, tbv hem en zijn 

vrouw Mechtildis dvw Reijnerus van Leende, voor de duur van hun leven resp. 

van de langstlevende (1) de helft, die aan hen behoort, in een erfpacht van 

1 ?mud rogge, maat van Geldrop, die voornoemde Johannes gnd Vrancken soen 

van Gheldorp beloofd had aan wijlen voornoemde Johannes zvw Johannes 

Kersmaker, met Lichtmis in Geldrop te leveren, gaande uit (1a) een kamp in 

Geldrop, ter plaatse gnd die Hostat, tussen hr Henricus van Gheldorp 

enerzijds en Gertrudis gnd Gielijs dochter anderzijds, (1b) 1 vracht 

hooiland, in Geldrop, ter plaatse gnd die Stride Beemt, tussen Godefridus 

Scoenmaker enerzijds en Johannes Willems soen anderzijds, (2) de helft, die 

aan eerstgenoemde Johannes behoort, in een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat 

van Geldrop, die Johannes zvw Franco van Gheldorp schoenmaker beloofd had 

aan wijlen voornoemde Johannes zvw Johannes Kersmaker, met Lichtmis in 

Geldrop te leveren, gaande uit (2a) ½ mudzaad roggeland, in Geldrop, tussen 

hr Henricus van Gheldorp investiet van Geldrop enerzijds en Godefridus 

Scoenmaker anderzijds, (2b) 1 zesterzaad roggeland, in Geldrop, beiderzijds 

tussen voornoemde hr Henricus, (2c) 1 bunder beemd, in Geldrop, ter plaatse 

gnd op het Goer, tussen voornoemde hr Henricus enerzijds en Johannes Colen 

soen anderzijds. De langstlevende krijgt de helft van voornoemde helften 

van de erfpachten. 

 

(dg: Johannes filius) #Johannes Ger[ijt?] soen de Os maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam# quondam Johannis filii 

quondam Johannis Kersmaker (dg: legitime s vendidit Johanni #de Gheldorp# 

filio quondam Franconis de Brach Braechusen [ad opus] sui et ad opus p 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Reijneri de Leende vitalem pensionem) 

medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius [?modii] 

                         
26 Aanvulling op basis van BP 1182 p 019r 02. 
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siliginis mensure de Geldorp quam paccionem Johannes dictus Vrancken soen 

de Gheldorp promisit se daturum et soluturum dicto quondam Johanni filio 

quondam Johannis (dg: Ker) Kersmaker hereditarie purificationis et in 

Geldorp (dg: tradendam) traditurum ex quodam campo sito in parochia de 

Gheldorp in loco dicto die Hostat inter hereditatem domini Henrici de 

Gheldorp ex uno et inter hereditatem Gertrudis dicte (dg: Gie Gil) 

Gielijs dochter ex alio atque ex una plaustrata feni sita in dicta 

parochia in loco dicto die Stride Beemt inter hereditatem Godefridi 

Scoenmaker ex uno et inter hereditatem Johannis Willems soen ex alio 

atque medietatem ad primodictum Johannem spectantem in hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis dictus Johannes filius quondam Franconis de Gheldorp 

sutor promisit se daturum et soluturum dicto quondam Johanni filio 

quondam Johannis Kersmaker hereditarie purificationis et in (dg: Gheldor) 

Gheldorp tradendam ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de 

Gheldorp inter hereditatem domini Henrici de Gheldorp investiti de 

Gheldorp ex uno et inter hereditatem Godefridi Scoenmaker ex alio atque 

ex una sextariata terre siliginee sita in dicta parochia inter 

hereditatem dicti domini Henrici ex (dg: uno et inter) utroque latere 

coadiacentem insuper ex uno bonario prati sito in dicta parochia in loco 

dicto !dicto op tGoer inter hereditatem dicti domini Henrici ex uno et 

inter hereditatem Johannis Colen soen ex alio prout in litteris legitime 

supportavit dicto Johanni filio quondam Franconis de Gheldorp ad opus sui 

et ad opus Mechtildis sue uxoris filie (dg: dicti) quondam Reijneri de 

Leende (dg: promittens sui ad opus) ab eisdem Johanne filio (dg: dicti) 

quondam Franconis et Mechtilde sua uxore quoad vixerint possidendam 

promittens super omnia ratam servare (dg: s) et obligationem in dicta 

medietate dictarum paccionum existentem deponere tali condicione quod 

alter dictorum Johannis filii Franconis et Mechtildis sue uxoris diutius 

vivens in humanis medietatem (dg: mediatim) dicte medietatis dictarum 

paccionum quoad vixerit ad vitam ....... poss[idebit et] cum ambo mortui 

fuerint etc. Testes Loze et Wolph datum (dg: supra) secunda post !post 

invocavit. 

 

BP 1182 p 019r 02 ma 08-03-1400. 

Johannes Meelman zvw Henricus Meelman, Willelmus Donc ev Zoeta dvw 

voornoemde Henricus Meelman, de gezusters Aleijdis en Dijna, dvw Johannes 

Meelman, en Arnoldus gnd Lemkens ev Mechtildis dvw voornoemde Johannes 

Meelman verklaarden dat hen afrekening gedaan is door hr Johannes Backe, 

Danijel Roesmont en Theodericus van den Hoevel zv Cristianus, executores 

testamenti van wijlen hr Walterus Meelman priester, van de goederen die 

wijlen voornoemde hr Walterus nagelaten heeft, van de goederen die hij aan 

hen had vermaakt en van de goederen die er toen nog overbleven. 

 

Johannes Meelman filius quondam Henrici Meelman Willelmus Donc maritus et 

tutor legitimus Zoete sue uxoris filie dicti quondam Henrici Meelman 

Aleijdis (dg: re) et Dijna sorores filie quondam Johannis Meelman cum 

tutore et Arnoldus dictus Lemkens maritus et tutor legitimus Mechtildis 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis Meelman palam recognoverunt eis 

legitimum computum et rationem et assignationem fore factas per dominum 

Johannem Backe et Danijelem Roesmont et Theodericum van den Hoevel filium 

Cristiani executores testamenti quondam domini Walteri Meelman presbitri 

scilicet de omnibus bonis que dictus quondam dominus Walterus in sua 

morte post se reliquit et de omnibus bonis que dictus quondam dominus 

Walterus eis legaverat et de omnibus bonis que supercreverunt ultra 

legata et debita (dg: et) eiusdem quondam domini Walteri ut dicebant 

clamantes inde quitos et promiserunt cum tutore divisim scilicet quilibet 

eorum pro se super omnia quod si dicti dominus Johannes Bac Danijel et 

Theodericus (dg: .......) #seu eorum alter# occacione executionis dicti 

testamenti dicti quondam domini Walteri ac inde emergentium impetentur in 

judicio spirituali vel seculari vel alias ....... ....... quod extunc 
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ipsi dictos dominum Johannem Bac (dg: Rodolphum) #Danijelem# et 

Theodericum ab huiusmodi impeticione relevabunt et indempnes observabunt 

#scilicet quilibet eorum pro quinta parte# prout et in quantum dicti 

dominus Johannes Bac Danijel et Theodericus seu eorum alter huiusmodi 

dampna per duos testes sive fuerint scabini sive non fuerint scabini 

poterint probare et docere (dg: testes datum supra) scilicet quilibet 

eorum pro quinta parte huiusmodi dampnorum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 019r 03 ma 08-03-1400. 

(dg: Hiervan een instrument maken). 

 

(dg: et fiet instrumentum super eodem). 

 

BP 1182 p 019r 04 ma 08-03-1400. 

Lambertus zvw Arnoldus Lambrechts soen van Vlimen en Cristianus zvw 

Henricus Dircs soen ev Cristina dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan 

Theodericus Wagebaert (1) de helft, die aan Jutta tante van voornoemde 

Lambertus en Cristina, wv Danijel gnd Wagebart, behoorde in 5½ roeden gnd 

gerden land, onder de vrijheid van Waalwijk, tussen wijlen Berta Priems 

enerzijds en wijlen Gerardus Waghebaerts anderzijds, strekkend vanaf de 

Maas tot aan de plaats gnd ter Meer toe, (2) ¼ deel, dat aan voornoemde 

Lambertus, Cristianus en Cristina gekomen was na overlijden van voornoemde 

Jutta, in 7½ hont land, in voornoemde vrijheid van Waalwijk, ter plaatse 

gnd in Oijer Camp, tussen voornoemde Theodericus Wagebaert enerzijds en 

Petrus Hagen anderzijds, welke helft van de 5½ roeden en welk ¼ deel van 

voornoemde 7½ hont land aan voornoemde Lambertus, Cristianus en Cristina 

gekomen was na overlijden van voornoemde Jutta, met lasten. 

 

Lambertus (dg: Arts soen u) filius quondam Arnoldi Lambrechts soen de 

Vlimen #et Cristianus filius quondam Henrici Dircs soen maritus et tutor 

legitimus Cristine sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi# medietatem que 

ad Juttam (dg: uxorem a relictam suam) materteram dictorum (dg: s) 

#Lamberti et Cristine# relictam quondam Danijelis dicti Wagebart 

spectantem! in (?dg: q) quinque et dimidia virgatis dictis gherden terre 

sitis infra (dg: parochia) #libertatem (dg: de)# de Waelwijc inter 

hereditatem quondam Berte Priems ex uno et inter hereditatem quondam 

Gerardi Waghebaerts ex alio tendentibus a Mosa ibidem usque ad locum 

dictum ter Meer toe ut dicebant (dg: et que medietas dictarum quinque et 

dimidie dimidie virgatarum terre dicto Lamberto #Cristiano# et Cristine 

sue uxori de morte eiusdem quondam Jutte sue matertere successione fuerat 

advoluta ut dciebant) atque quartam partem (dg: di) dictis Lamberto 

Cristiano et Cristine de (dg: mede dicti) de morte dicte quondam Jutte 

successione advolutam in septem et dimidio hont terre sitis in dicta (dg: 

parochia) #libertate# in loco dicto in Oijer Camp inter hereditatem 

Theoderici Wagebaert ex uno et inter hereditatem Petri Hagen ex alio et 

que (dg: quarta pars d) medietas dictarum quinque et dimidie virgatarum 

terre et que quarta pars dictorum septem et dimidii hont terre dictis 

Lamberto Cristiano et Cristine de morte dicte quondam Jutte successione 

(dg: es) sunt advolute #prout ibidem per mensuram dictam hoefslach site 

sunt# cum suis oneribus ad premissa spectantibus (dg: ad) et annuatim 

exinde solvendis ut dicebant hereditarie vendiderunt #dicto# Theoderico 

Wagebaert promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 019r 05 ma 08-03-1400. 

Gerardus Huge zvw Arnoldus Neve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Huge filius quondam Arnoldi Neve prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1182 p 019r 06 ma 08-03-1400. 

Voornoemde Lambertus zvw Arnoldus Lambrechts soen van Vlimen en Cristianus 

zvw Henricus Dircs soen ev Cristina dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan 

Godefridus Gielijs soen (1) de helft, die aan wijlen voornoemde Jutta tante 

van voornoemde Lambertus en Cristina behoorde, in 2 roeden gnd gerden land, 

in de vrijheid van Waalwijk, tussen Elizabeth gnd Ghiben en haar kinderen 

enerzijds en wijlen voornoemde Danijel Wagebarts anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan de Maas, (2) de helft, die aan wijlen 

voornoemde Jutta behoorde, in 4 roeden gnd gerden land met gebouwen, in de 

vrijheid van Waalwijk, tussen voornoemde Elizabeth Ghiben en haar kinderen 

enerzijds en Petrus die Gruijter anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan de plaats gnd ter Meer toe, welke 2 roeden en 4 roeden met de 

gebouwen wijlen voornoemde Danijel Wagebaert verworven had van erfg vw 

Heijlwigis van Essche, {p.020} (3) de helft, die aan wijlen voornoemde 

Jutta behoorde in 6 hont land, in de vrijheid van Waalwijk, ter plaatse gnd 

die Middelste Camp, tussen Berisius van Breda enerzijds en Jacobus Yden 

soen anderzijds, welke helften van voornoemde goederen aan voornoemde 

Lambertus, Cristianus en Cristina gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Jutta, met de lasten. 

 

Dicti Lambertus et Cristianus ut supra medietatem que ad dictam quondam 

Juttam materteram olim dictorum Lamberti et Cristine spectabat in duabus 

virgatis dictis gherden terre sitis in (dg: parochia) #libertate# de 

Waelwijc inter hereditatem (dg: et liberorum quonda) Elizabeth dicte 

Ghiben et eius liberorum ex uno et inter hereditatem quondam #dicti# 

Danijelis Wagebarts #ex alio tendentibus a communi platea usque ad Mosam# 

et (dg: quas duas virgatas dictas gherden terre dictus quondam Danijel 

Wagebaert erga heredes quondam Heijlwigis de Essche) acquisiverat atque 

medietatem que ad dictam (dg: Ju) quondam Juttam spectabat in quatuor 

virgatis dictis [g]herden terre sitis in dicta (dg: parochia) #libertate# 

inter hereditatem dictorum Elizabeth Ghiben et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem Petri die Gruijter ex alio (dg: ...) tendentibus a 

communi platea ad locum dictum (dg: die) #ter# Meer toe (dg: atque 

medietatem ad dictam Jutt) cum suis edificiis et quas duas virgatas ?cum 

quatuor virgatas terre cum suis edificiis dictus quondam Danijel 

Wagebaert erga (dg: El.. Heij) heredes quondam Heijlwigis de (dg: Essche) 

Es[sche] 

 

1182 p.020v. 

 secunda post invocavit: maandag 08-03-1400. 

 

BP 1182 p 020v 01 ma 08-03-1400. 

acquisiverat atque medietatem que ad (dg: di) dictam quondam Juttam 

spectabat in sex hont terre sitis in dicta (dg: parochia) #libertate in 

loco dicto die Middelste Camp# inter hereditatem Berisii de Breda ex uno 

et inter hereditatem Jacobi Yden soen ex alio (dg: te) et que medietates 

premissorum dictis Lamberto Cristiano et Cristine de morte dicte quondam 

Jutte successione sunt advolute ut dicebant #prout ibidem per mensuram 

dictam hoefslach site sunt# cum suis oneribus (dg: co) ad premissa 

spectantibus et exinde solvendis ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Godefrido Gielijs soen promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Tijt et Wolph datum secunda 

post invocavit. 

 

BP 1182 p 020v 02 ma 08-03-1400. 

Gerardus Huge zvw Arnoldus Neve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Huge filius quondam Arnoldi Neve prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1182 p 020v 03 ma 08-03-1400. 

Voornoemde Lambertus zvw Arnoldus Lambrechts soen van Vlimen en Cristianus 

zvw Henricus Dircs soen ev Cristina dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan 

Zegerus Pauwels soen de helft, die aan wijlen voornoemde Jutta behoorde, in 

4 roeden gnd gerden land, onder de vrijheid van Waalwijk, ter plaatse gnd 

in die Hoeve, tussen voornoemde Zegherus Pauwels soen enerzijds en Martinus 

gnd Bonifaes swager anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die Camp 

Sloet tot aan de sloot gnd Sloet aldaar naast het wiel, welke 4 roeden 

wijlen voornoemde Danijel Wagebaert verworven had van Elizabeth wv Franco 

Rijcouts soen, haar zoon Arnoldus en Johannes zv Jacobus Monijns soen szv 

voornoemde Elizabeth, en welke helft aan voornoemde Lambertus, Cristianus 

en Cristina gekomen was na overlijden van voornoemde Jutta, met lasten. 

 

Dicti Lambertus et Cristianus ut supra medietatem que ad dictam quondam 

Juttam spectabat in (dg: quod) quatuor virgatis dictis gherden terre 

sitis infra libertatem dictam vriheijt de Waelwijc #in loco dicto in die 

Hoeve# inter hereditatem Zegheri (dg: Pa) Pauwels soen ex uno et inter 

hereditatem Martini (dg: Ger) dicti (dg: Berisii) Bonifaes swager ex alio 

tendentibus cum! a loco dicto die Camp Sloet usque ad fossatum dictum 

Sloet situm ibidem juxta gurgitem prout ibidem per mensuram dictam 

hoefslach site sunt (dg: et que medietas dictis Lamberto) quas quatuor 

virgatas terre dictus quondam Danijel Wagebaert erga Elizabeth relictam 

Franconis Rijcouts soen et Arnoldum eius filium et Johannem filium Jacobi 

Monijns soen generum eiusdem Elizabeth acquisiverat et que medietas 

dictis Lamberto Cristiano et Cristine de morte dicte quondam Jutte 

successione est advoluta simul cum oneribus ad dictam medietatem 

spectantibus et (dg: ad eandem) ex eadem de jure solvendis ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Zegero Pauwels soen promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 020v 04 ma 08-03-1400. 

Gerardus Huge zv Arnoldus Neve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: H) Gerardus Huge filius Arnoldi Neve prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 020v 05 ma 08-03-1400. 

Voornoemde Zegherus beloofde aan voornoemde Lambertus 2½ Engelse nobel of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-

1400) en de andere helft met ?Pasen over een jaar (zo 03-04-1401). 

 

Dictus Zegherus promisit super omnia dicto Lamberto duo et dimidium 

Enghels nobel seu valorem (dg: ad) mediatim Martini proxime futurum et 

mediatim a festo !proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 020v 06 ma 08-03-1400. 

Godefridus Gielijs soen en Gerardus Dircs soen beloofden aan voornoemde 

Lambertus ?27 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Martinus aanstaande (do 11-11-1400) en de andere helft met Pasen over een 

jaar (zo 03-04-1401). 

 

Godefridus Gielijs soen et (dg: Godefr) Gerardus Dircs soen promiserunt 

indivisi super omnia dicto Lamberto [?XX]VII Engels nobel seu valorem 

mediatim Martini proxime futurum et mediatim a festo Pasche proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 020v 07 ma 08-03-1400. 

Theodericus Wagebart beloofde aan voornoemde Lambertus 27½ Engelse nobel of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-
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1400) en de andere helft met Pasen over een jaar (zo 03-04-1401). 

 

Theodericus Wagebart promisit super omnia dicto Lamberto XXVII et 

dimidium Engels nobel seu valorem mediatim Martini proxime futurum et 

mediatim a festo Pasche proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 020v 08 ma 08-03-1400. 

Gerardus zvw Martinus Monics en Danijel Roesmont verklaarden dat Henricus 

nzv Johannes van de Dijk ¼ deel betaald heeft van 1133 oude schilden27 van 

Frankrijk of van de keizer, die voornoemde Henricus, Jacobus Coptiten, 

Jacobus Steenwech, Egidius zvw Ywanus van Vauderic, Emondus van Hellu28 en 

Enghelbertus Ludinc Pijnappel beloofd hadden aan voornoemde Gerardus en 

Danijel. Voornoemde Jacobus Coptiten, Jacobus Steenwech en Egidius 

beloofden voornoemde Henricus nzv Johannis van de Dijk en Emondus van Hellu 

schadeloos te houden van het resterende ¾ deel. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Martini Monics et Danijel Roesmont palam 

recognoverunt eis per Henricum filium (dg: Jo) naturalem Johannis de 

Aggere fore satisfactum de una (dg: tercia) #quarta# parte mille centum 

et XXXIII aude scilde Francie vel imperatoris quos dictus Henricus et 

Jacobus Coptiten Jacobus Steenwech Egidius filius quondam (dg: Egidii de 

V) Ywani de Vauderic Emondus de Hellu et Enghelbertus Ludinc Pijnappel 

promiserunt dictis Gerardo et Danijeli prout in litteris. Quo facto dicti 

Jacobus Coptiten Jacobus Steenwech [et Egi]dius promiserunt indivisi 

super omnia dictum Henricum filium naturalem Johannis de Aggere et 

Emondum de Hellu de reliquis tribus quartis partibus et a dampnis eis 

exinde evenientibus ac (dg: evenq) eventuris indempnes servare. 

 

BP 1182 p 020v 09 ma 08-03-1400. 

Hr Johannes van Ymmersel ridder en Henricus van Geffen beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 10 Gentse nobel met Pinksteren aanstaande (zo 06-

06-1400; 23+30+31+6=90 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Dominus Johannes de Ymmersel miles et Henricus de Geffen promiserunt 

indivisi super omnia Ludovico Asinario etc X Gentsche nobel ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Loze et 

Spina datum secunda post invocavit. 

 

BP 1182 p 020v 10 ma 08-03-1400. 

(dg: Ludovicus zvw Willelmus gnd Lodewijchs soen). 

 

(dg: Ludovicus filius quondam Willelmi dicti Lodewijchs soen). 

 

BP 1182 p 020v 11 ma 08-03-1400. 

{NB. Afwijkend taalgebruik in dit contract}. 

Ludovicus zvw Willelmus van Den Bosch zvw Ludovicus van den Sporke gaf uit 

aan Gerardus gnd Hesken een huis en erf met toebehoren, gelegen in den 

Nederenbusch opten Werden Berschen Hunen, tussen erfg van Aelbertus 

Voeghels en erfg van Aelbertus Oppenstals enerzijds en de weg anderzijds, 

welk huis en erf met toebehoren wijlen voornoemde Willelmus in erfpacht had 

                         
27 Zie → VB 1799 f 164v 02 ma 10-01-1401, Gerijt soen wilner Marten Monics ende Danijel Roesmont waren gericht … aen allen goide 

Jacops Coptiten Jacop Steenwechs ende Gielijs soen wilner Ywijns van Vauderic Henric soen natuerlec Jans van den Dijc Emonts Rover van 

Hellu ende Engbrecht Ludinc Pijnappels mit scepenen scout brieven. 
28 Zie → VB 1799 f 171v 12 ma 24-01-1401, Emont die ridder van Hellu was gericht … aen allen goide (?dg: [Jacops] Coptiten) (dg: Jacop 

Steenwechs) Gielijs soen wilner Ywijns van Vauderic ende Henrics soen natuerlec Jans van den Dijc overmids letteren van quitancien in den 

welken die voirs Gielijs ende Henric geloift hebben ongesceijden op hen ende op al hoir goide den voirs Emont te quiten tontheffen ende 
temael scadeloes te houden van [een] dusent hondert ende XXXIII auden scilden der munten des keijsers ofs conincs van Vrancrijcs die welc 

Jacop Coptiten Jacop Steenwech Gielijs soen wilner Ywijns van Vauderic Henric nat[uerlec soen] Jans van den Dijc Emont die Rover van 

Hellu ende Engbert Ludinc Pijnappels geloift hadden Gerijt soen wilner Marten Monics ende Danijel Roesmont oft den enen van en 
scepenletteren ....... ....... gelijc die brieve begripen ende [van we]lke geloiften ....... ....... ........ 
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van Johannes zvw Johannes van den Zande, voor een b-erfpacht van 6 pond 10 

schelling kleine Nijmeegse penningen ten tijde gemeenlijk gebruikelijk; de 

uitgifte geschiedde voor voornoemde pacht van 6 pond 10 schelling en thans 

voor een n-erfpacht van 7 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

te betalen. Aleijdis minderjarige sv voornoemde Ludovicus zal, zodra ze 

meerderjarig is, met deze uitgifte instemmen. 

 

Ludovicus filius quondam Willelmi de Buschoducis filii quondam Ludovici 

van den Sporke domum et aream cum omnibus earum attinentiis sitas (dg: t) 

in den Nederenbusch opten Werden Berschen Hunen prout eedem domus et area 

cum omnibus earum attinentiis site sunt inter hereditatem heredum 

Aelberti Voeghels et heredum Aelberti Oppenstals ex uno latere et plateam 

ex alio et quas domum et aream cum omnibus earum attinentiis dictus 

quondam Willelmus tenebat in hereditario pactu a Johanne filio quondam 

Johannis van den Zande scilicet pro hereditario (dg: censu) pactu sex 

librarum et decem solidorum parvorum denariorum Novimagiensium pro 

tempore communiter usualium ut dicebat (dg: hereditarie supportavit) 

dedit et contulit Gerardo dicto Hesken ab eodem Gerardo possidendas pro 

predicto pactu sex librarum et decem solidorum dando a dicto Gerardo 

Hesken (dg: a dicto) hereditarie (dg: termino solucionis ad hoc debito 

et) terminis solucionis ad hoc debitis et consuetis atque pro hereditario 

pactu septem novorum Gelre gulden seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie purificationis ex premissis promittens super omnia ratam 

servare et (dg: ..) aliam obligationem ex parte sui deponere et quod 

Aleijdem suam sororem quamcito ad annos pubertatis pervenerit dicte 

donacioni ad pactum faciet consentire et alter repromisit. Testes Tijt et 
?Loze datum supra. 

 

BP 1182 p 020v 12 ma 08-03-1400. 

Yda wv Arnoldus van den Hoernic en haar kinderen Johannes, Elizabeth en 

Luijtgardis verkochten aan Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst, 

tbv hem en zijn vrouw Luijtgardis dvw Johannes van den Eijnde, een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve van wijlen voornoemde Arnoldus, in Vught 

Sint-Petrus, naast de plaats gnd Wargartshusen, reeds belast met lasten. 

Arnoldus en Gertrudis, minderjarige kv voornoemde Yda en wijlen Arnoldus 

{p.021} van den Hoernic, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, en Willelmus, 

uitlandige zv voornoemde Yda en wijlen Arnoldus, zal zodra hij is 

teruggekeerd, met de verkoop instemmen, garantie beloven aan voornoemde 

Johannes Bloijs en zijn vrouw Luijtgardis en beloven de hoeve van waarde te 

houden. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Yda relicta quondam Arnoldi van den Hoernic (dg: cum Willelmus) Johannes 

Elizabeth et Luijtgardis eius liberi cum tutore legitime vendiderunt (dg: 

..) Johanni Bloijs filio quondam Henrici Bloijs de Zeelst ad opus sui et 

ad opus Luijtgardis sue uxoris filie quondam Johannis van den Eijnde 

vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Johannis Bloijs et Luijtgardis 

sue uxoris (dg: ...) et non ultra (dg: pu) nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex (dg: do) quodam manso dicti quondam Arnoldi sito in parochia 

de Vucht sancti Petri (dg: ad locum dictum) juxta locum dictum 

Wargartshusen et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: ex) oneribus exinde prius solvendis 

et sufficientem facere (dg: et alter diutius) et quod ipsi Arnoldum et 

Gertrudem liberos dictorum Yde et quondam Arnoldi 

 

1182 p.021r. 

 secunda post invocavit: maandag 08-03-1400. 

 tercia post invocavit: dinsdag 09-03-1400. 
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BP 1182 p 021r 01 ma 08-03-1400. 

van den Hoernic (dg: ad) quamcito ad [an]nos pubertatis pervenerint et 

Willelmum filium dictorum Yde (dg: q) et quondam Arnoldi quamcito ad 

patriam redierit [dicte] vendicioni facient consentire et dictis Johanni 

Bloijs et Luijtgardi sue uxori de predicta pensione facient promittere 

warandiam et dictum mansum cum suis attinentiis (dg: pro te) super habita 

et habenda sufficientem facere et alter eorum (dg: diutius) vivens 

integraliter possidebit. Testes Loze et Wolph datum secunda post 

invocavit. 

 

BP 1182 p 021r 02 di 09-03-1400. 

Destijds had Jacobus zvw Arnoldus van Bladel bakker gerechtelijk gekocht 

van Johannes gnd Cortocs linnenklerenwever alle goederen van Johannes gnd 

van Driel. De broers Johannes en Arnoldus, kvw voornoemde Jacobus zvw 

Arnoldus van Bladel, verkochten thans aan Johannes zv Paulus Jans soen van 

Geffen bakker een huis, erf en tuin van voornoemde Johannes van Driel, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Thomas Yden soen 

enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Marcelijs soen anderzijds, welk huis, 

erf en tuin nu aan hen behoort. Zou uit dit huis, erf en tuin meer moeten 

worden betaald dan (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 3 schelling 

geld aan dekaan en kapittel van de kerk in Den Bosch, (3) een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling voornoemd geld aan Theodericus Waelwijns soen, dan 

zullen de verkopers dit in mindering brengen. 

 

Notum sit universis quod cum Jacobus filius quondam Arnoldi de Bladel 

pistoris omnia (dg: bona) et singula bona Johannis dicti de Driel erga 

Johannem dictum !Cortocs textorem lineorum per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris constituti 

igitur coram scabinis infrascriptis Johannes et Arnoldus fratres liberi 

dicti quondam Jacobi filii quondam Arnoldi de Bladel domum et aream et 

ortum (dg: di g s) dicti Johannis de Driel sitos in Busco (dg: in v ad 

finem) #in# vico Orthensi inter hereditatem Thome Yden soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Marcelijs soen ex alio ut dicebant et 

quos domum aream et ortum nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio Pauli Jans soen de Geffen pistori 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et si quod #plus# 

ex dictis domo et area et orto (dg: plus) esset solvendum quam census 

domini ducis et (dg: tres solidi d communis) hereditarius census (dg: 

tres solidi) trium solidorum monete decano et capitulo #ecclesie de 

Busco# et hereditarius census trium librarum et X solidorum dicte monete 

Theodericus! Waelwijns soen ex premissis solvendis hoc dicti venditores 

dicto emptori amonebunt. Teestes Vlochoven et Wolph datum tercia post 

invocavit. 

 

BP 1182 p 021r 03 di 09-03-1400. 

Johannes van Bladel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Bladel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 021r 04 di 09-03-1400. 

Godefridus Posteel zvw Henricus droeg over aan Henricus Priker 8 oude 

schilden, aan hem beloofd door Arnoldus Vrient van Waderle. 

 

Godefridus Posteel filius quondam Henrici octo aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos boni auri et iusti ponderis promissos sibi 

ab Arnoldo Vrient de Waderle prout in litteris supportavit (dg: Yw) 

Henrico Priker cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 021r 05 di 09-03-1400. 

Johannes zv Paulus Jans soen van Geffen bakker beloofde aan Johannes van 
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Bladel 55 Hollandse gulden, 52 gemene plakken voor 1 Hollandse gulden 

gerekend, of ander gouden paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Johannes filius Pauli Jans soen de Geffen pistor promisit super omnia 

Johanni de Bladel LV Hollant gulden scilicet (dg: V) LII gemeijn placken 

pro quolibet Hollant gulden computato seu (dg: va) aliud aureum 

pagamentum iuxta eandem valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 021r 06 di 09-03-1400. 

Arnoldus van der Haseldonc zvw Arnoldus van der Hazeldonc, Ghibo, Agnes en 

Truda, kvw Johannes zvw voornoemde Arnoldus van der Haseldonc, Willelmus 

van den Assche ev Gertrudis dvw Willelmus van den Houdens.... verkochten 

aan Arnoldus zvw Gerardus zvw Theodericus Neven soen, tbv wettige kvw 

Theodericus zvw Goessuinus zvw Theodericus Neven soen, alle goederen, die 

aan hen, Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus van der Hazeldonc, Hermannus en 

Arnoldus, kvw voornoemde Johannes zvw Arnoldus van der Hazeldonc en 

Johannes van Empel en zijn vrouw Jutta dvw voornoemde Johannes zvw 

voornoemde Arnoldus van der Hazeldonc gekomen waren na overlijden van 

Albertus zvw voornoemde Arnoldus van der Hazeldonc, gelegen onder Oirschot. 

Eerstgenoemde Arnoldus en voornoemde Willelmus van den Assche beloofden dat 

voornoemde Elizabeth en haar kinderen nimmer rechten op voornoemde goederen 

zullen doen gelden. Voornoemde Ghibo, Agnes en Truda, kvw voornoemde 

Johannes zvw Arnoldus van den Hazeldonc, beloofden dat voornoemde broers 

Hermannus en Arnoldus, kvw voornoemde Johannes zvw Arnoldus van der 

Hazeldonc, en voornoemde Johannes van Empel en zijn vrouw Jutta nimmer 

rechten op voornoemde goederen zullen doen gelden. Alle voornoemde 

verkopers ontlastten voornoemde wettige kvw Theodericus zvw Goessuinus zvw 

Theodericus Neven soen en hun goederen van alle tegoeden die wijlen 

voornoemde Albertus verschuldigd was aan wijlen zijn voornoemde vader 

Arnoldus van der Haseldonc en van alle beloften die wijlen voornoemde 

Albertus gedaan had aan wijlen zijn voornoemde vader Arnoldus van der 

Haseldonc. Voornoemde verkopers beloofde dat alle erfg vw voornoemde 

Albertus nimmer rechten op de goederen van wijlen voornoemde Albertus 

zullen doe gelden, gelegen in Oirschot, noch op voornoemde tegoeden en 

beloften. 

 

Arnoldus van der Haseldonc (dg: #filius# militis Ghiselbertus filius) 

filius quondam Arnoldi van der Hazeldonc Ghibo (dg: van der Hazeldonc 

filius quondam Johannis filii dicti quondam Arnoldi van der Hazeldonc) 

Agnes et Truda liberi quondam Johannis filii (dg: quondam) dicti quondam 

(dg: Johannis) Arnoldi van der Haseldonc cum tutore Willelmus van den 

Assche maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie quondam 

Willelmi van den Houdens.... omnia bona eis et Elizabeth filie dicti 

quondam Arnoldi van der Hazeldonc et Hermanno et Arnoldo liberis quondam 

(dg: Jo) dicti Johannis filii qu[ondam] Arnoldi van der Hazeldonc atque 

Johanni de Empel et (dg: ..) Jutte sue uxori filie dicti quondam Johannis 

filii (dg: quondam) dicti (dg: Ard va) quondam Arnoldi van der Hazeldonc 

#de morte quondam Alberti filii dicti quondam Arnoldi van der Hazeldonc# 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Oerscot (dg: 

ut) consistentia sive sita ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt 

Arnoldo) hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam (dg: Theoderici 

Ne) Gerardi filii quondam Theoderici Neven soen ad opus liberorum 

#legitimorum {in margine sinistra: legitimorum}# quondam Theoderici filii 

quondam Goessuini filii (dg: ..) quondam Theoderici Neven soen 

promiserunt super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promiserunt insuper primodictus Arnoldus et dictus Willelmus van 

den Assche indivisi super omnia [quod] ipsi dictam Elizabeth et eius 

liberos perpetue tales! quod numquam presument se jus in dictis bonis 

habere (dg: promisit) promiserunt insuper dicti Ghibo Agnes et Truda 
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liberi dicti quondam Johannis filii dicti quondam Arnoldi van den 

Hazeldonc cum tutore indivisi super omnia quod ipsi dictos Hermannum 

Arnoldum fratres liberos dicti quondam Johannis filii dicti quondam 

Arnoldi van der Hazeldonc #et dictos# Johannem de Empel et Juttam suam 

uxorem perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in premissis 

habere insuper dicti omnes (dg: quitaverunt dictos liberos legitimos) 

venditores quitaverunt dictos liberos legitimos dicti quondam Theoderici 

filii quondam Goessuini filii quondam (dg: g) Theoderici Neven soen et 

(dg: eius) eorum bona ab omnibus creditis que dictus quondam Albertus 

debebat dicto quondam Arnoldo van der Haseldonc suo patri et ab (dg: p) 

omnibus promissionibus quas dictus quondam Albertus promiserat dicto 

quondam Arnoldo van der Haseldonc #suo patri# a quocumque (dg: lo) 

tempore evoluto usque in diem presentem promiserunt insuper dicti 

venditores #cum tutore# indivisi super omnia quod ipsi quoscumque heredes 

dicti quondam Alberti perpetue tales habebunt quod numquam presument se 

jus habere in bonis quibuscumque dicti quondam Alberti in parochia de 

Oerscot consistentibus sive sitis et in dictis (dg: d) creditis et 

promissionibus quas! et que dictus quondam Albertus promiserat dicto 

quondam Arnoldo van der Haseldonc suo patri. Testes Vlochoven et 

Theodericus datum supra. 

 

BP 1182 p 021r 07 di 09-03-1400. 

Arnoldus zvw Gerardus zvw Theodericus Neven soen beloofde aan Arnoldus van 

der Haseldonc 60 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor elke gulden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Gerardi filii quondam Theoderici Neven soen 

promisit super omnia Arnoldo van der Haseldonc LX novos Gelre gulden 

scilicet XXXVI (dg: gi) communes placken pro quolibet gulden !vocato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 021r 08 di 09-03-1400. 

Jacobus Coptiten, Jacobus Steenwech en Egidius zvw Ywanus van Vauderic 

verklaarden dat Henricus nzv Johannes van de Dijk ¼ deel betaald heeft van 

1133 oude schilden, die voornoemde Jacobus, Jacobus, Egidius en Henricus, 

Emondus van Hellu en Enghelbertus Ludinc Pijnappel beloofd hadden aan 

Gerardus zvw Martinus Monics en Danijel Roesmont. Voornoemde Jacobus, 

Jacobus en Egidius beloofden voornoemde Henricus schadeloos te houden van 

het resterende ¾ deel. En ze beloofden ook voornoemde Emondus van dit ¾ 

deel schadeloos te houden, voor zover voornoemde belofte door voornoemde 

Emondus gedaan is voor of namens voornoemde Henricus of als zijn borg. 

 

Jacobus Coptiten Jacobus Steenwech et Egidius filius quondam Ywani de 

Vauderic palam recognoverunt quod Henricus filius naturalis Johannis de 

Aggere persolvit quartam partem de mille centum et XXXIII aude scilde 

quos dicti Jacobus Jacobus Egidius et Henricus Emondus de Hellu et 

Enghelbertus Ludinc Pijnappel promiserunt Gerardo filio quondam Martini 

Monics et Danijeli Roesmont seu eorum alteri in litteris scabinorum ut 

dicebant et promiserunt dicti Jacobus Jacobus et Egidius indivisi super 

omnia dictum Henricum (dg: et d) a reliquis tribus quartis partibus 

dicte! indempnem servare et quod ipsi Jacobus Jacobus et Egidius eciam 

dictum Emondum #indempnem# (dh: in) a dictis (dg: tribus) reliquis (dg: 

reli tri) tribus quartis partibus dicte pecunie in quantum promissio 

dicte pecunie sit facta a dicto Emondo pro dicto Henrico vel ex parte 

eiusdem Henrici vel (dg: pro dicto Henrico) tamquam fideiussor eiusdem 

Henrici etc. Testes domicellus Theodericus et Wolph datum tercia post 

invocavit. 

 

1182 p.022v. 

 tercia post invocavit: dinsdag 09-03-1400. 
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 quinta post invocavit: donderdag 11-03-1400. 

 

BP 1182 p 022v 01 di 09-03-1400. 

Ywanus zvw Johannes van Brolijo en Willelmus zvw Willelmus Posteel 

beloofden aan Denkinus Scuerman 21 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400) 

te betalen. 

 

Ywanus filius quondam Johannis de Brolijo et Willelmus filius quondam 

Willelmi Posteel promiserunt indivisi super omnia Denkino Scuerman XXI 

novos Gelre gulden (dg: vel va) scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet dictorum gulden computato ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes !testes Vlochoven et Rover datum tercia post 

invocavit. 

 

BP 1182 p 022v 02 di 09-03-1400. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 022v 03 di 09-03-1400. 

Ghibo zvw Jacobus van der Heijden beloofde aan Johannes zvw Franco Lubergen 

33 nieuwe Gelderse gulden29 of de waarde met Kerstmis aanstaande (25-12-

1400) te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Jacobi van der Heijden promisit super omnia Johanni 

filio quondam Franconis Lubergen XXXIII novos Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 022v 04 do 11-03-1400. 

Katherina dvw Johannes van Gael droeg over aan Walterus Coptiten een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde Walterus Coptiten beloofd 

had met Kerstmis te betalen aan voornoemde Katherina, gaande uit een hoeve 

van wijlen Laurencius Boijen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout. 

 

Katherina filia quondam Johannis de Gael cum suo tutore hereditarium 

censum quadraginta solidorum monete quem Walterus Coptiten promisit se 

daturum et soluturum dicte Katherine hereditarie nativitatis Domini ex 

quodam manso quondam Laurencii Boijen sito in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Udenhout atque ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum situatis prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Waltero Coptiten cum litteris et jure promittens cum 

tutore super omnia ratam servare et obligationem et !ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolphart datum quinta post invocavit. 

 

BP 1182 p 022v 05 do 11-03-1400. 

Hermannus Oeden soen van Diessen en Petrus gnd Scampart gaven uit aan 

Godescalcus gnd Scelleken zv Johannes gnd Scelleken een stuk beemd, gnd die 

Rijt, in Diessen, tussen Ghibo Hannen soen enerzijds en Theodericus 

wollenklerenwever van Diessen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Sint-Andreas in 

Diessen te leveren. Zou et een grondcijns uit dit stuk moeten worden 

betaald, dan zal voornoemde Godescalcus die betalen. De brief overhandigen. 

 

Tradetur. 

Hermannus Oeden soen de Diessen et Petrus dictus Scampart peciam prati 

#dictam die Rijt# sitam in parochia de Diessen inter hereditatem Ghibonis 

Hannen soen ex uno et inter hereditatem Theoderici textoris laneorum de 

Diessen ex alio ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt) #dederunt ad 

                         
29 Zie → BP 1182 p 139r 02 do 08-07-1400, overdracht van de schuldbekentenis. 
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hereditarium pactum# Godescalco dictos! Scelleken filio (dg: quondam) 

Johannis dicti Scelleken (dg: promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto censu dominorum fundi si quis exinde 

fuerit solvendus) ab eodem hereditarie possidendam (dg: pro censu domino) 

pro hereditaria paccione (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de 

Hildwarenbeke danda sibi ab alio (dg: purificationis et in Dij) Andree et 

in Dijessen tradenda ex premissis promittens warandiam (dg: super) pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit hoc addito 

quod si census dominorum fundi ex dicta pecia prati fuerit solvendus quod 

extunc dictus Godescalcus eundem solvet annuatim. Testes Vlochoven et 

Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 022v 06 do 11-03-1400. 

Voornoemde Hermannus droeg zijn helft in voornoemde pacht over aan 

Theodericus zv Godefridus die Weent. 

 

Dictus Hermannus (dg: d) medietatem ad se spectantem in dicta paccione 

supportavit Theoderico filio (dg: q) Godefridi die Weent promittens super 

omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 022v 07 do 11-03-1400. 

De broers Johannes, Walterus en Petrus, kvw Johannes zvw Johannes de 

Oerleman, Mathias zvw Johannes Claes soen ev Gheerlingis, Gerardus van 

Ghilze ev Mechtildis, Walterus van den Passe ev Heijlwigis, en Gerardus die 

Wert ev Katherina, dvw voornoemde Johannes zvw Johannes Oerleman, gaven uit 

aan Walterus zvw Laurencius Coepal een stuk land, in Tilburg, ter plaatse 

gnd Westilburg, tussen Johannes Benman? enerzijds en Johannes gnd Ruekeloes 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

Cristina Meelman; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 10 lopen {geen graansoort vermeld}, maat van Westilburg, 

met Lichtmis op het onderpand te leveren. De brief van de broers 

overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Walterus et Petrus fratres liberi quondam Johannis filii quondam 

Johannis !de Oerleman Mathias filius quondam Johannis Claes (dg: soen) 

#soen# maritus et tutor legitimus Gheerlingis sue uxoris Gerardus de 

Ghilze maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris Walterus van den 

Passe maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris et Gerardus die 

Wert maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti 

quondam Johannis filii quondam Johannis Oerleman peciam terre sitam in 

parochia de Tilborch in (dg: p) loco dicto Westilborch inter hereditatem 

Johannis Benman? ex uno et Johannis dicti Ruekeloes ex alio (dg: 

tendentem a) tendentem a communi platea retrorsum ad hereditatem Cristine 

Meelman ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Waltero filio quondam 

Laurencii Coepal ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi 

exinde solvendo dando etc atque !l pro hereditaria paccione (dg: p) decem 

(dg: lib) lopinat[or]um {geen graansoort vermeld} mensure de Westilborch 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: in West) supra 

dictam peciam terre tradenda ex premissis promittentes indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. (dg: .. primodicti) ?Tradetur littera (dg: em) 

dictorum fratrum primodicto Johanni. 

 

BP 1182 p 022v 08 do 11-03-1400. 

Godefridus van der Hoeven zvw Rutgherus gnd Weijndelmoeden soen verkocht 

aan Gerardus zvw Walterus die Snijder een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk 

land, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Willelmus Sciet enerzijds 

en erfgoed behorend aan de kapel van Sint-Odulphus anderzijds, reeds belast 
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met de grondcijns. 

 

Godefridus van der Hoeven filius quondam Rutgheri dicti We[ij]ndelmoeden 

soen hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Walteri die Snijder 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Willelmi Sciet 

ex uno et inter hereditatem spectantem ad capellam sancti Odulphi ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu dominorum fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 022v 09 do 11-03-1400. 

Marcelius gnd Willems soen wonend in Geldrop beloofde aan Johannes van 

Vucht handschoenmaker 28 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Pasen (zo 18-04-1400) en de andere helft met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1400). 

 

Marcelius dictus Willems soen (dg: de Gheldor) commorans in Gheldorp 

promisit super omnia Johanni de Vucht cijrothecario XXVIII novos Gelre 

gulden seu valorem (dg: ad p) mediatim pasche et mediatim Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 022v 10 do 11-03-1400. 

Johannes van Achel zvw Henricus van Achel ev Katherina dvw Johannes gnd 

Zesken verkocht aan Arnoldus van den Ors de helft van 5 bunder broekland, 

gnd die Hedonc, in Oirschot, tussen de gemeint van Oirschot enerzijds en 

erfg vw Johannes gnd Otten soen anderzijds, welke 5 bunder aan voornoemde 

Katherina gekomen waren na overlijden van haar ouders, te weten de helft 

naast wijlen voornoemde Johannes gnd Otten soen, deze helft belast met 2½ 

oude groot. 

 

Johannes de Achel filius quondam Henrici de Achel maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Johannis dicti Zesken 

medietatem quinque bonariorum (dg: prati) paludis (dg: sitis in) dictis! 

die Hedonc sitis in parochia de Oerscot inter (dg: here) communitatem de 

Oerscot ex uno et inter hereditatem heredum #quondam# Johannis dicti (dg: 

Otte) Otten soen ex alio (dg: ut dicebat) et que quinque bonaria paludis 

dicte Katherine de morte quondam parentum dicte Katherine successione 

fuerant advoluta ut dicebat (dg: he) scilicet (dg: in) illam medietatem 

que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Johannis 

dicti Otten soen ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo van den Ors 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere ex! 

IIJ grossis antiquis ex dicta medietate de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

1182 p.023r. 

 quinta post invocavit: donderdag 11-03-1400. 

 in profesto Gergorii anno CCCC: donderdag 11-03-1400. 

 

BP 1182 p 023r 01 do 11-03-1400. 

Hr Willelmus van Aa ridder zvw Gerardus van der Aa en de broers Florencius 

en Gerardus, kvw voornoemde hr Willelmus, droegen over aan Johannes van 

Ghemert een b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, welke cijns Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van 

Nuwelant ridder verklaard had verschuldigd te zijn aan wijlen voornoemde 

Gerardus van der Aa, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit (1) 

goederen in Gewande, gnd Kijthoven, waarop Gerardus gnd Loet woonde, (2) 

een huis, tuin en spijker, bij voornoemde goederen behorend, (3) 9 morgen 

land, achter voornoemd huis en tuin, (4) 16 morgen land, ter plaatse gnd in 
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den Ham, in 2 kampen, (5) 12 morgen land, tussen de sluis van Kessel en de 

sluis van Maren, in een kamp, ter plaatse gnd op die Mere, (6) 4 morgen 

land, tussen wijlen Johannes gnd Bie van Kessel enerzijds en wijlen 

Albertus van Kessel anderzijds, ter plaatse gnd Paddelaer, (7) de gemeint 

in de buurtschap van Alem, van welke cijns van 10 pond hr Goeswinus van Aa 

ridder zvw Gerardus gnd van der Aa, Gerardus zvw hr Gerardus van Aa ridder 

zvw voornoemde Gerardus van der Aa, jkvr Margareta dvw voornoemde Gerardus 

van der Aa en vrouwe Katherina dvw voornoemde Gerardus van der Aa hun deel, 

hadden overgedragen aan voornoemde hr Willelmus van Aa, en welke cijns nu 

aan hen behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles #filius quondam Gerardi (dg: de Aa) van der 

Aa# Florencius et Gerardus fratres liberi dicti quondam domini Willelmi 

hereditarium censum decem librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in dicto censu computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem Willelmus de Nuwelant filius 

quondam domini Henrici de Nuwelant militis recognovit se legitime ac 

hereditarie debere dicto quondam Gerardo (dg: de Aa) van der Aa et 

solvere anno quolibet in festo beati Petri ad cathedram de bonis sitis in 

Ghewanden dictis Kijthoven in quibus Gerardus dictus Loet commorari 

solebat et de domo orto et granario ad dicta bona spectantibus de novem 

jugeribus terre sitis retro domum et ortum predictos de sedecim jugeribus 

terre sitis in loco dicto in den Ham in duobus campis de duodecim 

jugeribus terre sitis inter duas slusas videlicet de Kessel et de Maren 

in quodam campo sito in loco dicto op die (dg: Meir) Mere de quatuor 

jugeribus terre inter hereditatem quondam Johannis dicti Bie de Kessel ex 

uno et inter hereditatem quondam Alberti de Kessel ex alio adiacentem 

sitis super locum dictum Paddelaer #et de communitate (dg: sita) in 

vicinio de Alem# et de quo censu decem librarum dominus Goeswinus de Aa 

miles filius quondam Gerardi dicti van der Aa Gerardus filius quondam 

domini Gerardi de Aa militis filii dicti quondam Gerardi van der Aa 

domicella Margareta filia dicti quondam Gerardi van der Aa et domina 

Katherina filia dicti quondam Gerardi van der Aa cum tutore earundem 

domicelle Margarete et domine Katherine predictarum totam partem et omne 

jus dictis domino Goeswino Gerardo domicelle Margarete et domine 

Katherine in dicto censu competentes quovis modo hereditarie 

supportaverant prefato domino Willelmo de Aa prout hec in quibusdam 

litteris! et quem censum ad se nunc integraliter spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni de Ghemert cum litteris et jure et 

arrestadiis promittentes indivisi super omnia #habita et habenda# ratam 

servare et obligationem (dg: ex) #et impeticionem# ex parte eorum (dg: 

deponere) et dicti quondam Gerardi van der Aa deponere. Testes Vlochoven 

et Wolphartdatum quinta post invocavit. 

 

BP 1182 p 023r 02 do 11-03-1400. 

Voornoemde Johannes van Ghemert beloofde aan hr Willelmus van Aa ridder 190 

oude schilden van de keizer of Frankrijk of de waarde in goud met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Ghemert promisit super omnia (dg: Jo) domino Willelmo 

de Aa militi centum et nonaginta aude scilde monete imperatoris vel 

Francie #seu valorem in aur[o]# ad nativitatis Johannis proxime (dg: de) 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 023r 03 do 11-03-1400. 

(dg: God). 

 

BP 1182 p 023r 04 do 11-03-1400. 

De heren Goeswinus van Aa en Willelmus van Aa ridders beloofden aan 

Ludovicus etc 100 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-
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10-1400; 20+30+31+30+31+31+30+1=204 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Domini Goeswinus de Aa et Willelmus de Aa milites promiserunt indivisi 

super omnia Ludovico etc centum scuta vetera Francie ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 023r 05 do 11-03-1400. 

Hr Goeswinus beloofde hr Willelmus schadeloos te houden. 

 

Dominus Goeswinus promisit super omnia dominum Willelmum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 023r 06 do 11-03-1400. 

Walterus zvw Walterus gnd die Laet droeg over aan Jordanus zv Godefridus 

Vos van Belver een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1) een stuk land, ter plaatse gnd in die 

Scepelede, tussen Engbertus van der Odeveir Rijt enerzijds en erfgoed van 

het klooster van Tongerlo anderzijds, (2) een stuk land ter plaatse gnd in 

den Mordel, tussen hr Walterus van Beke priester enerzijds en Johannes gnd 

Westerman anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd in den Poelacker, 

tussen voornoemde hr Walterus enerzijds en Johannes gnd Gielijs soen 

anderzijds, (4) een stuk land naast de plaats gnd aen Ghenen Hogen Heze 

Acker, tussen Wellinus van Beke enerzijds en Jacobus van Laerhoven 

anderzijds, (5) een stuk land, naast de plaats gnd den Hoghen Heze Acker, 

tussen Johannes Westerman enerzijds en voornoemde Johannes gnd Gielijs soen 

anderzijds, (6) een stuk land, ter plaatse gnd aen Ghenen Caspart, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes Westermans, welke erfgoederen 

eerstgenoemde Walterus had uitgegeven30 aan voornoemde Jordanus zv 

Godefridus gnd Vos van Belver, voor (a) een b-erfpacht van 6 zester 

gerstmoud, Bossche maat, aan Jutta van den Aker, (b) voornoemde b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Walterus filius quondam Walteri dicti die Laet hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam solvendam habet hereditarie 

purificationis et in Buscoducis tradendam ex hereditatibus infrascriptis 

sitis in parochia de Haren in loco dicto Beilver scilicet ex pecia terre 

sita in loco dicto in die Scepelede inter hereditatem Engberti van der 

Odeveir Rijt ex uno et inter hereditatem conventus de Tongerlo ex alio 

item ex pecia terre (dg: sita in) sita in loco dicto in den Mordel inter 

hereditatem (dg: Johannis) domini Walteri de Beke presbitri ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Westerman ex alio item ex pecia terre 

sita in loco dicto in den Poelacker inter hereditatem dicti domini 

Walteri ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Gielijs soen ex alio 

item ex pecia terre sita iuxta locum dictum aen Ghenen Hogen Heze Acker 

inter hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem Jacobi de 

Laerhoven ex alio item ex pecia terre sita juxta (dg: locum dictum) 

#locum dictum (dg: Hoghen)# den Hoghen Heze Acker vocatum inter 

hereditatem Johannis Westerman ex uno et inter hereditatem #dicti# 

Johannis dicti Gielijs soen ex alio atque ex pecia terre sita ad locum 

dictum aen Ghenen Caspart inter hereditatem dicti Johannis Westermans ex 

utroque latere coadiacentem quas hereditates primodictus Walterus dederat 

ad pactum Jordano filio Godefridi dicti Vos de Belver scilicet pro 

hereditaria paccione sex sextariorum brasii ordeacei dicte mensure Jutte 

van den Aker annuatim exinde solvenda atque pro predicta paccione dimidii 

modii siliginis dicte mensure prout in litteris [hereditarie] supportavit 

dicto (dg: Jo) Jordano filio Godefridi Vos de Belver cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
30 Zie ← BP 1180 p 681r 12 do 01-02-1397, uitgifte voor de pacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 58 

deponere. Testes Vlochoven et Wolph datum ?supra. 

 

BP 1182 p 023r 07 do 11-03-1400. 

Andreas Houpenbrouwer zvw Arnoldus gnd Lemkens droeg over aan Mechtildis wv 

Arnoldus Wellens een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van het klooster van de predikheren in Den Bosch enerzijds 

en een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naast de huizinge van het 

Geefhuis in Den Bosch tot aan de stroom anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Andreas was verkocht31 door Yvels zv Johannes van Berlikem. 

 

Andreas Houpenbrouwer filius quondam Arnoldi dicti Lemkens hereditarium 

censum (dg: trigi) triginta solidorum monete solvendum hereditarie in 

festo nativitatis Domini de et ex domo et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem (dg: s) conventus predicatorum in 

Buscoducis ex uno et inter quendam viculum tendentem a dicto vico 

Hijnthamensi juxta mansionem sancti spiritus in Buscoducis ad aquam 

ibidem currentem ex alio venditum (dg: dicto) dicto Andree (dg: ab Y) ab 

(dg: Yv) Yvels filio Johannis de Berlikem prout in litteris hereditarie 

supportavit Mechtildi relicte quondam Arnoldi Wellens cum litteris et 

jure #cum arrestadiis unius anni# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 023r 08 do 11-03-1400. 

En hij, of Yvels van Berlikem, kan terugkopen32 gedurende 2 jaar, ingaande 

heden, met 14 Hollandse gulden of de waarde en de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes zv 

Wolphardus en Henricus Ghisel. 

 

Et poterit (dg: ad sp) redimere #ipse vel Yvels de Berlikem# ad spacium 

duorum annorum datam presentium sine medio sequentium semper cum XIIII 

Hollant gulden seu valorem et censu (dg: re) anni redempcionis ut in 

forma. Acta in camera presentibus Johanne filio Wolphardi et Henrico 

Ghisel testibus datum in profesto Gergorii anno CCCC hora vesperarum. 

 

BP 1182 p 023r 09 do 11-03-1400. 

Rodolphus die Ridder verkocht aan zijn zoon Petrus een erfcijns van 40 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk beemd, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Henrics Broec, tussen wijlen Johannes 

Coninc enerzijds en Johannes Jutten soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Rodolphus die Ridder hereditarie vendidit Petro suo filio hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex quadam 

pecia prati (dg: sita s) dicti venditoris sita in parochia de Vucht 

sancti Petri ad locum dictum Henrics Broec inter (dg: hereditatem) 

hereditatem quondam Johannis Coninc ex uno et inter hereditatem Johannis 

Jutten soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto !domini ductis exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 023r 10 do 11-03-1400. 

Henricus Loenman droeg over aan Matheus zvw Henricus Ghegel (1) ¼ deel, dat 

aan Johannes Claeuwart zvw Hertgherus behoorde, in 7½ hont land, gnd des 

Riters Acker of den Maerssen Acker, in Maren, tussen een gemene weg 

enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van Maren anderzijds, (2) ¼ deel, 

dat aan voornoemde Johannes Claeuwart behoort, in een hofstad, in Maren, 

                         
31 Zie ← BP 1181 p 180v 02 do 23-01-1399, verkoop van de erfcijns. 
32 Zie ← BP 1181 p 180v 03 za 05-04-1399, erkenning bij eerste verkoop dat 

Yvels zv Johannes van Berlikem recht van wederkoop heeft. 
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tussen erfg vw Willelmus van Ghewanden enerzijds en erfg vw Johannes die 

Ghier anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Johannes Claeuwart ev 

Margareta dvw voornoemde Henricus gnd Gheghel. 

 

Henricus Loenman quartam partem que ad Johannem Claeuwart filium quondam 

Hertgheri spectabat in septem hont (dg: terre) et dimidio hont terre 

[dictis] des Riters Acker vel den Maersschen Acker sitis in parochia de 

Maren inter communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: ad) 

spectantem ad ecclesiam de Maren ex alio atque quartam partem ad dictum 

Johannem Claeuwart spectantem in quodam domistadio sito in parochia 

predicta inter hereditatem heredum quondam Willelmi de Ghewanden ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Johannis die (dg: Ghi) Ghier ex alio 

venditas sibi a dicto Johanne Claeuwart marito et tutore legitimo 

Marga[rete] sue uxoris filie quondam Henrici dicti Gheghel prout in 

litteris hereditarie supportavit Matheo filio dicti quondam Henrici 

Ghegel cum litteris et jure promittens super omnia [ratam] servare et 

[obligationem] ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.024v. 

 quinta post invocavit: donderdag 11-03-1400. 

 

BP 1182 p 024v 01 do 11-03-1400. 

Gerardus Berkelman verkocht aan Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 2 stukken land, 1 mudzaad rogge groot, in Helvoirt, (1) 

tussen Henricus smid enerzijds en Yda wv Godefridus Berkelmans anderzijds, 

(2) tussen Wautgherus zvw Nijcholaus gnd Coel van der Stede Eijcken 

enerzijds en Goeswinus Heilvoert anderzijds, en uit de gebouwen op deze 

stukken, reeds belast met een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment 

en een b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat. 

 

Gerardus Berkelman (dg: pe) hereditarie vendidit Rodolpho filio quondam 

(dg: Johannis de) Rodolphi de Herpen pistoris hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pu) 

nativitatis Domini et in Busco tradendam (dg: tra) ex duabus peciis terre 

unam modiatam terre siliginee continentibus sitis in parochia de Helvoert 

quarum una inter hereditatem Henrici fabri ex uno et inter hereditatem 

Yde relicte quondam Godefridi Berkelmans ex alio et altera inter 

hereditatem Wautgheri filii quondam Nijcholai dicti Coel van der Stede 

Eijcken ex uno et inter hereditatem Goeswini Heilvoert ex alio #site 

sunt# et ex edificiis supra dictas pecias terre consistentibus ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et (dg: eliam) aliam 

obligationem deponere exceptis hereditario censu X solidorum communis 

pagamenti et hereditaria paccione XX lopinorum siliginis dicte mensure 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et Wolph datum 

quinta post invocavit. 

 

BP 1182 p 024v 02 do 11-03-1400. 

Engbertus van den Nuwenhuze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Engbertus van den Nuwenhuze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 024v 03 do 11-03-1400. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1182 p 024v 04 do 11-03-1400. 

Johannes van den Leempoel: 1/3 deel in 1/3 deel dat aan Johannes zvw 

Johannes gnd Peters soen van Beilver, Johannes gnd Beer en Walterus gnd 

Peijnenborch behoorde. 
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Johannes van den Leempoel terciam partem ad se spectantem in tercia parte 

que ad Johannem filium quondam Johannis dicti Peters soen de Beilver 

Johannem dictum Beer et Walterum dictum Peijnenborch spectabat. 

 

BP 1182 p 024v 05 do 11-03-1400. 

Johannes van den Leempoel droeg over aan Bertoldus van Arle en Gerardus 

Berkelman zv Willelmus 1/3 deel, dat aan Arnoldus gnd Bac zvw Walterus gnd 

Groet Wouter van Berkel behoorde in een stuk turfland of moer, ter plaatse 

gnd Huisven, tussen moer behorend aan Ghisbertus van de Doorn, Eustatius 

van Hedechusen en de hunnen enerzijds en erfgoed van Theodericus Rover en 

Henricus Dicbier zv Godefridus anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde 

Johannes van den Leempoel, voornoemde Bertoldus van Arle en Gerardus 

Berkelman zvw Willelmus verworven hadden van Johannes zvw Johannes Peters 

soen van Beilver, Johannes die Beer en Walterus Peijnenborch. 

 

Johannes van den Leempoel terciam partem que ad Arnoldum dictum Bac 

filium quondam Walteri dicti Groet Wouter de Berkel spectabat in pecia 

cespeti seu hereditatis moer vocate sita (dg: in) ad locum dictum 

Huijsvenne inter hereditatem dictam moer spectantem ad Ghisbertum de 

Spina (dg: ex uno) et Eustatium de Hedechusen et suos in hoc socios ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Rover et Henrici Dicbier filii 

Godefridi ex alio quam terciam partem dictus Johannes van den Leempoel et 

Bertoldus de Arle et Gerardus Berkelman filius quondam Willelmi erga 

Johannem filium quondam Johannis Peters soen de Beilver Johannem die Beer 

et Walterum Peijnenborch acquisiverant prout in litteris hereditarie (dg: 

ve) supportavit dicto #Bertoldo de Arle et# Gerardo Berkelman filio 

Willelmi cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 024v 06 do 11-03-1400. 

(dg: Bertoldus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Bertoldus de Arle prebuit et supportavit reportavit. Testes datum 

supra). 

 

BP 1182 p 024v 07 do 11-03-1400. 

Gerardus Berkelman zv Godefridi verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Berkelman filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 024v 08 do 11-03-1400. 

De broers Amelius en Ghibo, kvw Ghibo Hennens soen van Roesmalen, de broers 

Arnoldus, Johannes en Ghibo, kvw Sijmon van der Bolst, en Zanderus Henrics 

soen szvw voornoemde Ghibo Hennens soen, voor zich en hun bloedverwanten en 

vrienden, geboren of nog niet geboren, verklaarden verzoend te zijn met 

Johannes Katherinen soen en zijn bloedverwanten en vrienden, geboren en nog 

niet geboren, over de tweedracht, vijandelijkheden en geschillen, tussen 

kvw voornoemde Ghibo Hennens soen en hun verwanten en vrienden enerzijds en 

voornoemde Johannes Katherinen soen en zijn verwanten anderzijds. Eén brief 

voor voornoemde Johannes Katherinen soen. 

 

Amelius et Ghibo fratres liberi quondam Ghibonis Hennens soen de 

Roesmalen (dg: palam) Arnoldus Johannes et Ghibo fratres liberi quondam 

Sijmonis van der Bolst (dg: Z et) Zanderus Henrics soen gener (dg: 

eiusdem) dicti quondam Ghibonis Hennens soen pro se et suis consanguineis 

et amicis genitis et generandis palam recognoverunt se (dg: se) plenarie 

fore reconciliatos (dg: J) cum Johanne Katherinen soen et cum suis 

consanguineis et amicis genitis et generandis super tota (dg: in) 

discordia et inimiciis et querelis habitis inter liberos (dg: quo) dicti 

quondam Ghibonis Hennens soen et suis! (dg: in) consanguineis ex una et 
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inter dictum Johannem Katherinen soen et (verbeterd uit: ex) suos (dg: in 

hoc) consanguineos ex alia a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem ut dicebant et promiserunt (dg: indivisi) #mutuo et hincinde# 

super habita et habenda pro se et suis consanguineis et amicis genitis et 

generandis huiusmodi reconciliationem perpetue ratam servare. Testes 

datum supra. Et erit una littera pro dicto Johanne Katherinen soen. 

 

BP 1182 p 024v 09 do 11-03-1400. 

Gerardus Berkelman zv Godefridus verkocht aan Ghibo Bac de helft in een 

stuk land, 3 lopen rogge groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Crumvoirt, tussen voornoemde Ghibo Bac enerzijds en de gemene waterlaat 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Ghibo, belast met een 

cijns. Ghibo zal recht van weg verlenen aan Mechtildis Riken om over 

voornoemde helft te gaan naar de andere helft die aan haar behoort. 

 

Gerardus Berkelman filius Godefridi (dg: peciam terre sitam) #medietatem 

ad se spectantem in pecia terre tres lopinos siliginis in semine 

capiente# in parochia de (dg: Crumvoert) Vucht sancti Lamberti ad locum 

dictum Crumvoert inter hereditatem Ghibonis Bac ex uno et inter communem 

aqueductum ex alio (dg: .. et qu) scilicet illa medietas que sita est 

(dg: sit) versus hereditatem dicti Ghibonis #prout ibidem sita# ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Ghiboni Bac promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu exinde de jure solvendo 

tali condicione quod dictus Ghibo tenebatur viare per dictam medietatem 

Mechtildem Riken per dictam medietatem venendi ad reliquam medietatem 

(dg: e.) ad eandem (dg: medietatem) Mechtildem spectantem. [Testes] datum 

supra. 

 

BP 1182 p 024v 10 do 11-03-1400. 

Petrus Coninc zvw Henricus Everaets soen van Berlikem verkocht aan Yda 

Carpers dvw Johannes Carpers van Hezewijc een lijfpacht33 van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 

morgen land in Berlicum, in een kamp van wijlen Godefridus Bijtters, dat 

vervolgens aan Willelmus zv Eelkinus behoorde, welke 6 morgen gelegen zijn 

tussen Johannes Rutten soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de 

helft in een kamp, in Hintham, tussen Theodericus van Engelant enerzijds en 

Johannes van Zomeren anderzijds, deze helft reeds belast met ½ oude groot, 

(3) een akker aan het eind van laatstgenoemd kamp, tussen Johannes Coninc 

van Berlikem enerzijds en voornoemde Johannes van Zoemeren anderzijds. 

 

Petrus Coninc filius quondam Henrici Everaets soen de Berlikem legitime 

vendidit Yde Carpers filie quondam Johannis Carpers de Hezewijc vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dicte Yde et non ultra Andree et in Busco tradendam ex sex 

iugeribus terre (dg: sitis) dicti venditoris sitis in parochia de 

Berlikem in (dg: q) quodam #campo# quondam Godefridi Bijtters et 

postmodum ad Willelmum filium Eelkini spectare !consueverat et que sex 

iugera terre (dg: Johannis et) sita sunt [inter] hereditatem Johannis 

Rutten soen ex uno et inter communitatem ex alio atque ex medietate ad 

dictum venditorem spectante in quodam campo sito in Hijntham inter 

hereditatem Theoderici de Engelant ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Zomeren ex alio atque ex quodam agro terre sito (dg: in) ad finem (dg: 

jamdicti) jamdicti campi inter hereditatem Johannis Coninc de Berlikem ex 

uno et inter hereditatem dicti Johannis de Zoemeren ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto dimidio grosso antiquo ex dicta medietate dicti (dg: 

pecie) campi solvendo et sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

                         
33 Zie → BP 1183 f 189v 03 vr 31-08-1403, overdracht vann de lijfpacht aan de verkoper. 
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BP 1182 p 024v 11 do 11-03-1400. 

Johannes Knuijt zvw Johannes Knuijt verkocht aan zijn broer Gerardus Knuijt 

een n-erfpacht van 1 mud rogge {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Knuijt filius quondam Johannis Knuijt hereditarie vendidit 

Gerardo Knuijt suo fratri hereditariam paccionem unius modii siliginis. 

 

BP 1182 p 024v 12 do 11-03-1400. 

Reijmboldus van Geffen droeg over aan Ghibo Heesters soen de helft in een 

stuk moer, ter plaatse gnd Huisven, tussen moer van Eustatius van 

Hedechusen en Ghisbertus van de Doorn enerzijds en moer behorend aan 

Bertoldus van Arle en de zijnen anderzijds. Reijmboldus beloofde garantie 

en lasten af te handelen gedurende 12 jaar. 

 

Reijmboldus de Geffen medietatem ad se spectantem in pecia hereditatis 

dicte moer sita in loco dicto Huijsvenne inter hereditatem dictam moer 

Eusta[tii] de Hedechusen et Ghisberti de Spina ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ber) dictam moer spectantem ad Bertoldum de Arle et suos 

in hoc consocios ex alio supportavit (dg: Jaco Ghisberto) Ghiboni 

Heesters soen promittens super omnia (dg: ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere) warandiam (dg: et. b.) et obligationem deponere ad 

spacium XII annorum datam presentium sine medio sequentium. Testes Spina 

et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 024v 13 do 11-03-1400. 

Johannes van Uden en de broers Goeswinus, Gerardus en Willelmus, kvw 

Willelmus van Geffen molenaar verkochten aan Jacobus van Laerhoven zvw 

Willelmus van Laerhoven de andere helft van voornoemd stuk moer. Ze 

beloofden garantie en lasten af te handelen gedurende 12 jaar. 

 

Johannes de Uden Goeswinus et Gerardus Willelmus fratres liberi quondam 

Willelmi de Geffen multoris reliquam medietatem dicte pecie hereditatis 

dicte moer vendiderunt Jacobo de (dg: Laervenn) Laerhoven filio (dg: fio) 

quondam Willelmi de Laerhoven promittentes indivisi super (dg: omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere) warandiam et 

obligationem deponere ad spacium XII annorum datam presentium sine medio 

sequentium. Testes datum supra. 

 

1182 p.025r. 

 quinta post invocavit: donderdag 11-03-1400. 

 

BP 1182 p 025r 01 do 11-03-1400. 

Johannes Knuijt verkocht aan zijn broer Gerardus Knuijt een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Helmond, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat 

van Helmond, welke pacht van 1½ mud voornoemde Johannes Knuijt met Lichtmis 

op de onderpanden beurt, gaande uit (1) de helft, aan Arnoldus van der 

Horenvoert zvw Petrus van der Horenvoert behorend, in erfgoederen gnd dat 

Ouver Scoet, van wijlen voornoemde Petrus van der Horenvoert, in Bakel, 

beiderzijds tussen een gemene weg, met een eind strekkend aan erfgoed van 

de commendator van Ghemert, (2) een stuk land, gnd die Venacker, in Bakel, 

tussen Johannes van der Schant enerzijds en Jacobus van der Horenvoert 

anderzijds, welke pacht van 1½ mud voornoemde Johannes Knuijt gekocht had 

van voornoemde Arnoldus van der Horenvoert. 

 

Johannes Knuijt hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Helmont (dg: et) #de# hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis (dg: mensure) dicte me[nsure] quam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure dictus Johannes Knuijt solvendam habet 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam 

de et ex medietate ad Arnoldum van der Horenvoert filium quondam Petri 

van der Horenvoert spectante in hereditatibus dictis dat Ouver Scoet 
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dicti quondam Petri van der Horenvoert sitis in parochia de (dg: Ba) 

Bakel inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem commendatoris de Ghemert atque de et ex pecia 

terre dicta (dg: den) die Venacker sita in (dg: p) dicta parochia inter 

hereditatem Johannis van der Schant ex uno et inter hereditatem Jacobi 

van der Horenvoert ex alio et quam paccionem unius et dimidii (dg: s) 

modiorum siliginis dicte mensure dictus Johannes Knuijt erga dictum 

Arnoldum van der Horenvoert emendo acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus hereditarie vendidit Gerardo Knuijt suo fratri promittens super 

omnia warandiam et obligationem in dicta paccione unius modii siliginis 

existentem deponere. Testes Spina et Wolph datum quinta post invocavit. 

 

BP 1182 p 025r 02 do 11-03-1400. 

Laurencius van den Broule ev Yda sv Willelmus van Orthen droeg over aan 

Danijel Roesmont een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd die Hoeve ter Voert, in 

Uden, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus van Orthen gekocht had van 

Gerardus zvw Ambrosius van der Wedehagen, en welke pacht aan voornoemde 

Laurencius en zijn vrouw Yda gekomen was na overlijden van voornoemde 

Willelmus. Met achterstallige termijnen. 

 

Laurencius van den Broule maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris sororis olim Willelmi de Orthen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: l) 

purificationis et in Busco tradendam ex manso quodam dicto communiter die 

Hoeve ter Voert sito in parochia de Uden atque ex attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis quam paccionem dictus quondam Willelmus de 

Orthen erga Gerardum filium quondam Ambrosii van der Wedehagen emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: here) et quam paccionem dictus 

Laurencius sibi et dicte Yde sue uxori de morte dicti quondam Willelmi 

successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Danijeli 

Roesmont cum litteris et jure et arrestadiis sibi (dg: usque) a quocumque 

tempore usque in diem de dicta paccione deficientibus ut dicebat 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 03 do 11-03-1400. 

Danijel Roesmont beloofde aan Laurencius van den Broule gedurende 4 jaar, 

elk jaar met Lichtmis 7 Brabantse dobbel mottoen of de waarde te betalen. 

 

Danijel Roesmont promisit super omnia se daturum et soluturum Laurencio 

van den (dg: Brouwe) Broule ad spacium quatuor annorum proxime futurorum 

anno quolibet dictorum quatuor #annorum# septem Brabant dobbel mottoen 

seu valorem purificationis et pro primo solucionis termino purificatione 

proxime futura et sic deinceps etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 04 do 11-03-1400. 

Reijnoldus zvw Ghibo gnd Bolleken en zijn vrouw Margareta wv Willelmus van 

Geffen molenaar droegen over aan Johannes, Goeswinus, Gerardus en 

Willelmus, kv voornoemde Margareta, het vruchtgebruik dat voornoemde 

Margareta heeft in alle erfgoederen die waren van wijlen Bertoldus 

Steijmpel en Walterus gnd Brocke, gelegen onder Oisterwijk en Helvoirt, ter 

plaatse gnd Gesel, echter voor Johannes zvw voornoemde Bertoldus 

gereserveerd (1) een stuk land in Oisterwijk, achter de tuin van Metta gnd 

Rose, tussen voornoemde Metta enerzijds en Willelmus gnd Berkelman 

anderzijds, (2) een stuk beemd, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Metta 

en Willelmus, (3) een tuin in Oisterwijk, tussen Arnoldus Koijt enerzijds 

en erfg vw Johannes gnd Brocke anderzijds, (4) een huis en tuin waarin 

voornoemde Johannes woont, naast de gemeint van Haaren, en voor voornoemde 

Arnoldus Koijt gereserveerd (5) 1/6 deel, dat aan voornoemde Arnoldus 

behoort, in erfgoederen van wijlen voornoemde Bertoldus en Walterus Brocke 
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{er staat: Backe}, aldaar gelegen, welke erfgoederen, voornoemde 

erfgoederen uitgezonderd, wijlen voornoemde Willelmus gekocht had van 

Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter. 

 

#Reijnoldus filius quondam Ghibonis dicti Bolleken maritus legitimus# 

Margarete relicta! quondam Willelmi de Geffen multoris #et dicta 

Margareta cum (dg: tutore) eodem tamquam !tutore# cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus et singulis hereditatibus que 

fuerant quondam Bertoldi Steijmpel atque Walteri dicti Brocke quocumque 

locorum infra parochias de Oesterwijc et de Helvoert in loco dicto Ghesel 

sitis salvis tamen Johanni filio dicti quondam Bertoldi et sibi 

reservatis pecia terre sita in parochia de Oesterwijc retro ortum Mette 

dicte Rose inter hereditatem dicte Mette #ex uno# et inter hereditatem 

Willelmi dicti Berkelman ex (dg: uno) alio atque pecia prati cum eius 

attinentiis sita ibidem inter hereditates dictorum Mette et Willelmi ex 

utroque latere coadiacentes atque (dg: prato) quodam orto sito in dicta 

parochia de Oesterwijc inter hereditatem Arnoldi Koijt ex uno et inter 

hereditatem (dg: heredum) heredum quondam Johannis dicti Brocke ex alio 

necnon domo et orto in quibus dictus Johannes (dg: ad) moratur sitis 

iuxta communitatem de Haren salva tamen eciam prefato Arnoldo Koijt et 

sibi reservata sexta parte eidem Arnoldo competente in hereditatibus 

dictorum quondam Bertoldi et Walteri !Backe ibidem situatis quas 

hereditates (dg: dn) exceptis dictis hereditatibus ut prefertur dictus 

quondam Willelmus erga Arnoldum Bac filium quondam Walteri dicti Groet 

Wouter emendo acquisiverat prout in litteris legitime supportaverunt 

Johanni Goeswino (dg: et) Gerardo (dg: Willelmo) Willelmo (dg: suis) 

liberis dicte Margarete promittentes super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 05 do 11-03-1400. 

Goeswinus zvw Willelmus van Geffen molenaar beloofde aan zijn moeder 

Margareta een lijfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. Voornoemde Margareta zal de lijfpacht 

niet beuren zolang Johannes Steijmpel zvw Bertoldus Steijmpel leeft. 

 

Goeswinus filius quondam Willelmi de Geffen multoris promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Margarete sue matri vitalem 

pensionem sex modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Margarete et non ultra (dg: p) nativitatis Domini ex bonis omnibus 

dicti Goeswini habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis (dg: h) ut dicebat tali condicione quod (dg: cum) dicta Margareta 

dictam pensionem non percipiet nec levabit nec assequetur quamdiu 

Johannes Steijmpel filius quondam Bertoldi Steijmpel vivet in humanis et 

cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 06 do 11-03-1400. 

De broers Johannes, Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus van Geffen 

molenaar, droegen over aan hun broer Goeswinus hun ¾ deel in voornoemde 

erfgoederen, steeds uitgezonderd de erfgoederen die in het voorlaatste 

contract staan genoemd. 

 

Johannes Gerardus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi de Geffen 

multoris tres quartas partes ad se spectantes in dictis hereditatibus 

omnibus exceptis semper hereditatibus ut in contractu penultimo 

hereditarie supportaverunt Goeswino eorum fratri cum! et aliis et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 07 do 11-03-1400. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan zijn broer Johannes een n-erfpacht van 2 

mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, 



Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 65 

gaande uit al zijn goederen. Voornoemde Johannes zal de pacht niet beuren 

zolang zijn moeder Margareta of Johannes Steijmpel zvw Bertoldus Steijmpel 

leeft. 

 

Dictus Goeswinus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni suo fratri hereditariam paccionem duorum modiorum et sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie nativitatis Domini 

(dg: ex omnibus) et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque con[sistentibus] tali condicione !dictus Johannes 

dictam #paccionem# non petet nec percipiet quamdiu (dg: d) Margareta eius 

mater et Johannes Steijmpel filius quondam Bertoldi Steijmpel seu eorum 

alter vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 08 do 11-03-1400. 

Voornoemde Goeswinus beloofde hetzelfde aan zijn broer Gerardus. 

 

Dictus Goeswinus promisit super habita et habenda eodem modo Gerardo suo 

fratri. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 09 do 11-03-1400. 

Voornoemde Goeswinus beloofde hetzelfde aan zijn broer Willelmus. 

 

Dictus Goeswinus promisit super habita et habenda #eodem modo# Willelmo 

suo fratri. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 025r 10 do 11-03-1400. 

Johannes zv Arnoldus Hoernken droeg over aan Hermannus Loden een lijfrente 

van 3 oude Franse schilden of ander paijment van dezelfde waarde, op het 

leven van voornoemde Johannes, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 1 morgen land, behorend aan 

Stephanus zvw Lambertus Raet, in 8 morgen land, in Meerwijk, in een kamp 

gnd Gerit Neven Camp, tussen Arnoldus Ruver enerzijds en Jacobus gnd Cop 

Govij anderzijds, (2) 1 morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd de Cort 

Roeden, tussen mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en erfgoed van de kerk 

van Empel anderzijds, welke lijfrente voornoemde Arnoldus Hoernken, tbv 

zijn voornoemde zoon Johannes, gekocht34 had van voornoemde Stephanus zvw 

Lambertus Raet. Met achterstallige termijnen van 3 jaar. 

 

Johannes filius (dg: quo) Arnoldi Hoernken vitalem pensionem trium 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete 

regis Francie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendam anno quolibet ad vitam dicti Johannis mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex uno jugere terre ad Stephanum filium quondam 

Lamberti Raet spectante in octo iugeribus terre sitis in jurisdictione de 

Merewijc in quodam campo dicto Ger[i]t Neven Camp inter hereditatem 

Arnoldi Ruver ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti Cop Govij ex alio 

atque ex uno iugere terre sito in dicta jurisdictione in loco dicto de 

Cort Roeden inter hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen ex uno et 

inter hereditatem ecclesie de Empel ex alio quam pensionem dictus 

Arnoldus Hoernken (dg: erga) ad opus dicti Johannis sui filii (dg: ad) 

erga dictum Stephanum filium quondam Lamberti Raet emendo acquisiverat 

prout in litteris legitime supportavit Hermanno Loden cum litteris et 

jure et cum arrestadiis sibi de tribus annis restantibus etc promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1182 p.026v. 

 quinta post invocavit: donderdag 11-03-1400. 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 265r 02 di 02-01-1386, verkoop van de lijfrente. 
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 sexta post judica: vrijdag 09-04-1400. 

 

BP 1182 p 026v 01 do 11-03-1400. 

Margareta dvw Zibertus van Hoculem machtigde Gerardus Groij van Driel zvw 

Gerardus Groij van Driel haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen 

en haar goederen te beheren. 

 

Margareta (dg: rel) filia quondam Ziberti de (dg: Houl) Hoculem dedit 

Gerardo Groij de Driel filio quondam Gerardi Groij de Driel potestatem 

monendi etc suos census redditus pacciones et credita que sibi debentur 

et debebutur et sua bona regendi usque ad revocacionem. Testes Spina et 

Wolph datum quinta post invocavit. 

 

BP 1182 p 026v 02 do 11-03-1400. 

Amelius gnd Heijnmans soen ev Engelberna dvw Ghibo gnd Lobbe droeg over aan 

Nijcholaus zvw voornoemde Ghibo Lobbe alle goederen, die aan Bertha dvw 

voornoemde Ghibo Lobbe gekomen waren na overlijden van voornoemde Ghibo 

resp. die aan haar zullen komen na overlijden van Elizabeth ndv voornoemde 

Bertha, aan voornoemde Engelberna, tbv voornoemde Amelius, overgedragen 

door voornoemde Bertha. 

 

Amelius dictus Heijnmans soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Engelberne sue uxoris filie quondam Ghibonis dicti (dg: Lobbel Lo) Lobbe 

omnia et singula bona (dg: que) Berthe filie dicti quondam Ghibonis Lobbe 

de morte dicti quondam Ghibonis successione advoluta et post mortem 

Elizabeth filie naturalis eiusdem Berthe successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita supportata dicte Engelberne ad opus dicti 

Amelii a dicta (dg: j) Bertha prout in litteris hereditarie supportavit 

Nijcholao filio dicti quondam Ghibonis Lobbe cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 026v 03 do 11-03-1400. 

Ghibo zvw Ghibo Lobbe en Ghibo uten Else ev Heijlwigis, en Amelius gnd 

Heijnmans soen ev Enghelberna, dvw voornoemde Ghibo Lobbe, droegen over aan 

Nijcholaus zvw voornoemde Ghibo Lobbe alle goederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van Bertha dvw voornoemde Ghibo Lobbe. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis Lobbe et Ghibo uten Else maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris (dg: sue f u filie dicti quondam Ghibonis 

Lobbe omnia et singula bona) et Amelius dictus Heijnmans soen maritus et 

tutor legitimus (dg: legitimus) Enghelberne sue uxoris filiarum dicti 

quondam! (dg: Lo) Lobbe omnia et singula bona (dg: s) eis de morte 

quondam Berthe filie dicti quondam Ghibonis #Lobbe# successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita supportaverunt Nijcholao filio 

dicti quondam Ghibonis Lobbe promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 026v 04 do 11-03-1400. 

Bela Kijevits wv Walterus van Vucht en haar zoon Johannes verhuurden aan 

Gerardus zvw Gerardus van Berze ¼ deel, dat aan voornoemde Walterus 

behoorde, in 2 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen 

Johannes Cnode enerzijds en Johannes gnd Hoernken anderzijds, voor een 

periode van 6 jaar. 

 

Bela (dg: relicta) Kijevits relicta quondam Walteri de Vucht et Johannes 

eius filius (dg: dimidium iug) quartam partem (dg: ad se) que ad dictum 

Walterum spectabat in duobus iugeribus terre sitis in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter hereditatem Johannis Cnode ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Hoernken ex alio ut dicebant 

locaverunt recto locacionis modo Gerardo filio quondam Gerardi de Berze 
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ab eodem ad spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium 

possidendam (dg: po) libere promittentes super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere dictis sex annis durantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 026v 05 do 11-03-1400. 

Ghibo Heesters soen beloofde aan Reijmboldus van Geffen 78 Gelderse gulden, 

36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1400) te betalen. 

 

Ghibo Heesters soen promisit super omnia Reijmboldo de Geffen LXXVIII 

Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden (dg: v) computato 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 026v 06 do 11-03-1400. 

Jacobus van Laerhoven beloofde aan Reijnaldus zvw Ghibo Bolleke en Johannes 

van Uden zvw Willelmus van Geffen 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, 

met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Jacobus de Laerhoven promisit super omnia Reijnaldo filio quondam 

Ghibonis Bolleke et Johanni de Uden filio quondam Willelmi de Geffen L 

novos Gelre! vel valorem Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 026v 07 do 11-03-1400. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Reijnaldus en Johannes 82 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1401) te 

betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia dictis Reijnaldo et Johanni LXXXII 

novos Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 026v 08 vr 09-04-1400. 

Goeswinus zvw Willelmus van Geffen molenaar gaf uit aan Theodericus Witloc 

zv Henricus Willoc 2 stukken land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, (1) 

tussen de gemeint van Haaren enerzijds en Nijcholaus van Berze anderzijds, 

met een eind strekkend aan Elizabeth van der Rijt, (2) tussen kvw Rodolphus 

Koijt enerzijds en Mechtildis Willems en haar kinderen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 2½ oude groot en thans voor een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

Goeswinus filius quondam Willelmi de Geffen multoris duas pecias terre 

sitas in parochia de Helvoert ad locum dictum Ghesel quarum una inter 

communitatem de Haren ex uno et inter hereditatem Nijcholai de Berze ex 

alio (dg: et altera) tendens cum uno fine ad hereditatem Elizabeth van 

der Rijt et altera inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi Koijt ex 

uno et inter hereditatem Mechtildis Willems et eius liberorum ex alio 

#sunt site# (dg: de) ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: censum) pactum 

Theoderico (dg: Wil) Witloc filio Henrici !Willoc ab eodem hereditarie 

possidendas pro duobus et dimidio grossis antiquis annuatim exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia (dg: w) habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Loze et Tijt datum 

sexta post judica. 

 

BP 1182 p 026v 09 vr 09-04-1400. 

Reijmboldus van Geffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Reijmboldus de Geffen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 026v 10 vr 09-04-1400. 

Destijds had Johannes zvw Bertoldus Steijmpel verkocht aan Arnoldus Bac zvw 

Walterus gnd Groet Wouter alle erfgoederen die waren van wijlen zijn 

voornoemde vader Bertoldus en van Walterus gnd Broc grootvader van 

voornoemde Johannes, gelegen onder Oisterwijk en Helvoirt, ter plaatse gnd 

Gesel, echter voor voornoemde Johannes uitgezonderd (1) een stuk land in 

Oisterwijk, achter de tuin van Metta gnd Rose, tussen voornoemde Metta 

enerzijds en Willelmus Berkelman anderzijds, (2) een stuk beemd, aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde Metta en Willelmus, (3) een tuin in 

Oisterwijk, tussen Arnoldus Koijt enerzijds en erfg vw Johannes Broc 

anderzijds, (4) een huis en tuin waarin voornoemde Johannes woont, naast de 

gemeint van Haaren, en voor voornoemde Arnoldus Koijt gereserveerd (5) 1/6 

deel, dat aan voornoemde Arnoldus behoort, in erfgoederen van wijlen 

voornoemde Bertoldus en Walterus Broc, aldaar gelegen. Vervolgens had 

eerstgenoemde Johannes beloofd aan voornoemde Arnoldus Bac de lasten van 

voornoemde erfgoederen af te handelen, uitgezonderd (a) 3 lopen rogge 

erfpacht, Bossche maat, (b) een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, 

minus 1/6 deel van deze cijns, aan het klooster van Tongerlo, (c) een 

b-erfcijns van 1½ oude groot, minus 1/6 deel van deze cijns, aan de 

gezworenen van Haaren, (d) een b-erfcijns van 10 penning gemeen paijment, 

minus {p.27} 1/6 deel van deze cijns, aan de naburen van Helvoirt. En 

vervolgens had voornoemde Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter 

voornoemde erfgoederen, steeds voormelde erfgoederen uitgesloten, verkocht 

aan Willelmus van Geffen molenaar. De broers Johannes, Gerardus en 

Willelmus, kvw voornoemde Willelmus van Geffen beloofden thans aan hun 

broer Goeswinus zvw voornoemde Willelmus van Geffen dat zij tezamen alle 

lasten zullen dragen, indien er iets van voornoemde erfgoederen, zoals ze 

aan voornoemde Willelmus van Geffen waren verkocht, zou worden uitgewonnen: 

elke broer voor ¼ deel. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Bertoldi Steijmpel 

omnes et singulas hereditates que fuerant dicti quondam Bertoldi (dg: 

patris) patris ipsius Johannis atque Walteri dicti Broc avi olim eiusdem 

Johannis ubicumque locorum tam infra parochiam de Oesterwijc quam infra 

parochia de Helvoert in loco dicto Ghesel consistentibus sive sitis 

salvis tamen dicto Johanni et sibi libere reservatis pecia terre sita in 

parochia de Oesterwijc retro ortum Mette dicte Rose inter hereditatem 

dicte Mette ex uno et inter hereditatem Willelmi Berkelman ex alio atque 

pecia prati cum eius attinentiis sita ibidem inter hereditates 

predictorum Mette et Willelmi ex utroque latere coadiacentes atque quodam 

orto sito in dicta parochia de Oesterwijc inter hereditatem Arnoldi Koijt 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis Broc ex alio necnon 

domo et orto in quibus dictus Johannes moratur sitis juxta communitatem 

de Haren salva eciam prefato Arnoldo Koijt et sibi reservata sexta parte 

eidem Arnoldo competente in hereditatibus dictorum quondam Bertoldi et 

Walteri Broc ibidem sitis legitime et hereditarie vendidisset Arnoldo Bac 

filio quondam Walteri dicti Groet Wouter et (dg: cum deinde) cum 

primodictus Johannes eciam (dg: promisisse) promisisset super se et bona 

sua omnia dicto Arnoldo Bac de dictis hereditatibus debitam et iustam 

prestare warandiam et obligationem deponere exceptis tribus lopinis 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco et hereditario censu 

viginti solidorum (dg: an) antique pecunie minus una sexta parte eorundem 

viginti solidorum conventui de Tongherloe atque hereditario censu unius 

et dimidii grossorum antiquorum minus sexta parte eiusdem census juratis 

de Haren necnon hereditario censu decem denariorum communis pagamenti 

min[us tamen?] 
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1182 p.027r. 

 sexta post invocavit: vrijdag 12-03-1400. 

 

BP 1182 p 027r 01 vr 09-04-1400. 

sexta parte eiusdem (dg: se) census vicinis de Helvoert annuatim exinde 

de jure solvendis prout in litteris (dg: constitutus #constituti# coram 

scabinis infrascriptis Ge) et cum deinde (dg: Ard) dictus Arnoldus Bac 

filius quondam Walteri dicti Groet Wouter dictas hereditates pretactis 

(dg: alii) hereditatibus semper demptis hereditarie vendidisset Willelmo 

de (dg: Gheessen) Geffen multori prout in litteris constituti igitur 

coram scabinis infrascriptis Johannes Gerardus et Willelmus fratres 

liberi (dg: quondam) dicti quondam Willelmi de Geffen promiserunt 

indivisi super omnia (dg: de) Goeswino eorum fratri filio dicti quondam 

Willelmi (dg: Ge) de Geffen quod (dg: ipsi Johannes Gerardus et Willelmus 

fratres) si de dictis hereditatibus dicto Willelmo de Geffen venditis ut 

prefertur imposterum aliquid via (dg: v) juris evincetur quod extunc 

dampna eidem Goeswino exinde evenientia et eventura simul cum dicto 

Goeswino portabunt scilicet quilibet eorundem Johannis Gerardi et 

Willelmi fratrum pro una quarta parte huiusmodi dampnorum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 027r 02 vr 09-04-1400. 

Voornoemde Goeswinus zvw Willelmus van Geffen beloofde aan zijn voornoemde 

broers Johannes, Gerardus en Willelmus alle lijfrenten35 te betalen, die 

wijlen voornoemde Willelmus van Geffen moest36,37 betalen aan Johannes 

Steijmpel zvw Bertoldus Steijmpel. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Dictus Goeswinus promisit super habita et habenda dictis Johanni Gerardo 

et Willelmo fratribus suis quod ipse Goeswinus omnes vitales pensiones 

quas dictus quondam Willelmus de Geffen solvere consuevit et tenebatur 

Johanni Steijmpel filio quondam Bertoldi Steijmpel juxta omnem 

continentiam litterarum exinde dabit et exsolvet sic !dictis Johanni 

Gerardo et Willelmo et supra eorum hereditates dampna exinde non eveniant 

quovismodo in futurum. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni. 

 

BP 1182 p 027r 03 vr 09-04-1400. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen, Wiskinus zvw Theodericus Neven, 

Johannes van den Dijstelberch, Ghibo Molle en Godefridus van Arkel zv 

Theodericus beloofden aan Paulus van Rode, tbv hem en Johannes Beircke, 150 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) te 

betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen Wiskinus filius quondam 

Theoderici Neven Johannes van den Dijstelberch Ghibo Molle et Godefridus 

de (dg: E) Arkel filius Theoderici promiserunt indivisi super omnia Paulo 

de Rode (dg: et Jo) ad opus sui et ad opus Johannis Beircke seu ad opus 

alterius eorundem centum et quinquaginta Engels nobel seu valorem Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
35 Zie ← BP 1180 p 373r 07 do 04-11-1395, alle achterstallige termijnen zijn 

betaald. 
36 Zie ← BP 1178 f 142v 08 do 24-03-1390, belofte van een lijfrente van 8 

oude schilden en een lijfpacht van 8 mud rogge. 
37 Zie → BP 1182 p 519r 01 do 21-07-1401, Johannes Steijmpel verklaarde alle 

achterstallige termijnen te hebben ontvangen van twee lijfrenten van 8 mud 

rogge en 8 oude schilden, die Willelmus van Uden(!) aan voornoemde Johannes 

Steijmpel moet leveren. 
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BP 1182 p 027r 04 vr 09-04-1400. 

Arnoldus van Boemel goudsmid verklaarde, tbv Johannes van Kuijc heer van 

Hoestraten, ontvangen te hebben van Gerardus van Berkel 20 oude schilden, 

die afgelopen Lichtmis (ma 02-02-1400) aan voornoemde hr Johannes van Kuijc 

betaald hadden moeten worden wegens een b-erfcijns van 20 oude schilden, 

die voornoemde hr Johannes van Kuijc beurt, gaande uit de tiende en andere 

onderpanden in Asten. 

 

-. 

Arnoldus de Boemel aurifaber palam recognovit se (dg: recepisse a Gerardo 

de Berkel XX) ad opus domini Johannis de Kuijc domini de Hoestraten 

recepisse a Gerardo de Berkel XX aude scilde que provenerunt dicto domino 

Johanni de Kuijc in festo purificationis proxime preterito de hereditario 

censu XX aude scilde quem dictus dominus Johannes de Kuijc solvendum 

habet annuatim ex decima et aliis contrapignoribus sitis in Asten prout 

in litteris dicebat contineri promittens super omnia dictum Gerardum ab 

huiusmodi XX aude scilde indempnem servare. Testes Loze et Spina datum 

supra. 

 

BP 1182 p 027r 05 vr 12-03-1400. 

Gerardus Clijnge van Lijt droeg over aan Henricus Loenman, Johannes Heijme 

nzvw Arnoldus Heijme en Godefridus kramer zvw Godefridus schoenmaker van 

Lijt, tbv hen en Johannes Welghe van Lijt, de goederen van Gerardus zvw 

Johannes Gheze van Lijt gnd van Beest, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Jacobus Tijt. Zodra een ander aan voornoemde Henricus, Johannes, Godefridus 

en Johannes Welge 16½ oude schild heeft betaald, dan zullen zij deze 

huidige brief verscheuren en ook de brief waarin voornoemde goederen door 

voornoemde Jacobus Tijt gerechtelijk werden verkocht aan eerstgenoemde 

Gerardus. Dit beloofden voornoemde Henricus Loenman, Johannes Heijme en 

Godefridus, en Rijxkinus Crulliart voor voornoemde Johannes Welghe. 

 

Gerardus Clijnge de Lijt !singula bona Gerardi filii quondam Johannis 

Gheze de Lijt dicti de Beest vendita sibi a Jacobo Tijt per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Loenman Johanni Heijme filio naturali quondam Arnoldi 

Heijme Godefrido institori filio (dg: naturali) quondam Godefridi sutoris 

de Lijt ad opus eorum et ad opus Johannis Wel[g]he de Lijt cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod quandocumque alia persona !exsolverit 

dictis Henrico Johanni Godefrido et Johanni Welge (dg: ex ded) dederit et 

exsolverit XVI et dimidium aude scilde extunc dicti Henricus Johannes 

Heijme et Godefridus et Johannes Welghe rumpent et cancellabunt presentem 

litteram et pretactam litteram in #[qua]# dicta bona vendita sunt 

primodicto Gerardo a dicto Jacobo Tijt per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco !in Busco ut dicti Henricus Loenman Johannes Heijme 

et Godefridus et Rijxkinus Crulliart pro dicto (dg: dicto) Johanne Welghe 

super omnia promiserunt Gerardo primodicto. Testes Loze et ....... datum 

sexta post invocavit. 

 

BP 1182 p 027r 06 vr 12-03-1400. 

Henricus zvw Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel verkocht aan Petrus 

Witmeri zv Wenemarus een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en 11 morgen land van 

Reijnerus gnd Kul, op de plaats gnd Oetheren, welke pacht wijlen voornoemde 

Gerardus van Eijcke gekocht had van Reijnerus zv voornoemde Reijnerus Kul. 

 

Henricus filius quondam Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici Posteel 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet hereditarie purificationis de domo orto et undecim 

iugeribus terre Reijneri dicti Kul sitis supra locum dictum communiter 

Oetheren quam paccionem dictus quondam Gerardus de Eijcke erga Reijnerum 
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filium dicti Reijneri Kul emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit #vendidit# Petro Witmeri filio Wenemari cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui) et impeticionem ex parte sui et (dg: quo) 

dicti quondam Gerardi sui patris et quorumcumque heredum dicti quondam 

Gerardi de Eijcke deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 027r 07 vr 12-03-1400. 

Petrus Valant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Valant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 027r 08 vr 12-03-1400. 

Theodericus Witloc zv Henricus Witloc beloofde aan Goeswinus zvw Willelmus 

van Geffen molenaar 50 Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Theodericus Witloc filius Henrici Witloc promisit super omnia Goeswino 

filio quondam Willelmi de Geffen multori L Stramproetsche gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 027r 09 vr 12-03-1400. 

Arnoldus van Hoemen zvw Johannes van Hoemen van Lijt verkocht aan Johannes 

van Aaforden zvw Nijcholaus van Aforden szvw Rutgherus van der Donc een 

n-erfcijns van 10 oude Franse schilden of de waarde, met Lichtmis in Den 

Bosch te betalen, gaande uit (1) een kamp, 4 morgen groot, in Groot Lith, 

ter plaatse gnd die Lijensvelde, tussen wijlen vrouwe Jutta wv hr Willelmus 

die Rode ridder enerzijds en Jacobus van Heze anderzijds, (2) een kamp, 2 

morgen groot, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Langhe Weijde, tussen 

erfgoed van de investiet van de kerk van Lith enerzijds en Gerardus van der 

Stegen anderzijds, (3) 1 morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in des 

Wevers Hoeve, tussen erfgoed van het kapittel vanb Luik enerzijds en 

voornoemde Jacobus van Heze anderzijds, (4) 16 hont land, in Groot Lith, 

ter plaatse gnd die Lijensvelde, tussen Reijnerus Loesken zvw Henricus 

Mudeken enerzijds en kv Jacobus Ghiben soen anderzijds. Verkoper en zijn 

zoon Johannes van Hoemen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een 

cijns aan het kapittel in Luik, maasdijken, zegedijken en waterlaten. De 

koper zal de cijns van 10 oude schilden niet verkopen, bezwaren of 

vervreemden {p.028} zonder instemming van de broers Goeswinus Moedel van 

der Donc en Johannes van der Donc, kvw Rutgherus van der Donc. 

 

Arnoldus de Hoemen filius quondam Johannis de Hoemen de Lijt hereditarie 

vendidit Johanni de Aaforden filio quondam Nijcholai de Aforden genero 

quondam Rutgheri van der (verbeterd uit: den) Donc hereditarium censum 

decem aude scilde (dg: sci) Francie seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis et in Busco tradendum ex quodam campo terre (dg: sito) 

quatuor iugera continente sito in parochia de Groet Lijt in loco dicto 

die Lijensvelde inter hereditatem quondam domine Jutte relicte quondam 

domini Willelmi die Rode militis ex uno et inter hereditatem Jacobi de 

Heze ex alio item ex quodam campo duo iugera terre continente sito in 

dicta parochia in loco dicto die Langhe Weijde inter hereditatem !ad 

investitum ecclesie de Lijt ex uno et inter hereditatem Gerardi van der 

Stegen ex alio item ex uno iugere terre dicti venditoris sito in dicta 

parochia in loco dicto int (dg: W) des Wevers Hoeve inter hereditatem 

capituli Leodiensis ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi de Heze ex 

alio item ex sedecim hont terre sitis in dicta parochia in dicto loco die 

Lijensvelde vocato inter hereditatem Reijneri Loesken filii quondam 

Henrici Mudeken ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: quond) Jacobi 

Ghiben soen ex alio (dg: item) ut dicebat promittentes et cum eo 

Jo[hannes] de Hoemen eius filius indivisi super habita et habenda 
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warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu capitulo 

Leodiensi exinde prius solvendo et aggeribus #Mose# zeg[ediken] et 

aqueductibus ad premissa de jure spectantibus et sufficientem facere hoc 

addito quod dictus emptor dictum censum X aude scilde non venderet nec 

obliga[bit? nec] #alien[abit]# 

 

1182 p.028v. 

 sexta post invocavit: vrijdag 12-03-1400. 

 anno CCCC mensis marcii in die Gregorii: vrijdag 12-03-1400. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 13-03-1400. 

 secunda post reminiscere: maandag 15-03-1400. 

 

BP 1182 p 028v 01 vr 12-03-1400. 

sine consensu Goeswini Moedel (dg: et Johannis) van der Donc et Johannis 

van der Donc fratrum liberorum quondam Rutgheri van der Donc. Testes 

Vlochoven et Loze datum sexta post invocavit. 

 

BP 1182 p 028v 02 vr 12-03-1400. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, mr Johannes van Best en Roverus Boest. 

 

Et (dg: ?fi) fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis 

magistro Johanne de Best Rovero Boest. #X {verwijst naar wat boven aan de 

pagina staat:} Actum in camera anno CCCC mensis marcii in die Gregorii 

hora complete. 

 

BP 1182 p 028v 03 vr 12-03-1400. 

Johannes van Aaforden ev Katherina dvw Rutgherus van der Donc beloofde aan 

Goeswinus Moedel van der Donc en zijn broer Johannes, kvw voornoemde 

Rutgherus, nimmer te verkopen, vervreemden of bezwaren (1) een hoeve gnd 

het Goed ten Nuwenhuze, in Son, (2) een b-erfcijns van 2 oude groten en 2 

oude schilden, die wijlen voornoemde Rutgherus beurde, gaande uit een huis, 

erf en tuin, in Sint-Oedenrode, die Johannes Platvoet in cijns verkregen 

had van wijlen voornoemde Rutgherus, welke hoeve en cijns aan voornoemde 

Johannes van Aforden gekomen waren na erfdeling, (3) de cijns van 10 oude 

schilden, in het vorige contract vermeld, zonder instemming van voornoemde 

broers Goeswinus Moedel en Johannes van der Donc. 

 

Johannes de Aaforden maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam Rutgheri van der Donc promisit super omnia #habita et 

habenda# Goeswino Moedel van der Donc et Johanni suo fratri liberis dicti 

quondam Rutgheri quod ipse Johannes primodictus (dg: bona) quendam mansum 

dictum tGoet ten Nuwenhuze situm in parochia de Zonne cum suis 

attinentiis universis et singulis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis atque hereditarium censum duorum (dg: aude) grossorum antiquorum et 

duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

quem dictus quondam Rutgherus solvendum habuit annuatim ex domo et area 

et orto sitis in parochia de Rode sancte Ode quos Johannes Platvoet erga 

dictum quondam (dg: Jo) Rutgherum ad censum acquisiverat #et dictum 

censum X aude scilde in contractu predicto positum# et qui mansus cum 

suis attinentiis et census dicto Johanni de Aforden mediante hereditaria 

(dg: paccione) divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc (dg: 

heredes) coheredes cessit! in partem ut dicebat numquam vendet nec 

alienabit nec obligationem supra premissa faciet sine consensu et 

voluntate dicti Goeswini Moedel et Johannis van der Donc fratrum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 028v 04 vr 12-03-1400. 

Voornoemde Johannes van Aforden beloofde dat hij een b-erfcijns van 10 pond 

oude pecunia, die het Geefhuis in Den Bosch beurt, gaande uit goederen gnd 

ten Nuwenhuze, in Son, volgens inhoud van de brief {niet afgewerkt 
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contract}. 

 

Dictus Johannes de Aforden promisit super omnia habita et habenda quod 

ipse hereditarium censum X (dg: an) librarum antique pecunie quem mensa 

sancti spiritus in Busco solvendum habet annuatim et hereditarie (dg: ad 

et supra) de et ex bonis dictis ten Nuwenhuze sitis (dg: j) in parochia 

de Zonne juxta continentiam litterarum inde confectarum. 

 

BP 1182 p 028v 05 vr 12-03-1400. 

Voornoemde Johannes van Aforden beloofde aan de broers Goeswinus Moedel en 

Johannes van der Donc, kvw Rutgherus van der Donc, en Ghisbertus van de 

Doorn, tbv hen en Johannes van Baex szvw voornoemde Rutgherus, en tbv allen 

die het aangaat, voortaan te zullen betalen een b-erfcijns van 10 pond oude 

pecunia, die het Geefhuis in Den Bosch beurt, gaande uit goederen gnd ten 

Nuwenhuze, in Son, zó dat voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes van der 

Donc, Ghisbertus, Johannes van Baex en anderen die erfgoederen en goederen 

van wijlen hr ?Rijcardus Koc? ridder en zijn broers bezitten, daarvan geen 

schade ondervonden. Veel brieven. 

 

Dictus Johannes de Aforden promisit super omnia habita et habenda 

Goeswino Moedel et Johanni van der Donc #fraribus# liberis quondam 

Rutgheri van der Donc et Ghisberto de Spina ad opus eorum et ad opus 

Johannis de Baex generi dicti quondam Rutgheri et ad opus omnium quorum 

interest quod ipse Johannes de Aforden hereditarium censu X librarum 

antique pecunie quem mensa sancti spiritus in Busco solvendum habet 

annuatim et hereditarie de et ex bonis dictis ten Nuwenhuze sitis in 

parochia de Zonne (dg: juxta continentiam litterarum inde confectarum 

...) nunc deinceps annuatim et perpetue dabit et exsolvet dicte mense 

sancti spiritus #juxta continentiam litterarum inde confectarum# sic quod 

dictis Goeswino Moedel Johanni van der Donc fratribus Ghisberto Johanni 

de Baex et aliis personis quibuscumque habentibus et possidentibus 

hereditates et bona quondam domini Rijcardi? K[oc?] militis et surorum 

fratrum exinde dampna non eveniant in futurum. Testes datum supra. Et 

erunt multe littere. 

 

BP 1182 p 028v 06 vr 12-03-1400. 

Johannes van der Donc zvw Rutgherus van der Donc, Ghisbertus van de Doorn 

ev Maria, en Johannes van Aforden ev Katherina, dvw voornoemde Rutgherus, 

deden tbv Goeswinus Moedel zvw voornoemde Rutgherus afstand van (1) een 

hoeve van wijlen voornoemde Rutgherus, in Deurne, met toebehoren gelegen 

onder Deurne, Bakel en Helmond, (2) een akker van wijlen voornoemde 

Rutgherus, in Veghel, die wijlen voornoemde Rutgerus gekocht had van 

Egidius gnd Doncker, (3) alle roerende goederen, beesten en varend goed op 

voornoemde goederen. 

 

Johannes van der Donc filius quondam Rutgheri van der Donc Ghisbertus de 

Spina maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris et Johannes de Aforden 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam 

Rutgheri super quodam manso dicti quondam Rutgheri sito in parochia de 

Doerne cum suis attinentiis quocumque locorum infra parochias de Doerne 

de Bakel et de Helmont consistentibus sive sitis atque super quodam agro 

terre dicti quondam Rutgheri sito in parochia de Vechel (dg: et quem 

agrum dictus quondam Rutgherus erga dictum dic juxta hereditatem) #quem 

agrum terre dictus quondam Rutgerus erga [E]gidium dictum Doncker emendo 

acquisiverat ut dicebat# et super bonis mobilibus et bestiis et bonis 

pecoralibus supra premissa existentibus ad opus Goeswini Moedel f[ilii 

dicti quondam R]utgheri renuciaverunt promittentes super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 028v 07 za 13-03-1400. 

Lambertus van Rode zv Theodericus van Rode snijder droeg over aan zijn 
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zuster Elizabeth ev Matheus Kijtsarts, tbv voornoemde Matheus Kijstarts, 

(1) alle goederen, die aan voornoemde Lambertus gekomen waren na overlijden 

van zijn grootmoeder Heijlwigis gnd Cupers, (2) ¼ deel, dat aan voornoemde 

Lambertus gekomen was na overijden van zijn zuster Aleijdis, in alle 

goederen die aan voornoemde Aleijdis gekomen waren na overlijden van haar 

voornoemde grootmoeder Heijlwigis. 

 

Lambertus (dg: f) de Rode filius Theoderici de Rode sartoris omnia et 

singula bona !de morte quondam Heijlwigis dicte Cupers sue avie 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita atque 

quartam partem dicto Lamberto de morte quondam Aleijdis sue sororis 

successione advolutam in omnibus bonis que eidem (dg: Aleijdi) quondam 

Aleijdi de morte dicte quondam Heijlwigis (dg: sie) sue avie successione 

fuerant advoluta quocumque consistentia sive sita hereditarie supportavit 

Elizabeth sue sorori uxori Mathei Kijtsarts ad opus eiusdem Mathei 

Kijstarts promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: dep) sui deponere. Testes (dg: Tijt) Loze et Tijt datum sabbato post 

invocavit. 

 

BP 1182 p 028v 08 za 13-03-1400. 

Henricus zv Johannes van Yssche verklaarde dat Paulus gnd Bits soen van Os 

hem betaald heeft (1) de koop door voornoemde Henricus van voornoemde 

Paulus van een erfgoed in Dinther, tussen Hubertus van Ghemert enerzijds en 

Willelmus die Wever anderzijds, (2) het geschil dat voornoemde Henricus had 

met voornoemde Paulus over een erfgoed in Berlicum, (3) het vonnis dat 

voornoemde Henricus hierover verkregen had voor schepenen van Berlicum 

tegen voornoemde Paulus. 

 

Debent IIII solidos. 

Henricus (dg: dictus Nijs van) filius Johannis de Yssche palam recognovit 

sibi per (dg: B) Paulum dictum Bits soen de Os fore satisfactum de quadam 

emptione qua mediante dictus Henricus acquisiverat erga dictum Paulum 

quandam hereditatem sitam in (dg: d) parochia de Dijnter inter 

hereditatem Huberti de Ghemert ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: 

de) die Wever ex alio ut dicebat atque de lite seu placito quam et quod 

dictus Henricus (dg: hi) habuit contra dictum (verbeterd uit: dicti) 

Pauli! de hereditate #que est sita in Berlikem# (dg: et de) et de 

sententia quam ipse Henricus de premissis obtinuit coram scabinis de 

Berlikem contra dictum Paulum clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 028v 09 za 13-03-1400. 

Conrardus zvw Wijnricus Screijnmaker droeg over aan zijn broer Jacobus de 

helft in ½ morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, over het water gnd 

die Aa, ter plaatse gnd die Hijnthamse Camp. 

 

Conrardus filius quondam Wijnrici Screijnmaker medietatem ad se 

spectantem in (dg: dimidio) dimidio iugere terre sito infra libertatem 

oppidi de Busco ultra aquam dictam die Aa in loco dicto die Hijnthamssche 

(dg: Can) Camp ut dicebat supportavit Jacobo suo fratri promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 028v 10 ma 15-03-1400. 

Johannes zvw Johannes gnd Tucke machtigde Theodericus Berwout zijn tegoeden 

te manen. 

 

Johannes filius quondam (dg: q) Johannis dicti Tucke dedit potestatem 

Theoderico Berwout monendi sua credita que sibi debentur et debebuntur 

usque ad revocacionem. Testes Vlochoven et Loze datum secunda post 

reminiscere. 
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BP 1182 p 028v 11 ma 15-03-1400. 

Eustatius van Hedechusen droeg over aan Johannes gnd Kesselman zvw Johannes 

Kesselman een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

op de Oude Dieze, tussen erfgoed van Johannes gnd Wederhout enerzijds en 

erfgoed van Heijlwigis gnd Ghevarts anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht38 door Johannes van den Berge ev Heijlwigis dvw Godescalcus zvw 

Arnoldus gnd Kemmer van Melcrode. 

 

Eustatius de Hedechusen hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Busco supra antiquum Dijesam inter hereditatem Johannis 

dicti Wederhout ex uno et inter hereditatem Heijlwigis dicte Ghevarts ex 

alio venditum sibi a Johanne van den Ber[g]e marito et tutore legitimo 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Godescalci filii quondam Arnoldi 

dicti Kemmer de Melcrode prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni dicto Kesselman filio quondam Jo[hannis Ke]sselman cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

(dg: ...) [parte sui deponere]. Testes ?Loze [et] Spina datum supra. 

 

1182 p.029r. 

 secunda post reminiscere: maandag 15-03-1400. 

 quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1400. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 16-03-1400. 

 quarta post reminiscere: woensdag 17-03-1400. 

 

BP 1182 p 029r 01 ma 15-03-1400. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacobs soen van der Lijnden gaf uit aan 

Wijtmannus zvw Gerardus Wijtmans soen een stuk land, in Enschot, tussen 

erfg van Martinus van den Hoevel enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 hoen 

en 4 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis op goederen van 

voornoemde Arnoldus, gelegen in Enschot, te leveren. Slechts op te geven 

met 2 hoederen en 8 lopen rogge eens. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis Jacobs soen van der Lijnden 

peciam terre sitam in parochia de Ensschit inter hereditatem heredum 

Martini v[an den] Hoevel ex uno et inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum (dg: 

Ger) Wijtmanno filio quondam Gerardi Wijtm[ans] soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione unius pulli et quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra #bona# dicti Arnoldi situm! in dicta parochia 

tradenda ex premissa promittens super omnia warandiam pro premissa et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

non resignare nec dimittere pro solucione dicte paccionis nisi (dg: d) 

cum duobus pullis et cum octo lopinis siliginis dicto Arnoldo semel 

exsolutis. Testes Loze et Spina datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1182 p 029r 02 ma 15-03-1400. 

Aleijdis wv Willelmus van Berze zvw Henricus van Berze droeg over aan haar 

zoon Henricus, tbv hem, Lambertus, Jacobus en Margareta, kv voornoemde 

Aleijdis, Willelmus zvw voornoemde Willelmus van Berze en Martinus Paeuwe 

Eters ev Jutta dvw voornoemde Willelmus, haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Nijcholaus zvw 

Mathijas van Baerle beurt, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Bartholomeus-Apostel, in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd 

ten Stocke, in Moergestel, welke pacht van 1 mud Willelmus van Berze 

                         
38 Zie ← BP 1179 p 590v 07 ma 04-08-1393, verkoop van de erfcijns. 
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gekocht had van voornoemde Nijcholaus zvw Mathias van Baerle. 

 

Aleijdis relicta quondam Willelmi de Berze (dg: senioris) #filii quondam 

Henrici de (dg: Bezze) Berze cum tutore# suum usufructum sibi competentem 

in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie nativitatis Domini ex annua et hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis dicte mensure quam (dg: de) Nijcholaus filius quondam 

Mathije de Baerle solvendam habet hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Bartholomei apostoli et #in# Busco tradendam de bonis dictis ten Stocke 

sitis in parochia de Ghestel prope Oesterwijc atque ex edificiis pratis 

pascuis et ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quam paccionem unius modii siliginis dictus Willelmus de Berze erga 

dictum Nijcholaum filium quondam Mathie de Baerle emendo acquisiverat 

prout in litteris (dg: hereditarie sup) legitime supportavit Henrico #suo 

filio ad opus sui et ad opus# (dg: Margare) Lamberti Jacobi (dg: -us) et 

Margarete (dg: suis) liberorum #dicte Aleijdis# et Willelmi filii dicti 

quondam Willelmi de (dg: Bers) Berze et Martini (dg: B) Paeu-(dg: c)-we 

Eters #mariti et tutoris Jutte sue uxoris filie dicti quondam Willelmi# 

promittens !tutore ratam servare. Testes (dg: di) Loze (dg: si) et Spina 

datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1182 p 029r 03 do 18-03-1400. 

Voornoemde Henricus, Lambertus, Jacobus, Margareta, Willelmus en Martinus 

Paeuwe Ether ev Jutta dvw voornoemde Willelmus van Berze, en Jutta dvw 

Jacobus gnd Noppe verkochten voornoemde pacht aan Petrus Witmeri zv 

Wenemarus. 

 

{Ertussen geschreven. In margine sinistra staat hier een haal kennelijk 

om ruimte vrij te laten}. 

Dicti Henricus Lambertus Jacobus Margareta cum tutore Willelmus et 

Martinus Paeuwe Ether (dg: -s) maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris filie dicti quondam Willelmi de Berze #et Jutta filia quondam 

Jacobi dicti Noppe ?cum ?tutore# predictam paccionem unius modii 

siliginis vendiderunt Petro Witmeri filio Wenemari supportaverunt cum 

litteris et [ju]re promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes domicells 

Theodericus et Spina datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 029r 04 ma 15-03-1400. 

Henricus Buc zv Theodericus en Henricus van Uden zvw Henricus beloofden aan 

Egidius Zecker 40 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. Anders zullen ze op diezelfde dag op 

de gevangenpoort in Den Bosch gaan om die niet te verlaten, tenzij ze eerst 

voornoemd geld voldoen, op straffe van 10 nieuwe Gelderse gulden. 

 

Henricus Buc filius Theoderici et Henricus de Uden filius quondam Henrici 

promiserunt indivisi super omnia Egidio Zecker XL novos Gelre! seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos (dg: s) alioquin 

intrabunt portam captivorum in Busco (dg: inde) eodem die inde non 

exituri nisi prius satisfecerint dicto Egidio (dg: dicta) de dicta 

pecunia sub poena X novorum Gelre (dg: Gelre) gulden. Testes Vlochoven et 

Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 029r 05 ma 15-03-1400. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 029r 06 di 16-03-1400. 

Petrus zvw Johannes gnd Mannart verkocht aan Arnoldus Groet Art een 

b-erfpacht van ½ mud {graansoort niet vermeld}, maat van Erp, die Gerardus 
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zvw Petrus Mannart beloofd had met Lichtmis op het onderpand te leveren aan 

voornoemde Petrus, gaande uit een tuin gnd den Auden Hof, in Erp, naast de 

dijk gnd den ...dijk, tussen Johannes gnd Bloijs enerzijds en Willelmus die 

Kersmaker anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde dijk en met het 

andere eind aan de weg gnd die Weij, en uit de sloot die bij de tuin hoort. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Mannart hereditariam paccionem 

dimidii modii {graansoort niet vermeld} mensure de Erpe quam Gerardus 

filius quondam Petri Mannart promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

hereditarie purificationis et supra ortum infrascriptum tradendam et 

deliberandam de et ex quodam dicto #orto# den Auden Hof sito in parochia 

de Erpe juxta aggerem dictum de[n] ...dijk inter hereditatem Johannis 

dicti Bloijs ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: die) die Kersmaker 

ex alio tendente cum uno fine ad dictum aggerem et cum [reliquo] fine ad 

plateam dictam die Weij et ex fossato ad dictum ortum de jure spectante 

prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo Groet Art supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes domicellus Theodericus et Spina datum tercia 

post reminiscere. 

 

BP 1182 p 029r 07 di 16-03-1400. 

(dg: Gerardus zvw Petrus gnd Mannart vernaderde en behield). 

 

Nota. 

(dg: Gerardus filius quondam Petri dicti Mannart prebuit et obtinuit.). 

 

BP 1182 p 029r 08 di 16-03-1400. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Claes soen vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Claes soen prebuit et obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 029r 09 wo 17-03-1400. 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes gnd Zerijs, door voornoemde Johannes 

Zerijs verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda, dvw Lambertus van den Hoevel en 

wv Johannes zvw Henricus gnd Veren Yden soen, verkocht aan hr Theodericus 

Venbossche priester de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn voornoemde moeder Yda, in een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen een ledige hofstad enerzijds en erfgoed van Henricus 

Leijdecker anderzijds. 

 

Johannes (dg: filius) van den Hoevel filius quondam Johannis dicti Zerijs 

ab eodem Johanne Zerijs et quondam Yda #sua uxore# filia quondam (dg: 

Johannis) Lamberti van den Hoevel (dg: pariter genitus) relicta quondam 

Johannis filii quondam Henrici dicti Veren Yden soen pariter genitus 

medietatem sibi de morte dicte quondam Yde sue matris successione 

advolutam in domo et area sita in Busco in vico grumellatoris (dg: inter 

hereditatem Henrici quondam Henrici Leijdecker ex uno) et inter (dg: 

hereditatem) quoddam vacuum domistadium ex uno et inter hereditatem 

Henrici Leijdecker ex alio ut dicebat (dg: hereditarie) hereditarie 

vendidit domino Theoderico Venbossche presbitro supportavit cum omnibus 

litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Spina datum quarta 

post reminisdcere. 

 

BP 1182 p 029r 10 wo 17-03-1400. 

Gerardus zvw Johannes van Loet verwer, door wijlen voornoemde Johannes 

verwekt bij zijn vrouw Heijlwigis dvw Yda dvw Lambertus van den Hoevel, en 

Johannes zvw Johannes gnd Oem ev Heijlwigis, dvw voornoemde Johannes van 

Loet en diens vrouw Heijlwigis, verkochten aan hr Theodericus Venbossche 
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priester hun helft in voornoemd huis en erf. 

 

Gerardus filius quondam Johannis de Loet (dg: te) tinctoris #ab eodem 

quo[ndam Johanne] et Heijlwige sua uxore filia quondam Yde filie quondam 

Lamberti van den Hoevel pariter [genitus] et Johannes filius quondam 

Johannis dicti Oem maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

dicti quondam (dg: Henrici) #Johannis# de Loet et Heijlwigis sue uxoris 

medietatem (dg: dicte domus et aree) ad se spectantem in dicta domo et 

area hereditarie vendiderunt domino Theoderico Venbossche presbitro 

supportaverunt cum (dg: litteris) omnibus [litteris] et jure occacione 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum #et# dicti quondam Johannis de Loet et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis de Loet deponere. Testes 

datum. 

 

BP 1182 p 029r 11 wo 17-03-1400. 

Theodericus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 029r 12 wo 17-03-1400. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan Albertus Buc 

van Lijt alle erfcijnzen die Willelmus gnd van Beest beurde, in Bakel, ter 

plaatse gnd Milheze, en alle cijnsgoederen van wijlen voornoemde Willelmus 

van Beest, ter plaatse gnd Milheze, en het toebehoren van die goederen, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Arnoldus Groet Art. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis omnes (dg: 

hereditates) hereditarios census quos Willelmus dictus de Beest in 

parochia de Bakel et ad locum dictum Milheze habuit solvendos annuatim 

atque (dg: ad) bona censualia dicti quondam Willelmi de Beest ad dictum 

locum Milheze vocatum situata atque !ad attinentias dictorum bonorum 

singulas et universas venditos sibi ab Arnoldo Groet Art per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit Alberto Buc de Lijt cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare (dg: et obligationem ex parte sui deponere .......) 

[Testes .......] et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 029r 13 wo 17-03-1400. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan Albertus Buc 

van Lijt alle goederen die waren van wijlen Willelmus van Beest, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Arnoldus Groet Art. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis omnia et 

singula bona que fuerant quondam Willelmi de Beest quocumque locorum 

consistentia sive sita vendita sibi ab Arnoldo Groet Art per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit Alberto Buc de Lijt cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 029r 14 wo 17-03-1400. 

Willelmus van Berze zvw Willelmus van Berze die Olijsleger beloofde aan 

Henricus Buekentop, tbv het gilde van de leerbewerkers en schoenmakers in 

Den Bosch, 28 gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, en 3 botdrager 

met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400) te betalen. 

 

Willelmus de Berze filius quondam Willelmi de Berze die Olijsleger 

promisit super omnia Henrico Buekentop ad opus gulde frunitorum et 

sutorum in Buscoducis XXVIII gulden scilicet novem buddrager pro quolibet 

gulden computato et (dg: X) III buddrager ad penthecostes proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.030v. 

 quarta post reminiscere: woensdag 17-03-1400. 

 quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1400. 

 quinta post Andree: donderdag 02-12-1400. 

 

BP 1182 p 030v 01 wo 17-03-1400. 

Godefridus gnd Marcelijs ev Hilla van den Kelder dvw Sijmon voller 

verklaarde ontvangen te hebben van Ywanus Stierken alle achterstallige 

termijnen van een lijfrente39, die voornoemde Ywanus moet betalen aan 

voornoemde Hilla op haar leven. 

 

Godefridus dictus Marcelijs maritus et tutor legitimus Hille van den 

Kelder sue uxoris filie quondam (dg: H) Sijmonis fullonis palam 

recognovit sibi per Ywanum Stierken fore satisfactum ab arrestadiis sibi 

et dicte Hille restantibus de vitali pensione quam dictus Ywanus dicte 

Hille solvere tenetur annuatim ad vitam eiusdem Hille ut dicebat. Testes 

Tijt et Spina datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 030v 02 wo 17-03-1400. 

Willelmus van Langelaer verhuurde te molenaarsrecht aan Arnoldus Houtappel 

zvw Ghisbertus Houtappel en Hermannus zvw Bertoldus zvw Walterus gnd Groet 

Wouter de windmolen in Oisterwijk, ter plaatse gnd ter Nedervonderen, voor 

een periode van twee jaar, ingaande heden, per jaar voor 13 mud rogge, maat 

van Oisterwijk, om de andere week40 ½ mud in Oisterwijk te leveren. 

 

Solverunt conductores. 

Willelmus de Langelaer molendinum venti ad se spectans situm in parochia 

de Oesterwijc ad locum dictum ter Nedervonderen cum suis attinentiis et 

juribus ut dicebat locavit recto locacionis modo Arnoldo Houtappel filio 

quondam Ghisberti Houtappel et Hermanno filio quondam Bertoldi filii 

quondam Walteri dicti Groet Wouter (dg: ex) ab eisdem ad spacium duorum 

annorum a presenti die beate Gertrudis sine medio sequentium (dg: anno) 

ad jus molendinorum possidendum anno quolibet dictorum duorum annorum 

(dg: XIII mo) pro XIII modiis siliginis mensure de Oesterwijc dandis sibi 

ab aliis anno quolibet dictorum duorum annorum septimanatim scilicet (dg: 

de sep) qualibet septimana dimidium modium siliginis dicte mensure et in 

Oesterwijc tradendum promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia. 

Testes Vlochoven et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 030v 03 do 18-03-1400. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os van Ghewanden verkocht aan Hermannus 

Loden soen een n-erfpacht van 1½ mud haver, Bossche maat, met Sint-Martinus 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 morgen land in Alem, ter plaatse gnd 

den Breden Camp, tussen kvw Ghibo Herinc enerzijds en hr Johannes Wautgers 

soen priester anderzijds, reeds belast met 1½ vadem maasdijk. 

 

Johannes de Os filius quondam Petri de Os de Ghewanden hereditarie 

vendidit Hermanno Loden soen hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum bone avene mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et in 

Busco tradendam ex duobus iugeribus terre dicti venditoris sitis in 

parochia de Alem in loco dicto den (dg: Breden) Breden Camp inter 

hereditatem liberorum quondam (dg: h) Ghibonis !de Herinc ex uno et inter 

                         
39 Zie ← BP 1175 f 123r 01 za 02-12-1396, achterstallige termijnen van een lijfrente van 8 pond zijn betaald. 
40 Er staat “septimanatim” en “qualibet septimana” d.w.z. “wekelijks” ½ mud. 

Dan kom je uit op 26 mud per jaar, terwijl maar 13 mud geleverd moet 

worden. Waarschijnlijk had er moeten staan, bijvoorbeeld, “vicissim 

septimanatimque”, dus om de andere week. 
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hereditatem (dg: p) domini Johannis Wautgers soen presbitri ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis unius! et dimidie! mensuris dictis vadem 

aggeris Mose ad hec (dg: p) de jure spectantibus et sufficientem facere. 

Testes domicellus Theodericus et Spina datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 030v 04 do 18-03-1400. 

Johannes die Witte droeg over aan Wouterus Toijt zvw Henricus gnd Toijt een 

stuk land, in Oisterwijk, naast de windmolen gnd Creijten Molen, tussen 

voornoemde Johannes die Witte enerzijds en Elizabeth gnd Beijs anderzijds, 

aan hem in pacht uitgegeven door Godefridus gnd Donnecop zvw Henricus van 

der Laerscot, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes die Witte peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc juxta 

molendinum venti dictum Creijten Molen inter hereditatem (dg: Jo) dicti 

Johannis die Witte ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Beijs ex 

alio datum sibi ad pactum a Godefrido dicto Donnecop (dg: filio .) filio 

quondam Henrici van der Laerscot prout in litteris hereditarie 

supportavit Woutero Toijt filio quondam Henrici dicti (dg: Tort) Toijt 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis (dg: paccione) 

#litteris# contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 030v 05 do 18-03-1400. 

Henricus Boef droeg over aan Arnoldus van Eijndoven al zijn beesten, zijn 

varend goed, zijn roerende en gerede doederen, huisraad, gebruiksvoorwerpen 

en kleinodiën. 

 

Henricus Boef omnes et singulas suas bestias et bona pecoralia quecumque 

et omnia sua bona mobilia et parata et omnia sua domicilia utencilia et 

clenodia quocumque locorum consistentia supportavit Arnoldo de Eijndoven 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 030v 06 do 18-03-1400. 

Johannes Blaffart van Erpe verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd Erleke, tussen een gemene weg 

enerzijds en Willelmus zvw Lucas van Erpe anderzijds, (2) een stuk land, 

gnd den Namer, in Erp, ter plaatse gnd Erleke, tussen een gemene weg 

enerzijds en Johannes van den Berghe anderzijds, (3) een huis, tuin en 

aangelegen kamp, in Erp, ter plaatse gnd in den ...beemt, tussen de gemeint 

enerzijds en kvw Willelmus Hoernken anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde 

koper. 

 

Johannes Blaffart de Erpe hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et (dg: in Busco) #in Erpe# tradendam ex pecia 

terre sita in parochia de Erpe in loco dicto Erleke inter (dg: here) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam Luce 

de Erpe ex alio item ex pecia terre (dg: sita) dicta den Namer sita in 

parochia et loco predictis inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Berghe ex alio item ex domo et orto et campo 

sibi adiacente sitis in parochia predicta (dg: n) in loco dicto in den 

...beemt inter communitatem ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi Hoernken ex alio ut dicebat promittens super (dg: he) omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: here) censu domini 

fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure dicto 

emptori exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 81 

BP 1182 p 030v 07 do 02-12-1400. 

Everardus van Bruggen zv Johannes van Bruggen van Lijemde droeg over aan 

zijn broer Walterus van der Bruggen zv voornoemde Johannes van Bruggen (1) 

een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Groet Lijemde, beiderzijds tussen 

Johannes van der Laerscot, (2) een stuk land aldaar, ook beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes van der Laerscot, welke 2 stukken land voornoemde 

Everardus verworven had van zijn voornoemde vader Johannes van Bruggen, 

mogelijk belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge Bossche maat. 

 

Everardus de Bruggen filius Johannis de Bruggen de Lijemde peciam terre 

sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Groet Lijemde inter 

hereditatem Johannis van der Laerscot ex utroque latere coadiacentem 

atque peciam terre sitam ibidem eciam inter hereditatem dicti Johannis 

van der Laerscot (dg: coadiac) ex utroque latere coadiacentem quas duas 

pecias terre dictus Everardus erga dictum Johannem de Bruggen suum patrem 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus #supportavit# (dg: dedit ad 

hereditarium) pactum Waltero van der Bruggen (dg: filio dicti) #suo# 

fratri filio dicti Johannis de Bruggen cum litteris #promittens ratam 

servare et obligationem ex parte! deponere# pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis (dg: mensure de Busco exinde prius solvenda danda 

et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem ex 

parte .. deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere testes datum supra). Testes Coptiten Neijnsel datum 

quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 030v 08 do 18-03-1400. 

Rutgherus van Gheldorp beloofde aan Martinus zv Johannes die Rode van Sint-

Oedenrode 30 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 

25-07-1400) te betalen. 

 

Rutgherus de Gheldorp promisit super omnia Martino filio Johannis die 

Rode de Rode sancte Ode XXX Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) testes dominus Theodericus 

et Spina datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 030v 09 do 18-03-1400. 

Elizabeth dvw Gerardus Raet beloofde aan haar neef Johannes Kuijst zv 

Rodolphus Kuijst een n-erfcijns van 4 oude Franse schilden of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit al haar goederen. 

 

Elizabeth filia quondam Gerardi Raet cum tutore promisit super omnia se 

daturam et soluturam Johanni Kuijst (dg: filio Rod) suo consanguineo 

filio Rodolphi Kuijs[t] hereditarium censum quatuor aude scilde #Francie# 

seu valorem hereditarie purificationis ex omnibus suis bonis quocumque 

sitis promittens super omnia cum tutore warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 030v 10 do 18-03-1400. 

Willelmus zvw Willelmus van Berze zvw Henricus van Berze verkocht aan 

Aleijdis wv voornoemde Willelmus van Berze een huis, erf en tuin, 20 voet 

breed, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen wijlen Paulus 

zv Jacobus Melijs soen enerzijds en het erfgoed van eerstgenoemde 

Willelmus, dat 19 voet breed is, anderzijds, belast met de helft van de 

hertogencijns, die uit voornoemd huis, erf en tuin én erfgoed van 

eerstgenoemde Willelmus gaat. 

 

Willelmus (dg: f de Be) filius quondam Willelmi de Berze filii quondam 

Henrici de Berze domum et aream et ortum #XX pedatas in latitudine 

continentes# sitos in Busco ad finem vici Orthensis inter (dg: ?Ja...) 

quondam Pauli filii Jacobi Melijs soen ex uno (verbeterd uit: alio) et 
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inter hereditatem primodicti Willelmi (dg: ex alio et) XIX pedatas in 

latitudine continentem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Aleijdi 

relicte dicti quondam Willelmi de Berze promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: censu) medietate censu! domini 

ducis ex dictis domo area et orto et (dg: ex) dicta hereditate primodicti 

Willelmi annuatim solvenda atque hereditario censu quinque librarum 

monete ex predictis domo area et orto solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 030v 11 do 18-03-1400. 

Stephanus Wert beloofde aan Bartholomeus gnd Meus zvw Bartholomeus gnd Meus 

Wedigen soen voortaan ¼ deel te betalen van een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, die wijlen Henricus Loze moest betalen aan de armen van het 

Hinthamereinde, gaande uit erfgoederen van voornoemde Henricus Loze, in 

Schijndel. 

 

Stephanus Wert promisit super omnia Bartholomeo (dg: -s) dicto Meus filio 

quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen quod ipse Stephanus quartam 

partem hereditarii census XX solidorum monete quem Henricus quondam Loze 

pauperibus de (dg: v) fine vici Hijthamensis annuatim solvere tenebatur 

ex hereditatibus dicti Henrici Loze sitis in parochia de Scijnle ut 

d[icebat nunc] deinceps taliter (dg: td) dabit et exsolvet sic quod (dg: 

quod) dicto Bartholomeo dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futurum. Testes datum supra. 

 

1182 p.031r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1400. 

 

BP 1182 p 031r 01 do 18-03-1400. 

Stephanus Wert deed tbv Bartholomeus gnd Meus zvw Bartholomeus gnd Meus 

Wedigen afstand van een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes van den Laer leverde aan Henricus ....... Loze, gaande uit een 

erfgoed ter plaatse gnd Halle. 

 

Stephanus Wert super hereditaria (dg: paccione) paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam (dg: Hen) Johannes van den Laer 

Henrico ....... Loze solvere consuevit annuatim ex hereditate sita in 

loco dicto Halle ut dicebat ad opus Bartholomei dicti Meus !s filii 

quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen (dg: s) renunciavit promittens 

super omnia ratam servare. Testes domicellus Theodericus et Spina datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 031r 02 do 18-03-1400. 

Willelmus Bijeken, Petrus Bijeken zv Otto en Bartholomeus zvw Bartholomeus 

gnd Meus Wedigen soen beloofden aan Theodericus van der Ynden 9 Gentse 

nobel of de waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te 

betalen. 

 

Willelmus Bijeken et Petrus (dg: Bijeken) Bijeken filius Ottonis (dg: 

promiserunt) et Bartholomeus filius quondam Bartholomei dicti Meus 

Wedigen soen promiserunt indivisi super omnia Theoderico van der Ynden 

novem Gentsche nobel seu valorem in auro ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Loze et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 031r 03 do 18-03-1400. 

De twee eersten zullen Bartholomeus schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

(dg: j) Duo primi servabunt Bartholomeum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 031r 04 do 18-03-1400. 

Thomas zvw Willelmus van den Nuwenhuze verkocht aan Eefsa dvw Johannes gnd 
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Oeden soen een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een beemd in Haaren, ter plaatse gnd op het 

Broec, tussen wijlen Nijcholaus van Laerhoven enerzijds en Engbertus van 

den Nuwenhuze anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

(?dg: Solvit). 

Thomas filius quondam Willelmi van den Nuwenhuze legitime vendidit Eefse 

filie quondam Johannis dicti Oeden soen vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

prato sito in parochia de Haren in loco dicto opt Broec inter hereditatem 

quondam Nijcholai de Laerhoven ex uno et inter hereditatem Engberti van 

den Nuwenhuze ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo et sufficientem facere et cum (dg: ..) mortua fuerit. Testes 

Vlochoven et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 031r 05 do 18-03-1400. 

Johannes van den Zande zvw Arnoldus van den Brede Acker en Gerardus van 

Roesel zvw Arnoldus van Roesel, door wijlen voornoemde Arnoldus van Roesel 

verwekt bij Luijtgardis dvw voornoemde Arnoldus van den Bredeacker, 

verkochten aan Johannes van Mijngen de helft, die aan eerstgenoemde 

Johannes en voornoemde Luijtgardis gekomen was na overlijden van haar 

zuster Katherina ev Walterus van Beke zvw Johannes van Beke, in 3 morgen 

land, in het derde kamp vanaf de plaats gnd Oetheren richting Vught, welk 

kamp 10 morgen groot is en gelegen is ter plaatse gnd Vughter Broek, tussen 

Gerisius van Os enerzijds en Henricus Goessen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan een gemene weg die 

loopt vanaf het gasthuis richting de plaats gnd Oetheren, welke 3 morgen 

wijlen voornoemde Walterus van Beke gekocht had van de stad Den Bosch. 

Voornoemde Luijtgardis zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Johannes van den Zande filius quondam Arnoldi van den Brede Acker et 

Gerardus de Roesel filius quondam Arnoldi de Roesel ab eodem quondam 

Arnoldo de Roesel et Luijtgarde filia dicti quondam Arnoldi van den 

Bredeacker pariter genitus medietatem primodicto Johanni et dicte 

Luijtgardi de morte quondam Katherine sue sororis (dg: relicte quond) 

uxoris olim Walteri de Beke filii quondam Johannis de Beke successione 

advolutam in tribus iugeribus terre sitis in (dg: terco) tercio campo a 

loco dicto Oeteren versus Vucht qui campus continet X iugera terre et qui 

campus est situs (dg: inter hereditatem) in loco dicto Vucht Broecke 

inter hereditatem !Gerijsii de Os ex uno et inter hereditatem Henrici 

Goessen ex alio tendens cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine 

ad communem plateam tendentem ab hospitale versus locum dictum Oeteren et 

que (dg: ter a) tria iugera terre dictus quondam Walterus de Beke erga 

oppidum de Busco emendo acquisiverat prout in litteris #vero sigillo etc# 

hereditarie vendiderunt Johanni de Mijngen supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte eorum (dg: di) et dicte quondam Katherine et dicte 

Luijtgardi! et quorumcumque heredum dicte quondam Katherine deponere et 

quod ipsi dictam Luijtgardem perpetue talem habebunt quod numquam 

presumet se jus in premissis habere. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 031r 06 do 18-03-1400. 

Johannes die Witte zvw Godefridus Delijen soen van den Scoet verkocht aan 

Rijcardus Willems soen 3 lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Scoetse Hoeve, tussen voornoemde Rijcardus Willems soen enerzijds en 

voornoemde Johannes anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Rijcardus en met het andere eind aan Johannes gnd Guldeman, met de helft 

van de sloten rondom. 
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Johannes die Witte filius quondam Godefridi Delijen soen van den (dg: 

Scoe) Scoet (dg: peciam terre) #tres lopinatas terre siliginee# sitas in 

parochia de Scijnle in loco dicto (dg: da) die Scoetsche Hoeve inter 

hereditatem Rijcardi Willems soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis ex alio tendentes cum uno fine (dg: j) ad hereditatem dicti 

Rijcardi et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis dicti Guldeman cum 

medietate fossatorum eis circumquaque coadiacentium prout ibidem site 

sunt ut dicebat hereditarie vendidit dicto Rijcardo Willems soen 

promittens super omnia warandiam et (dg: ?obl) obligationem deponere. 

Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 031r 07 do 18-03-1400. 

Arnoldus gnd Peters soen van Erpe droeg over aan Johannes zvw Arnoldus van 

Loe, tbv de H.Geest in Erp, een b-erfcijns van 20 schelling geld met Pasen 

te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Erp, tussen Petrus zvw 

Petrus gnd Witrode enerzijds en de gemene weg anderzijds, welke cijns 

voornoemde Arnoldus gekocht had van voornoemde Petrus zvw Petrus gnd 

Wicrode. 

 

Arnoldus dictus (dg: Peter) Peters soen de Erpe hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie pasche de et ex domo area et orto 

sitis in parochia de Erpe inter hereditatem Petri filii quondam Petri 

dicti Witrode ex uno et inter (dg: h) communem plateam ibidem ex alio 

quem censum dictus Arnoldus erga dictum Petrum filium quondam Petri dicti 

Wicrode emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Arnoldi de Loe ad opus mense sancti spiritus in 

Erpe cum litteris et jure promittens s[uper] omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vlochoven et Tijt datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1182 p 031r 08 do 18-03-1400. 

Gerardus die Vrieze zvw Arnoldus zvw Godefridus van Weert verkocht aan 

Gerardus Vrieze zvw Gerardus Vrieze Graet een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en aangelegen stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd Rutkens Hoeve, 

tussen Arnoldus Bathen soen enerzijds en Margareta wv Denkinus van den 

Bijesen anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 1/3 deel van 1 mud 

rogge. 

 

-. 

Gerardus die Vrieze filius quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de 

Weert hereditarie vendidit Gerardo Vrieze filio quondam Gerardi Vrieze 

Graet hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Vechel 

solvendam hereditarie purificationis et in Vechel !ex (dg: pecia domo) 

domo orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Vechel in 

loco dicto Rutkens Hoeve inter hereditatem Arnoldi Bathen soen ex uno et 

inter hereditatem Margarete relicte quondam Denkini van den Bijesen ex 

alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et tercia parte unius modii siliginis ex premissis solvendis 

et sufficientem facere. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 031r 09 do 18-03-1400. 

Arnoldus zv Johannes van der Ameijden beloofde aan Henricus zvw Johannes 

van den Scoet een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een stuk land, gnd den 

Lijsbetten Acker, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Luppertus 

zv Luppertus van den Scoet enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Arnoldus filius (dg: quondam) Johannis van der Ameijden (dg: hereditarie 

vendidit) #promisit se daturum et soluturum# Henrico filio quondam 

Johannis van den Scoet hereditariam paccionem (dg: unius) dimidii modii 
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siliginis [mensure] de Oerscot (dg: solvendam) #anno quolibet# 

hereditarie purificationis et in parochia de Oerscot (dg: in pastoria de 

Arle ex) tradendam ex pecia (dg: terre) terre dicta den Lijsbetten Acker 

sita in parochia de Oerscot in pastoria de (dg: Ar) Arle inter 

hereditatem (dg: Lup) Lupperti filii (dg: quondam) Lupperti van den Scoet 

ex uno et inter hereditatem dicti Henrici (dg: emptoris) ex alio ut 

dicebat (dg: promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto). Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 031r 10 do 18-03-1400. 

(dg: Reijnoldus gnd Reijnouts soen). 

 

(dg: Reijnoldus dictus Reijnouts soen). 

 

BP 1182 p 031r 11 do 18-03-1400. 

Reijnoldus gnd Reijnouts soen van Nuwen Cuke beloofde aan Henricus Bac zvw 

Ghisbertus van Loen, tbv Ghisbertus zv voornoemde Henricus Bac, een 

n-erfpacht van 20¼ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 4½ morgen land, in Druenen, ter plaatse gnd Nuwen Cuke, 

tussen Henricus gnd Hermans soen enerzijds en eerstgenoemde Reijnoldus 

anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die Haerstege tot aan Hermannus 

gnd Hoers. 

 

Reijnoldus dictus (dg: Reijnoldu) Reijnouts soen de Nuwen Cuke promisit 

(dg: se daturum et soluturum) Henrico Bac filio quondam Ghisberti de Loen 

ad opus Ghisberti filii eiusdem Henrici Bac quod ipse Reijnoldus 

primodictus dabit et exsolvet dicto Ghisberto filio dicti Henrici 

hereditariam paccionem viginti (dg: ?m dimidii) lopinorum et (dg: unius 

vas) quarte partis unius lopini siliginis mensure de Busco (dg: here) 

anno quolibet hereditarie purificationis et in Busco traditurum ex 

quatuor et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Druenen in loco 

dicto Nuwen Cuke inter hereditatem Henrici dicti Hermans soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: ad) primo[dicti] Reijnoldi ex alio tendente a loco 

dicto die Haerstege usque ad hereditatem Hermanni dicti (dg: Hoze et) 

Hoers. Testes Vlochoven et Tijt datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 031r 12 do 18-03-1400. 

Willelmus zvw Gerardus gnd Claes soen verkocht aan Ghibo zvw Walterus zvw 

Ghibo gnd Wouters soen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een kamp, gnd den Tobbe, 3 morgen groot, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Boijdonc, tussen Johannes zvw 

Petrus ?Boudens soen enerzijds en Jacobus zvw Arnoldus Ghenen soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 schelling. 

 

Willelmus filius quondam Gerardi dicti Claes soen hereditarie vendidit 

Ghiboni filio quondam Walteri filii quondam Ghibonis dicti Wouters soen 

hereditarium censum qua[tuor] librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex quodam campo dicto den (dg: ?top) Tobbe tria iugera 

terre continente sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

....... die Boijdonc inter hereditatem Johannis filii quondam Petri 

[?B]oudens soen ex uno et inter hereditatem Jacobi filii quondam Arnoldi 

Ghenen soen ex alio ut dicebat promittens [super omnia] warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu quinque solidorum 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1182 p.032v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1400. 

 in crastino Gertrudis anno CCCC: donderdag 18-03-1400. 

 

BP 1182 p 032v 01 do 18-03-1400. 

Henricus van Audenhoeven zvw Johannes gnd Lijerinc van Straten: een stuk 
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beemd, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Henricus van {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Henricus de (dg: Aude) Audenhoeven filius quondam Johannis dicti Lijerinc 

de Straten peciam prati sitam in parochia de Oerscot in (dg: pis) 

pastoria de Straten inter hereditatem Henrici d. 

 

BP 1182 p 032v 02 do 18-03-1400. 

Henricus van Audenhoeven zvw Johannes gnd Lijerinc van Straten verkocht aan 

Henricus smid de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, in een stuk beemd, in Oirschot, in de herdgang van Straten, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus smid. Eerstgenoemde Henricus deed 

tbv voornoemde Henricus smid afstand van de andere helft. 

 

(dg: Henr) Henricus de Audenhoeven filius quondam Johannis dicti Lijerinc 

#de Straten# medietatem (dg: ad se spectantem) #sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutam# in pecia prati sita in parochia de 

Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem Henrici (dg: die Smijt) 

#fabri# ex (dg: alio latere) utroque latere coadiacentem ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Henrico (dg: die Smijt) #fabro# promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Quo facto (dg: 

primodictus H) primodictus Henricus super reliqua medietate dicte pecie 

prati ad opus dicti Henrici (dg: die Smijt) #fabri# renunciavit 

promittens super omnia ratam servare. Testes Vlochoven et Tijt datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 032v 03 do 18-03-1400. 

Engbertus zvw Arnoldus Leijten soen verkocht aan Johannes Bloijs zvw 

Henricus Bloijs van Zeelst, tbv hem en zijn vrouw Luijtgardis dvw Johannes 

van den Eijnde, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft, in een huis, erf en tuin, 

in Helvoirt, tussen Goeswinus Helvoerts soen enerzijds en kvw Ghibo zvw 

Johannes Lemmens soen anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, aan het eind van 

voornoemd huis gelegen, tussen voornoemde Goeswinus Helvoerts soen 

enerzijds en voornoemde kvw Ghibo zvw Johannes Lemmens soen anderzijds, (3) 

1 dagmaat beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Langdonc, tussen voornoemde 

Johannes Bloijs enerzijds en wijlen Willelmus Witloc anderzijds, belast met 

onraad. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Engbertus filius quondam (dg: Arnoldi) Arnoldi Leijten soen legitime 

vendidit Johanni Bloijs filio quondam Henrici #Bloijs# de Zeelst ad opus 

sui et ad opus Luijtgardis sue uxoris filie quondam Johannis van den 

Eijnde seu ad opus alterius eorundem vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Johannis Bloijs et Luijtgardis seu alterius eorundem diutius viventis 

(dg: purificationis) purificationis et in Busco tradendam ex medietate ad 

se spectante in domo et area et orto sitis in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Goeswini Helvoerts soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Ghibonis filii quondam Johannis Lemmens soen ex alio atque ex 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis (dg: iux) ad finem dicte (dg: me) 

domus inter hereditatem dicti Goeswini Helvoerts soen ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum quondam Ghibonis filii quondam Johannis 

Lemmens soen ex alio atque ex una diurnata prati sita in dicta parochia 

ad locum dictum Langdonc inter hereditatem dicti Johannis Bloijs ex uno 

et inter hereditatem quondam Willelmi Witloc ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis onraet exinde solvendis et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 032v 04 do 18-03-1400. 

Johannes gnd Stijnen soen zvw Henricus Heijmerics soen, zijn broer 
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Rutgherus, de broers Gerardus en Henricus, kvw Heijmericus Stinen soen, 

Johannes Bons zvw Zanderus zvw voornoemde Henricus Heijmerics soen, 

Gerardus Vilt zvw Henricus Vrieze ev Richmoedis dvw voornoemde Henricus 

Heijmerics soen en Henricus zv Sijmon van der After verkochten aan Arnoldus 

Groet Art 14 hont 30 roeden land, in Oss, ter plaatse gnd die Vier Hoeven, 

tussen Henricus van Kessel enerzijds en Rodolphus Belijen soen anderzijds. 

 

Johannes (dg: dictus) dictus Stijnen soen filius quondam (dg: Heijme) 

Henrici Heijmerics soen Rutgherus eius frater et Gerardus et Henricus 

fratres liberi quondam Heijmerici Stinen soen Johannes Bons filius 

quondam Zanderi filii quondam dicti Henrici Heijmerics soen Gerardus Vilt 

filius quondam Henrici Vrieze maritus et tutor legitimus (dg: Cristin) 

Richmoedis #sue uxoris# filie quondam #dicti# Henrici Heijmerics soen 

#et# Henricus filius Sijmonis van der After (dg: ..) XIIII hont et XXX 

virgatas terre sitas in parochia de (dg: Essche) #Os# in loco dicto die 

Vier Hoeven inter hereditatem Henrici de Kessel ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Belijen soen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo Groet Art promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 032v 05 do 18-03-1400. 

Johannes die Vroede droeg over aan Arnoldus Groet Art een stuk land, in 

Oss, ter plaatse gnd die Gier Hoeven, tussen voornoemde Arnoldus Groet Art 

enerzijds en Bela wv Godefridus Andries soen anderzijds. 

 

Johannes die Vroede peciam terre sitam in (dg: pa) parochia de Os in loco 

dicto die Gier Hoeven inter hereditatem Arnoldi Groet Art ex uno et inter 

hereditatem Bele relicte quondam Godefridi Andries soen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Arnoldo Groet Art promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 032v 06 do 18-03-1400. 

Petrus zvw Johannes gnd Monic droeg over aan Johannes die Meester 

Lijsbetten soen zvw Johannes gnd Meester een stuk land, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Belveren, tussen wijlen Albertus zvw Andreas van den Noddenvelt 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met gebouwen, aan voornoemde Petrus 

in pacht uitgegeven door de gezusters Bertha en Katherina, dvw Wenemarus 

van den Noddenvelt zvw Henricus gnd van Tiel, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis dicti Monic peciam terre sitam in parochia 

de Berlikem in loco dicto Belveren inter hereditatem quondam Alberti 

filii quondam Andree van den Noddenvelt ex uno et inter communem plateam 

ex alio cum edificiis in dicta pecia terre consistentibus datam ad pactum 

dicto Petro a Bertha et Katherina sororibus filiabus quondam Wenemari van 

den Noddenvelt filii quondam Henrici dicti de Tiel prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni die Meester #Lijsbetten soen# filio 

quondam Johannis dicti Meester (dg: ab) cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 032v 07 do 18-03-1400. 

Destijds hadden de gezusters Bertha en Katherina, dvw Wenemarus van den 

Noddenvelt zvw Henricus van Tiel, uitgegeven aan Petrus zvw Johannes gnd 

Monic een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Belveren, tussen wijlen 

Albertus zvw Andreas van den Noddenvelt enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met gebouwen, voor (1) 6 penning oude cijns aan de heer van 

Helmond, (2) een b-erfcijns van 28  schelling geld, (3) een b-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Vervolgens 

hadden voornoemde Petrus en met hem Willelmus Meester zvw Willelmus Meester 
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beloofd voornoemd stuk land van waarde te houden voor de levering van de 

pacht van 2 mud rogge. Johannes Meester Lijsbetten soen zvw Johannes 

Meester beloofde thans voornoemde Petrus en Willelmus Meester en hun 

goederen te ontlasten van voornoemde belofte. De brief overhandigen aan 

voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Notum sit universis! Bertha et Katherina sorores filie quondam Wenemari 

van den Noddenvelt filii quondam Henrici de Tiel peciam terre sitam in 

parochia de (dg: Berkem) Berlikem in loco dicto Belveren inter 

hereditatem quondam Alberti filii quondam Andree van den Noddenvelt ex 

uno et inter communem plateam ex alio cum edificiis in dicta pecia terre 

consistentibus dedissent ad hereditariam paccionem Petro filio quondam 

Johannis dicti Monic ab eodem hereditarie possidendam pro sex denariis 

antiqui census domino de (dg: Hel) Helmont (dg: annuatim exinde solvendis 

de jure solve) atque pro hereditario censu viginti octo solidorum monete 

annuatim ex premissis solvendo atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda dictis Berthe et 

Katherine a dicto Petro hereditarie purificationis et in Buscoducis ex 

dicta pecia terre (dg: cum) #et# suis edificiis et (dg: de) cum deinde 

dictus Petrus et cum eo Willelmus Meester filius quondam Willelmi Meester 

promisissent ut debitores principales indivisi super se et bona sua omnia 

quod ipsi dictam peciam terre cum suis attinentiis predictis pro 

solucione dicte paccionis duorum modiorum siliginis sufficientem (dg: f) 

bene (dg: ?q) valentem semper efficient et satis securam prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Johannes Meester 

#Lijsbetten soen# filius quondam Johannis Meester promisit super habita 

et habende quod ipse dictos Petrum et Willelmum Meester (dg: a predicta) 

et eorum bona quecumque a predicta promissione quitabit et indempnes 

observabit. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro. 

 

BP 1182 p 032v 08 do 18-03-1400. 

Willelmus gnd Huijsman van Lijttoijen droeg over aan Martinus Berwout de 

helft, die aan Willelmus zvw Bodo van Tiela behoort, van een huis en erf in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, over het gemene water, tussen erfgoed van 

Arnoldus Hoernken enerzijds en erfgoed van Martinus Berwout anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde Martinus, aan hem overgedragen door 

Johannes Coptiten en Henricus van Goederheijle, met de helft van de stenen 

brug aldaar over het gemene water. 

 

Willelmus dictus Huijsman de Lijttoijen medietatem que ad Willelmum 

filium quondam Bodonis de Tiela (dg: spectabat) pertinere consuet 

cuiusdam domus et aree site in Busco in vico (dg: Vuchtensi) #Orthensi# 

ultra #communem# aquam inter hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter 

hereditatem (dg: here) Martini Berwout ex alio scilicet illam medietatem 

domus et aree predicte que sita est (dg: contigue) contigue iuxta 

predictam hereditatem Martini predicti prout dicta medietas domus et aree 

predicte ibidem est situata et [ad] predictum Willelmum pertinere 

consuevit (dg: sup) supportatam sibi a Johanne Coptiten et Henrico de 

Goederheijle prout in litteris (dg: hereditarie supportavit Martino 

Berwout cum litteris et jure promittens super o) atque cum (dg: 

#medietate# totum jus sibi q dicto Willelmo competens in ponte lapideo 

consist) medietate pontis lapidei siti ibidem (dg: ult) supra communem 

(dg: aqu) aquam ut dicebat hereditarie supportavit Martino Berwout cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 032v 09 do 18-03-1400. 

Petrus zv Johannes die Yoede verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Petrus filius Johannis die Yoede prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 032v 10 do 18-03-1400. 

Voornoemde Martinus Berwout beloofde aan Willelmus zvw Bodo van Tiela een 

n-erfcijns41 van 30 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis gaande uit voornoemde helft van voornoemde 

goederen en brug. 

 

Dictus Martinus Berwout promisit se daturum et soluturum Willelmo filio 

(dg: Bo) quondam Bodonis de Tiela hereditarium censum XXX solidorum 

monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex predicta 

medietate premissorum et pontis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 032v 11 do 18-03-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met 16½ Hollandse 

gulden of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop naar rata van de 

tijd, en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Theodericus Berwout, Arnoldus 

Hoernken en Johannes die Yoede. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis sex annis durantibus cum XVI et dimidio Hollant 

gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis pro rata temporis et 

cum arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in camera presentibus 

dictis scabinis Theoderico Berwout Arnoldo Hoernken Johanne die Yoed[e] 

testibus datum in crastino Gertrudis hora complete anno CCCC. 

 

1182 p.033r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1182 p 033r 01 do 18-03-1400. 

Voornoemde Martinus Berwout beloofde aan Willelmus Huijsman van Lijttoijen 

6 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Gertrudis (do 17-03-1401) en het 

zelfde bedrag met Sint-Gertrudis over 1 (vr 17-03-1402), 2 (za 17-03-1403) 

en 3 jaar (ma 17-03-1404) te betalen. Opstellen in 4 brieven. 

 

Et scribatur in quatuor litteris. 

Dictus Martinus Berwout promisit super omnia Willelmo Huijsman de 

Lijttoijen sex Hollant gulden seu valorem in festo Gertrudis et tantum a 

festo G[ertrudis] proxime futuro ultra annum et tantum a festo beate 

Gertrudis proxime futuro ultra duos annos et tantum a festo beate 

Gertrudis proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 033r 02 do 18-03-1400. 

Destijds had Rodolphus Hacke kramer verkocht42 aan Johannes van Driel kramer 

zvw Arnoldus Bruijstens soen een huis43 en erf in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Johannes Boenart enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Pasteijdebecker anderzijds. Johannes van Vucht had 

vervolgens alle goederen van voornoemde Johannes van Driel en zijn zoon 

Arnoldus gerechtelijk gekocht van Danijel van Beke. Voornoemde Johannes van 

Vucht had vervolgens al die goederen van voornoemde Johannes van Driel en 

diens zoon overgedragen aan voornoemde Danijel van Beke. Vervolgens had ook 

voornoemde Johannes van Vucht alle goederen van voornoemde Johannes van 

Driel en diens zoon Arnoldus gerechtelijk gekocht van Theodericus gnd 

                         
41 Zie → BP 1182 p 033r 05 do 18-03-1400, vermelding van de erfcijns. 
42 Zie ← BP 1179 p 410v 10 vr 20-09-1392, verkoop van het huis. 
43 Zie ← BP 1181 p 358v 05 do 17-04-1399, verkoop van een erfcijns van 4 

pond uit dit huis. 
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Waelwijns soen van Hemert en Andreas van Oudrigen. Voornoemde Johannes van 

Vucht had daarna alle goederen van voornoemde Johannes van Driel en diens 

zoon Arnoldus overgedragen aan voornoemde Danijel van Beke. 

Voornoemde Danijel verkocht thans aan Elizabeth wv Arnoldus Berwout een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf, dat was van voornoemde Johannes van Driel, reeds 

belast met een b-erfcijns van 8 pond voornoemd geld. Mathijas gnd Werneer 

bv voornoemde Danijel beloofde nimmer mbv brieven en beloften, aan hem 

gegeven en gedaan door zijn voornoemde broer Danijel, recht te halen 

waardoor de betaling van voornoemde cijns gehinderd wordt. 

 

Notum sit universis quod cum Rodolphus Hacke institor domum et aream 

sitam in Busco in vico reparatorum veterum vestium inter hereditatem 

Johannis Boenart ex uno et inter hereditatem Arnoldi Pasteijdebecker ex 

alio hereditarie vendidisset Johanni de Driel institori filio quondam 

Arnoldi Bruijstens soen prout in litteris et cum deinde Johannes de Vucht 

omnia bona dicti Johannis de Driel #et Arnoldi sui filii# erga Danijelem 

de Beke per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisiverat et cum deinde dictus Johannes de Vucht dicta bona omnia 

antedicti Johannis de Driel #et# sui filii hereditarie supportasset dicto 

(dg: Johanni de Driel) Danijeli de Beke et cum eciam dictus Johannes de 

Vucht omnia bona dicti Johannis de Driel et Arnoldi sui filii erga 

Theodericum dictum Waelwijns soen de Hemert et Andream de Oudrigen per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset et cum 

deinde dictus Johannes de Vucht dicta bona omnia dictorum Johannis de 

Driel et Arnoldi sui filii supportasset dicto Danijeli (dg: -e) de Beke 

prout hec omnia in litteris etc #quas vidimus# constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Danijel hereditarie vendidit Elizabeth 

relicte quondam Arnoldi Berwout hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Johannis ex supradicta domo et area (dg: dicti J) 

que fuerat dicti Johannis de Driel promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: censu 

domini) hereditario censu (dg: VIII) octo librarum dicte monete et 

sufficientem facere. Quo facto Mathijas dictus Werneer (dg: ?fulinc) 

frater dicti Danijelis promisit super omnia quod ipse mediantibus 

litteris et promissionibus quibuscumque sibi datis et promissis a dicto 

Danijele suo fratre numquam jus petet nec prosequetur per quod solutio 

dicti census (dg: impediri possit) seu dicta vendicio poterit impediri. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 033r 03 do 18-03-1400. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Gerongius gnd 

Willems soen van Orthen de helft van een kamp gnd die Hogart, in Empel, 

voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 16½ oude 

Gelderse gulden of de waarde in goud, met Sint-Martinus te betalen. Het 

kamp was belast met wegen. Huurder zal de helft in het laatste jaar niet 

bezaaien. Een brief voor voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis (dg: quendam 

campum medietatem ad se spectantem in quodam campo) #medietatem (dg: 

medietatis) cuiusdam campi# dicti (dg: -o) die Hogart sito! in (dg: 

parochia) jurisdictione de Empel ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Gerongio dicto Willems soen de Orthen ab eodem ad spacium sex annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

pro XVI et dimidio aude Gelre gulden seu valorem in auro dandis sibi ab 

[alio] anno quolibet dictorum sex annorum Martini et pro primo termino 

Martini proxime futuro promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere #exceptis viis !per h[oc de] jure 

spectantibus# et alter repromisit super omnia et quod ipse dictam 

medietatem !dicte medietatis! dicti campi non seminabit in ultimo anno 

dictorum sex annorum. Testes Loze et Tijt datum supra. {Bijna onllesbaar 
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gemaakt:} Et erit una littera pro dicto Theoderico. 

 

BP 1182 p 033r 04 do 18-03-1400. 

Voornoemde Theodericus Rover vehuurde de andere helft van voornoemd kamp 

gnd die Hogart aan Stephanus Willems soen en Gerardus van Vucht, voor een 

periode van 6 jaar, per jaar voor 16½ oude Gelderse gulden of de waarde in 

goud, met Sint-Martinus te betalen. Het kamp was belast met wegen. Huurder 

zal de helft in het laatste jaar niet bezaaien. Een brief voor voornoemde 

Theodericus. 

 

Dictus Theodericus Rover reliquam medietatem dicti campi die Hogart 

locavit recto (verbeterd uit: reliquo) locacionis Stephano Willems soen 

et Gerardo de Vucht ab eisdem ad [spacium] sex annorum datam presentium 

sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum sex annorum pro 

XVI et dimidio aude Gelre gulden seu valorem in auro etc ut supra 

pretactum. Testes datum supra. Et [erit un]a littera pro Theoderico. 

 

BP 1182 p 033r 05 do 18-03-1400. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela droeg over aan Martinus Berwout de helft, 

behorend aan Johannes gnd Spijker zvw Johannes gnd Spiker, in een huis en 

erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter erfgoed van Willelmus zvw Bodo 

van Tiela, tussen erfgoed van Arnoldus Hoernken enerzijds en erfgoed van 

wijlen Jacobus gnd Coptiten anderzijds, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van wijlen voornoemde Jacobus Coptiten, van welk huis en erf de 

andere helft behoort aan voornoemde Arnoldus Hoernken, welke helft aan 

voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela in cijns was uitgegeven44 door 

voornoemde Johannes Spiker zvw Johannes Spiker, voor de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 10 schelling geld. Voornoemde Willelmus behoudt verder 

voor zich uit deze helft een n-erfcijns45,46 van 30 schelling voornoemd geld, 

die voornoemde Martinus heden aan voornoemde Willelmus beloofde. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela medietatem ad Johannem dictum 

Spijker filium quondam Johannis dicti (dg: Spijker) Spiker spectantem in 

domo et area sita in Busco in vico Orthensi retro hereditatem Willelmi 

filii quondam Bodonis de Tiela inter hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno 

et inter hereditatem quondam Jacobi dicti Coptiten ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est #contigue# iuxta dictam hereditatem dicti quondam 

Jacobi Coptiten et de qua domo et area predicta reliqua medietas spectat 

ad Arnoldum Hoernken predictum datam ad hereditarium censum dicto 

Willelmo filio quondam Bodonis de Tiela a dicto Johanne Spiker filio 

quondam Johannis Spiker scilicet pro censu domini nostri ducis ex dicta 

medietate de jure solvendo atque pro hereditario censu decem solidorum 

monete prout in litteris hereditarie supportavit Martino Berwout cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto dicto censu X solidorum in dictis litteris 

contento salvo eciam dicto Willelmo et sibi in predicta medietate domus 

et aree reservato hereditario censu XXX solidorum dicte monete quem 

dictus Martinus dicto Willelmo dare et solvere promisit (dg: iuxta 

continentiam litterarum inde confectarum) coram scabinis infrascriptis 

iuxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes Loze et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1182 p 033r 06 do 18-03-1400. 

Nota. {Hier is ruimte vrijgelaten, kennelijk om het contract van de cijns 

te noteren van 30 schelling uit de helft van voornoemd huis. Dat contract 

staat er echter niet}. 

 

                         
44 Zie ← BP 1177 f 271r 05 ±vr 26-01-1386, uitgifte van deze helft. 
45 Zie ← BP 1182 p 032v 10 do 18-03-1400, belofte van de erfcijns. 
46 Zie → BP 1182 p 471r 04 wo 15-06-1401, vermelding van kennelijk deze cijns. 
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BP 1182 p 033r 07 do 18-03-1400. 

Henricus Donc zv Willelmus Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Donc filius Willelmi Donc (dg: pro) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 033r 08 do 18-03-1400. 

Reinboldus zvw Willelmus Cuper beloofde aan Johannes Nollen 9½ nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400), 

hetzelfde bedrag met Pasen over een jaar (zo 03-04-1401), hetzelfde bedrag 

met Sint-Remigius over een jaar (za 01-10-1401), en hetzelfde bedrag met 

Pasen over twee jaar (zo 26-03-1402). 

 

(dg: Rodol) Reinboldus filius quondam Willelmi Cuper promisit super omnia 

Johanni Nollen (dg: XXXVIII novos Gelre) IX et dimidium novos Gelre 

gulden seu valorem Remigii proxime futurum et tantum a Remigii proxime 

futuro (dg: ultra annum) #a festo pasche proxime ultra annum# et tantum a 

Remigii proxime futuro ultra (dg: duos annos) #annum# et tantum a (dg: 

Remigii) #festo pasce# proxime futuro ultra (dg: tres annos) #duos annos# 

persolvendos. Testes Loze et Tijt et Wolph datum supra. 

 

1182 p.034v. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 19-03-1400. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 20-03-1400. 

 dominica oculi: zondag 21-03-1400. 

 tercia post oculi: dinsdag 23-03-1400. 

 quarta post oculi: woensdag 24-03-1400. 

 

BP 1182 p 034v 01 vr 19-03-1400. 

Emondus van Hellu, Gerardus van Aa, Johannes van Ghemert en Henricus 

Dicbier zv Godefridus beloofden aan Adulphus Gunter, tbv hem en Theodericus 

gnd Rost de jongere, 154 Rijnse gulden, 16 botdrager voor 1 Rijnse gulden 

gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen. 

 

Emondus de Hellu Gerardus de Aa Johannes de Ghemert et Henricus Dicbier 

filius Godefridi promiserunt indivisi super omnia Adulpho Gunter ad opus 

sui et ad opus Theoderici dicti Rost juniori! #seu eorum alteri!# centum 

et LIIII Rijnssche gulden scilicet XVI buddrager pro quolibet Rijnssche 

(dg: guld) gulden computato seu (dg: ali) aureum pagamentum eiusdem 

valoris ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes domicellus 

Theodericus et Wolph datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1182 p 034v 02 za 20-03-1400. 

Katherina dv Ghisbertus Voecht machtigde Ghisbertus van Hoculem haar 

renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Katherina filia Ghisberti Voecht dedit et contulit Ghisberto de Hoculem 

plenam potestatem monendi suos redditus census et pacciones et credita 

quecumque que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque aut 

bona sua regendi et cum hiis omnia faciendi et cetera usque ad 

revocacionem. Testes Loze et Tijt datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1182 p 034v 03 za 20-03-1400. 

Arnoldus Vrient van Waderle beloofde aan Willelmus Loijer, tbv hr 

Godefridus van de Kameren, 16 oude Franse schilden en 56 Vlaamse plakken, 

een helft te betalen met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) en de andere 

helft met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1401). 

 

Arnoldus Vrient de Waderle promisit super omnia Willelmo Loijer ad opus 

domini Godefridi de Thalamis XVI aude scilde Francie vel valorem et LVI 

Vlemsche placken pro una medietate nativitatis Domini #proxime futuro# et 
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pro reliqua medietate a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 034v 04 za 20-03-1400. 

(dg: Johannes van Best). 

 

(dg: Johannes de Best). 

 

BP 1182 p 034v 05 za 20-03-1400. 

Johannes van Best zvw Willelmus Broeder beloofde aan Ywanus van Gravia 7½ 

Gentse nobel, 36 botdrager voor 1 Gentse nobel gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 18-04-1400) te betalen. 

 

Johannes de Best filius quondam Willelmi Broeder promisit super omnia 

Ywano de Gravia VII et dimidium Gentsche nobel scilicet XXXVI (dg: ..) 

boddrager pro quolibet Gentsche nobel computato ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 034v 06 za 20-03-1400. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Ywanus 30 Gentse nobel, 36 

boddrager voor 1 Gentse nobel gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 06-

06-1400) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Ywano triginta Gentsche nobel 

scilicet XXXVI boddrager pro quolibet Gentsche nobel computato ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 034v 07 za 20-03-1400. 

Rutgherus van Gheldorp ontlastte jkvr Agnes van Hoeschot en haar zuster 

jkvr Jutta van alle beloften en bezwaringen aan hem door hen gedaan of 

gemaakt. Voornoemde Rutgherus behoudt de contracten die heden zijn 

opgesteld. 

 

(dg: domicella A) Rutgherus de Gheldorp palam quitavit domicellam Agnetem 

de Hoeschot et domicellam Jutta! eius sororem ab omnibus et singulis 

promissionibus et obligationibus sibi (dg: aut eorum) ab eis seu earum 

altera promissis et factis a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem salvis tamen dicto Rutghero contractibus promissionibus et 

obligationibus sibi a dictis sororibus hodierna factis in suo vigore 

permansuris presente quitancia non obstante. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 034v 08 zo 21-03-1400. 

Walterus zvw Gerardus gnd Rode Gerit verkocht aan Johannes Coptiten zvw 

Gerardus van Vladeracken een stuk land, ongeveer 1 lopen rogge groot, in 

Tilburg, ter plaatse gnd op die Hoeven, beiderzijds tussen voornoemde 

Johannes Coptiten, met een eind strekkend aan Johannes Broec en met het 

andere eind aan voornoemde Walterus, zoals afgepaald. Voornoemde verkoper 

en anderen die recht in voornoemd stuk land hebben, behouden hierover hun 

recht van weg, zoals die weg daar van oudsher loopt. 

 

Walterus filius quondam Gerardi dicti Rode Gerit (dg: un) peciam terre 

unum lopinum siliginis vel circiter #in semine# continentem sitam in 

parochia de Tilborch in loco dicto op die Hoeven inter hereditatem 

Johannis Coptiten filii quondam Gerardi de Vladeracken ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Broec et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Walteri (dg: ut di) prout ibidem sita 

est et limitata ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Coptiten 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere salvo dicto 

venditori aliis personis (dg: jus e) jus in eadem pecia terre habentibus 

jure viandi per peciam terre predictam prout (dg: huiusmodi via per 

dictam peciam terre a tendit et ab antiquo tendebat ut dicebat) huiusmodi 
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#jus ?jure viandi ad dictum# Walterum et alias personas (dg: super 

predictam peciam terre viare solebant) #dinoscitur pertinere ut dicebat#. 

Testes Tijt et Wolph datum (dg: ri) dominica oculi. 

 

BP 1182 p 034v 09 di 23-03-1400. 

Ludovicus zvw Johannes van Bladel van Vechel droeg over aan mr Willelmus 

die Clocgieter van Vechel, tbv Rodolphus zvw Godescalcus zvw Johannes van 

Bladel 1/3 deel in een b-erfpacht van 2½ mud rogge en 2½ mud gerst, maat 

van Veghel, die voornoemde Godescalcus zvw Johannes van Bladel beloofd had 

met Lichtmis in Veghel te leveren aan zijn broers Willelmus, Ludovicus en 

Gerardus, gaande uit ¼ deel, aan voornoemde Willelmus, Ludovicus en 

Gerardus behorend, in alle erfgoederen die behoren bij de hoeve gnd 

Scijmmenrot, in Veghel, uitgezonderd het huis en de tuin bij die hoeve 

behorend. De brief overhandigen aan voornoemde mr Willelmus. 

 

Ludovicus filius quondam Johannis de Bladel (dg: d) de Vechel terciam 

partem ad se spectantem in hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis atque duorum et dimidii modiorum ordei mensure de 

Vechel quam paccionem Godescalcus filius quondam Johannis de Bladel 

promisit se daturum et soluturum Willelmo Ludovico et Gerardo suis 

fratribus hereditarie purificationis et in Vechel tradendam et 

deliberandam ex quarta parte ad dictos Willelmum Ludovicum et Gerardum 

spectante in omnibus et singulis hereditatibus (dg: spectantibus) 

spectantibus ad mansum dictum Scijmmenrot situm in Vechel cum suis 

attinentiis exceptis domo et orto ad dictum mansum spectantibus prout in 

litteris hereditarie supportavit magistro Willelmo die Clocgieter de 

Vechel ad opus Rodolphi filii dicti quondam Godescalci filii quondam 

Johannis de Bladel !et litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vlochoven et Tijt 

datum tercia post oculi. Tradetur littera dicto magistro Willelmo. 

 

BP 1182 p 034v 10 di 23-03-1400. 

Aleijdis dvw Henricus van den Zande wv Lambertus gnd Costkens soen droeg 

over aan haar dochter Sophia, bij haar verwekt door wijlen voornoemde 

Lambertus, haar vruchtgebruik in een hofstad, onder de vrijheid van Sint-

Oedenrode, tussen Andreas gnd die Clercke enerzijds en Emondus zvw Johannes 

van Ghemert van Zonne en Henricus Barbier anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan het wiel gnd Scoelwiel. 

 

Aleij#dis# filia quondam Henrici van den Zande relicta quondam Lamberti 

dicto! Costkens soen cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

quodam domistadio sito (dg: inf) infra libertatem de Rode sancte Ode 

inter hereditatem Andree dicti die Clercke ex uno et inter hereditatem 

Emondi filii quondam Johannis de Ghemert de Zonne et hereditatem Henrici 

Barbier ex alio tendente a communi platea #retrorsum# ad gurgitem dictum 

Scoelw[iel] ut dicebat supportavit Sophie (dg: sue filie) filie sue et 

dicti quondam Lamberti promittens cum tutore ratam servare. Testes 

Vlochoven et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 034v 11 wo 24-03-1400. 

Voornoemde Sophia dvw Lambertus Costkens soen verkocht voornoemde hofstad, 

die nu aan haar behoort, aan Emondus zvw Johannes van Ghemert van Zonne. 

Voornoemde Sophia en haar moeder Aleijdis, dvw Henricus van den Zande en wv 

voornoemde Lambertus, beloofden, onder verband van (a) alle goederen die 

aan voornoemde Sophia gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader 

Lambertus, (b) alle goederen van voornoemde Sophia en Aleijdis, hebbend en 

verkrijgend, lasten af te handelen, behalve (1) 1 oude groot aan Sint-Oda 

in Sint-Oedenrode, (2) een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment aan 

de H.Geest in Sint-Oedenrode. 
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Dicta Sophia filia quondam Lamberti Costkens soen cum suo tutore dictum 

domistadium et quod nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Emondo filio quondam Johannis #de Ghemert# de Zonne promittentes cum 

tutore et cum ea Aleijdis (dg: filia) sua mater filia quondam Henrici van 

den Zande relicta dicti quondam Lamberti cum tutore indivise #+ {verwijst 

via + in margine sinistra naar BP 1182 p 034v 12}# (dg: super omnia 

habita et habenda) warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso 

antiquo (dg: sancte) sancte Ode in Rode et hereditario censu X solidorum 

communis pagamenti mense sancti spiritus in (dg: Bi) Rode exinde de jure 

solvendis. Testes Loze et Tijt datum quarta post oculi. 

 

BP 1182 p 034v 12 wo 24-03-1400. 

+ {Invoegen in BP 1182 p 034v 11}. 

sub obligatione omnium bonorum dicte Sophie de morte dicti quondam 

Lamberti sui patris successione advolutorum atque sub obligationem omnium 

bonorum dictarum Sophie et Aleijdis sue matris habitorum et habendorum. 

 

BP 1182 p 034v 13 wo 24-03-1400. 

Johannes van Co..... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Co..... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.035r. 

 tercia post oculi: dinsdag 23-03-1400. 

 

BP 1182 p 035r 01 di 23-03-1400. 

De broers Willelmus, Henricus Bac en Matheus, kvw Willelmus Posteel, 

droegen over aan Johannes zvw Willelmus Reijnsen soen van Broegel, tbv hem, 

zijn vrouw Hadewigis dv Arnoldus Wonder en de kinderen door hen samen 

verwekt en te verwekken, een b-erfcijns van 3 oude schilden, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit (1) een kamp, in Breugel, ter plaatse gnd op Oerle, 

tussen Willelmus gnd Hacke enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

kamp, gnd Boijdekens Camp, in Breugel, tussen erfgoed gnd Heijnkens Papen 

Broec enerzijds en erfgoed gnd Lemmen Oeden soen Broec anderzijds, welke 

cijns wijlen voornoemde Willelmus Posteel gekocht had van Wautgherus van 

Zweensberch, en welke cijns nu aan hen behoort. Voornoemde Henricus Bac 

beloofde alle aanspraken in deze cijns van de kant van Godefridus zvw 

voornoemde Willelmus Posteel af te handelen. 

 

Willelmus Henricus Bac et Matheus fratres liberi quondam Willelmi Posteel 

hereditarium censum trium denariorum !auieorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum boni! et iusti ponderis solvendum anno quolibet 

hereditarie in festo purificationis ex quodam campo sito in parochia de 

Broegel in loco dicto op Oerle inter hereditatem Willelmi dicti Hacke ex 

uno et inter communem plateam ex alio atque ex quodam campo dicto 

communiter Boijdekens Camp sito in dicta parochia inter hereditatem 

dictam communiter Heijnkens Papen Broec ex uno et inter hereditatem 

dictam communiter Lemmen Oeden soen Broec ex alio quem censum dictus 

quondam Willelmus Posteel erga Wautgherum de Zweensberch emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni filio quondam Willelmi 

Reijnsen soen de Broegel #ad opus sui# ad opus Hadewigis sue uxoris filie 

Arnoldi Wonder et ad opus liberorum ab eisdem Johanne et Hadewige pariter 

genitorum et generandorum cum litteris et jure promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

et (dg: d) Heijlwigis eorum matris deponere promisit insuper super omnia 

dictus Henricus Bac !super omnia quod ipse (dg: ob) omnem obligationem et 

impeticionem ex parte Godefridi filii dicti quondam Willelmi Posteel (dg: 

ex) in dicto censu existentem et eventuram dictis #Johanni# Hadewigi et 

eius liberis predictis deponet omnino tali condicione quod alter dictorum 

Johannis et Hadewigis coniugum diutius vivens dictum censum integraliter 
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possidebit et post eorundem Johannis et Hadewigis amborum! dictus 

hereditarius census integraliter ad dictos liberos (dg: dictorum) 

eorundem Johannis et Hadewigis ab ipsis pariter genitos et generandos 

hereditarie devolvetur. Testes Tijt et domicellus Theodericus datum 

tercia post oculi. 

 

BP 1182 p 035r 02 di 23-03-1400. 

Ghibo gnd Wonder droeg over aan Johannes zvw Willelmus Reijnsen soen van 

Broegel een lijfrente van 5 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, op het leven van Rutgherus zv Godescalcus van Megen, een helft te 

betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, welke rente 

voornoemde Rutgherus gekocht had van de stad Den Bosch, en welke rente 

voornoemde Ghibo Wonder verworven47,48 had van voornoemde Rutgherus zv 

Godescalcus van Megen. 

 

Ghibo dictus Wonder annuam et vitalem pensionem quinque aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendam anno quolibet 

ad vitam (dg: dicti) Rutgheri filii Godescalci de Megen mediatim pasche 

et mediatim Remigii quam pensionem dictus Rutgherus erga oppidum de 

Buscoducis emendo acquisiverat prout in litteris vero sigillo etc et quam 

pensionem dictus Ghibo Wonder erga dictum Rutgherum filium Godescalci de 

Megen acquisiverat prout in litteris legitime supportavit Johanni filio 

quondam Willelmi Reijnsen soen de Broegel cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: s) deponere 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 035r 03 di 23-03-1400. 

Johannes zv Willelmus Reijnsen soen deed tbv Ghiselbertus zv Arnoldus 

Wonder afstand van een b-erfcijns van 16 pond geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een kamer van voornoemde Ghiselbertus, in Den Bosch, 

tussen de kamers van de kooplieden, tussen erfgoed van Johannes van Broegel 

enerzijds en Baudewinus die Rode anderzijds, welke cijns eerstgenoemde 

Johannes verworven had van voornoemde Ghiselbertus zv Arnoldus Wonder. 

 

Johannes filius Willelmi Reijnsen soen super hereditario censu sedecim 

librarum monete solvendo hereditarie Remigii ex quadam camera (dg: 

Ghibonis) #Ghiselberti# filii Arnoldi Wonder sita in Busco inter cameras 

mercatorum inter hereditatem Johannis de Broegel ex uno et inter 

hereditatem Baudewini de #die# Rode ex alio quem censum primodictus 

Johannes (dh: eg) erga dictum (dg: Ghibonem) #Ghiselbertum# filium 

Arnoldi Wonder acquisivit ut dicebat et super jure ad opus dicti 

Ghiselberti renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 035r 04 di 23-03-1400. 

Henricus van de Kloot procurator van het Geefhuis in Den Bosch droeg over 

aan hr Godefridus van Berchen priester, voor de duur van zijn leven, een 

stukje erfgoed, ongeveer 4 voet breed, in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van de plaatse gnd Oude Dieze naar de plaats gnd Triniteit, naast een 

stuk erfgoed dat voornoemde hr Godefridus van Berchen priester, voor de 

duur van zijn leven, verworven had van Henricus Ghisel, op welk stukje 

erfgoed en stuk erfgoed door voornoemde hr Godefridus gebouwd is en een 

                         
47 Zie ← BP 1175 f 123r 04 di 05-12-1396, overdracht van de lijfrente. 
48 SaSH OSA 1. 
Rekening 1. p. 9 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op paesschen (zo 30-03-1399). … p.10 … Noch op 

paesschen. … p.11 … Item Rutger Godscalx soen van Megen II½ sc. 

Rekening 2. p.39 Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch voirs jairlix 

geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op Bamis (wo 01-10-1399) … p.40 … 

Noch op Bamis … Item Lisbet dochter Godescalx van Megen II½ sc. Item Rutger sijn soen II½ sc. 

Rekening 3. Hierin ontbreekt een groot gedeelte van de lijfrenten. 
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huis is geplaatst. Niemand mag een latrine plaatsen op het erfgoed dat aan 

het Geefhuis behoort, waardoor voornoemde hr Godefridus stankoverlast zou 

kunnen hebben. 

 

Henricus de Globo procurator mense sancti spiritus #cum ?tutore# in Busco 

quandam particulam hereditatis IIII pedatas vel circiter in latitudine 

continentem sitam in Busco in viculo tendente a loco dicto Aude Dijesa 

versus locum dictum Triniteijt contigue iuxta (dg: q parti) peciam  

hereditatis quam dominus Godefridus de (dg: Berg) Berchen presbiter erga 

(dg: di Ghit) Henricum Ghisel ad vitam eiusdem (dg: Gode) domini 

Godefridi acquisiverat prout dicta particula hereditatis sita est et 

#super quam# a dicto domino (dg: Ghi) Godefrido simul cum dicta pecia 

hereditatis est edificata et domus situata ut dicebat supportavit dicto 

Godefrido de Berchen presbitro ab eodem quoad vixerit possidendam 

promittens super (dg: oi) ratam servare tali condicione quod nulla 

persona poterit edificare vel situare cloacam supra hereditatem ad dictam 

mensam spectantem per (dg: per) quam cloacam dicto #domino# Godefrido 

poterit evenire fecor vel inconveniens odor. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 035r 05 di 23-03-1400. 

Willelmus zvw Willelmus Posteel beloofde aan zijn broer Henricus Bac 24 

oude schilden of de waarde na overlijden van hun moeder Heijlwigis te 

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Posteel promisit super omnia Henrico 

Bac suo fratri (dg: X) XXIIII aude scilde seu valorem statim post obitum 

Heijlwigis matris (dg: f) dictorum fratrum persolvendos. Testes (dg: 

datum) Tijt et domicellus Theodericus datum supra. 

 

BP 1182 p 035r 06 di 23-03-1400. 

Voornoemde Willelmus zvw Willelmus Posteel beloofde aan zijn broer Matheus 

12 oude schilden of de waarde na overlijden van hun moeder Heijlwigis te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia Matheo suo fratri XII aude scilde 

seu valorem statim post obitum (dg: dicte) Heijlwigis matris dictorum 

fratrum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 035r 07 wo 24-03-1400. 

Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerken en Arnoldus zvw Martinus 

Hellinc verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van een hoeve van 

wijlen voornoemde Godefridus, in Loesbroec. 

Voornoemde Gerardus kreeg (1) 4 strepen land, in Dinther, ter plaatse gnd 

Loze Broec, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Godefridus, dat nu ten 

deel valt aan voornoemde Arnoldus, enerzijds en erfgoed van Heijlwigis van 

der After anderzijds, met gebouwen, (2) 3 strepen land, gelegen aan het 

eind van voornoemde 4 strepene, tussen voornoemd erfgoed van voornoemde 

Arnoldus enerzijds en erfgoed van voornoemde Heijlwigis anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemde 4 strepen tot aan een beemd van wijlen 

voornoemde Godefridus Heerken die nu ten deel valt aan voornoemde Arnoldus, 

(3) 2 strepen land, aldaar, tussen erfgoed van Wijnricus van Sochel 

enerzijds en erfgoed dat aan voornoemde Arnoldus ten deel valt anderzijds, 

strekkend vanaf de gemeint tot aan een beemd aldaar, (4) een beemd, gelegen 

aan het eind van voornoemde 2 strepen, tussen erfgoed van voornoemde 

Wijnricus enerzijds en erfgoed van voornoemde Heijlwigis van der After 

anderzijds, met de helft van alle lasten die wijlen voornoemde Godefridus 

Heerken uit geheel voornoemde hoeve had. 

Voornoemde Arnoldus kreeg (5) 2 strepen land, aldaar, tussen erfgoed van 

voornoemde Heijlwigis enerzijds en voornoemde 2 strepen van Gerardus 

anderzijds, strekkend vanaf de gemeint tot aan voornoemde beemd van 

Gerardus, (6) 5 strepen land van wijlen voornoemde Godefridus, aldaar, 
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tussen erfgoed van Godefridus Coppart enerzijds en voornoemde 4 strepen en 

3 strepen die aan Gerardus {p.036} ten deel vallen anderzijds, met 

gebouwen, (7) een stuk land, gelegen aan het eind van voornoemde 5 strepen, 

tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Gerardus anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van voornoemde Gerardus tot 

aan een beemd van voornoemde Arnoldus, (8) voornoemde beemd, gelegen aan 

het eind van voornoemde 5 strepen land en stuk land, tussen erfgoed van 

voornoemde Godefridus Coppart enerzijds en erfgoed van Heijlwigis van der 

After anderzijds, met de helft van de lasten die wijlen voornoemde 

Godefridus Heerken uit voornoemde goederen had. 

 

Gerardus Heerken junior filius quondam Godefridi Heerken et Arnoldus 

filius quondam Martini Hellinc palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse (dg: de quibuscumque hereditatibus) #{boven 

het contract:} + de quodam manso dicti quondam Godefridi sito in 

Loesbroec# ad ipsos spectantibus (dg: quondam Godefridi Heerken predicti 

in) mediante qua divisione quatuor strepe terre site in parochia de 

Dijnter ad locum dictum Loze Broec inter hereditatem (dg: dicti) dicti 

quondam Godefridi nunc ad dictum Arnoldum spectantem et sibi mediante 

dicta divisione in partem cessam ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

van der After ex alio simul cum edificiis in dictis quatuor strepis terre 

consistentibus item tres (dg: pec) strepe terre site ad finem dictarum 

quatuor streparum (dg: ten) inter (dg: hereditatem) dictam hereditatem 

dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis ex alio 

tendentes a dictis quatuor strepis ad quoddam pratum dicti quondam 

Godefridi Heerken nunc ad dictum Arnoldum spectans et sibi mediante dicta 

divisione in partem cessum item (dg: medietas) due strepe terre site (dg: 

in dicta parochia) ibidem inter hereditatem Wijnrici de Sochel ex uno et 

inter hereditatem dicti Arnoldi sibi mediante presenti divisione in 

partem cessam ex alio tendentes a communitate ad quoddam pratum ibidem 

item quoddam pratum situm ad finem dictarum dua[rum] streparum inter 

hereditatem dicti Wijnrici ex uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis 

van der After ex alio simul cum medietate omnium onerum que onera dictus 

quondam Godefridus Heerken (dg: ex premissis habet) #dicto integro manso 
!manso cum suis attinentiis# solvere consuevit dicto Gerardo cesserunt in 

partem ut alter recognovit super quibus et jure alter renunciavit 

promittens super omnia ratam servare #et obligationem ex parte sui 

deponere et dampna equaliter# et mediante qua divisione due strepe site 

ibidem inter hereditatem dicte Heijlwigis ex uno et inter dictas duas 

strepas dicti Gerardi ex alio tendentes a communitate ad pratum dicti 

Gerardi predictum item quinque strepe terre dicti quondam Godefridi site 

ibidem et (dg: unam strepam terre sitam ibidem ad finem dictarum quinque 

streparum) inter hereditatem Godefridi Coppart ex uno et inter (dg: 

hereditatem dicti) #dictas quatuor strepas et tres strepas# Gerardo sibi 

mediante dicta d[ivisione] 

 

1182 p.036v. 

 quarta post oculi: woensdag 24-03-1400. 

 quinta post letare: donderdag 01-04-1400. 

 anno CCCC in profesto annunciacionis Marie virginis: 

  donderdag 01-04-1400. 

 

BP 1182 p 036v 01 wo 24-03-1400. 

in partem cessam! ex alio #simul cum edificiis in dictis quinque strepis 

consistentibus# atque (dg: quandam pe) quedam pecia terre sita ad finem 

dictarum quinque streparum inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et 

inter hereditatem dicti Gerardi ex alio tendens ab hereditate dicti 

Gerardi ad pratum dicti Arnoldi necnon dictum pratum situm ad finem 

dictarum quinque streparum et pecie terre inter hereditatem dicti 

Godefridi Coppart ex uno et inter hereditatem Heijlwigis van der After ex 

alio ut dicebant simul cum medietate omnium onerum que onera dictus 
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quondam Godefridus Heerken ex premissis solvere consuevit ut dicebant 

dicto Arnoldo cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus et 

jure renunciavit promittens super omnia ratam servare #et obligationem ex 

parte sui deponere et dampna# (dg: pro) promisit insuper dictus Gerardus 

#super omnia# quod ipse medietatem omnium onerum que dictus quondam 

Godefridus ex premissis solvere consuevit taliter dabit et solvet quod 

dicto Gerardo et ad et supra dictas hereditates sibi mediante dicta 

divisione in partem cessas dampna exinde non eveniant in futurum simili 

modo !quod promisit dictus Arnoldus super omnia quod ipse reliquam 

medietatem dictorum onerum ex hereditatibus sibi in partem cessis taliter 

dabit et solvet quod dicto Gerardo et ad et supra dictas hereditates sibi 

mediante dicta divisione in partem cessas dampna exinde non eveniant in 

futurum. Testes Tijt et domicellus Theodericus datum (dg: terci) quarta 

post oculi. 

 

BP 1182 p 036v 02 wo 24-03-1400. 

M. 

 

BP 1182 p 036v 03 wo 24-03-1400. 

Nijcholaus Nicoel van der Straten van Vucht droeg over aan Beertkinus zvw 

Henricus van den Spiker een stuk land, gnd die Mortel, met een aangelegen 

stukje land gnd een dries, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Mathias gnd Aelbrechts soen van Best enerzijds en Johannes gnd Moelnere en 

Willelmus Sciet anderzijds, met een weg die bij voornoemd srtuk land hoort, 

aan voornoemde Nijcholaus gnd Nijcoel in pacht uitgegeven49 door Emondus 

Rover zvw Johannes van Hellu, belast met de cijns en pacht in de brief 

vermeld. 

 

Nijcholaus Nicoel van der Straten de Vucht peciam terre dictam communiter 

die Mortel cum quadam particula terre dicta communiter een driesche sibi 

adiacente sitam in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter 

hereditatem Mathie dicti Aelbrechts soen de Best ex uno et (dg: inter 

communem plateam ex ibidem ex alio prout ibidem sita est et limitate 

datam ad pactum) et inter hereditatem Johannis dicti Moelnere et Willelmi 

Sciet ex alio atque cum quadam via ad dictam peciam terre de jure 

spectante datam ad pactum dicto Nijcholao dicto Nijcoel ab (dg: Eode) 

Emondo Rover filio quondam Johannis de Hellu prout in litteris 

hereditarie #supportavit# Beertkino filio quondam Henrici van den Spiker 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censu et paccione in dictis litteris 

contentis. Testes Tijt et Spina. 

 

BP 1182 p 036v 04 wo 24-03-1400. 

Nijcholaus gnd Coel van der Straten en Arnoldus gnd Vogheleer droegen over 

aan Beertkinus zvw Henricus van den Spiker een stuk land, gnd Roelincs Hof, 

en stuk beemd, gnd dat Neder Rielant, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen Mathias gnd Aelbrechts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

zoals afgepaald, aan voornoemde Nijcholaus gnd Coel en Arnoldus Voghelaer 

overgedragen door Rodolphus gnd Roef zvw Arnoldus van den Hoeve. 

 

Nijcholaus dictus Coel van der Straten et Arnoldus dictus Vogheleer 

quandam peciam terre dictam communiter Roelincs Hof et peciam prati 

dictam dat Neder Rielant sitas in parochia de (dg: Roe) Oerscot ad locum 

dictum communiter Best inter hereditatem Mathie dicti Aelbrechts soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio prout ibidem site sunt et limitate 

supportatas #dictis# Nijcholao dicto Coel (dg: ...) et Arnoldo Voghelaer 

a Rodolpho dicto Roef filio quondam Arnoldi van den Hoeve prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Beertkino filio quondam Henrici van 

den Spiker cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi super 

                         
49 Zie ← BP 1180 p 010v 06 vr 05-09-1393, uitgifte van deze goederen. 
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omnia (dg: super) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 036v 05 wo 24-03-1400. 

Bela wv Arnoldus gnd Nolleken Geroncs maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door de broers Conrardus 

en Philippus, kv Hermannus gnd Coenen, met hun goederen. 

 

Bela relicta quondam Arnoldi dicti Nolleken Geroncs omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes factas per Conrardum et Philippum fratres 

liberos Hermanni dicti Coenen cum bonis suis quibuscumque ut dicebat 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 036v 06 wo 24-03-1400. 

(dg: Bela wv Arnoldus gnd Nolleken Geroncs: 18 gulden pieter, die 

Philippus). 

 

(dg: Bela relicta quondam Arnoldi dicti Nolleken Geroncs XVIII gulden 

peter quos Philippus). 

 

BP 1182 p 036v 07 do 01-04-1400. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen verkocht aan Willelmus van den Velde, 

tbv zijn broer Johannes van den Velde, de helft van een stuk land gnd die 
?Bijenen Eeusel en van een stuk beemd gnd Vos O...ers Beemt, in Boxtel, in 

Liemde, tussen voornoemde Johannes van der Velde en Henricus van den 

Bijchelaer enerzijds en een gemene weg anderzijds, deze helft belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, in Den Bosch 

te leveren. 

 

-. 

Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen medietatem pecie terre 

(dg: dicte et pecie dictam) dicte die Bije[?n]en (dg: v) Eeusel et pecie 

prati dicte Vos O...ers Beemt sitarum in parochia de Bucstel in 

jurisdictione dicta dingbanc de Lijemde inter hereditatem Johannis van 

der Velde et Henrici van den Bijchelaer ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo van den 

Velde ad opus dicti Johannis van den Velde sui fratris promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: here) censu domini 

fundi et hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Busco ex dicta medietate de jure solvendis et in Busco !solvendis. Testes 

Spina et Wolph datum quinta post letare. 

 

BP 1182 p 036v 08 wo 24-03-1400. 

Bela wv Arnoldus Nolleken Geroncs droeg over aan de secretaris, tbv 

Henricus zv Henricus gnd Godevarts soen van Uden, 18 gulden pieter, die 

Philippus gnd Doppers suager verschuldigd is aan voornoemde Bela. 

 

Bela relicta quondam Arnoldi Nolleken Geroncs XVIII gulden peter quos 

(dg: Phiffe) Philippus dictus Doppers suager dicte Bele tenetur ut 

dicebat supportavit mihi ad opus Henrici filii (dg: Godefridi) Henrici 

dicti Godevarts soen de Uden etc. Testes Tijt et domicellus Theodericus 

datum quarta post oculi. 

 

BP 1182 p 036v 09 wo 24-03-1400. 

Willelmus van Langhelaer en zijn zoon Arnoldus die Rover verkochten aan 

Gerardus die Wael zvw Ghibo die Wael een b-erfcijns50 van 8 pond geld, die 

                         
50 Zie → VB 1799 f 152v 03 di 27-04-1400, Gerijt die Wael soen wilner Ghiben geheijten die 
Wael was gericht … aen een sesten deel eenre erffenissen wilner heren Arts Rovers ridders 

gelegen in tsHertogenbosch bij die Merct after den erve Melijs Specier tusschen den erve des 

selfs Melijs Speciers op deen side ende tusschen die aude muer der stat van tsHertogenbosch op 

dander side ende welc erve strect after tot den erve des voirg Melijer ende voir tot enen wege 
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Johannes van Hemert zv Theodericus beloofd had te betalen aan voornoemde 

Willelmus van Langelaer, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit 1/6 deel51 van een erfgoed van wijlen hr Arnoldus Rover 

ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van Amelius gnd Specier, 

tussen erfgoed van voornoemde Amelius enerzijds en de oude stadsmuur 

anderzijds, welk erfgoed achterwaarts reikt tot aan erfgoed van voornoemde 

Amelius en vóór aan een weg aldaar die afgescheiden is van erfgoederen van 

wijlen voornoemde hr Arnoldus Rover, te weten uit het 1/6 deel dat gelegen 

is tussen erfgoed van Ghibo zv Nijcholaus van den Leempoel smid enerzijds 

en erfgoed van Johannes gnd Bijerman anderzijds. Met achterstallige 

termijnen van 3 jaar. 

 

#. 

Willelmus de Langhelaer et Arnoldus die Rover eius filius hereditarium 

censum octo librarum monete quem Johannes de Hemert filius Theoderici 

promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo de Langelaer hereditarie 

mediatim Domini et mediatim (dg: D) Johannis ex una sexta parte cuiusdam 

hereditatis quondam domini Arnoldi Rover militis site in Buscoducis apud 

forum retro hereditatem Amelii dicti Specier inter hereditatem eiusdem 

Amelii ex uno et inter antiquum murum oppidi de Busco ex alio et que 

hereditas tendit retro ad hereditatem dicti Amelii et ante ad quandam 

viam ibidem tendentem sumptam de hereditatibus dicti quondam domini 

Arnoldi Rover scilicet dividendo primodictam hereditatem in sex partes 

equales ex una earundem sex partium scilicet que sita est inter 

hereditatem Ghibonis filii Nijcholai van den Leempoel (dg: frab) fabri ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Bijerman ex alio prout in 

litteris hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Gerardo die Wael 

filio quondam Ghibonis die Wael cum litteris et jure #cum arrestadiis 

trium annorum# promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Tijt et domicellus 

Theodericus datum supra. 

 

BP 1182 p 036v 10 wo 24-03-1400. 

Hiervan een instrument maken. Toevoegen dat hij verklaarde dat de koopsom 

is voldaan. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Albertus Wael, Gerardus zvw Lambertus Wael en Johannes Vijnninc. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod recognovit sibi de pretio 

vendicionis fore satisfactum etc. Acta in camera presentibus dictis 

scabinis Alberto Wael Gerardo filio quondam Lamberti Wael Johanne 

Vijnninc (dg: dat) acta in camera anno CCCC in profesto annunciacionis 

Marie virginis. 

 

1182 p.037r. 

 quarta post oculi: woensdag 24-03-1400. 

 sexta post oculi: vrijdag 26-03-1400. 

 

                         
aldaer streckende genomen van der erffenissen des voirg wilner heren Arnts Rovers dats te 

weten die ijerstgenoemde erffenis in ses geliken gedeelten aen deen van den selven ses 

gedeelten dwelc gelegen tusschen erffenis Ghiben soen Claes van den Leempoel des Smeeds op 

deen side ende tusschen den erve Jan Bijermans op dander side overmids gebrec van erfcijns 

dien hi dair aen heet. 
51 Zie ← BP 1177 f 331v 06 za 09-02-1387, Johannes van Hemert zv Theodericus verkocht aan 
Johannes Muwe steenbakker 1/6 deel van een erfgoed dat eertijds was van wijlen hr Arnoldus 

Rover, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van Amelius gnd Specier, tussen erfgoed van 

voornoemde Amelius enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, en welk erfgoed achter reikt aan 

erfgoed van voornoemde Amelius en voor aan een weg aldaar die afgescheiden is van erfgoederen 

van voornoemde wijlen hr Arnoldus Rover, te weten het 1/6 deel dat ligt tussen erfgoed van 

Ghibo zv Nijcholaus gnd van den Leempoel smid enerzijds en erfgoed van Johannes Bierman 

anderzijds, welk 1/6 deel voornoemde Johannes van Hemert in cijns verkregen had van Willelmus 

van Langhelaer ev Aleijdis dvw voornoemde hr Arnoldus Rover. 
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BP 1182 p 037r 01 wo 24-03-1400. 

Arnoldus zvw Egidius gnd Zegers soen van Oerscot verkocht aan Lana dvw 

Anselmus van Eirde een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen van wijlen voornoemde Egidius, in Oirschot, in de 

herdgang van der Noetelen, ter plaatse gnd in die Bijesen, tussen Willelmus 

zvw voornoemde Egidius enerzijds en Elizabeth wv Zegerus zvw voornoemde 

Egidius anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Egidii dicti Zegers soen de Oerscot legitime 

vendidit Lane filie quondam Anselmi de Eirde vitalem! (dg: uni) dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam in anno quolibet ad vitam 

dicte emptricis purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia domo 

et orto) medietate ad se spectante in domo et orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus dicti quondam Egidii sitis in parochia de Oerscot (dg: a) in 

pastoria van der Noetelen ad locum dictum in die Bijesen inter 

hereditatem Willelmi filii dicti quondam Egidii ex uno et inter 

hereditatem Elizabetht! relicte quondam Zegeri filii dicti quondam Egidii 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes 

Tijt et domicellus Theodericus datum quarta post oculi. 

 

BP 1182 p 037r 02 wo 24-03-1400. 

Willelmus van Langelaer ev Aleijdis dvw hr Arnoldus Rover ridder droeg over 

aan Johannes Vijnninc goudsmid, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch, een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfcijns van 15 pond 

voornoemd geld, die voornoemde Willelmus beurt, een helft met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een stal met ondergrond van 

wijlen voornoemde hr Arnoldus Rover, achter de Markt, buiten de oude 

stadsmuur, tussen deze muur enerzijds en erfgoed van Johannes van Haren 

anderzijds, (2) de helft, aan de kant van de stal, van voornoemde oude 

stadsmuur, (3) de helft van de wand tussen de stal en voornoemd erfgoed van 

Johannes van Haren, (4) een stukje erfgoed aldaar, voor voornoemde stal, 

tussen deze stal enerzijds en een weg die daar loopt, afgescheiden uit de 

erfgoederen van wijlen voornoemde hr Arnoldus anderzijds, welke onderpanden 

voornoemde Willelmus in cijns had uitgegeven aan de broers Alardus van 

Berlikem en Antonius van Berlikem, voor voornoemde cijns van 15 pond 

voornoemd geld. Voornoemde Willelmus en zijn broer Arnoldus Rover beloofden 

dat ze lasten zullen afhandelen en dat alle andere kv voornoemde Willelmus 

en Aleijdis, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. Vrouwe 

Heijlwigis van Kessel en (dg: Elizabeth ....... .......) of de 

langstlevende zal de cijns van 4 pond beuren; na hun overlijden gaat de 

cijns naar het klooster van Sint-Clara. 

 

Willelmus de Langelaer maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie quondam 

domini Arnoldi Rover (dg: militis) militis hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini de annuo et hereditario censu quindecim librarum dicte monete quem 

censum dictus Willelmus solvendum habet hereditarie terminis solucionis 

predictis de et ex stabulo cum suo fundo (dg: ter) dicti quondam domini 

Arnoldi Rover sito retro forum extra aniquum murum oppidi de Busco inter 

eundem antiquum murum ex uno et inter hereditatem Johannis de Haren ex 

alio atque ex medietate eiusdem antiqui muri scilicet ex illa medietate 

que sita est versus dictum stabulum et ex medietate parietis consistentis 

inter dictum stabulum et inter dictam hereditatem dicti Johannis de Haren 

atque ex particula hereditatis sita ibidem ante dictum stabulum inter 

(dg: idem) eundem stabulum et inter viam ibidem (dg: si) tendentem 

sumptam de hereditatibus dicti quondam domini Arnoldi quas stabulum cum 

suo fundo et #dictam# medietatem dicti antiqui muri (dg: mi) dictam 

medietatem dicti parietis et particulam hereditatis dictus Willelmus 
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dederat ad censum Alardo de Berlikem et Antonio de Berlikem fratribus 

scilicet pro dicto hereditario censu quindecim librarum dicte monete 

prout in litteris hereditarie supportavit Johannis! Vijnninc aurifabro ad 

(dg: Elizabeth re filie quondam La) opus (dg: domine) abbatisse et 

conventus sancte Clare in Busco cum litteris et jure (dg: et) occacione 

promittentes et cum eo Arnoldus Rover eius filius indivisi super habita 

et habenda ratam servare et obligationem deponere et quod ipsi omnes 

alios liberos dictorum Willelmi et Aleijdis quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint super dicto censu quatuor librarum ad opus dictorum abbatisse 

et conventus facient renunciare hoc addito quod domina Heijlwigis de 

Kessel et (dg: [Eli]zab[eth] ....... ....... ....... ....... .......) seu 

earum altera diutius vivens dictum censum quatuor librarum possidebunt 

scilicet post earundem domine Heijlwigis et domicelle Elizabeth decessum 

ambarum dictus conventus quatuor libras integraliter habebit et obtinebit 

hereditarie. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 037r 03 wo 24-03-1400. 

Hermannus Plaetmaker zvw Johannes Plaetmaker van Moudewijc en zijn zoon 

Johannes, door voornoemde Hermannus verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis 

dvw Gerardus Groij van Driel, verkochten aan Johannes zvw Walterus ute 

Vinckel een n-erfcijns van 40 schelling geld, uit een erfcijns van 3 pond 4 

schelling voornoemd geld, welke cijns van 3 pond 4 schelling Katherina dvw 

Johannes van der Hagen moet betalen, gaande uit (1) een huis, hofstad en 

aangelegen erfgoed, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshusen, tussen Marcelius 

van den Pedel enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, 

tegenover de ingang van voornoemd huis, over de weg, gelegen, tussen 

Elizabeth wv Ancelmus van Nuwelant enerzijds en Johannes Neijser 

anderzijds, welke onderpanden voornoemde Hermannus in pacht had uitgegeven 

aan voornoemde Katherina dvw Johannes van der Hagen, voor voornoemde cijns 

van 3 pond 4 schelling en een b-erfpacht van 14 zester rogge, Bossche maat. 

Aleijdis, minderjarige dv voornoemde Hermannus en wijlen Aleijdis, zal 

zodra ze meerderjarig is afstand doen van de cijns van 40 schelling. 

 

Hermannus Plaetmaker filius quondam Johannis Plaetmaker de Moudewijc (dg: 

#et Johannes# hereditarium censum XL solidorum #monete# de hereditario 

censu trium librarum) et Johannes eius filius ab eodem Hermanno et 

quondam Aleijde sua uxore filia quondam Gerardi Groij de Driel #pariter 

genitus {in margine sinistra: parites genitus# hereditarium censum XL 

solidorum monete de hereditario censu trium librarum et quatuor solidorum 

monete predicte quem censum trium librarum et IIIIor solidorum Katherina 

filia quondam Johannis van der Hagen solvere (dg: tenebatur) tenetur 

annuatim ex domo domistadio et hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de Nuwelan[t] in loco dicto Wilshusen inter hereditatem Marcelii 

van den Pedel ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex alio atque ex 

pecia ter[re] sita in opposito hostii dicte domus ultra plateam ibidem 

inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Ancelmi de Nuwelant ex uno 

[et] inter hereditatem Johannis Neijser ex alio quas domum domistadium 

hereditates eis adiacentes et peciam terre dictus Hermannus dederat ad 

pactum dicte Katherine filie quondam Johannis van der Hagen pro predicto 

censu trium librarum et IIIIor solidorum et pro hereditaria paccione 

XIIII sextariorum siliginis mensure de Busco prout in litteris (dg: 

promittentes indi) hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Walteri 

ute Vinckel promittentes indivisi super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem in dicto censu trium librarum et IIIIor 

solidorum existentem deponere promiserunt insuper sub obligatione 

premissa quod ipsi Aleijdem filiam dictorum Hermanni et quondam Aleijdis 

quamcito ad annos pervenerit super predicto censu XL solidorum ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. 

 

BP 1182 p 037r 04 vr 26-03-1400. 

Godefridus Bije zvw Walterus Bije van Goerle droeg over aan Henricus nzv 
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Johannes van de Dijk al zijn beesten, varend goed en roerende goederen. 

 

Godefridus Bije filius quondam Walteri Bije de Goerle omnes et singulas 

bestias et bona pecoralia et bona sua mobilia quecumque quocumque locorum 

consistentia ut dicebat legitime supportavit Henrico filio naturali 

Johannis de Aggere promittens super omnia ratam servare. Testes Loze et 

Wolph datum sexta post oculi. 

 

BP 1182 p 037r 05 vr 26-03-1400. 

Hr Philippus van Geldorp ridder heer van Geldrop zvw hr Johannes van 

Gheldorp eertijds heer van Geldrop ridder verkocht aan Rutgherus van 

Gheldorp (1) een b-erfcijns van 6 schelling oude cijns te weten 1 oude 

groot Tournoois voor 9 penning gerekend, uit een b-erfcijns van 8 schelling 

voornoemd geld, die voornoemde Rutgherus van Gheldorp met Maria-Geboorte 

moet betalen aan voornoemde hr Philippus, gaande uit een huis, schuur, met 

ondergronden, tuin en aangelegen erfgoederen, tezamen in een kamp gelegen, 

in Geldrop, ter plaatse gnd Braechusen, tussen Raso van Aken enerzijds en 

kvw Arnoldus gnd Heijlwigen soen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 6 

schelling vooroemd geld, die voornoemde hr Johannes van Geldorp met Maria-

Geboorte beurde, gaande uit een kamp, in Geldrop, ter plaatse gnd 

Braechusen, tussen Arnoldus van der Hoeven enerzijds en kvw Henricus gnd 

Pape anderzijds, (3) een b-erfcijns van 3 schelling voornoemd geld en een 

b-erfrente van 4 kapoenen en 1½ hoen, die wijlen voormoemde hr Johannes van 

Gheldorp beurde, gaande uit een kamp in Geldrop, ter plaatse gnd 

Braechusen, tussen Henricus gnd ?Dekens soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (4) de helft van een b-erfrente van 4 kapoenen, welke rente 

wijlen voornoemde hr Johannes van Gheldorp beurde, gaande uit eerstgenoemd 

huis, schuur, met ondergronden, tuin en aangelegen erfgoederen, tezamen in 

een kamp gelegen, welke cijnzen en renten aan voornoemde hr Philippus, toen 

hij weduwnaar was, gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Johannes heer van Geldrop. Rogerus en Philippus ....... zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. Zijn dochter Margareta zal afstand doen. 

 

Dominus Philippus #de Geldorp miles# dominus de Geldorp filius domini 

quondam Johannis de Gheldorp (dg: mil) domini (dg: quond) olim de Geldorp 

militis hereditarium censum (dg: XX solidorum a #sex solidorum#) sex 

solidorum antiqui census scilicet antiquo grossorum! Turonensi denario 

pro novem denariis computato #scilicet de hereditario censu octo 

solidorum dicte monete# quem Rutgherus (dg: x) Gheldorp (dg: sibi solvere 

te) dicto domino Philippo solvere tenetur hereditarie nativitatis beate 

Marie virginis de et ex (dg: domo orto qd) domo horreo cum suis fundis et 

[or]to et hereditatibus sibi adiacentibus simul in uno campo situatis 

sitis in parochia de Gheldorp ad locum dictum Braechusen inter 

hereditatem Rasonis de Aken ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi dicti Heijlwigen soen ex alio item hereditarium censum sex 

solidorum dicte monete quem dictus dominus Johannes de Geldorp habuit 

solvendum annuatim et hereditarie termino solucionis predicto ex quodam 

campo sito in dicta parochia ad dictum locum Braechusen vocatum inter 

hereditatem Arnoldi van der Hoeven ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici dicti Pape ex alio item hereditarium censum trium 

solidorum dicte monete #et hereditarium redditum quatuor caponum et unius 

et dimidii pullorum# quos dictus quondam dominus Johannes de Gheldorp 

solvendos habuit hereditarie (dg: termino solucionis predicto) ex quodam 

campo sito in parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici dicti 

[?De]kens soen ex uno et inter communem plateam ex alio item medietatem 

hereditarii redditus quatuor caponum quem hereditarium redditum d[ictus] 

quondam dominus Johannes de Gheldorp solvendum habuit hereditarie de et 

ex primodictis domo horreo cum suis fundis et orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis simul in uno campo et qui census et redditus dicto 

domino Philippo de morte dicti quondam Johannis domini de Gheldorp #sui 

patris# in sede sue viduitatis successione sunt advoluti hereditarie 
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vendidit dicto Rutghero de Gheldorp promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et quod ipse Rogerum et 

Philippum ....... quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint et 

Margaretam suam filiam super dictis censibus et r[edditibus] dicto 

Rutghero venditis ad [opus dicti] Ruthgeri faciet renunciare. Testes 

Vlochoven et Wolph datum sexta post oculi. 

 

1182 p.038v. 

 sexta post oculi: vrijdag 26-03-1400. 

 sabbato post oculi: zaterdag 27-03-1400. 

 anno CCCC index VIII mensis marcii die XXVIII 

  pontificis Bonifacii noni anno suo Xmo: zondag 28-03-1400. 

 anno CCCC mensis marcii die XXVIII: zondag 28-03-1400. 

 

BP 1182 p 038v 01 vr 26-03-1400. 

Henricus van Uden zvw Henricus van Uden, Henricus Becker, Lucas van Erpe en 

Nijcholaus zvw Hubertus van Ghemert beloofden aan Wedego zvw Bartholomeus 

Wedigen 18 Gentse nobel of de waarde in goud met Sint-Jacobus aanstaande 

(zo 25-07-1400) te betalen. 

 

Henricus de Uden filius quondam Henrici de Uden Henricus Becker Lucas de 

Erpe et Nijcholaus filius quondam Huberti de Ghemert promiserunt indivisi 

super omnia Wedegoni filio quondam Bartholomei Wedigen XVIII Gentsche 

nobel vel valorem in auro ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Loze et Wolph datum sexta post oculi. 

 

BP 1182 p 038v 02 vr 26-03-1400. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit super omnia alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 038v 03 za 27-03-1400. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde voor Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1400) (1) zijn schoonzoon Walterus van Berze voor heer en hof waarvan de 

volgende goederen afhangen te vesten in 64 cijnshoenderen en 22 oude groten 

b-erfrente, die voornoemde Theodericus in leen houdt van de heer van 

Heeswijk, (2) kv voornoemde Walterus, door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Bertha dv voornoemde Theodericus, te vesten in alle andere feodale 

goederen die voornoemde Theodericus in leen heeft van de heer van Heeswijk. 

Voornoemde Theodericus en zijn vrouw Elizabeth dvw Godefridus Sceijvel 

zullen die feodale goederen niet verkopen, bezwaren, vervreemden of 

belasten. Voornoemde Theodericus en Elizabeth, of de langstlevende, behoudt 

het vruchtgebruik in voornoemde andere foedale goederen, behalve voornoemde 

64 cijnshoenderen en 22 oude groot, die voornoemde Walterus vanaf nu zal 

beuren. 

 

Theodericus Writer (dg: promisit super om) de Vechel promisit super omnia 

Waltero de Berze suo genero quod ipse eundem Walterum in LXIIII pullis 

censualibus et XXII aude groet #hereditarii redditus# quos dictus 

Theodericus tenet in feodum a domino temporali de Hezewijc infra hinc et 

festum nativitatis Domini #proxime futurum# coram curia et domino a 

quibus dicti LXIIII pulli et XXII aude groet dependent in feodum in omni 

eo jure ad ipsos spectante et prout a dicto domino de Hezewijc in feodum 

dependere dinoscuntur taliter inheredabit instituet et firmabunt! prout 

illi qui super hiis fuerint sententiatores dicent et sentiabunt id dicto 

Waltero perpetue fore ratum et firmum atque quod ipse Theodericus liberos 

eiusdem Walteri ab eo et quondam Bertha sua uxore #filia dicti 

Theoderici# pariter genitos in omnibus (dg: illis) aliis bonis 

#feodalibus# que idem Theodericus a dicto domino temporali tenet in 

feodum coram dictis domino et curia infra hinc et dictum festum 
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nativitatis Domini proxime futurum taliter imponet instituet et firmabit 

quod illi qui super illis fuerint sententiatores dicent et sentiabunt id 

dictis liberis ratum fore perpetue et firmum quod (dg: ipsi) nec (dg: -h) 

dicti! Theodericus nec Elizabeth eius uxor filia quondam Godefridi 

Sceijvel dicta bona feodalia omnia #in parte vel in toto# (dg: non) 

vendent gravabunt alienabunt nec obligabunt aliis personis in aliquo 

tempore futuro salvo tamen dictis Theoderico et Elizabeth sue uxore! (dg: 

suo) aut alteri eorundem diutius viventi suo usufructu in aliis bonis 

feodalibus predictis (dg: sed dictus) praeterquam in dictis LXIIII pullis 

censualibus et XXII aude groet quos dictus Walterus extunc deinceps 

singulis annis et perpetuis terminis ad hoc debitis percipiet et levabit 

et possidebit. Testes Tijt et Wolph datum sabbato post oculi. 

 

BP 1182 p 038v 04 zo 28-03-1400. 

Hiervan een instrument maken onder zegel van voornoemde Theodericus. En 

voornoemde Theodericus verklaarde 200 Hollandse gulden te hebben ontvangen 

van voornoemde Walterus, namens hemzelf en zijn voornoemde kinderen, 

waarvoor voornoemde Walterus voornoemde goederen verkregen had van 

voornoemde Theodericus. Hij beloofde onder verband van al zijn goederen, 

hebbend en verkrijgend, en op straffe van 200 oude schilden aan de 

hertogin, aan hr onze klerk van Luik en de ?partij elk een derde deel. 

Opgesteld in Den Bosch, in het huis van wijlen Hubertus Steenwech, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus Stamelart van Spanct, 

Henricus van Gravia, Jacobus uter Oesterwijc en Marcelius Ridderken. 

 

Et fiet instrumentum super (dg: omnia) eodem #sub sigillo dicti 

Theoderici# et dictus Theodericus recognovit sibi per dictum Walterum 

nomine sui et dictorum suorum liberorum fore satisfactum de ducentis 

Hollant gulden pro quibus ipse Walterus premissa erga dictum Theodericum 

comparaverat et promisit bona fide loco juris ad manum mei notarii sub 

obligatione bonorum suorum omnium presentium et futurorum et sub pena CC 

aude s[cilde] Francie domine nostre ducisse domino nostro clerico 

Leodiensi et parti terciatim applicando. Actum in Busco in domo quondam 

Huberti Steenwech presentibus dictis scabinis Arnoldo Stamelart de Spanct 

Henrico de Gravia Jacobo uter Oesterwijc et Marcelio Ridderken anno (dg: 

CCCC) CCCC index VIII mensis marcii die XXVIII hora complete pontificis 

Bonifacii noni anno suo Xmo. 

 

BP 1182 p 038v 05 za 27-03-1400. 

Theodericus Writer van Vechel droeg over aan zijn schoonzoon Walterus van 

Berze zvw Johannes van Berze een b-erfrente van 14 cijnshoenderen, met 

Sint-Lambertus te leveren, gaande uit een kamp, gnd Willem Fenters Camp, in 

Heeswijk, welk kamp nu aan een zekere Bijts behoort, met het recht van 

voorlijf dat bij deze rente behoort. Zou blijken dat de rente in leen 

afhangt van de heer van Heeswijk, dan is dit contract zonder waarde. 

 

-. 

Theodericus Writer de Vechel hereditarium redditum XIIII pullorum 

censualium solvendum hereditarie Lamberti ex quodam campo dicto Willem 

Fenters Camp sito in parochia de !de Hezewijc (dg: retro) et (dg: quem) 

qui campus nunc ad quendam dictum Bijts dinoscitur pertinere ut dicebat 

simul cum jure relevii ad dictum redditum spectante ut dicebat 

hereditarie supportavit Waltero de Berze filio quondam Johannis de Berze 

suo genero promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

annexa condicione si dictus redditus inventus fuerit fore feodum ac a 

domino temporali de Hezewijc in feodum dependere quod tunc presens 

contractus erit sine valore. Testes Tijt et Wolph datum sabbato post 

oculi. 

 

BP 1182 p 038v 06 za 27-03-1400. 

Johannes van Laerhoven zvw Willelmus van Laerhoven verkocht aan Petrus van 
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Holaer riemmaker een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, 6 vrachten hooi 

groot, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen een gemene weg enerzijds 

en Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govij anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns, (2) een huis, erf, tuin en 6 lopen aangelegen roggeland, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen de gemeint van Haaren enerzijds en 

Everardus zvw Zibbertus van den Schuer anderzijds, dit onderpand reeds 

belast met 12 penning gemeen paijment. 

 

Johannes de Laerhoven filius quondam Willelmi de Laerhoven hereditarie 

vendidit Petro de Holaer corrigiatori hereditariam paccionem duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam prato sex plaustratas 

feni continente sito in !in parochia de Haren ad locum dictum Beilver 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Martini filii 

naturalis quondam Jacobi dicti Cop Govij ex alio item ex (dg: sex lo) 

domo area et orto et sex lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus 

sitis in parochia et loco predictis inter (dg: communem) communitatem de 

Haren ex uno et inter hereditatem Everardi filii quondam Zibberti van den 

Schuer ex alio promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini! ex dicto prato et XII 

denariis communis pagamenti ex dictis (dg: orto) domo area et orto et sex 

lopinatis terre solvendis prius et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 038v 07 zo 28-03-1400. 

En hij kan terugkopen met Kerstmis over 2 jaar (ma 25-12-1402) en dan in de 

periode van 15 dagen ervoor tot 15 dagen erna, elke mud met 34 nieuwe 

Gelderse gulden die nu in de beurs gaan of de waarde en met eventuele 

achterstallige termijnen. Koopt hij terug in de 15 dagen ervóór dan ook nog 

met de pacht van Kerstmis dan volgend. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Johannes van Holaer, Arnoldus Grotart, ....... ......., 

Johannes ....... van Belver en Johannes Beer van Beilver. 

 

A. 

Et poterit redimere ad (dg: spacium trium annorum proxime futurorum 

semper dicto spacio pendente) a festo nativitatis Domini proxime futuro 

ultra duos annos sine medio sequentes scilicet infra quindenam ante vel 

infra quindenam post (dg: eun) quemlibet modium dicte siliginis cum 

XXXIIII novis Gelre gulden jam ad bursam currentibus vel valorem et cum 

arrestadiis et si per quindenam ante dictum festum redemerit quod tunc 

solvet paccionem tunc proxime proveniendam in festo nativitatis Domini 

cum dicta pecunia etc. Actum in camera anno CCCC mensis marcii die XXVIII 

(dg: p) presentibus Johanne de Holaer Arnoldo Grotart ....... ....... 

Johanne ....... de Belver Johanne Beer de Beilver. 

 

1182 p.039r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Lege bladzijde. 

 

1182 p.040v. 

 sexta post oculi: vrijdag 26-03-1400. 

 sabbato post oculi: zaterdag 27-03-1400. 

 

BP 1182 p 040v 01 vr 26-03-1400. 

Destijds had Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder gerechtelijk 

gekocht van Arnoldus gnd Groetart alle erfcijnzen, die Willelmus van Beest 

in Bakel en ter plaatse gnd Milheze beurde, alle cijnsgoederen van wijlen 

voornoemde Willelmus ter plaatse gnd Milheze met toebehoren, en alle 

goederen die waren van wijlen Willelmus van Beest, waar ook gelegen. 
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Voornoemde Theodericus Rover had vervolgens al deze goederen overgedragen  

aan Albertus Buc van Lijt. Voornoemde Albertus Buc machtigde nu Arnoldus 

Groet Art de jongere deze goederen te vragen, eisen, heffen, ontvangen, 

manen en verwerven en zo nodig voor het gerecht te bepleiten en verder 

alles te doen wat voornoemde Albertus zou kunnen doen, als hij zelf 

aanwezig was. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Rover filius quondam domini 

Emondi Rover militis omnes hereditarios census quos Willelmus de Beest in 

parochia de Bakel (dg: ad l) et ad locum dictum Milheze habuit solvendos 

annuatim atque bona censualia dicti quondam Willelmi ad (dg: locum) 

dictum locum Milheze vocatum situata atque attinentias dictorum bonorum 

singula! et universas atque omnia et singula bona que fuerant quondam 

Willelmi de Beest quocumque locorum consistentia sive sita erga Arnoldum 

dictum Groetart per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisuisset et cum deinde dictus Theodericus Rover antedictos (dg: 

hereditates) hereditarios census ac bona (dg: bo) censualia dicti quondam 

Willelmi ac attinentias eorundem bonorum singulis! et universis! atque 

antedicta bona omnia et singula que fuerant quondam Willelmi de Biest! 

hereditarie supportasset Alberto Buc de Lijt prout in quibusdam litteris 

scabinorum etc constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Albertus Buc dedit contulit et concessit Arnoldo Groet Art juniori plenam 

et liberam potestatem et mandatum speciale dicta (dg: bo) dictos 

hereditarios census et dicta bona censualia ac suas attinentias atque 

dicta bona omnia et singula petendi impetendi levandi percipiendi monendi 

et assequendi ac si (dg: pro e) necesse fuerit pro premissis placitandi 

et cetera omnia faciendi que dictus Albertus faceret disponere et 

or[?dina]ret etc si presens interesset ?presentibus post revocacionem 

dicti Alberti minime duraturis. Testes Theodericus et Spina datum sexta 

post oculi. 

 

BP 1182 p 040v 02 vr 26-03-1400. 

Ghisbertus van Welle zvw Johannes Kuijst van Aelborch ev Katherina dvw 

Wijnricus Screijnmaker, door wijlen voornoemde Wijnricus verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Yda dvw Conrardus Writer, verkocht aan Johannes zvw Arnoldus 

Truden soen een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling geld, die Arnoldus van 

Engelant beloofd had met Lichtmis te betalen aan wijlen voornoemde 

Conrardus Writer, gaande uit 5/6 deel van de helft van 2 kampen, 11½ morgen 

2 hont 50 roeden groot, in Rosmalen, tussen een gemene weg enerzijds en de 

gemeint anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Ghisbertus de Welle filius quondam Johannis Kuijst de Aelborch maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Wijnrici 

Screijnmaker ab eodem quondam Wijnrico et Yda quondam sua uxore filia 

quondam Conrardi Writer pariter genite hereditarium censum trium librarum 

et quindecim solidorum monete quem (dg: Jacobus de Enghelant) Arnoldus de 

Engelant promisit se daturum et soluturum dicto quondam Conrardo Writer 

hereditarie purificationis ex quinque partibus cuiusdam medietatis duorum 

camporum terre undecim et dimidium iugera duo hont et quinquaginta 

virgatas terre continentium sitorum in parochia de Roesmalen inter 

communem plateam ex uno et inter communitatem ex alio videlicet dividendo 

dictam medietatem dictorum duorum camporum in sex partes equales ex 

dictis quinque partibus de hiis sex partibus #et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat# prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Arnoldi Truden soen supportavit cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

#et dicti quondam (dg: Conr) Conrardi# et quorumcumque heredum dicti 

quondam Conrardi Writer et quorumcumque heredum dicti quondam Wijnrici 

deponere. Testes Loze et Wolph datum sexta post oculi. 
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BP 1182 p 040v 03 vr 26-03-1400. 

Voornoemde Ghisbertus van Welle zvw Johannes Kuijst van Aelborch ev 

Katherina dvw Wijnricus Screijnmaker, door wijlen voornoemde Wijnricus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda dvw Conrardus Writer, droeg over aan 

Jacobus zvw Wijnricus Screijnmaker al zijn goederen, in Den Bosch en in de 

villicacio van Den Bosch, en alle tegoeden aan hem verschuldigd door 

inwoners van Den Bosch en de villicacio. 

 

Dictus Ghisbertus de Welle (dg: maritus et) filius quondam Johannis 

Kuijst de Aelborch maritus omnia et singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum (dg: consist sive sit) in (dg: 

Bu) oppido de Busco (dg: seu) et in villicacione oppidi de Busco 

consistentia sive sita atque credita sua quecumque que sibi debentur a 

personis quibuscumque in oppido de Busco et infra villicacionem de Busco 

(dg: comm) commorantibus ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo filio 

quondam Wijn[rici Sc]re[ij]nmaker promittens super omnia warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 040v 04 za 27-03-1400. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan zijn schoonzoon Walterus van 

Berze 200 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1400) te betalen. 

 

Theodericus Writer de Vechel promisit super omnia Waltero de Berze suo 

genero ducentos (dg: novos Gelre) #Hollant gulden# gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Wolph 

datum sabbato post oculi. 

 

BP 1182 p 040v 05 za 27-03-1400. 

Voornoemde Theodericus Writer beloofde Eva dv zijn schoonzoon Walterus van 

Berze, door voornoemde Walterus verwekt bij diens vrouw Bertha dv 

voornoemde Theodericus, {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Theodericus Writer promisit super omnia habita et habenda quod 

ipse (dg: Yudocum liberos) #Evam filiam# Walteri de Berze sui generi ab 

eodem Waltero et quondam Bertha sua uxore filia dicti Theoderici. 

 

BP 1182 p 040v 06 vr 26-03-1400. 

Henricus van Eele, Egidius Backe en Johannes Sceijve van Beke beloofden aan 

Henricus nzv Johannes van de Dijk 50 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1400) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus de Eele Egidius Backe et Johannes Sceijve de Beke promiserunt 

indivisi super omnia Henrico filio naturali Johannis de Aggere 

quinquaginta modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime futurum et in Busco!. Testes Spina et Wolph datum (dg: supra 

sabbato post) sexta post oculi. 

 

BP 1182 p 040v 07 vr 26-03-1400. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe deed tbv Jacobus zv Johannes van 

Neijnsel afstand van een stuk land van wijlen voornoemde Godefridus van 

Erpe, in Nuland, naast voornoemde Johannes van Neijnsel enerzijds en 

Arnoldus van Nuwelant anderzijds. Zou voornoemde Jacobus uit voornoemd stuk 

land iets worden uitgewonnen, dan zal eerstgenoemde Godefridus samen met 

voornoemde Jacobus ¼ deel van de schade op zich nemen. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe super pecia terre (dg: und e 

si) dicti quondam Godefridi de Erpe sita in parochia de (dg: Ges) 

Nuwelant contigue juxta (dg: Jo) hereditatem Johannis de Neijnsel ex uno 

et inter Arnoldi de Nuwelant ex alio ut dicebat (dg: ad) et super jure ad 

opus Jacobi filii dicti Johannis de Neijnsel renunciavit promittens super 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione 

si dicto Jacobo de pecia terre aliquid via juris evincetur quod dampna 

exinde (dg: ex) dicto Jacobo evenientia primodictus Godefridus simul cum 

dicto Jacobo pro una quarta parte portabit ut primodictus Godefridus 

super omnia promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 040v 08 vr 26-03-1400. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Johannes van Katwijc ?22 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te 

leveren. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit super omnia Johanni de Katwijc 
?XXII modios siliginis mensure de Busco ad #(dg: o)# Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 040v 09 vr 26-03-1400. 

Theodericus van Loen Otten soen en zijn vrouw Maria dvw Gheerlacus Cnode 

alias gnd met den Brode droegen over aan Johannes zvw Johannes van Dijest 

schoenmaker 5½ morgen land van wijlen voornoemde Gheerlacus, nu aan hen 

behorend, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, voor de wetering, tussen 

Theodericus Rover enerzijds en Willelmus Loijer anderzijds. 

 

Theodericus de Loen Otten soen maritus legitimus ut dicebat Marie sue 

uxoris filie quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode et dicta 

Maria cum eodem tamquam cum tutore (dg: omnes hereditates ad ipsos 

spectantes quocumque locorum infra parochias de Nuwelant et de Roesmalen 

sitas) quinque et (dg: s) dimidium iugera terre dicti (dg: quondam Ghe) 

quondam Gheerlaci nunc ad se spectantia sita in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Heze ante aqueductum dictum weteringhe inter hereditatem 

Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Willelmi Loijer ex alio 

prout ibidem sita sunt hereditarie supportaverunt Johanni filio quondam 

Johannis de Dijest sutori promittentes indivisi super omnia [warandiam et 

obligationem] #ex parte sui# deponere (dg: exceptis oneribus dictis 

onraet ad hoc spectantibus et que tempore vite dicti quondam Gheerlaci ad 

premissa spectare consueverunt et ..). Testes Tijt et Wolph datum. 

 

BP 1182 p 040v 10 vr 26-03-1400. 

Voornoemde Theodericus van Loen Otten soen en zijn vrouw Maria dvw 

Gheerlacus Cnode alias gnd met den Brode droegen over aan Johannes zvw 

Johannes van Dijest schoenmaker (1) 2 morgen land van wijlen voornoemde 

Gheerlacus, in Nuland, ter plaatse gnd Groet Nuwelant, naast de dijk gnd 

den Gemeijnen Dike, (2) 2 morgen land van wijlen voornoemde Gheerlacus, 

aldaar. Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponetur [in] 2 litteris. 

Dicti Theodericus et Maria ut supra (dg: quatuor) #duo# iugera terre 

dicti quondam Gheerlaci sita in parochia de Nuwelant ad locum dictum 

Groet Nuwelant iuxta (dg: quendam aggerem communem) aggerem dictum den 

Gemeijnen Dike item duo iugera terre dicti quondam Gheerlaci sita ibidem 

prout ibidem sita sunt et ad dictum quondam Gheerlacum spectare 

consueverunt hereditarie supportaverunt Johanni filio quondam Johannis de 

Dijest [su]tori promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1182 p.041r. 

 anno CCCC in crastino annuciationis Marie: vrijdag 26-03-1400. 

 

BP 1182 p 041r 01 vr 26-03-1400. 

Theodericus van Loen zv Otto en zijn vrouw Maria dvw Gheerlacus Cnode alias 

gnd met den Brode droegen over aan Johannes zvw Johannes van Dijest de 

erfgoederen, gnd Elf Calver Scharen, van wijlen voornoemde Gheerlacus, in 

Hedel, ter plaatse gnd in den Rijs Wert, zoals die behoorden aan wijlen 
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voornoemde Gheerlacus. Ze zullen voornoemde Johannes hierin vesten voor 

rechter en schepenen van Hedel. 

 

Theodericus de Loen filius Ottonis maritus legitimus Marie sue uxoris 

filie quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode et dicta Maria 

cum eodem tamquam cum tutore (dg: omnes) hereditates (dg: dicti quondam 

Gheerlaci sitas in parochia) dictas Elf Calver Scharen dicti quondam 

Gheerlaci sitas in parochia seu jurisdictione de Hedel ad locum dictum 

#in# den Rijs Wert prout ibidem site sunt et !dictum quondam Gheerlacum 

spectare consueverunt supportaverunt Johanni filio quondam Johannis de 

Dijest promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem ex 

parte eorum deponere et quod ipsi ad requestam dicti Johannis comparebunt 

coram scabinis judice et scabinis in Hedel et ibidem dictum Johannem in 

premissis imponent instituent et heredabunt prout ibidem juris et moris 

fuerit aliquem in premissis hereditarie imponere et firmare dolo in hoc 

excluso. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 02 vr 26-03-1400. 

Johannes zvw Johannes van Dijest schoenmaker en Henricus Buekentop 

beloofden aan Theodericus van Loen zv Otto (1) 50 Stramprooise gulden52 of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1400), (2) 100 Stramprooise gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400), (3) 100 

Stramprooise gulden of de waarde met Pasen over 1 jaar (zo 03-04-1401), (4) 

100 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar te 

betalen (za 01-10-1401). Opstellen in 4 brieven. 

 

Et erint 4 littere. 

Johannes filius quondam Johannis de Dijest sutoris et Henricus Buekentop 

promiserunt indivisi super omnia Thoderico de Loen filio (dg: Ottonis 

trecentos et quinquaginta Stramproetsche gulden seu valorem) Ottonis 

quinquaginta Stramproetsche gulde (dg: guld) seu valorem Pasche proxime 

et centum Stramproetsche gulden seu valorem ad Remigii proxime et centum 

Stramproetsche gulden seu valorem a Pascha proxime futuro ultra annum et 

centum Stramproetsche gulden !gulden seu valorem a Remigii proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 03 vr 26-03-1400. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Henricus schadeloos te houden. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda dictum Henricum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 04 vr 26-03-1400. 

Voornoemde Theodericus enerzijds en Johannes anderzijds beloofden nimmer, 

mbv voornoemde contracten en brieven, iets te eisen, tenzij voornoemde 

Theodericus en Maria gescheiden zouden worden door een uitspraak van het 

Luikse hof of de deken? van Campinia. Zouden voornoemde Theodericus en 

Maria op die manier niet met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) gescheiden 

zijn, dan zijn voornoemde contracten van géén waarde. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes van der Hautart, 

Gerardus van Eijcke en mr Johannes van Best. 

 

A. 

Dictus Theodericus ex (dg: p) una et dicti! Johannes ex altera 

promiserunt fide prestita super habita et habenda hincinde quod ipsi 

mediantibus dictis contractibus et litteris pretactis numquam (dg: per) 

petent nec prosequentur jus (dg: me) nisi dicti Theodericus et Maria 

separati fuerint per (dg: diversa) divorsium per sententiam curie 

                         
52 Zie → BP 1182 p 074v 06 ma 26-04-1400, verklaring dat de schuldkekentenis van de 50 Stramprooise gulden 

is voldaan. 
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Leodiensis seu archi de Campiniensis et si ipsi Theodericus et Maria 

infra hinc et (dg: at) nativitatis Johannis proxime futurum non fuerint 

separati per divorsium ut prefertur extunc antedicti contractus et 

promissiones erunt sine valore quodque extunc nullus eorum jus petet nec 

prosequetur quovis modo mediantibus litteris super dictis contractibus 

factis et conficiendis. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Johanne van der Hautart Gerardo de Eijcke magistro Johanne de Best datum 

anno CCCC in crastino (dg: nativitatis) annuciationis Marie hora 

complete. 

 

BP 1182 p 041r 05 vr 26-03-1400. 

(dg: hr Johannes van Berla). 

 

(dg: Dominus Johannes de Berla). 

 

BP 1182 p 041r 06 vr 26-03-1400. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder verkocht aan 

hr Arnoldus Beijs priester zv Henricus Beijs, tbv zijn voornoemde vader 

Henricus Beijs de helft van een b-erfcijns van 4 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns Godefridus van Heerlaer met 

Sint-Remigius beurde, gaande uit een broekland, dat voornoemde Godefridus 

van Herlaer had liggen in Udenhout, ter plaatse gnd Dassout, ter plaatse 

gnd op die Hesseldonc, vanaf de palen van de goederen van voornoemde 

Godefridus verder richting de heide, welk broekland Arnoldus gnd Beijs van 

Loen in cijns verkregen had van voornoemde Godefridus van Herlaer, voor 

voornoemde cijns van 4 pond voornoemd geld, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch miles 

medietatem hereditarii census quatuor librarum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum Godefridus de Heerlaer 

solvendum habuit hereditarie Remigii ex palude (dg: dicti quondam) que 

fuerat dicti Godefridi de Herlaer !habuit situatam! in Udenhout in loco 

dicto Dassout (dg: in lo) ad locum dictum op die Hesseldonc (dg: inter) a 

palis bonorum dicti Godefridi ulterius (dg: ad mer) versus mericam 

tendentem quam paludem Arnoldus dictus Beijs de Loen erga dictum 

Godefridum de Herlaer pro predicto censu quatuor librarum dicte monete ad 

censum acquisiverat ut dicebat (dg: hereditarie vendidit domino Arnoldo 

Beijs presbitro ad filii Henrici Beijs ad opus eiusdem Henrici Beijs 

promittens super) et qui census (dg: sibi de morde morte dicti quondam 

Godefridi de Heerlaer sui per ab avi scilicet avi olim domine Elizabeth 

matris) et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

domino Arnoldo Beijs presbitro (dg: ad opus) filio Henrici Beijs ad opus 

eiusdem Henrici Beijs sui patris promittens super omnia warandiam et 

obligationem (dg: deponere) et impeticionem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 07 vr 26-03-1400. 

Johannes uter Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes uter Hautart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 08 vr 26-03-1400. 

Voornoemde hr Johannes verkocht aan Berisius van Breda 1/6 deel van 

voornoemde cijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Dictus dominus Johannes unam sextam partem dicti census quatuor librarum 

dicte monete vendidit Berisio de Breda super omnia !super omnia eodem 

modo. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 041r 09 vr 26-03-1400. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hautart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 10 vr 26-03-1400. 

Voornoemde hr Johannes verkocht aan Johannes zv Erardus gnd Erijt Wijnen 

soen van Loen, tbv zijn moeder Gertrudis wv voornoemde Erardus, 1/6 deel 

van voornoemde cijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Dictus dominus Johannes unam sextam partem dicti census quatuor librarum 

dicte monete vendidit Johanni filio Erardi dicti Erijt Wijnen soen de 

Loen ad opus Gertrudis sue matris relicte eiusdem quondam Erardi 

promittens super omnia eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 11 vr 26-03-1400. 

Johannes van Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Hautart prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1182 p 041r 12 vr 26-03-1400. 

Voornoemde hr Johannes verkocht aan Johannes zv Erardus gnd Erijt Wijnen 

soen van Loen 1/6 deel van voornoemde cijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Dictus dominus Johannes unam sextam partem dicti census quatuor librarum 

dicte monete vendidit Johanni filio Erardi dicti Erijt Wijnen soen de 

Loen promittens super omnia eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 041r 13 vr 26-03-1400. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: de Hau) van der Hautart prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 041r 14 vr 26-03-1400. 

(dg: Henricus gnd Watermael). 

 

(dg: Henricus dictus Watermael). 

 

BP 1182 p 041r 15 vr 26-03-1400. 

Schepenen in Den Bosch zagen schepenenbrieven: “Thomas gnd Hoghe van 

Helmont beloofde aan Johannes van Audehuesden, voor de duur van diens leven 

en daarna aan zijn kinderen Johannes en Hadewigis, een erfpacht van 8 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle op het onderpand te leveren, 

voor het eerst over een jaar, gaande uit de helft van een hoeve, die was 

van wijlen Henricus gnd van der Schant, in Aarle, welke helft voornoemde 

Thomas voor 4 oude sterling, te betalen aan Johannes gnd Rover, en voor 

voornoemde pacht van 8 mud rogge, {p.042} van voornoemde Johannes, Johannes 

en Hadewigis in pacht verkregen had, op vrijdag 21-08-138353”, en “Johannes 

zv Johannes van Audehoesden en Johannes gnd die Moelnere ev Hadewigis dv 

voornoemde Johannis van Audehoesden verkochten aan Henricus gnd van 

Watermael een erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, die Thomas gnd 

Hoghe van Helmont beloofd had met Lichtmis in Aarle op het onderpand te 

leveren aan voornoemde Johannes van Audehoesden en na zijn overlijden aan 

eerstgenoemde Johannes en voornoemde Hadewigis, kv voornoemde Johannes van 

Audehoesden, gaande uit de helft van een hoeve, die was van wijlen Henricus 

gnd van der Schant, in Aarle. Voornoemde Johannes van Audehoesden deed 

afstand van zijn vruchtgebruik in voornoemde erfpacht. Donderdag 11-03-

                         
53 Zie ← BP 1176 f 320r 11 vr 21-08-1383, uitgifte van de helft van de hoeve 

voor de pacht. 
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1395.54” Voornoemde Henricus Watermael verkocht thans aan Adam Luwe, tbv 

Margareta dvw Johannes van Woesic, een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op na te noemen helft te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde Thomas Hoghe 

beloofd had met Lichtmis op het onderpand te leveren aan Johannes van 

Audehoesden en na diens overlijden aan zijn voornoemde kinderen Johannes en 

Hadewigis, gaande uit voornoemde helft van de hoeve die was van wijlen 

Henricus van der Schant, in Aarle, welke pacht van 8 mud Henricus Watermael 

gekocht had van voornoemde Johannes zv Johannes van Audehoesden en Johannes 

die Moelnere ev voornoemde Hadewigis. Hij zal voornoemde brieven, zo nodig, 

ter hand stellen aan voornoemde Margareta. 

 

Nos Tijt et Wolph scabini in Busco notum facimus universis quod nos 

litteras vidimus Thomas (dg: dictos H) dictus Hoghe de Helmont promisit 

ut debitor principalis se daturum et soluturum Johanni de Audehuesden ad 

eius vitam et post eius vitam Johanni et Hadewigi eius liberis annuam et 

hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Helmont anno 

quolibet hereditarie in festo purificationis beate Marie virginis et pro 

primo solucionis termino a festo (dg: purificationis) purificationis 

beate Marie virginis proxime futuro ultra annum (dg: et in parochia de 

Arle) et in Arle supra medietatem mansi infrascripti tradendam et 

deliberandam scilicet ex medietate cuiusdam mansi qui fuerat quondam 

Henrici dicti van der Schant siti in parochia de Arle atque ex 

attinentiis eiusdem medietatis predicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis quam medietatem cum eius 

attinentiis mansi predicti dictus Thomas (dg: et) pro quatuor antiquis 

sterlingis Johanni dicto Rover annuatim exinde prius de jure solvendis 

atque pro predicta paccione octo modiorum dicte mensure erga predictum 

 

1182 p.042v. 

 sexta post oculi: vrijdag 26-03-1400. 

 sabbato post oculi: zaterdag 27-03-1400. 

 anno CCCCmo mensis marcii die XXVII: zaterdag 27-03-1400. 

 

BP 1182 p 042v 01 vr 26-03-1400. 

Johannem Johannem et Hadewigem coram scabinis infrascriptis ad pactum 

acquisiverat testes interfuerunt scabini in Buscoducis Johannes de 

Bruheze et Ywanus Stierken datum feria sexta post festum assumptionis 

beate Marie virginis anno Domini Mo CCCmo octuagesimo tercio {hier staat: 

/} Johannes filius Johannis de Audehoesden et Johannes dictus die 

Moelnere maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis sue uxoris 

filie (dg: dicti Jo) dicti Johannis de Audehoesden annuam et hereditariam 

paccionem octo modiorum siliginis mensure de Helmont quam Thomas dictus 

Hoghe de Helmont promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum 

predicto Johanni de Audehoesden ad eius vitam et post eius vitam 

primodicto Johanni et dicte Hadewigi (dg: -s) liberis predicti Johannis 

de Audehoesden anno quolibet hereditarie in festo purificationis beate 

Marie virginis et in Arle supra infrascriptam medietatem mansi 

infrascripti tradendam et deliberandam scilicet ex medietate cuiusdam 

mansi qui fuerat quondam Henrici dicti van der Schant siti in parochia de 

Arle atque ex attinentiis eiusdem medietatis predicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout (dg: in 

litteris) in litteris scabinorum de Buscoducis super hoc confectis 

plenius continetur legitime et hereditarie vendiderunt Henrico dicto de 

Watermael ab eodem emptore jure hereditario possidendam et habendam 

supportavit simul cum dictis litteris et cum toto jure sibi in dictis 

litteris et in hiis que continentur in eisdem quovis modo competente et 

effestucando resignaverunt modo in talibus consueto promittentes dicti 

venditores ut debitores principales indivisi super se et bona sua omnia 

                         
54 Zie ← BP 1180 p 331r 03 do 11-03-1395, verkoop van de erfpacht. 
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quod ipsi huiusmodi vendicionem supportacionem et resignationem ratas et 

firmas perpetue sine aliqua contradictione observabunt et quod omnem 

obligationem ex parte dictorum venditorum in dicta paccione existentem 

dicto emptori deponent omnino. Quo facto prenominatus Johannes de 

Audehoesden super suo usufructu sibi in dicta hereditaria (dg: paccione) 

paccione competente quovis modo ad opus dicti emptoris legitime et 

hereditarie renunciavit effestucando modo in talibus consueto promittens 

dictus Johannes de Audehoesden ut debitor principalis super se et bona 

sua omnia quod ipse huiusmodi renunciationem ratam et firmam perpetue 

sine aliqua contradictione observabit et quod omnem obligationem ex parte 

dicti Johannis de Audehoesden in dicto usufructu existentem dicto emptori 

(dg: deponent) deponet omnino testes interfuerunt scabini in Buscoducis 

Johannes Coptite et Heijmericus Groij datum feria quinta post dominicam 

qua cantatur reminiscere anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo quarto 

quibus litteris sic a nobis visis constitutus igitur coram nobis dictus 

Henricus Watermael hereditarie vendidit Ade Luwe ad opus Margarete filie 

quondam Johannis de Woesic hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et 

supra infrascriptam medietatem mansi infrascripti tradendam de et ex 

dicta annua et hereditaria paccione octo modiorum siliginis dicte! quam 

dictus Thomas (dg: de) Hoghe promisit se daturum et soluturum Johanni de 

(dg: Hoesden) Audehoesden ad eius vitam et post eius vitam dictis Johanni 

et Hadewigi suis liberis hereditarie purificationis et supra dictam 

medietatem (dg: d) mansi infrascripti tradendam et deliberandam (dg: d) 

ex dicta medietate dicti mansi qui fuerat quondam Henrici van der Schant 

siti in parochia de Arle et ex attinentiis eiusdem medietatis predicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus (dg: et 

siver) sitis et quam paccionem octo modiorum siliginis Henricus (dg: H) 

Watermael erga (dg: dictos) dictum Johannem filium Johannis de 

Audehoesden et Johannem (dg: Johannem) #die# Moelnere maritum et tutorem 

legitimum dicte Hadewigis sue uxoris emendo acquisiverat prout in 

pretactis litteris continetur promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere (dg: pro) 

et quod ipse dictas litteras dicte Margarete porriget et concedet qotiens 

indigebit. Testes Tijt et Wolph datum sexta post (dg: ocl) oculi. 

 

BP 1182 p 042v 02 vr 26-03-1400. 

Reijnerus van Langel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus de Langel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 042v 03 za 27-03-1400. 

Henricus Croke zvw Mijchael van Hulsel ev Hilla dvw Johannes gnd Fijolaer 

verklaarde dat Hilla wv Godefridus van Hedechusen hem 100 gulden heeft 

betaald, die voornoemde Hilla wv Godefridus beloofd had aan voornoemde 

Henricus en diens vrouw Hilla toen zij door het huwelijk werden verbonden. 

 

Henricus Croke filius quondam Mijchaelis #van Hulsel# maritus et tutor 

legitimus [H]ille sue uxoris filie quondam Johannis (dg: f) dicti 

Fijolaer palam recognovit sibi per Hillam relictam quondam Godefridi de 

Hedechusen plenarie fore satisfactum ab (dg: omnibus bonis et pecuniarum 

summis que et) #centum florenis# quos dicta Hilla #relicta dicti quondam 

Godefridi# promiserat dicto Henrico (dg: Hil) cum dicta Hilla #sua uxore# 

(dg: aut al) nomine dotis et in subsidium matrimonii (dg: aut alias 

quovis modo et a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut 

dicebat clamans in quitam) tempore quo ipsi Henricus et Hilla eius uxor 

per matrimonium copulabantur ut dicebat clamans inde quitam. Testes 

Vlochoven et Wolph datum sabbato post oculi. 

 

BP 1182 p 042v 04 za 27-03-1400. 

Hilla wv Godefridus van Hedechusen herriep geheel het testament dat zij 
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voor deze notaris en anderen had opgegeven55. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Martinus Berwout en Ghiselbertus van 

Welle zvw Johannes Kuijst van Aelborch. 

 

A. 

Hilla relicta quondam !quondam Godefridi de Hedechusen (dg: recogr) 

revocavit omne testamentum prius coram me et coram quibuscumque personis 

editum. Acta in camera presentibus dictis scabinis Martino Berwout et 

Ghiselberto de Welle filio quondam Johannis Kuijst de Aelborch datum anno 

CCCCmo mensis marcii die XXVII hora modicum ante nonam. 

 

BP 1182 p 042v 05 za 27-03-1400. 

Lambertus gnd Wijnrics soen van Gheffen verkocht aan Theodericus Kepken zvw 

Pontenniers Kepkens een stuk land, gnd Lengs Grave, in Geffen, tussen 

Wijnricus van den Hecke enerzijds en wijlen Pontenniers Kepkens anderzijds. 

 

Lambertus dictus Wijnrics soen de Gheffen peciam terre (dg: sitam in 

parochia de) dictam Lengs Grave sitam in parochia de Ge[ffen] inter 

hereditatem Wijnrici van den Hecke ex uno et inter hereditatem (dg: 

Ponte) quondam Pontenniers Kepkens ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Heijlwigi) Theoderico Kepken filio dicti quondam 

Pontenniers Kepkens promittens super omnia warandiam et (dg: aliam) 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Vlochoven et Tijt datum 

sabbato post (dg: on) oculi. 

 

BP 1182 p 042v 06 za 27-03-1400. 

Wijnricus zv Lambertus Wijnrics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wijnricus filius Lamberti Wijnrics soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1182 p.043r. 

 sabbato post oculi: zaterdag 27-03-1400. 

 dominica letare: zondag 28-03-1400. 

 secunda post letare: maandag 29-03-1400. 

 tercia post letare: dinsdag 30-03-1400. 

 

BP 1182 p 043r 01 za 27-03-1400. 

Engbertus Ludinc Pijnappel zvw Petrus Pijnappel, door voornoemde Petrus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Engbertus Ludinc Dicbier, droeg 

over aan Jacobus van Laerhoven zvw Willelmus ¼ deel in 5 mud 5 lopen rogge 

b-erfpacht, Bossche maat, die Walterus Bexken Dicbier oom van voornoemde 

Aleijdis met ’s-Heren-Besnijdenis in Den Bosch, op de plaats waar 

voornoemde Walterus woonde, beurde, gaande uit een hoeve lands van 

voornoemde Walterus, in Beilver, welke hoeve Johannes Meijer en Johannes 

Peters soen beteelden, en welke hoeve voornoemde Walterus Bexken Dicbier in 

pacht had uitgegeven aan Henricus Meister van Beilver en zijn broer 

Theodericus, voor 40 schelling en 1 mud rogge, en voor voornoemde 5 mud 5 

lopen rogge b-erfpacht. 

 

(dg: Petrus et Elizabeth liberi quondam) Engbertus Ludinc Pijnappel 

filius quondam Petri Pijnappel ab eodem Petro et quondam Aleijde sua 

uxore filia quondam Engberti Ludinc Dicbier #pariter genitus# quartam 

partem (dg: sib) ad se spectantem in (dg: hereditaria paccione) quinque 

modiis (dg: -orum) siliginis en quinque lopinis siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Busco quos Walterus Bexken Dicbier #avunculus olim 

dicte Aleijdis# solvendos habuit hereditarie (dg: purificationis) 

circoncisionis Domini et in Busco ubi dictus Walterus morabat tradendos 

                         
55 Zie ← BP 1178 f 288v 07 di 23-08-1390, testament, na herroepen van een 

eerder testament. 



Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 117 

ex manso terre ipsius Walteri sito in Beilver cum attinentiis ipsius 

mansi terre universis quem mansum cum suis attinentiis predictum Johannes 

Meijer et Johannes Peters soen colebant et quem mansum cum eius 

attinentiis dictus Walterus Bexken Dicbier dederat ad pactum Henrico 

Meister de Beilver et Theoderico fratri ipsius Henrici pro XL solidis et 

pro uno modio siliginis annuatim prius inde solvendis et pro predictis 

quinque modiis siliginis et quinque lopinis siliginis dicte mensure 

hereditarie paccionis prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo de 

Laerhoven #filio quondam Willelmi# cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Walteri (dg: et) Bexken et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Walteri Bexken deponere. Testes Tijt et Spina 

datum sabbato post oculi. 

 

BP 1182 p 043r 02 zo 28-03-1400. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder verkocht aan 

Johannes die Meijer zvw Johannes die Meijer van Beilver een b-erfcijns van 

42 schelling 2 penning geld, een helft te betalen met Allerheiligen en de 

andere helft met Lichtmis, gaande uit de helft, die nu aan voornoemde 

Johannes die Meijer behoort, in 2 bunder 23 roeden beemd, ter plaatse gnd 

Wippenhout, ter plaatse gnd Valvulaer, tussen Arnoldus Houtappel Jacobs 

soen enerzijds en Laurencius zv Laurencius gnd Feij..man anderzijds, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd ter Halver Nuwer Aa Leije en met het 

andere eind aan Willelmus gnd Beerkens soen van Zeelst. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch miles 

hereditarium censum XLII solidorum et duorum denariorum monete quem se 

solvendum habere #dicebat# mediatim omnium sanctorum et mediatim 

purificationis ex medietate nunc ad Johannem die Meijer filium quondam 

Johannis die Meijer de Beilver spectante in duobus bonariis et viginti 

tribus virgatis prati sitis ad locum dictum Wippenhout in loco dicto 

Valvulaer inter hereditatem Arnoldi Houtappel Jacobs soen ex uno et inter 

hereditatem Laurencii filii Laurencii dicti Feij..man ex alio tendentibus 

cum uno fine ad locum dictum ter Halver Nuwer Aa Leije et cum reliquo 

fine ad hereditatem Willelmi dicti Beerkens [soen] de Zeelst (dg: q) ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni die Meijer promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes dominus Theodericus et 

Tijt datum dominica letare. 

 

BP 1182 p 043r 03 zo 28-03-1400. 

Voornoemde hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder 

verkocht aan Johannes die Beer van Beilver een b-erfcijns van 42 schelling 

2 penning geld, een helft te betalen met Allerheiligen en de andere helft 

met Lichtmis, gaande uit de helft die nu aan voornoemde Johannes die Beer 

behoort in voornoemde 2 bunder 23 roeden beemd. 

 

Dictus dominus Johannes hereditarium censum XLII solidorum et duorum 

denariorum monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie mediatim 

omnium sanctorum et mediatim purificationis ex [56medietate] nunc (dg: 

Johannem) Johannem die Beer (dg: p) de Beilver spectante in dictis duobus 

bonariis et viginti tribus virgatis (dg: terre) prati ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni die Beer promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 043r 04 zo 28-03-1400. 

Voornoemde hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder 

verkocht aan Arnoldus Houtappel zv Jacobus een b-erfcijns van 4 pond geld, 

een helft te betalen met Allerheiligen en de andere helft met Lichtmis, 

gaande uit 2 bunder beemd, die nu aan voornoemde Arnoldus Houtappel 

                         
56 Aanvulling op basis van BP 1182 p 043r 02. 
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behoren, in de beemden van Oirschot, ter plaatse gnd Valvulaer, tussen 

erfgoed gnd Loekart enerzijds en Franco van Baest anderzijds, met een eind 

strekkend aan de helft van de plaats gnd die Nuwe Aa Leije en met het 

andere eind aan de tuin van voornoemde Franco. 

 

Dictus dominus Johannes hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

se solvendum habere dicebat mediatim omnium sanctorum et (dg: s) mediatim 

purificationis ex duobus bonariis prati nunc ad Arnoldum Houtappel filium 

Jacobi spectantibus sitis in pratis de Oerscot in loco dicto Valvulaer 

inter hereditatem dictam Loekart ex uno et inter hereditatem Franconis de 

Baest ex alio tendentibus cum uno fine ad medietatem [lo]ci dicti die 

Nuwe Aa Leije et cum reliquo fine ad ortum (dg: Fr) [dicti] Franconis ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo Houtappel promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 043r 05 zo 28-03-1400. 

Voornoemde hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder 

verkocht aan Jacobus zvw Ghibo gnd Stevens soen een b-erfcijns van 40 

schelling geld, een helft te betalen met Allerheiligen en de andere helft 

met Lichtmis, gaande uit 1 bunder beemd, ter plaatse gnd Wippenhout, ter 

plaatse gnd Valvulaer, tussen Johannes gnd die Meijer en Johannes die Beer 

van Beilver enerzijds en Margareta dvw Johannes gnd van der Kijevits Hoeven 

van Hapart anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Halve 

Aa Leije en met het andere eind aan Willelmus gnd Bierkens soen van Zeelst, 

welke bunder nu behoort aan voornoemde Jacobus zvw Ghibo Stevens soen. 

 

Dictus dominus Johannes hereditarium censum (dg: ..) XL solidorum monete 

quem se solvendum habere dicebat hereditarie mediatim omnium sanctorum et 

mediatim purificationis ex uno bonario p[rati] siti ad locum dictum 

Wippenhout in loco dicto Valvulaer inter hereditatem Johannis dicti die 

Meijer et Johannis die Beer de Beilver ex uno et inter hereditatem 

Margarete filie quondam Johannis dicti van der Kijevits Hoeven de (dg: 

Hapart) Hapart ex alio tendente cum uno fine ad locum dictum die Halve Aa 

Leije et cum reliquo fine ad hereditatem Willelmi dicti Bierkens soen de 

Zeelst (dg: ex alio) ut dicebat hereditarie vendidit (dg: ..) et quod 

(dg: juger) bonarium prati nunc ad Jacobum filium quondam (dg: J) 

Ghibonis dicti Stevens soen spectat ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

(dg: Johanni) Jacobo filio quondam (dg: J) Ghibonis Stevens soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 043r 06 zo 28-03-1400. 

Willelmus van Auden, ?Leonius zvw Godefridus van Erpe en Johannes van 

Ghemert beloofden aan Johannes Vake, tbv Johannes van Gherwen zv 

Theodericus, 200 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 nieuwe gulden 

gerekend of de waarde, met Pasen over 1 jaar (zo 03-04-1401) te betalen. 

 

Willelmus de Auden (dg: Godefridus f) L[?eo]nius filius quondam Godefridi 

de Erpe et Johannes de Ghemert promiserunt indivisi usper omnia Johanni 

Vake ad opus Johannis de (dg: v) Gherwen filii Theoderici CC novos Gelre 

gulden #scilicet novem buddreger pro quolibet novo floreno computato seu 

valorem# a pascha proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes dominus 

Theodericus et (dg: Tijt) Wolph# datum supra. 

 

BP 1182 p 043r 07 zo 28-03-1400. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium! (dg: ..) indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 043r 08 ma 29-03-1400. 

Voornoemde hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder 
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verkocht aan Theodericus zvw Mijchael van Hal een b-erfcijns van 4 pond 

geld, een helft te betaken met Allerheiligen en de andere helft met 

Lichtmis, gaande uit 2 bunder beemd, uit 3 bunder beemd, welke 3 bunder 

gelegen zijn ter plaatse gnd Valvulaer, tussen erfgoed van het klooster van 

Tongerlo enerzijds en erfgoed gnd Hein Papen Broec anderzijds. 

 

Dictus dominus Johannes de Berlaer ut supra hereditarium censum IIIIor 

librarum monete quem se solvendum habere dicebat mediatim omnium 

sanctorum et mediatim purificationis ex duobus bonariis prati de tribus 

bonariis prati que tria bonaria prati sita #(dg: in parochia)# sunt in 

loco dicto Valvulaer inter hereditatem conventus de Tongherlo ex uno et 

inter hereditatem dictam Hein Papen Broec ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico filio quondam Mijchaelis de Hal promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Ghisbertus et Ghisbertus 

datum secunda post letare. 

 

BP 1182 p 043r 09 di 30-03-1400. 

Johannes die Raet en Johannes Herinc zvw Johannes Herinc vleeshouwer 

beloofden aan Henricus van Goiderheijle verwer 48 nieuwe Gelderse gulden, 

zoals die vandaag in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1400) te betalen. 

 

Johannes die Raet #et# Johannes Herin[c] filius quondam Johannis Herinc 

carnificis promiserunt indivisi super omnia Henrico de Goiderheijle 

tinctori XLVIII novos Gelre gulden quales ad presens currunt ad bursam 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Vlochoven et Spina datum tercia post letare. 

 

BP 1182 p 043r 10 di 30-03-1400. 

Johannes Raet maakte bezwaar tegen alle verkopingen en bezwaringen, gedaan 

door Johannes Borchgreve en Willelmus van Diegheden, szvw Henricus Raet, 

met de goederen van wijlen voornoemde Henricus Raet. 

 

Johannes Raet omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem 

Borchgreve et Willelmum de Diegheden generos quondam Henrici Raet cum 

(dg: suis) bonis quibuscumque dicti quondam Henrici Raet calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 043r 11 di 30-03-1400. 

Gheerlacus van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van Theodericus Writer 

alle achterstallige termijnen van een b-erfpacht van 6 mud rogge, die 

voornoemde Theodericus moet leveren aan voornoemde Gheerlacus, welke pacht 

voornoemde Gheerlacus verworven had van Jacobus van Dieperbeke. 

 

Gheerlacus de (dg: Erpe) Erpe palam recognovit per Theodericum (dg: fo) 

Writer fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi restantibus de 

hereditaria paccione sex m[odiorum] siliginis quam Theodericus dicto 

Gheerlaco solvere tenetur annuatim et quam paccionem dictus Gheerlacus 

erga Jacobum de [D]ieperbeke acquisiverat prout in litteris [dicebat] 

contineri. Testes datum supra. 

 

1182 p.044v. 

 tercia post letare: dinsdag 30-03-1400. 

 quinta post letare: donderdag 01-04-1400. 

 

BP 1182 p 044v 01 di 30-03-1400. 

Henricus Ghisel droeg over aan hr Gheerlacus van Ghemert investiet van de 

kerk van Sint-Petrus van Vught een b-erfcijns van 7 schelling, die Jutta wv 

Rodolphis gnd Roef Eijcsken en haar zoon Henricus met Sint-Martinus moesten 

betalen aan Sophia wv ?Emondus gnd Haerman, gaande uit huizen en hun 

hofsteden en tuinen en ander toebehoren van voornoemde Jutta en haar zoon 
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Henricus, onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd aen den 

Auden Hoevel, tussen Gerardus gnd Cornets enerzijds en de gemeint 

anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus Ghisel hereditarium censum septem solidorum quem Jutte! relicta 

quondam Rodolphi dicti Roef Eijcsken (dg: ?eu) et Henricus eius filius 

solvere tenebantur hereditarie Martini (dg: ex) Sophie (dg: j) relicte 

quondam ?Emondi dicti Haerman de et ex (dg: s) domibus et suis 

domistadiis (dg: dictarum) et ortis #cum suis attinentiis# ad has 

spectantibus dictorum Jutte et Henrici sui filii sitis infra libertatem 

de Rode ad locum dictum aen den Auden Hoevel inter hereditatem Gerardi 

dicti Cornets ex uno et inter communitatem ex alio et quem censum nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie supportavit domino Gheerlaco de Ghemert 

investito ecclesie sancti Petri de Vucht promittens super omnia ratam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte Sophie et quorumcumque 

heredum eiusdem Sophie deponere. Testes Tijt et Spina datum tercia post 

letare. 

 

BP 1182 p 044v 02 di 30-03-1400. 

Henricus Ghisel droeg over aan hr Gheerlacus van Ghemert investiet van 

Sint-Petrus van Vught voornoemde huizen, hofsteden, tuinen en toebehoren, 

onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd den Auden Hoevel, 

tussen Gerardus Cornets enerzijds en de gemeint anderzijds, met geheel het 

recht dat voornoemde Henricus hierin gerechtelijk verkregen had na vonnis 

van schepenen in Sint-Oedenrode. 

 

Henricus Ghisel (dg: domum domistadium) dictas domos domistadia et ortos 

cum suis attinentiis sitos in #libertatem# parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum den Auden Hoevel inter quondam Gerardi Cornets ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebat supportavit domino Gheerlaco de 

Ghemert investito (dg: de Vu) sancti Petri de Vucht in omni eo jure quo 

dicti domus domistadia et orti cum suis attinentiis (dg: quo) ad dictum 

Henricum pertinent et (df: q) quo dictus Henricus in dictis domibus 

domistadiis et ortis cum suis attinentiis per judicem et (dg: scab in 

Buscoducis) per sententiam scabinorum in Rode est institutus et impositus 

ut dicebat (dg: supportavit) promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 044v 03 di 30-03-1400. 

Theodericus nzv Hermannus molenaar van Vucht droeg over aan Johannes Bonart 

(1) een hofstad, overal 21 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, 

buiten de oude stadsmuur, over het water, tussen erfgoed van Rutgherus 

Vrancken soen enerzijds en erfgoed van Arnoldus Velen anderzijds, strekkend 

vanaf een weg aldaar die afgescheiden is van erfgoed van Theodericus Rover 

zvw hr Johannes Rover ridder achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen 

Hermannus Wijnrics, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken, (2) 

een stukje erfgoed aldaar, tussen voornoemde hofstad enerzijds en een ander 

erfgoed van voornoemde Rutgherus anderzijds, met de gebouwen op deze 

hofstad en dit stukje erfgoed, aan voornoemde Theodericus nzv Hermannus 

molenaar van Vucht overgedragen door Hermannus zvw Zanderus Coelnere {niet 

afgewerkt contract57}. 

 

-. 

Theodericus filius naturalis Hermanni multoris de Vucht quoddam 

domistadium XXI pedatas ubique in latitudine continens situm in Busco 

ultra pontem dictum Tolbrugge extra antiquum murum opidi de Busco ultra 

communem aquam inter hereditatem Rutgheri Vrancken soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Velen ex alio tendens a quadam via ibidem sita sumpta 

et ordinata de hereditate Theoderici Rover filii domini quondam Johannis 

                         
57 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 060v 04 vr 09-04-1400. 
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Rover militis retrorsum ad hereditatem quondam Hermanni Wijnrics simul 

cum pleno jure utendi dicta via atque particulam hereditatis sitam ibidem 

inter (dg: hereditatem) dictum domistadium ex uno et inter reliquam 

hereditatem Rutgheri predicti ex alio simul cum edificiis in dicto 

domistadio et particula terre consistentibus supportatas dicto Theoderico 

filio naturali dicti (dg: q) Hermanni multoris de Vucht ab Hermanno filio 

quondam Zanderi Coelnere prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Bonart cum litteris et (dg: ju) aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1182 p 044v 04 do 01-04-1400. 

Denkinus van der Eijcken droeg over aan Henricus van Zochel (dg: en diens 

vrouw Katherina dv voornoemde Denkinus) een stuk land, in Heeswijk, tussen 

wijlen Ywanus van Vauderic enerzijds en kvw Theodericus Oeden soen en 

Rodolphus van den Hazelberch anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg. 

 

Denkinus van der Eijcken peciam terre sitam in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem (dg: Y Egidii filii) quondam Ywani de Vauderic ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Theoderici Oeden soen et hereditatem 

Rodolphi van den Hazelberch ex alio (dg: ut dicebat su) tendentem cum 

utroque fine ad communem plateam ut dicebat supportavit Henrico de Zochel 

(dg: cum Katherina sua uxore filia dicti Denkini nomine dotis ad jus) 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: 

Tijt) Tijt et Wolph datum quinta post letare. 

 

BP 1182 p 044v 05 do 01-04-1400. 

Henricus van Zochel ev Katherina dv Denkinus van der Eijcken beloofde aan 

voornoemde Denkinus, tbv andere kv voornoemde Denkinus, bij de deling van 

de goederen die voornoemde Denkinus en zijn vrouw Gertrudis zullen nalaten, 

een erfpacht in te brengen van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Henricus de Zochel maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

Denkini van der Eijcken promisit super omnia dicto Denkino ad opus 

aliorum (dg: heredum) #liberorum# eiusdem Denkini quod si dictus Henricus 

aut dicta Katherina aut heredes eiusdem Katherine imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus Denkinus et Gertrudis eiux uxor 

in sua morte post se relinquent venire voluerint et ea condividere quod 

extunc dictus Henricus aut dicta Katherina aut heredes eiusdem Katherine 

ad huiusmodi divisionem communem importabunt hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco antequam dicta bona poterint 

condividere vel apprehendere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 044v 06 do 01-04-1400. 

Willelmus en Margareta, kvw Rodolphus gnd Roef Elijaes soen, en Johannes 

van Helvoert ev Jutta dvw voornoemde Rodolphus verkochten aan Henricus van 

den Velde 1 mud rogge, maat van Oirschot, b-erfpacht, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit een stuk land gnd des Best Donck, ½ mudzaad 

rogge groot, in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, welke mud rogge 

wijlen voornoemde Rodolphus Elijaes soen gekocht had van Marcelius die 

Monic, en die nu aan hem behoort. Met 4 jaar achterstallige termijnen. Hr 

Johannes priester zvw voornoemde Rodolphus zal nimmer hierop rechten doen 

gelden. 

 

Willelmus et Margareta liberos! quondam Rodolphi dicti Roef Elijaes soen 

cum tutore et Johannes de Helvoert maritus et tutor Jutte sue uxoris 

filie dicti quondam Rodolphi (dg: hereditariam pac) unum modium siliginis 

mensure de Oerscot hereditarie paccionis (dg: sol) solvendum hereditarie 

purificationis et (dg: supra) in Oerscot tradendum de et ex pecia terre 

dicta die (dg: Hor) des Best Donck dimidium modium siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Oerscot in pastoria de Boterwijc quod (dg: 
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paccionem dictus) modium siliginis dicte paccionis dictus quondam 

Rodolphus Elijaes soen erga Marcelium die Monec {met een puntje boven de 

“e”: Monic} emendo acquisiverat (dg: prout in litteris simul hereditarie 

sup) et quem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

van den Velde supportaverunt cum arrestadiis eis per spacium quatuor 

modiorum dicte mensure !eis per spacium quatuor annorum proxime 

preteritorum restantibus promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte (dg: dicti quondam Rodo) eorum et 

dicti quondam Rodolphi (dg: ..) deponere et quod ipsi dominum Johannem 

presbitrum filium dicti quondam Rodolphi perpetue talem habebunt quod 

numquam presumet se jus in dicta paccione habere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 044v 07 do 01-04-1400. 

Henricus zv Lambertus Keelbreker verkocht aan Heijlwigis dvw Lambertus 

Keijser van Erpe de navolgende erfgoederen, gelegen in Schijndel, (1) een 

stuk land, ter plaatse gnd dat Wijbosse, tussen Johannes die Laet en 

Johannes van den Camp enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk 

land, ter plaatse gnd Wijbosse, tussen wijlen Johannes van den Heijden 

enerzijds en Henricus Luten soen anderzijds, (3) 1/5 deel in 5 dagmaten 

beemd, {p.045} ter plaatse gnd die Hard Beemden, tussen Egidius Coptiten 

enerzijds en erfg vw Herbertus Gheertruden soen van den Loeshoevel 

anderzijds, welke 1/5 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander 1/5 

deel, opvolgend, (4) een stuk land, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Jordanus van Herende enerzijds en erfg vw Petrus van Eirde anderzijds, 

belast met 3½ penning oude cijns aan de grondheer. 

 

Henricus filius Lamberti Keelbreker hereditates infrascriptas sitas in 

parochia de Scijnle videlicet peciam terre sitam ad locum dictum dat 

Wijbossche inter hereditatem Johannis die Laet et Johannis van den Camp 

ex uno et inter communem plateam ex alio item peciam terre sitam !dictum 

locum Wibossche vocatum inter hereditatem quondam Johannis van den 

Heijden ex uno et inter hereditatem Henrici Luten soen ex alio item (dg: 

par) quintam partem ad se spectantem in quinque diurnatis prati sitis 

 

1182 p.045r. 

 quinta post letare: donderdag 01-04-1400. 

 anno CCCCmo mensis aprilis die prima: donderdag 01-04-1400. 

 

BP 1182 p 045r 01 do 01-04-1400. 

in dicta parochia in loco dicto die Hard Beemden inter hereditatem Egidii 

Coptiten ex uno et inter hereditatem heredum quondam Herberti Gheertruden 

soen (dg: ex alio) van den Loeshoevel ex alio (dg: item) #+ {verwijst 

naar wat boven het contract staat:} + et que quinta pars dividitur 

annuatim contra unam aliam quintam partem successive dictarum quinque 

diurnatarum terre# atque peciam terre sitam in dicta parochia ad locum 

dictum !dictum Delscot inter Jordani de Herende ex uno et inter 

hereditatem (dg: hereditatem) heredum quondam Petri de Eirde ex alio (dg: 

pro) #prout ibidem site sunt# hereditarie vendidit (dg: j) Heijlwigi 

filie quondam Lamberti Keijser de Erpe promittens super omnia (dg: ratam 

servare) warandiam et obligationem deponere exceptis tribus et dimidio 

denariis antiqui census domino fundi exinde solvendis. Testes (dg: d) 

Tijt et Wolph datum quinta post letare. 

 

BP 1182 p 045r 02 do 01-04-1400. 

Lana dvw Jordanus die Wise van Oerscot beloofde aan haar natuurlijke 

kinderen Henricus en Danijel een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Remigius te leveren, gaande uit al haar goederen, hebbend en 

verkrijgend, gelegen onder Oirschot. De brief overhandigen aan voornoemde 

Lana. 
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-. 

Lana filia quondam Jordani die Wise de Oerscot cum tutore promisit super 

omnia (dg: se) se daturam et soluturam Henrico et Danijeli suis pueris 

naturali! hereditaria! paccionem decem modiorum siliginis mensure de 

Busco (dg: solv) hereditarie Remigii ex omnibus et singulis bonis et 

hereditatibus dicte Lane quocumque locorum infra parochiam de Oerscot 

sitis ab ea habitis et habendis et acquirendis et promisit #cum tutore# 

super omnia warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera dicte Lane. 

 

BP 1182 p 045r 03 do 01-04-1400. 

Weijndelmoedis dvw Danijel gnd Emmen soen droeg over aan hr Adam van Mierde 

priester het deel, dat aan haar en haar kinderen, geboren en nog niet 

geboren, behoort resp. na overlijden van Aleijdis mv voornoemde 

Weijndelmoedis zal behoren, in (1) een hoeve gnd Hanenberch, in Dinther, 

(2) een beemd achter in Dinther, ter plaatse gnd After die Hoen Donc, (3) 

een stuk beemd, gnd die Cluet, naast hetzelfde stuk beemd, (4) de helft van 

een stuk beemd, die Hambeemt, in Dinther, (5) de helft van een stuk beemd, 

gnd de Werle, in Dinther. Voornoemde Weijndelmoedis en met haar Rodolphus 

zvw Godefridus van Heilt beloofden dat alle kinderen en erfg van voornoemde 

Weijndelmoedis afstand zullen doen en nimmer hierop rechten zullen doen 

gelden. 

 

Weijndelmoedis filia quondam Danijelis dicti Emmen soen cum tutore (dg: 

super) totam partem et omne jus sibi et suis liberis genitis et 

generandis quovis modo competentes et post mortem Aleijdis matris dicte 

(dg: Aleijd) Weijndelmoedis competituros in manso dicto Hanenberch sito 

in parochia de Dijnter et in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis (dg: et) atque in pecia prati retro dicta !parochia ad locum 

dictum After die Hoen Donc et in pecia prati dicta die Cluet sito iuxta 

(dg: d) eandem peciam prati et in (dg: p) medietate pecie prati die 

Hambeemt (dg: et in medietate pec) site in dicta parochia et in medietate 

pecie prati dicta! de Werle sita in parochia !parochia ut dicebat (dg: 

supportavit vendidit Ad) supportavit domino Ade de Mierde presbitro 

promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum liberorum (dg: de) et 

heredum deponere promiserunt (dg: indivisi super omnia) insuper dicta 

Weijndelmoedis et cum #ea# Rodolphus filius quondam Godefridi de Heilt 

indivisi super habita et habenda quod ipse omnes liberos et heredes dicte 

Weijndelmoedis super premissis et jure ad opus dicti domini Ade facient 

renunciare ac eos tales habebunt quod numquam presument se jus in 

premissis habere. Testes (dg: datum) Tijt et Wolph datum quinta post 

letare. 

 

BP 1182 p 045r 04 do 01-04-1400. 

(dg: Walterus zvw Albertus). 

 

(dg: Walterus filius quondam Alberti). 

 

BP 1182 p 045r 05 do 01-04-1400. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus en Arnoldus die Veer beloofden aan 

Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus 71 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1400) te betalen. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi et Arnoldus die Veer 

promiserunt indivisi super omnia (dg: Ar) Arnoldo filio naturali quondam 

Theoderici filii Bartholomei (dg: X) LXXI novos Gelre gulden seu valorem 

ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 045r 06 do 01-04-1400. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit I grossum. 

Primus promisit super omnia alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 045r 07 do 01-04-1400. 

Walterus zvw Albertus van Kessel van Scijnle verkocht aan Johannes van 

Houthem van Scijnle een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat 

Wijbossche, tussen Henricus van Arkel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Grieten soen van Gherwen. 

 

Walterus filius quondam Alberti de Kessel de Scijnle peciam terre sitam 

in parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbossche inter 

hereditatem Hen[rici] de Arkel ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Grieten 

soen de Gherwen ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Houthem de 

Scijnle promittens super omnia (dg: wa) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Tijt et Spina datum 

supra. 

 

BP 1182 p 045r 08 do 01-04-1400. 

Henricus die Yegher Adolphs soen verklaarde ontvangen te hebben van 

Elizabeth wv Jacobus van Uden 141¾ Rijnse gulden in afkorting van 183½ 

Rijnse gulden, die Johannes Daneels, Theodericus van Amersoijen en Johannes 

Coptiten beloofd hadden aan voornoemde Henricus Yeger wegens 13 voeder wijn 

namens onze hertogin. 

 

Henricus die Yegher Adolphs soen palam recognovit se #recepisse# ab 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden centum et XLII Rijnssche gulden 

minus quarta parte unius Rijnssche gulden in abbreviationem centum et 

LXXXIII et dimidii Rijnssche (dg: gulden) gulden quos Johannes Daneels et 

Theodericus de Amersoijen et Johannes Coptiten alias promiserunt dicto 

Henrico Yeger scilicet de XIII voeder vini (dg: u) ex parte domine nostre 

ducisse ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 045r 09 do 01-04-1400. 

Henricus zvw Matheus Wouters soen van Essche verkocht aan hr Walterus van 

Beke priester, tbv Katherina ndvw hr Gerardus van der Beke priester, een 

stuk heide, in Vught Sint-Petrus, tussen Margareta gnd Wouters enerzijds en 

Godefridus die Vos de jongere anderzijds, belast met 8 penning nieuwe cijns 

aan de hertog. 

 

Henricus filius quondam Mathei Wouters soen de Essche peciam terre 

mericalis sitam in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem 

Margarete dicte Wouters ex uno et inter hereditatem Godefridi die Vos 

junioris ex alio ut dicebat hereditarie vendidit ad (dg: opus Katherine) 

domino Waltero de Beke presbitro ad opus Katherine filie #naturalis# 

quondam domini Gerardi van der Beke #presbitri# promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis VIII denariis #novi census# 

domino nostro duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 045r 10 do 01-04-1400. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Jacobus van 

Vladeracken een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd in den Ru..grave, tussen Matheus Poijnenborch enerzijds en 

Arnoldus van Beke anderzijds, (2) ½ morgen land aldaar, tussen wijlen 

Amelius Speciers enerzijds en Bernerus Andries soen anderzijds, (3) 1 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in het Gherstlant, tussen 

Willelmus van Beke enerzijds en erfgoed van het Sint-Claraklooster in Den 

Bosch anderzijds, (4) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd dat 

Gherstlant, tussen erfgoed van voornoemd Sint-Claraklooster enerzijds en 

Theodericus Tolinc anderzijds, (5) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse 
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gnd dat Gherstlant, tussen kvw Johannes Danen soen enerzijds en Walterus 

Hals anderzijds, (6) 4 morgen land, in Rosmalen, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en een gemene steeg anderzijds. De brief 

overhandigen aan zijn zwager Johannes Loijer. 

 

O/ {met 3 paar puntjes: boven, in en onder de O}. 

{Haal tot en met BP 1182 p 045r 12}. 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken hereditarie 

vendidit Jacobo de Vladeracken hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure [de] Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex dimidio iugere terre (dg: s dicto Rie) sito in 

parochia de Roesmalen (dg: ad) in loco dicto in den Ru..grave inter 

hereditatem Mathei (dg: l Pen) Poijnenborch ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Beke ex alio item ex dimidio jugere terre sito ibidem inter 

hereditatem quondam Amelii Speciers ex uno et inter hereditatem Berneri 

Andries soen ex alio item ex (dg: uno) uno jugere terre sito in dicta 

parochia in loco dicto int Gherstlant inter hereditatem Willelmi de Beke 

ex uno et inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex alio item 

ex uno iugere terre in dicta parochia in dicto loco dat Gherstlant vocato 

inter hereditatem dicti conventus sancte Clare ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Tolinc ex alio item ex uno iugere terre sito in 

dicta parochia in dicto loco dat Gherstlant vocato inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Danen soen ex uno et inter hereditatem Walteri 

Hals ex alio item ex quatuor jugeribus terre sitis in parochia predicta 

(dg: ad locum) inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno 

[et] inter communem (dg: sp) stegam ex alio ut dicebat promittens (dg: 

habita et habenda warandiam) super omnia warandiam et obligationem aliam 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. Et dabitur littera 

Johanni Loijer suo sororio. 

 

BP 1182 p 045r 11 do 01-04-1400. 

Voornoemde verkoper Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken herriep 

geheel het testament, eerder door hem gegeven voor verschillende personen. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Jacobus ?Tijt, Arnoldus van 

Vladeracken en mr Johannes van Best. 

 

A. 

Dictus Henricus venditor revocavit omne (dg: aliud) testamentum prius ab 

eodem editum coram personis quibuscumque. Acta [in] camera presentibus 

Jacobo ?Tijt Arnoldo de Vladeracken magistro (dg: de B) Johanne de Best 

datum anno CCCCmo mensis (dg: a) aprilis die prima hora prime. 

 

BP 1182 p 045r 12 do 01-04-1400. 

Jacobus van Vladeracken droeg voornoemde erfpacht van 4 mud over aan 

Johannes Loijer. 

 

Jacobus de Vladeracken dictam paccionem quatuor modiorum siliginis 

hereditarie supportavit Johanni Loijer. 

 

1182 p.046v. 

 quinta post letare: donderdag 01-04-1400. 

 

BP 1182 p 046v 01 do 01-04-1400. 

Henricus zvw Jacobus gnd uter Hasselt droeg over aan Henricus zv Lambertus 

Keelbreker een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een erfgoed gnd die Onderstal, in Berlicum, naast 

Hadewigis gnd Vrancken enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht 

Johannes zv Ghibo Eijcmans soen gekocht had van Henricus die Heirde, en 

welke pacht eerstgenoemde Henricus verworven had van voornoemde Henricus 

Berniers soen. 
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Henricus filius quondam Jacobi dicti uter Hasselt hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex hereditate dicta die Onderstal sita in parochia de 

Berlikem juxta hereditatem Hadewigis dicte Vrancken ex uno et inter (dg: 

here) communem plateam ex alio quam paccionem Johannes filius Ghibonis 

Eijcmans soen erga Henricum die Heirde emendo acquisiverat (dg: et quam 

paccionem A Arnoldus de Cluethoven erga dictum Johannem filium Ghibonis 

Eijcmans soen acquisiverat et quam paccionem Henricus Berniers Berniers 

soen) erga (dg: dictum Alardum acquisiverat) et quam paccionem 

primodictus Henricus erga dictum Henricum Berniers soen acquisiverat ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico filio Lamberti Keelbreker 

promittens super omnia (dg: ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex warandiam et obligationem deponere) warandiam et obligationem 

deponere. Testes Vlochoven et Spina datum quinta post letare. 

 

BP 1182 p 046v 02 do 01-04-1400. 

De broers Ghibo en Paulus, kvw Theodericus zvw Ghibo die Pelser, verkochten 

aan Johannes Kepken zvw Willelmus Kepken 1/8 deel in 8 lopen roggeland, in 

Nuland, tussen voornoemde Johannes Kepken zvw Willelmus Kepken enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, dit 1/8 deel belast met 1 lopen rogge. 

 

Ghibo et Paulus fratres liberi quondam Theoderici filii quondam Ghibonis 

die (dg: Pelser) Pelser (dg: unam lo) unam octavam partem ad se 

spectantem in octo lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Nuwelant inter hereditatem Johannis Kepken filii quondam Willelmi (dg: 

Kepl) Kepken ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni Kepken filio quondam Willelmi 

Kepken promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto uno lopino siliginis annuatim (dg: exinde) solvendo ex 

dicta octava parte. Testes Vlochoven et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 046v 03 do 01-04-1400. 

(dg: Johannes die Bije van Em). 

 

(dg: Johannes die Bije de Em). 

 

BP 1182 p 046v 04 do 01-04-1400. 

Johannes die Bije van Enghelen beloofde aan Henricus zvw Willelmus Stevens 

soen van Engelen, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-

Martinus 40 nieuwe Gelderse gulden, zoals die thans in de beurs gaan of de 

waarde, te betalen. 

 

Johannes die #Bije# de Enghelen promisit super omnia se daturum et 

soluturum Henrico filio quondam Willelmi Stevens soen de Engelen ad 

spacium quatuor annorum datam presentium sequentium anno quolibet 

dictorum quatuor annorum quadraginta novos Gelre gulden quales ad presens 

communiter ad bursam currunt seu valorem (dg: anno) Martini et pro primo 

termino Martini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 046v 05 do 01-04-1400. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer verkocht aan 

Ulricus zvw Willelmus van Ghemert een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd 

aen die Wijest, beiderzijds tussen Lambertus gnd Luten soen, belast met 2 

schelling zodanig geld als waarin die betaald moeten worden grondcijns. De 

brieven overhandigen aan Arnoldus die Meester zvw meester Wouters. 

 

[Tradentur] littere Arnoldo [die] Meester filio quondam meester Wouters  

{met haal voor BP 1182 p 046v 05 en 06}. 

Henricus de Merlaer senior filius (dg: qu) Rodolphi de Merlaer peciam 

terre sitam in parochia de Uden ad locum aen die Wijest inter hereditatem 

Lamberti #dicti# Luten soen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 
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hereditarie vendidit Ulrico filio quondam Willelmi de Ghemert promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus solidis 

domino fundi exinde solvendis scilicet talis monete in quali huiusmodi 

duo solidi exinde solvendi de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 046v 06 do 01-04-1400. 

Voornoemde Ulricus verkocht aan Johannes zvw Willelmus zv voornoemde 

Ulricus een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren, gaande uit voornoemd stuk land, in Uden, reeds 

belast met 2 schelling grondcijns. 

 

Dictus Ulricus hereditarie vendidit Johanni filio quondam Willelmi filii 

olim dicti Ulrici hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et supra (dg: 

hereditatem) peciam terre infrascriptam tradendam ex dicta pecia terre 

sita in parochia de Uden promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus solidis domino fundi et (dg: 

sufficientem) exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 046v 07 do 01-04-1400. 

Henricus zv Rodolphus van Merlaer droeg over aan Arnoldus van Uden jongere 

zvw Johannes van Uden een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad, in Hees, naar 

schatting 3 lopen rogge groot, welke pacht Henricus Palc gewantsnijder 

gekocht had van Johannes zv Rijchmodis evw Henricus van Hees en diens 

zusters Weijndelmodis en Ymna, en welke pacht Johannes Priker de jongere, 

tbv eerstgenoemde Henricus, verworven had van Johannes, Godefridus, 

Nijcholaus en Katherina, kvw Arnoldus Palken, en Andreas Tijmmerman. 

 

Solvit. 

Henricus filius Rodolphi de Merlaer hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex domistadio sito in Hees ad 

receptionem trium lopinorum seminis siliginis estimato quam paccionem 

Henricus Palc pannicida erga Johannem filium Rijchmodis uxoris quondam 

Henrici de Hees Weijndelmodem et Ymnam eius sorores emendo acquisiverat 

et quam paccionem #Johannes Priker junior ad opus# primodicti (dg: -s) 

Henrici erga Johannem Godefridum Nijcholaum fratres et Katherinam eorum 

sororem liberos (dg: dicti) quondam Arnoldi Palken et Andream Tijmmerman 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo de Uden 

filio juniori quondam Johannis de Uden supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 046v 08 do 01-04-1400. 

Johannes zvw Godefridus van Braechoven van Essche ev Katherina dvw Johannes 

zvw Henricus gnd die Manne verkocht aan Willelmus van den Velde, tbv 

Johannes zvw voornoemde Johannes zvw Henricus die Manne, alle goederen, die 

aan hem en zijn voornoemde vrouw Katherina gekomen waren na overlijden van 

Ermegardis sv voornoemde Katherina, in Boxtel, in Liemde, uitgezonderd de 

kleding van voornoemde wijlen Ermegardis. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus van den Velde. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Braechoven de Essche maritus et 

tutor Katherine sue uxoris filie quondam Johannis filii quondam Henrici 

dicti die Manne omnia et singula bona que sibi et dicte Katherine sue 

uxori de morte quondam Ermegardis sororis olim dicte Katherine 

successione advoluta! quocumque locorum in parochia de Bucstel (dg: ad 

locum dictum Lijemde) in jurisdictione de Lijemde (dg: situa) 

consistentia sive sita exceptis in hiis vestimentis eiusdem quondam 
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Ermegardis hereditarie (dg: s) vendidit (dg: Johanni) Willelmo van den 

Velde ad opus Johannis filii dicti quondam Johannis filii quondam Henrici 

die Manne promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) Vlochoven #et Spina datum supra#. 

Tradetur littera dicto Willelmo van den Velde. 

 

BP 1182 p 046v 09 do 01-04-1400. 

Gertrudis dvw Johannes gnd Truden soen van Moergestel verkocht aan Amelius 

die Bruijn (1) een stuk land, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Over den 

Rewech, tussen Elizabeth van Zonne enerzijds en Johannes van Zonne bv 

voornoemde Elizabeth anderzijds, (2) een stuk beemd, in Moergestel, naast 

het water gnd die Leij, tussen wijlen hr Willelmus die Custer priester 

enerzijds en voornoemde Amelius gnd Bruijn anderzijds, belast met de 

onraad. 

 

Gertrudis filia quondam Johannis dicti Truden soen de Ghestel prope 

Oesterwijc cum tutore peciam terre sitam in parochia de (dg: Ges) 

Hildwarenbeke ad locum dictum Over den Rewech inter hereditatem Elizabeth 

de Zonne ex uno et inter hereditatem Johannis de Zonne fratris eiusdem 

Elizabeth ex alio atque peciam prati sitam in parochia de Gestel (dg: de) 

prope Oesterwijc (dg: ad ad locum dictum) juxta aquam dictam die Leij 

inter hereditatem domini quondam Willelmi die Custer presbitri ex uno et 

inter hereditatem Amelii dicti Bruijn ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Amelio die Bruijn promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

annuatim exinde solvendis de jure. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 046v 10 do 01-04-1400. 

Henricus Roempot zvw Johannes Roempot verkocht aan Walterus zvw Laurencius 

van Baest een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en ½ steen vlas 

bereid tot de hekel, uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, en 

1 steen vlas bereid tot de hekel, die voornoemde Walterus zvw Laurencius 

van Baest en Amisius gnd Mijs van den Ymerle met Lichtmis in Den Bosch 

moeten leveren aan voornoemde Henricus Roempot, gaande uit (1) een hoeve 

van wijlen voornoemde Laurencius van Baest, in Oostelbeers, voor de plaats 

gnd Baest, in de heide aldaar, (2) 3 bunder beemd van wijlen voornoemde 

Laurencius, in Oostelbeers, ter plaatse gnd in Gheen Wolf Groeven. 

 

Henricus Roempot filius quondam Johannis Roempot (dg: hereditarie 

vendidit Waltero filio quondam Walteri Laurencii de Baest) hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: solvendam 

hereditarie purificationis) et (dg: unius) dimidii ponderis dicti steen 

vlas #parati ad scalcrum# (dg: solvendum hereditarie purificationis et in 

Busco tradendum ex) #de# hereditaria paccione trium et dimidii modiorum 

siliginis mensure predicte #et unius steen lini parati ad scalcrum# quam 

Walterus filius quondam Laurencii de Baest et Amisius dictus Mijs van den 

Ymerle dicto Hen[rico] Roempot solvere tenentur hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso #quondam# dicti 

Laurencii de Baest sito (dg: ..) in parochia de Oestelberze ante locum 

dictum Baest in merica ibidem atque ex tribus bonariis prati dicti 

quondam Laurencii sitis in [?jam]dicta  parochia in loco dicto in Gheen 

Wolf Groeven hereditarie vendidit dicto Waltero filio dicti quondam 

Laurencii de Baest promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: datum supra) Vlochoven et Spina datum supra. 

 

1182 p.047r. 

 quinta post letare: donderdag 01-04-1400. 

 

BP 1182 p 047r 01 do 01-04-1400. 

Nijcholaus Lobbe zvw Ghibo gnd Lobbe gaf uit aan Arnoldus zvw Willelmus gnd 

Veren Hadewigen soen (1) een hofstad, huis en tuin, in Schijndel, ter 
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plaatse gnd aen die Straet, tussen Rijxkinus Eefsen soen enerzijds en 

Johannes nzvw Johannes Houbraken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 7 pond geld, met Lichtmis te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) een akker, in 

Schijndel, naast de gemene weg, tussen Jordanus van Herende enerzijds en 

Johannes Zegers soen anderzijds, met een eind strekkend aan een hek gnd 

hecken aldaar. 

 

Nijcholaus Lobbe filius quondam Ghibonis dicti Lobbe domistadium et domum 

(dg: sit) et ortum sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum aen die 

Straet inter hereditatem Rijxkini Eefsen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: Bac filii) #filii# naturalis quondam Johannis Houbraken ex 

alio (dg: ut di) prout ibidem site sunt (dg: de) ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Arnoldo filio quondam Willelmi dicti (dg: He Veren) 

Veren Hadewigen soen ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario 

censu septem librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

purificationis (dg: et in) ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Arnoldus quendam agrum situm in dicta parochia 

juxta communem plateam (dg: juxta repaguli) inter hereditatem Jordani de 

Herende ex uno et inter hereditatem Johannis Zegers soen ex alio 

tendentem cum uno fine ad repagulum (dg: ib) dictum hecken ibidem ut 

dicebat simul cum premissis pro solucione dicti census ad pignus imposuit 

promittens super omnia warandiam. Testes Vlochoven et Spina datum quinta 

post letare. 

 

BP 1182 p 047r 02 do 01-04-1400. 

Mechtildis dvw Johannes gnd van der Vallen verkocht aan Ludolphus van 

Boemel (1) 1/3 deel in 9½ bunder broekland, in Eerschot, bij Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Onlant, naast de plaats gnd Hermalen, tussen 

wijlen Agnes van Risingen en Henricus van den Oever enerzijds en erfgoed 

van de abdis van Bijnderen en Theodericus van Hermalen anderzijds, dit 1/3 

deel belast met (1a) 3¼ oude groot minus 1 obool aan de hertog, (1b) 7 2/3 

oude groot aan Theodericus Luwe, (2) de helft in 3 stukken land, gnd dat 

Hoeveken, aldaar, ter plaatse gnd Eilde, rondom tussen de gemeint, deze 

helft belast met (2a) ½ oude groot aan de grondheer, (2b) ¼ oude groot aan 

de naburen van Eilde, (2c) een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, 

aan de H.Geest in Gestel bij Herlaer, (2d) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld aan Sophia van der Heijden. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis dicti (dg: van der) van der (dg: 

Vallen) Vallen cum tutore (dg: m) terciam partem ad se spectantem in 

novem et dimidio bonariis terre paludialis sitis in parochia de (dg: Eer) 

Eerscot apud Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant (dg: et) juxta locum 

dictum Hermalen inter hereditatem (dg: abbatisse conventus de Bijnderen 

et quondam Theoderici de Hermalen ex uno) quondam Agnetis de Risingen et 

Henrici van den Oever ex uno et inter hereditatem abbatisse conventus de 

Bijnderen #et (dg: The) Theoderici de Hermalen# ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit Ludolpho filio quondam Ludolphi de Boemel 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis III auden groet tribus antiquis grossis et quarta parte unius 

antiqui grossi minus uno obulo domino f duci atque octo antiquis grossis 

minus tercia parte unius grossi antiqui Theoderico Luwe item) atque 

medietatem ad se spectantem in tribus peciis terre dictis dat Hoeveken 

sitis (dg: in) ibidem in dicto loco Eilde vocato inter communitatem 

circumquaque coadiacentem ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum 

Ludolph) hereditarie vendidit Ludolpho de Boemel promittens (?dg: s) cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis tribus grossis 

antiquis et quarta parte unius grossi antiqui minus uno obulo #domino 

duci# et octo grossis antiquis minus terica parte unius grossi antiqui 

Theoderico Luwe ex dicta tercia parte dictorum novem et dimidii 
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bonariorum terre atque (dg: l) dimidio grosso antiquo domino fundi et 

quarta parte unius grossi antiqui vicinis de Eilde et hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis (dg: mense sancti spiritus) mensure 

de Busco mense sancti spiritus in Gestel prope Herlaer et (dg: Sophije 

van der Heijden) hereditario censu XX solidorum monete Sophie van der 

(dg: H) Heijden ex dicta medietate dictarum (dg: tribus p) trium peciarum 

terre dat Hoeveken vocatarum annuatim de jure solvendis. Testes (dg: d) 

Vlochoven et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 047r 03 do 01-04-1400. 

Voornoemde Ludolphus van Boemel beloofde aan voornoemde Mechtildis dvw 

Johannes gnd van der Vallen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit voornoemd 

1/3 deel en helft. Zodra voornoemde Ludolphus deze pacht voor voornoemde 

Mechtildis heeft toegewezen op een ander erfgoed, gelegen onder Sint-

Oedenrode, dat volgens getuigenis van schepenen van Sint-Oedenrode of drie 

andere wettige getuigen, al dan niet schepenen in Sint-Oedenrode, van 

voldoende waarde is voor de levering van een erfpacht van 1 mud rogge, dan 

zullen voornoemde Ludolphus, voornoemd 1/3 deel en voornoemde helft ontlast  

zijn van de levering van voornoemde pacht. 

 

Dictus Ludolphus promisit se daturum et soluturum dicte Mechtildi 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Rode sancte Ode 

hereditarie purificationis et in Rode tradendam ex dicta tercia parte et 

ex dicta medietate (dg: tali) tali condicione quod cum dictus Ludolphus 

dictam paccionem assignaverit #et debite firmaverit# dicte Mechtildi ad 

et supra aliam hereditatem infra (dg: scri) parochiam de Rode (dg: sita) 

situatam (dg: qu et sic firmaverit ma sc prout) quam ipse poterit probare 

et docere (dg: fora sufficientes et bene valentes) per scabinos de Rode 

sancte Ode seu per tres (dg: sc) testes legitimos sive fuerint scabini in 

Rode seu non scabini fore sufficientes et bene valentes pro solucione 

hereditarie paccionis unius modii siliginis dicte mensure extunc dictus 

Ludolphus et dicta tercia pars et dicta medietas a solucione dicte 

paccionis erunt quiti et absoluti. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 047r 04 do 01-04-1400. 

Everardus zvw Johannes van der Vallen droeg over aan Ludolphus van Boemel 

het deel dat aan Adam Luwe behoort, in een kamp, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Agnes van Risingen en Henricus van den Oever 

enerzijds en erfgoed van de abdis van Bijnderen en Theodericus van Hermalen 

anderzijds, welk deel voornoemde Everardus gekocht had van voornoemde Adam 

Luwe. 

 

Everardus filius quondam Johannis van der Vallen totam partem et omne jus 

Ade Luwe competentes quovis modo in quodam campo sito in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Eilde inter hereditatem Agnetis de Risingen et 

Henrici van den Oever ex uno et inter hereditatem abbatisse de Bijnderen 

et Theoderici de Hermalen ex alio quas partem et jus dictus Everardus 

erga dictum Adam Luwe acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie 

supportavit Ludolpho de Boemel cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 047r 05 do 01-04-1400. 

Voornoemde Everardus zvw Johannes van der Vallen droeg over aan Ludolphus 

van Boemel de helft, die aan Adam Luwe behoorde, in een b-erfcijns van 4 

gulden gnd gulden hellingen minus ½ groot, welke cijns van 4 hellingen 

minus ½ groot voornoemde Johannes van der Vallen met Kerstmis betaalde aan 

wijlen hr Godefridus van Os ridder grootvader van voornoemde Adam gaande 

uit een kamp in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, tussen Agnes van 

Risingen en Henricus van den Oever enerzijds en erfgoed van de abdis van 
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Bijnderen en Theodericus van Hermalen anderzijds, welke helft van de cijns 

voornoemde Everardus gekocht had van voornoemde Adam Luwe. 

 

Dictus Everardus medietatem (dg: q) que ad Adam Luwe spectabat in 

hereditario censu quatuor florenorum aureorum communiter gulden hellingen 

vocatorum boni auri et iusti ponderis minus tamen dimidio grosso quem 

censum quatuor florenorum aureorum dimidio grosso minus Johannes van der 

Vallen predictus domino quondam Godefrido (dg: de) de Os militi avo dicti 

Ade solvere consuevit anno quolibet hereditarie nativitatis Domini ex 

quodam campo sito in parochia de Rode in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Agnetis de Risingen et Henrici van den Oever ex uno et inter 

hereditatem abbatisse conventus de Bijnderen et Theoderici de Hermalen ex 

alio quam medietatem dicti census antedictus Everardus erga dictum Adam 

Luwe emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Ludolpho de (dg: Boemel) Boemel (dg: pro) cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 047r 06 do 01-04-1400. 

Voornoemde Everardus zvw Johannes van der Vallen droeg over aan Ludolphus 

van Boemel 1/3 deel in 9½ bunder broekland, in Eerschot, bij Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Onlant, naast de plaats gnd Hermalen, tussen 

wijlen Agnes van Risingen en Henricus van den Oever enerzijds en erfgoed 

van de abdis van Bijnderen en Theodericus van Hermalen anderzijds. 

 

Dictus Everardus terciam partem ad se spectantem in (dg: quodam) novem et 

dimidio bonariis terre paludialis sitis in parochia de Eerscot prope Rode 

ad locum (dg: dictum) dictum Onlant juxta locum dictum Hermalen inter 

hereditatem quondam Agnetis de Risingen et Henrici van den Oever ex uno 

et inter hereditatem abbatisse de Bijnderen et Theoderici de Hermalen ex 

alio supportavit Ludolpho de Boemel promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 047r 07 do 01-04-1400. 

Walterus van Villenbraken verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt al het 

voorgaande. 

 

Walterus de Villenbraken prebuit et reportavit totum precedens. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 047r 08 do 01-04-1400. 

Mathijas van Os zvw Johannes Spermer van Os droeg over aan Willelmus van 

Loen een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Albertus zvw Arnoldus van 

Berlikem beloofd had met Lichtmis te betalen aan voornoemde Mathias, gaande 

uit een hofstad in Nuland, tussen Nijcholaus Femijen soen enerzijds en 

Ancelmus van Nuwelant anderzijds. 

 

Mathijas de Os filius quondam Johannis Spermer de Os hereditarium censum 

viginti solidorum monete quem Albertus filius quondam Arnoldi de Berlikem 

promisit se daturum et soluturum dicto Mathie hereditarie purificationis 

de et ex domistadio sito in parochia de Nuwelant inter hereditatem 

Nijcholai Femijen soen ex uno et inter hereditatem Ancelmi de Nuwelant ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo de Loen cum 

litetris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: de) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 047r 09 do 01-04-1400. 

Jacobus van Kessel zvw Johannes van Kessel beloofde aan Godefridus Ommaet 

32½ Engelse nobel minus 16 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1400) te betalen. 
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Jacobus de Kessel filius quondam Johannis de Kessel promisit super omnia 

Godefrido Ommaet XXXII et dimidium Engels nobel minus XVI gemeijn placken 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 047r 10 do 01-04-1400. 

Johannes Zerijs van Erpe machtigde Johannes van der Hautart al zijn 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Johannes Zerijs de Erpe dedit Johanni van der Hautart potestatem monendi 

etc omnes suos census redditus et pacciones et credita sua quecumque 

usque ad revocacionem. Testes Vlochoven et Tijt datum supra. 

 

1182 p.048v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1182 p 048v 01 do 01-04-1400. 

Johannes die Moelnere zv Laurencius molenaar van Westilborch verkocht aan 

Johannes nzv voornoemde Laurencius molenaar een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit (1) een 

hofstad, huis, tuin en aangelegen stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Korvel, tussen Hubertus gnd Willems soen enerzijds en Henricus smid van 

Corvel anderzijds, reeds belast met 2 Vlaamse groten, (2) 1½ bunder eusel, 

in Tilburg, ter plaatse gnd op Conincs Voert, tussen de akkers gnd die 

Ackeren van den Laer enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes die Moelnere filius (dg: quondam) Laurencii multoris de 

Westilborch hereditarie vendidit Johanni filio naturali dicti Laurencii 

multoris hereditariam paccionem unius (dg: .) modii siliginis mensure de 

Tilborch solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex 

(dg: quodam) domistadio et domo et orto et pecia terre sibi adiacente 

sitis in parochia de Tilborch ad locum dictum Corvel inter hereditatem 

Huberti dicti Willems soen ex uno et inter hereditatem Henrici fabri de 

Corvel ex alio item ex uno et dimidio bonariis pascue dicte eeusel sitis 

in dicta parochia in loco dicto op Conincs Voert inter (dg: here) agros 

dictos die Ackeren van den Laer ex uno et inter communitatem ex alio (dg: 

item) promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus grossis Flandrensibus ex dictis domistadio domo et orto solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 02 do 01-04-1400. 

Henricus Voet zvw Ghisbertus gnd Voet verkocht aan Gerardus Lambrechts soen 

van Ghestel, tbv hem en zijn natuurlijke dochter Belia, een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) 1 morgen land, in Nuland, tussen een zekere Loen zvw Willelmus van Loen 

enerzijds en Ermgardis wv Willelmus Kepkens anderzijds, (2) een stuk land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en kvw Rodolphus Hals anderzijds. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Henricus (dg: Voet Voert) #Voet# filius quondam Ghisberti dicti Voet 

legitime vendidit Gerardo (dg: fi) Lambrechts soen de Ghestel ad opus sui 

et ad opus Belie sue filie naturalis vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Gerardi et Belie seu alterius eorundem diutius viventis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex uno iugere terre sito in parochia 

de Nuwelant inter hereditatem cuiusdam dicti Loen filii quondam Willelmi 

de Loen ex uno et inter hereditatem Ermgardis relicte quondam Willelmi 

Kepkens ex alio atque ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Heze inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno 

et inter hereditatem (dg: Ro) liberorum quondam Rodolphi Hals ex alio 
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promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 03 do 01-04-1400. 

Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Engelant droeg over aan Johannes 

Ghijsbrechts soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

betalen met Sint-Bartholomeus en de andere helft met Pasen, gaande uit een 

huis en tuin van Reijnerus gnd Swaens van Oesterwijc, in Oisterwijk, tussen 

Henricus van Beke enerzijds en Johannes gnd Vogel anderzijds, welke cijns 

voornoemde Arnoldus Groet Aert verworven had van Godefridus, Johannes en 

Yda, kvw Johannes zv Godefridus zadelmaker, en Rutgherus zvw Henricus 

Berwout. Er zijn achterstallige termijnen!, in de brief vermeld. 

 

Arnoldus Groet #Art# filius quondam Lamberti de Engelant hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Bartholomei 

apostoli et mediatim in festo pasce ex domo et orto Reijneri dicti Swaens 

de Oesterwijc sitis in Oesterwijc inter hereditatem Henrici de Beke ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Vogel ex alio quem censum dictus 

Arnoldus Groet Aert erga Godefridum Johannem et Ydam liberos quondam 

Johannis filii Godefridi sellipari et Rutgherum filium quondam Henrici 

Berwout acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Ghijsbrechts soen cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis in hiis 
!arrestadiis in dictis litteris contentis. Testes Loze et Spina datum 

supra. 

 

BP 1182 p 048v 04 do 01-04-1400. 

Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Inghelant droeg over aan Johannes 

Ghijsbrechts soen een huis en tuin, in Oisterwijk, tussen Henricus gnd 

Bekaerts enerzijds en Johannes gnd Wijnts anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan de gemeint, welk 

huis en tuin voornoemde Arnoldus Groet Art gerechtelijk, na schepenvonnis 

van Oisterwijk, gekocht had van Elizabeth dvw Henricus zv Wijtmannus van 

Hukelem. 

 

Arnoldus Groet Art filius quondam Lamberti de Inghelant domum et ortum 

cum suis attinentiis sitos in Oesterwijc inter hereditatem Henrici dicti 

Bekaerts ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Wijnts ex alio 

tendentes cum uno capite ad communem plateam et cum alio (dg: cam) capite 

ad communitatem quos domum et ortum cum suis attinentiis dictus Arnoldus 

Groet Art erga Elizabeth filiam quondam Henrici filii Wijtmanni de 

Hukelem per judicem et mediante sententia scabinorum in Oesterwijc emendo 

acquisiverat ut dicebat supportavit Johanni Ghijsbrechts soen promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 05 do 01-04-1400.  

Johannes Carp beloofde aan Godefridus Ommaet 16 Engelse nobel en 1 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te 

betalen. 

 

Johannes Carp promisit super omnia Godefrido Ommaet XVI Engels nobel et 

unum novum Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 06 do 01-04-1400.  

Nijcholaus uter Hasselt en zijn broer Jacobus, kvw Jacobus uter Hasselt, 

verhuurden aan Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Engelant een stuk land, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Hasselt, tussen Henricus zvw voornoemde 

Jacobus uter Hasselt enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds, voor een 
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periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Allerheiligen (za 01-11-1399). 

Voornoemde Arnoldus zal de berken van dit stuk land niet zagen noch 

knotten. 

 

Nijcholaus uter Hasselt (dg: peciam terre sita) et Jacobus eius frater 

#liberi quondam Jacobi uter Hasselt# peciam terre sitam in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Hasselt inter hereditatem Henrici filii dicti 

quondam Jacobi uter Hasselt ex uno et inter et (dg: h) inter hereditatem 

Jacobi predicti ex alio ut dicebant locaverunt recto locacionis modo 

Arnoldo Groet Art filio quondam Lamberti de Engelant ab eodem ad spacium 

trium annorum a (dg: festo beati Remigii) festo omnium sanctorum proxime 

preterito sine medio sequentium libere possidendam promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere tali condicione quod 

dictus Arnoldus salices dicte pecie terre non secabit nec detruncabit 

quod exponetur knopen dictis 3 annis durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 07 do 01-04-1400.  

Willelmus van Droemel, Bernardus Arts soen, Arnoldus van der Slusen en 

Wijnricus Willems soen, wonend in Lithoijen, beloofden aan Theodericus 

Scalpart 51 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande 

(zo 25-07-1400) te betalen. 

 

Willelmus de Droemel Bernardus Arts soen Arnoldus van der Slusen 

#Wijnricus Willems soen# commorantes in Littoijen promiserunt indivisi 

super omnia Theoderico Scalpart (dg: LI) quinquaginta unum novos Gelre 

gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 048v 08 do 01-04-1400.  

Godefridus zvw Johannes van Overmeer, zijn broer Heijmericus en Henricus 

zvw Henricus gnd Wouters soen, wonend in Lithoijen, beloofden aan 

Theodericus Scalpart 51 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Overmeer Heijmericus eius frater et 

Henricus #filius quondam Henrici dicti (dg: W)# Wouters soen commorantes 

in Lijttoijen promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart 

quinquaginta unum novos Gelre gulden seu valorem ad festum beati Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 09 do 01-04-1400.  

Johannes Ghijsbrechts soen beloofde aan Arnoldus Groet Art de jongere 15 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1400) en de andere helft met Pasen over een jaar (zo 

03-04-1401). 

 

Johannes Ghijsbrechts soen promisit super omnia Arnoldo Groet Art juniori 

XV novos Gelre gulden seu valorem mediatim Remigii proxime futurum et 

mediatim a festo pasche proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 10 do 01-04-1400.  

Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen droeg over aan Godefridus Sceijvel 

zvw Godefridus Sceijvel 6 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Noddenhoevel, tussen hr Henricus van Loen bv voornoemde Goeswinus Moedel 

enerzijds en Willelmus Bijeken anderzijds. 

 

Goeswinus (dg: filius q) Moedel filius quondam Bernardi de Loen sex 

iugera terre sita in parochia de Lijttoijen ad locum dictum Noddenhoevel 

inter hereditatem domini Henrici de Loen fratris dicti Goeswini Moedel ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Bijeken ex alio hereditarie supportavit 
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Godefrido Sceijvel filio quondam Godefridi Sceijvel promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 048v 11 do 01-04-1400.  

Johannes zvw Henricus gnd Roefs soen van Stiphout verkocht aan Hilla dvw 

Godefridus gnd Roefs soen van Stiphout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in het navolgende huis te leveren, gaande uit een 

huis en schuur, met ondergronden, tuin en aangelegen stuk land, in 

Stiphout, tussen Rodolphus gnd Roef zvw voornoemde Godefridus Roefs {p.049} 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. Is de dienstmaagd van Henricus van Lijeshout. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Roefs soen de Stiphout hereditarie 

vendidit Hille filie quondam Godefridi dicti Roefs soen de Stiphout 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et (dg: s) in domo infrascripta tradendam (dg: 

d) ex domo et horreo cum suis fundis et orto et pecia terre sibi 

adiacente sitis in parochia de Stiphout inter hereditatem Rodolphi dicti 

Roef filii dicti quondam Godefridi Roefs 

 

1182 p.049r. 

 quinta post letare: donderdag 01-04-1400. 

 sexta post letare: vrijdag 02-04-1400. 

 sabbato post letare: zaterdag 03-04-1400. 

 

BP 1182 p 049r 01 do 01-04-1400. 

soen ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes Spina et Wolph datum 

quinta post letare. Ista est famula Henrici de Lijeshout. 

 

BP 1182 p 049r 02 do 01-04-1400.  

Reijnerus van Zonne zv Gherongius zvw Reijnerus van Zonne ev Elizabeth dvw 

Mijchael die Wever van Essche verkocht aan Ghibo gnd Leenman alle 

erfgoederen, die aan hem en zijn voornoemde vrouw Elizabeth behoren, 

gelegen onder Esch. 

 

Reijnerus de Zonne filius (dg: quond) Gherongii filii quondam Reijneri de 

Zonne maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Mijchaelis die Wever de Essche omnes hereditates ad se et ad dictam 

Elizabeth suam uxorem spectantes quocumque locorum infra parochiam de 

Essche situatas ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni dicto Leenman 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 049r 03 do 01-04-1400.  

Johannes zv Johannes gnd Willen soen droeg over aan Wijtmannus zvw Gerardus 

gnd Wijtman een stuk land, gnd die Witbrake, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, tussen Arnoldus gnd Berkelman en Margareta gnd Wijghe enerzijds en 

de gemeint aldaar anderzijds, met gebouwen en ander toebehoren, welk stuk 

land eerstgenoemde Johannes gekocht had van de broers Gerardus, Petrus en 

Jacobus, kvw Lana ev Erardus gnd Vos van Loen. 

 

Johannes filius Johannis dicti Willen soen quandam peciam terre dictam 

communiter (dg: dat) #die# Witbrake sitam in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Berkel inter hereditatem Arnoldi dicti Berkelman et 

Margarete dicte Wijghe ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem 

(dg: ex alio) ibidem ex alio simul cum edificiis in dicta pecia terre 

consistentibus atque cum ceteris attinentiis eiusdem pecie terre singulis 

et universis quam peciam terre cum suis (dg: attinentiis et e) edificiis 

et ceteris suis attinentiis primodictus Johannes erga Gerardum Petrum et 
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Jacobum (dg: -s) fratres liberos quondam Lane (dg: f) uxoris Erardi dicti 

Vos de Loen emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Wijtmanno filio quondam Gerardi dicti Wijtman cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 049r 04 do 01-04-1400.  

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker prebuit et reportavit (dg: da). 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 049r 05 do 01-04-1400.  

Nijcholaus van Os van Levedale en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus van 

Arkel svw Johannes zv Truda verkochten aan Gobelinus Bolken, tbv Johannes 

zvw mr Petrus van Orthen, alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Johannes zv Truda. Zou voornoemde Johannes zvw mr 

Petrus overlijden voor hij meerderjarig is, dan gaan voornoemde goederen 

over volgens testament van wijlen voornoemde Johannes, maar in dat geval 

behoudt Sophija wv voornoemde mr Petrus haar vruchtgebruik in voornoemde 

goederen {niet afgewerkt contract}. 

 

Nijcholaus de Os de Levedale maritus legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Gerardi de Arkel sororis olim quondam Johannis filii Trude et 

ipsa Katherina cum eodem tamquam !tutore omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata (dg: quocumque locorum consistentia sive 

sita ?r) sibi de morte quondam Johannis filii Trude predicti suc[cessione] 

advoluta (dg: ut) quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gobelino Bolken ad opus Johannis filii quondam 

magistri Petri de Orthen promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere tali annex! si dictus Johannes 

filius dicti quondam magistri Petri decesserit (dg: u) antequam ad annos 

sue pubertatis !quod tunc dicta bona post decessum eius succedant et 

devolvant #et# juxta tenorem testamenti dicti quondam Johannis !salvo 

tamen Sophije relicte dicti quondam magistri Petri in hoc eventu suo 

usfructu in bonis predictis. 

 

BP 1182 p 049r 06 do 01-04-1400.  

(dg: Johannes). 

 

BP 1182 p 049r 07 vr 02-04-1400.  

Nijcholaus van Os alias van Levedale en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus 

van Arkel svw Johannes zv Truda gaven uit aan Gobelinus gnd Bolgijn alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes 

zv Truda; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans 

voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den 

Bosch aan voornoemde Katherina te leveren. Zou Johannes zvw mr Petrus van 

Orthen overlijden voor hij meerderjarig is, dan gaan voornoemde goederen 

over naar hen, naar wie ze volgens testament van wijlen voornoemde Johannes 

zv Truda moeten gaan. Zou voornoemde Johannes zv mr Petrus overlijden 

voordat hij voornoemde goederen heeft verkocht of vervreemd, dan gaan die 

goederen, voorzover niet door voornoemde Johannes verkocht of vervreemd, 

naar hen, naar wie ze volgens testament van wijlen voornoemde Johannes zv 

Truda moeten gaan. Voornoemde Katherina zal de pacht beuren, zolang ze 

leeft. Na haar overlijden gaat de pacht naar kv voornoemde Katherina. 

Sophia wv voornoemde mr Petrus behoudt haar vruchtgebruik in voornoemde 

goederen en is verplicht voornoemde pacht te leveren zolang ze leeft. 

 

Nijcholaus de #Os alias de# Levedale maritus legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Gerardi de Arkel sororis (dg: olim) quondam Johannis 

filii Trude et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore etc omnia et 



Bosch’ Protocol jaar 1400 03. 137 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata eis de morte 

dicti quondam Johannis filii Trud[e] successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Gobelino dicto (dg: Bolke) Bolgijn ab eodem hereditarie possidenda 

pro oneribus annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

#Katherine# ab alio hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Johannis 

et in Busco tradenda ex premissis promittentes (dg: super omnia) indivisi 

super omnia ratam servare et aliam obligationem ex parte eorum deponere 

et alter repromisit tali condicione si contingat Johannem filium 

#quondam# magistri Petri de Orthen decesserit! (dg: sin absque) 

#antequam# ad annos sue pubertatis pervenerit (dg: se) extunc dicta bona 

(dg: ad dictam Katherinam  et ad eius liberos devolventur) devolventur et 

succedent ad illos ad quos juxta editionem testamenti dicti quondam 

Johannis filii Trude devolvi et succedi tenebuntur (dg: sc) eciam si 

contingat dictum Johannem filium dicti magistri Petri decedere antequam 

idem Johannes dicta bona (dg: in par) vendiderit seu alienaverit extunc 

dicta bona prout et in quantum (dg: huiusmod) per eundem Johannem protunc 

nun fuerint vendita nec alienata devolventur ad illos ad quos juxta 

editionem testamenti dicti quondam Johannis filii Trude devolvi 

tenebuntur #et# hoc addito quod dicta Katherina dictam (dg: Katherina) 

paccionem habebit et (dg: ...) !habebit quoad vixerit post (dg: s) eius 

decessum ad liberos eiusdem Katherine !ad liberos eiusdem Katherine 

hereditarie devolvenda (dg: tali condici) hoc addito quod Sophia relicta 

dicti magistri Petri (dg: dictam pa) suum usufructum possidebit in dictis 

bonis et dictam paccionem exinde solvere tenebitur quoad vixerit. Testes 

dominus Theodericus et domicellus Theodericus datum sexta post letare. 

 

BP 1182 p 049r 08 za 03-04-1400.  

Voornoemde Gobelinus droeg voornoemde goederen over aan voornoemde Johannes 

van Orthen, tbv Johannes zvw mr Petrus van Orten, belast met voornoemde 

pacht van 2 mud rogge en alle voornoemde voorwaarden. 

 

{Haal in margine sinistra vanaf eind van BP 1182 p 049r 07 voor dit 

contract, kennelijk om hiervoor ruimte vrij te houden.} 

Dictus Gobelinus dicta bona omnia supportavit dicto Johanni de #Orthen# 

ad opus Johannis filii quondam magistri Petri de Orten promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta dicta 

paccione duorum modiorum siliginis et condicionibus omnibus antedictis. 

Testes dominus Theodericus et Tijt datum sabbato post letare. 

 

1182 p.050v. 

 sabbato post letare: zaterdag 03-04-1400. 

 

BP 1182 p 050v 01 za 03-04-1400.  

(dg: Nijc). 

 

BP 1182 p 050v 02 za 03-04-1400.  

Arnoldus van den Broec zv Johannes van den Broec, zijn vrouw Katherina wv 

Sijmon van Gheldenaken en Walterus, zv voornoemde Katherina en wijlen 

Sijmon, verpachtten aan Laurencius van Gherwen een hoeve, gnd het Goed ten 

Dike, in Stiphout, met het huis gnd blochuijs, alle andere gebouwen, alle 

akkers, beemden, eusels, heiden en visrechten, en ander toebehoren, gelegen 

onder Stiphout en Helmond, voor een periode van 9 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1400), het eerste jaar voor de grondcijns, en 

gedurende de 8 overige jaren, elk jaar voor (1) de grondcijns, (2) 10 oude 

schilden of de waarde aan Henricus van Goiderheijle verwer, (3) 8 oude 

schilden of de waarde aan Theodericus van Rode snijder, (4) 20 pond geld en 

2 mud rogge, Bossche maat, aan Wellinus van Beke, (5) 1 mud rogge, Bossche 

maat, aan erfg vw Arnoldus Kreij schedemaker. Voornoemde Laurencius zal de 

hoeve in het tiende jaar te pachters recht bezitten. Laurencius zal de 
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huizen en gebouwen gedurende voornoemde 10 jaar ter pachters recht van dak 

en wanden onderhouden. Voornoemde Henricus van Goiderheijle, Theodericus 

van Rode en Wellinus beloofden ieder voor zich de achterstallige termijnen, 

die hen van hun voornoemde renten ontbreken, alsmede het geld en de rogge, 

die aan hen zullen vervallen van hun voornoemde renten tussen nu en 

Pinksteren over een jaar (zo 22-05-1401) niet te verhalen op voornoemde 

Laurencius, noch op zijn goederen, noch op voornoemde hoeve; en dat zij het 

geld en de rogge die hen in het tiende jaar toekomen, niet zullen verhalen 

op voornoemde Laurencius, voornoemde goederen en beesten van voornoemde 

Laurencius, noch op de helft, aan voornoemde Laurencius toekomend, van de 

schaar en oogst. Zou voornoemde hoeve gedurende deze 10 jaar aan voornoemde 

Laurencius door anderen worden uitgewonnen, of zou voornoemde verhuring 

voor voornoemde Laurencius niet worden waargenomen voor voornoemde lasten, 

dan zal voornoemde Laurencius van voornoemde lasten zijn ontlast en 

eveneens zullen dan voornoemde Henricus, Theodericus en Wellinus in 

voornoemde lasten in hun recht staan, zoals ze dat stonden voor de datum 

van heden, volgens de inhoud van hun brieven. 

 

Arnoldus van den Broec filius Johannis van den Broec (dg: maritus 

legitimus) #maritus legitimus# Katherine sue uxoris relicte quondam 

Sijmonis de Gheldenaken et dicta Katherina cum eodem tamquam cum (dg: ux) 

tutore et Walterus filius dictorum Katherine et quondam Sijmonis quem! 

mansum dictum tGoet !den Dike situm in parochia de Stiphout cum (dg: 

omnibus suis edifi) domo dicta blochuijs et #omnibus# aliis edificiis 

dicti mansi et cum (dg: pratis) #omnibus# agris pratis et pascuis et 

mericis #et piscariis# dicti mansi et cum ceteris attinentiis #et 

juribus# dicti (dg: s) mansi singulis et universis quocumque locorum 

situatis infra parochias de Stiphout et de Helmont situatis ut dicebant 

dederunt ad annuum pactum Laurencio de Gherwen ab eodem Laurencio ad 

spacium (dg: X) #novem# annorum post festum penthecostes proxime futurum 

sine medio sequentium #possidendum# scilicet (dg: pro censu domini de 

Helmont fundi annuatim) primo anno dictorum (dg: X) #novem# annorum pro 

censu domini fundi (dg: exinde) prius dando a dicto Laurencio predicto 

primo anno terminis ad hoc debitis (dg: et consuetis) et consuetis atque 

(dg: quolibet) ad spacium dictorum aliorum (dg: novem) #octo# annorum pro 

censu domini fundi annuatim ex premissis de jure solvendo atque pro X 

aude scilde seu valorem Henrico de Goiderheijle tinctori et pro VIII aude 

scilde seu valorem Theoderico de Rode sartori (dg: ex premissis annuatim 

de ..) et pro XXti (dg: lb) libris monete (dg: ..) et (dg: pro 

hereditaria paccione) duobus modiis siliginis mensure de Buscoducis 

Wellino de Beke et pro (dg: h) uno modio siliginis #dicte mensure# 

heredibus quondam Arnoldi Kreij vaginatoris annuatim ex premissis dandis 

et solvendis a dicto Laurencio anno quolibet dictorum (dg: novem) #octo# 

annorum terminis solucionis ad hoc (dg: deb) debitis et consuetis (dg: 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam pro premissis 

dicto spacio pendente et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super habita et habenda) hoc addito quod dictus #Laurencius# dictum 

mansum (dg: dicti) cum dictis !dictis attinentiis #piscariis# et juribus 

(dg: decimo) decimo anno scilicet anno dictos novem annos sine medio 

sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Laurencius #domos# 

edificia dictorum (dg: bo) bonorum (dg: p) dictis X annis durantibus ad 

jus coloni de tecto !parietibus observabit et secundum condiciones 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam pro (dg: 

spremissis) premissis dictis X annis durantibus et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super habita et habenda. Quo facto 

promiserunt dicti Henricus de Goiderheijle Theodericus de Rode et 

Wellinus (dg: in-) divisi scilicet quilibet eorum pro se super (dg: 

omnia) omnia quod ipsi arrestadia (dg: d) eis de dictis suis redditibus 

ad presens restantia et pecuniam et siliginem eis de dictis eorum 

redditibus proveniendas infra hinc et a festo penthecostes proxime futuro 

ultra annum non petent nec assequnetur ad et supra dictum Laurencium (dg: 
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et nec) et eius bona nec ad et supra dictum mansum cum suis attinentiis 

(dg: et) quod ipsi (dg: di) pecuniam et siliginem proveniendam eis in 

dicto decimo anno scilicet (dg: anno) dicto anno antedictis novem annis 

sine medio sequente non petent nec prosequentur ad et supra dictum 

Laurencium et premissa bona (dg: eiusdem Laurencii) et bestias eiusdem 

Laurencii nec ad et supra medietatem (dg: proventus dicti schaer supra ad 

dictum Laurencium specta) dicto Laurencio competituram de fructibus et 

proventibus (dg: dictarum) dicti mansi cum suis attinentiis hoc tamen 

addito si dictus mansus cum suis attinentiis dicto spacio pendente #*# 

#dicto Laurencio# evincetur (dg: seu alund) aliunde quod (dg: prop) ab 

oneribus predictis seu si dicta locacio dicto Laurencio non observaretur 

pro oneribus predictis extunc dictus Laurencius a predictis 

obligationibus erit quitus et simili dicti Henricus Theodericus et 

Wellinus a predictis obligationibus erunt et stabunt in suo jure (dg: j) 

{in margine sinistra:} quo stabant ad dictum mansum ante datam presentium 

juxta continentiam suarum litterarum. Testes Tijt et Wolph datum sabbato 

post letare. 

 

BP 1182 p 050v 03 za 03-04-1400.  

Arnoldus van den Broec zv Johannes van den Broec, zijn vrouw Katherina wv 

Sijmon van Gheldenaken en Walterus, zv voornoemde Katherina en wijlen 

Sijmon, verhuurden aan Laurencius van Gherwen de oude korentiende van 

Stiphout, die aan wijlen voornoemde Sijmon behoorde, in Stiphout, voor een 

periode van 2 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400), per 

jaar voor 1 nieuwe Gelderse gulden (dg: of) en 50 mud koren, maat van 

Helmond, voor 2/3 rogge en voor 1/3 gerst, namelijk het koren dat elk jaar 

verschijnt van voornoemde tiende, met Lichtmis in Stiphout te leveren. 

Voornoemde Laurencius zal elk jaar in Stiphout aan de investiet van 

Stiphout 2 mud rogge minus 2 lopen en 2 mud gerst minus 2 lopen leveren, 

die voornoemde investiet jaarlijks uit voornoemde tiende beurt, in 

afkorting van bovengenoemd koren. Voornoemde Laurencius zal het eerste 

jaar, met Pinksteren (zo 22-05-1401) in Den Bosch, leveren aan Wellinus van 

Beke 4 mud 2 zester rogge, Bossche maat, in afkorting van voornoemde 50 mud 

koren. Voornoemde Laurencius zal met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1400) betalen aan Theodericus van Rode snijder 16 Stramprooise gulden of de 

waarde, ook in afkorting van voornoemde 50 mud koren. Voornoemde Laurencius 

zal het eerste jaar van voornoemde 50 mud koren krijgen ½ mud rogge en ½ 

mud gerst, maat van Helmond. Voornoemde Laurencius zal elk jaar met 

Lichtmis geven aan voornoemde Wellinus van Beke, Theodericus van Rode en 

Henricus van Goiderheijle 5 oude schilden of de waarde in afkorting van 

voornoemde 50 mud koren. De lasten van de tiende zullen voornoemde 

Arnoldus, Katherina en Walterus afkorten van voornoemd koren. Voornoemde 

Arnoldus van den Broec, Katherina en Walterus behouden de smalle tiende van 

Stiphout. Afgesproken is dat als voornoemde oude tiende zou worden opgeëist 

en meegenomen, zó dat voornoemde Laurencius die niet durft meenemen, dat 

dan voornoemde Arnoldus, Katherina en Walterus, op verzoek van voornoemde 

Laurencius, de tiende verzamelen en afleveren op de hoeve gnd ten Dijc van 

wijlen voornoemde Sijmon, in Stiphout. Zou voornoemde tiende worden 

uitgewonnen van voornoemde Laurencius, {p.051} dan zullen voornoemde 

Laurencius en zijn goederen nadat zulks gebeurd is, ontlast zijn van 

voornoemde beloften. Voornoemde Laurencius zal de helft van het stro van 

voornoemde tiende op voornoemde hoeve gnd ten Dike brengen. 

 

Dictus Arnoldus (dg: van de) van den Broec maritus legitimus dicte 

Katherine sue uxoris et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore et 

Walterus (dg: quandam) decimam antiquam bladi de Stiphout que ad dictum 

quondam (dg: ...) Sijmonen spectabat sitam in parochia de Stiphout ut 

dicebant locaverunt recto locacionis modo Laurencio de Gherwen ab eodem 

Laurencio ad spacium duorum annorum a festo penthecostes proxime futuro 

deinceps sine medio sequentium possidendam (dg: pro uno novo) anno (dg: 

quoli) quolibet dictorum duorum annorum pro uno novo Gelre gulden (dg: 
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seu) et pro (dg: per) quinquaginta modiis bladi (dg: me pro) mensure de 

Helmont pro duabus terciis partibus siliginis et pro reliqua tercia parte 

ordei scilicet (dg: tali ...) talis bladi quale anno quolibet dictorum 

duorum anno! proveniet de dicta decima dandis et solvendis dicto Arnoldo 

van den Broec a dicto Laurencio anno quolibet dictorum duorum annorum 

purificationis et in Stiphout tradendis promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et alter repromisit 

super habita et habenda tali condicione quod dictus Laurencius dabit et 

exsolvet #anno quolibet dictorum duorum annorum# investito de Stiphout 

(dg: qu) duos modios siliginis minus (dg: uno sextar) duobus lopinis et 

duos modios (dg: minus duob) ordei minus duobus lopinis dicte mensure 

quos idem investitus annuatim ex dicta decima habet solvendos #et in 

Stiphout tradendos# scilicet in abbreviationem supradicti bladi (dg: 

atque w) et dictus Laurencius dabit et exsolvet anno (dg: quolibet 

dictorum) #primo anno dictorum# duorum annorum Wellino de (dg: Bel) Beke 

quatuor modios et duo sextaria siliginis mensure de Buscoducis in festo 

purificationis proxime futuro et in Busco tradet scilicet in 

abbreviationem dictorum quinquaginta modiorum bladi et eciam dictus 

Laurencius dabit et exsolvet Theoderico de Rode sartori in festo beati 

Remigii proxime futuro XVI Stramproedsche gulden seu valorem eciam in 

abbreviationem dictorum quinquaginta modiorum bladi (dg: atq) insuper 

quod dictus Laurencius (dg: dabit et exsolvet) obtinebit de dictis 

quinquaginta modiis bladi dimidium modium siliginis et dimidium (dg: 

modii siliginis) modium ordei mensure de Helmont scilicet de primo (dg: 

dicto) anno dictorum duorum annorum et [quod] dictus Laurencius dabit 

dictis Wellino de Beke Theoderico de Rode et Henrico de Goiderheijle anno 

quolibet dictorum duorum annorum #purificationis# quinque aude scilde seu 

valorem !seu in abbreviationem dictorum quinquaginta modiorum bladi (dg: 

in) ut dictus (dg: We) Laurencius recognovit [et super] habita et habenda 

promisit et quod onera premissa ips[i Arnoldus] Katherina et (dg: ...) 

Walterus cum Laurencio de dictis bladis abbreviare tenebuntur et 

abbre[viabunt] ....... ....... ....... ....... salvis tamen dictis 

Arnoldo van den Broec Katherine et Waltero decima minuta de Stiphout cum 

suis attinentiis et ....... ....... ....... conventum est eciam inter 

dictos Arnoldum Katherinam et Walterum ex una et inter dictum Laurencium 

parte ex altera quod si dicta antiqua decima ab aliquo vel aliquibus 

hominibus impeteretur vel invadetur vel apprehendetur #dicto spacio 

pendente# sic quod dictus Laurencius non auderet eandem [de]ducere vel 

apprehendere quod extunc dicti Arnoldus Katherina et Walterus ad 

requestam dicti Laurencii (dg: dude) collegent et ducent dictam antiquam 

decimam et eandem deliberabunt ad opus dicti Laurencii supra mansum 

dictum den Dijc dicti quondam Sijmonis situm in dicta parochia de 

Stiphout ut ipsi super omnia (dg: per) [dicto Laurencio promiserunt] tali 

condicione si dicta decima dicto Laurencio dicto (dg: u) spacio pendente 

via juris evincetur 

 

1182 p.051r. 

 sabbato post letare: zaterdag 03-04-1400. 

 quarta post judica: woensdag 07-04-1400. 

 

BP 1182 p 051r 01 za 03-04-1400. 

sic quod dicta locacio dicto Laurencio dicto spacio pendente non 

observaretur extunc dictus Laurencius et eius bona quecumque ab illo 

tempore citra quo hoc fieri contingat de predictis obligationibus et 

promissionibus erunt quiti et exonerati hoc (dg: ed) eciam addito quod 

dictus Laurencius medietatem straminum de dicta decima proveniendorum 

portabunt! supra dictum mansum (dg: den) ten Dike et ab eodem manso non 

amovebit. Testes Tijt et Wolph datum sabbato post letare. 

 

BP 1182 p 051r 02 za 03-04-1400.  

Voornoemde Arnoldus van den Broec zv Johannes van den Broec, zijn vrouw 
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Katherina wv Sijmon van Gheldenaken en Walterus, zv voornoemde Katherina en 

wijlen Sijmon, verhuurden aan Laurencius van Gherwen de helft van de oude 

korentiende van Stiphout, die aan wijlen voornoemde Sijmon behoorde, in 

Stiphout, voor hen echter gereserveerd de smalle tiende van Stiphout en de 

tiende van het raapzaad aldaar, voor een periode van 8 jaar, ingaande 

Pinksteren over 2 jaar (zo 14-05-1402), per jaar voor 1 nieuwe Gelderse 

gulden en 26 mud koren, maat van Helmond, voor 2/3 rogge en voor 1/3 gerst, 

namelijk het koren dat dan van voornoemde tiende verschijnt, met Lichtmis 

onder Stiphout te leveren. Voornoemde Laurencius zal elk jaar aan de 

investiet van Stiphout leveren de helft van 2 mud rogge minus 2 lopen en 

van 2 mud gerst minus 2 lopen, maat van Helmond, welke 2 mud rogge minus 2 

lopen en 2 mud gerst minus 2 lopen voornoemde investiet jaarlijks beurt uit 

geheel de oude tiende; deze levering in afkorting van voornoemde 26 mud 

koren. Voornoemde Laurencius zal elk van de eerste 4 jaar, met Lichtmis, 

aan Henricus van Goiderheijle, Wellinus van Beke en Theodericus van Rode 

snijder 5 oude schilden of de waarde betalen, en in het vijfde jaar 6 oude 

schilden of de waarde, in afkorting van voornoemde 26 mud koren. Zou 

voornoemde helft van de oude tiende worden uitgewonnen, dan zullen, nadat 

dat gebeurd is, voornoemde Laurencius en zijn goederen van voornoemde 

belofte en voorwaarden ontlast zijn. Voornoemde Laurencius zal al het stro 

van voornoemde helft brengen op de hoeve gnd ten Dike, in Stiphout. Verder 

is afgesproken dat, als voornoemde tiende door anderen wordt opgeëist en 

meegenomen, dat dan voornoemde Arnoldus van den Broec, Katherina en 

Walterus voornoemde helft, op verzoek van voornoemde Laurencius en tbv hem, 

zullen afleveren op voornoemde hoeve gnd ten Dike. 

 

Dicti Arnoldus van den Broec (dg: Ka) maritus (dg: etc) legitimus #dicte# 

Katherine sue uxoris et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore et 

Walterus medietatem antique decime bladi de (dg: Lije) Stiphout que ad 

dictum quondam Sijmonem spectare consueverat sitam in parochia de 

Stiphout salvis tamen eis et reservatis munita decima de Stiphout et 

decima de semine raparum ibidem ut dicebant locaverunt recto locacionis 

modo Laurencio de Gherwen ab eodem Laurencio ad spacium octo annorum a 

festo penthecostes proxime futuro ultra duos annos sine medio sequentium 

possidendam anno quolibet (dg: qu) dictorum (dg: annorum) octo annorum 

#pro# uno novo Gelre gulden et pro viginti sex modiis bladi mensure de 

Helmont pro duabus terciis (dg: bla) partibus siliginis et pro tercia 

parte ordei scilicet talis bladi quale proveniet de dicta medietate dicte 

decime dandis et solvendis dicto Arnoldo a dicto Laurencio anno quolibet 

dictorum octo annorum purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos et (dg: supra mans) infra 

parochiam de Stiphout tradendis promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super habita et habenda ex omnibus suis bonis habitis et habendis tali 

condicione quod dictus Laurencius dabit et exsolvet (dg: in quoli 

dictorum octo annorum) investito de Stiphout quolibet anno dictorum octo 

annorum medietatem duorum modiorum siliginis minus duobus lopinis et 

duorum (dg: lopinorum) modiorum ordei minus duobus lopinis ordei dicte 

mensure quos duos modios siliginis minus duobus lopinis siliginis et duos 

modios ordei minus duobus lopinis ordei dicte mensure dictus investitus 

annuatim ex dicta integra decima antiqua habet solvendos (dg: anni) 

annuatim scilicet #quolibet anno# in abbreviationem dictorum XXVI 

modiorum (dg: s) bladi etiam dictus Laurencius dabit et exsolvet Henrico 

de (dg: Goiderh) Goiderheijle Wellino de Beke et Theoderico de Rode 

sartore! quolibet anno quatuor primorum annorum de dictis octo annis 

quinque aude scilde seu valorem purificationis (dg: in B) et in (dg: 

sexto ann) quinto anno dictorum [octo annorum] sex aude scilde ?scilde 

seu valorem scilicet in abbreviationem dictorum XXVI modiorum bladi in 

(dg: dicto) quolibet eorundem annorum proveniendorum de dicta medietate 

dicte decime antique additis condicionibus scilicet si dicta medietas 

dicte decime antique dicto spacio (dg: pendente) octo annorum pendente 
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evincetur et dicta locacio dicto Laurencio [non] observaretur extunc idem 

Laurencius #et eius bona# a presenti (dg: locacione) promissione et 

condicionibus (dg: q erun) erunt quiti scilicet ab illo tempore citra quo 

hoc oriri contingat hoc eciam addito quod dictus Laurencius omnia 

stramina de dicta medietate dicte decime antique provenienda dictis octo! 

durantibus deducet supra mansum dictum (dg: de) ten Dike (dg: et de 

eodem) sito in dicta parochia et ab eodem manso non [amovebit] conventum 

est eciam quod si dicta medietas dicte [decime] antique ab aliquo vel 

aliquibus hominibus impeteretur seu invadetur aut rap[?ie]retur et 

apprehendetur sic quod dictus Laurencius dictam medietatem dicte decime 

antique non valeret (dg: q) pacifice #non auderet# apprehendere et 

deducere et colligere extunc dicti Arnoldus van den Broec Katherina et 

Walterus dictam medietatem dicte decime antique ad requestam dicti 

Laurencii deducent et colligent ac apportabunt (dg: supra dictum) dicto 

Laurencio supra dictum mansum ten Dike vocatum situm in dicta parochia de 

Stiphout ut ipsi super habita et habenda promiserunt dicto Laurencio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 051r 03 wo 07-04-1400.  

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder verkocht aan 

Theodericus van der Vloet zvw Johannes van der Vloet een b-erfcijns van 6 

pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Allerheiligen en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit een stuk beemd, 3¼ bunder groot, in de 

beemden van Oirschot, ter plaatse gnd in Heijn Papen Broec, tussen 

Willelmus van der Vloet ev Jutta van Ellaer enerzijds en Egidius van der 

Scueren anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan Johannes van Audenhoven. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch (dg: l) 

miles hereditarium censum sex librarum et X solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie mediatim omnium sanctorum et 

mediatim purificationis ex pecia prati sita in pratis de Oerscot in loco 

dicto in Heijn Papen Broec inter hereditatem Willelmi van der Vloet 

mariti Jutte de Ellaer ex uno et inter hereditatem Egidii van der Scueren 

ex (dg: ex) alio tendente cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad hereditatem Johannis de [Au]denhoven (dg: ut dic) et quam peciam 

prati dictus dominus Johannes tria bonaria et quartam partem unius 

bonarii continere dicebat hereditarie vendidit Theoderico van der Vloet 

filio (dg: q Jo) quondam Johannis van der Vloet promittens super omnia 

warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes (dg: 

Loz) Vlochoven et Loze datum quarta post judica. 

 

BP 1182 p 051r 04 wo 07-04-1400.  

Johannes zvw Arnoldus Heijme, gemachtigd door Elizabeth wv Willelmus van 

Hees zvw Arnoldus van Hees maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde Willelmus 

van Hees gekocht had van de broers Henricus, Godefridus en Willelmus, kvw 

Willelmus van Beest, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Willelmus van Hees gekocht had van Johannes van Beest zvw 

Gerardus van Beest. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Heijme potens ad hoc factus ab Elizabeth 

relicta quondam Willelmi de Hees filii quondam Arnoldi de Hees (dg: here) 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem dictus quondam Willelmus de Hees erga Henricum Godefridum et 

Willelmum fratres liberos quondam Willelmi de Beest emendo acquisiverat 

prout in litteris atque hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco quam dictus Willelmus de Hees erga Johannem de Beest 

filium quondam Gerardi de Beest emendo acquisiverat prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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1182 p.052v. 

 sabbato post letare: zaterdag 03-04-1400. 

 secunda post judica: maandag 05-04-1400. 

 quarta post judica: woensdag 07-04-1400. 

 

BP 1182 p 052v 01 za 03-04-1400.  

Johannes Vos zvw Willelmus Vos bakker droeg over aan zijn broer 

Bartholomeus 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, in een huis58 en erf van wijlen voornoemde Willelmus, in Den Bosch, 

in de Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Johannes Scrage enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus Goetkijnt anderzijds. 

 

Johannes Vos filius quondam Willelmi Vos pistoris quintam partem sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advolutam in domo et area dicti 

quondam (dg: Theoderici) #Willelmi# sita in Busco in vico selliparorum 

inter hereditatem Johannis Scrage ex uno et inter hereditatem quondam 

Henrici Goetkijnt ex alio supportavit Bartholomeo suo fratri promittens 

super omnia ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et 

Spina datum sabbato post letare. 

 

BP 1182 p 052v 02 za 03-04-1400.  

(dg: Mathias gnd Wal). 

 

(dg: Mathias dictus Wal). 

 

BP 1182 p 052v 03 za 03-04-1400.  

Henricus zvw Mathijas gnd Walraven en zijn zoon Mathias gaven uit aan 

Johannes gnd Libbrechts zvw Henricus gnd Libbrechts een beemd, in 

Moergestel, naast de watermolen gnd te Stoct, tussen wijlen Petrus van den 

Stoct enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, met een eind strekkend 

aan Enghelberna gnd Custers, van welke beemd voornoemde Henricus verworven 

had (1) een helft van Petrus gnd van den Wiel, (2) een kwart van 

Enghelberna dvw Arnoldus gnd Godevarts soen, (3) een kwart van Margareta 

dvw voornoemde Arnoldus Godevarts soen; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia en thans voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus filius quondam Mathije dicti (dg: Walte) Walraven #et Mathias 

eius filius# quoddam pratum situm in parochia de Gestel prope Oesterwijc 

juxta molendinum aquatile dictum te Stoct inter hereditatem quondam Petri 

van den Stoct ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio tendens cum uno 

fine ad hereditatem Enghelberne dicte Custers (dg: ut d) et de quo prato 

dictus Henricus unam medietatem erga (dg: Peter dictum) Petrum dictum van 

den Wiel et unam quartam partem erga Enghelbernam filiam quondam Arnoldi 

dicti Godevarts soen et unam quartam partem erga Margaretam filiam dicti 

quondam Arnoldi (dg: dicti) Godevarts soen acquisiverat ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Johanni dicto Libbrechts filio quondam 

Henrici dicti Libbrechts ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario 

(dg: censu) censu XX !viginti solidorum antique pecunie annuatim exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda et solvenda dictis Henrico et Mathie eius filio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex predicto prato 

promittentes indivisi super omnia ratam servare pro (dg: ..) premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 052v 04 za 03-04-1400.  

Johannes Libbrechts zvw Henricus Libbrechts beloofde aan Henricus zvw 

Mathias Walraven en zijn zoon Mathias een n-erfpacht van 10 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en 

                         
58 Zie → BP 1182 p 194v 02 do 02-09-1400, overdracht van een ander deel in het huis. 
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tuin, onder de vrijdom van Oisterwijk, naast de molen gnd ter Borch, 

beiderzijds tussen Johannes gnd Aben, reeds belast met een b-erfpacht van 4 

lopen rogge, maat van Oisterwijk aan de H.Geest in Esch. 

 

Johannes Libbrechts filius quondam Henrici Libbrechts promisit se daturum 

et (dg: sut) soluturum Henrico filio quondam Mathie Walraven et Mathie 

eius filio hereditariam paccionem decem (dg: lib) lopinorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto sitis infra libertatem de Oesterwijc juxta molendinum dictum ter 

Borch inter hereditatem Johannis dicti Ale Aben) #Aben# ex utroque latere 

coadiacentem promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Oesterwijc mense sancti spiritus in Essche exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 052v 05 za 03-04-1400. 

Arnoldus Cleijnnael zvw Hermannus Sweertveger verkocht aan Jacobus zvw 

Ghibo Stevens soen een stuk land, in Haaren bij Oisterwijk, tussen Johannes 

van Haren zvw Willelmus van Haren enerzijds en Gerardinus zvw Henricus 

Lombart anderzijds. 

 

Arnoldus Cleijnnael filius quondam Hermanni Sweertveger peciam terre 

sitam in parochia de Haren #prope Oesterwijc# (dg: jux) inter hereditatem 

(dg: quondam) Johannis de Haren filii quondam Willelmi de H[aren] ex uno 

et inter hereditatem Gerardini filii quondam Henrici Lombart ex alio (dg: 

ut dicebat) prout ibidem sita est hereditarie vendidit Jacobo filio 

quondam Ghibonis Stevens soen promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere. Testes (dg: d) Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 052v 06 ma 05-04-1400.  

Willelmus zv Johannes gnd Coninc van Nuenen droeg over aan zijn voornoemde 

vader Johannes Coninc 16 lopen rogge b-erfpacht, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een stuk land, in Someren, ter 

plaatse gnd aen Ghene Slijnen, tussen Johannes van den Eckenbroeke 

enerzijds en Johannes gnd Monics anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Willelmus had uitgegeven aan Jordanus zvw Johannes van Stercsel voor de 

grondcijns en voor voornoemde 16 lopen rogge b-erfpacht. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Coninc de Nuenen (dg: hereditariam 

paccionem) sedecim lopinos (dg: -orum) siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Zoemeren quam solvendam habet hereditarie purificationis et in 

Zoemeren tradendam ex quadam pecia terre sita in parochia de Zoemeren ad 

locum dictum aen Ghene Slijnen inter hereditatem Johannis van den 

Eckenbroeke ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Monics ex alio cum 

suis attinentiis quam peciam terre cum suis attinentiis dictus Willelmus 

dederat ad pactum Jordano filio quondam Johannis de Stercsel scilicet pro 

censu (dg: domini f) dominorum fundi exinde de jure solvendo atque pro 

predictis sedecim lopinis siliginis hereidtarie paccionis dicte mensure 

ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johannis! Coninc suo patri 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes #Loze# Tijt et Wolph datum (dg: s tercia j) secunda post 

judica. 

 

BP 1182 p 052v 07 ma 05-04-1400.  

Willelmus zv Johannes gnd Coninc van Nuenen ev Heijlwigis dv Johannes van 

den Eckenbroec droeg over aan zijn voornoemde vader Johannes Coninc alle 

goederen, die aan hem en zijn voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden 

van Yda mv voornoemde Heijlwigis, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Johannes van den Eckenbroec. 
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Willelmus filius Johannis dicti Coninc de Nuenen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie (dg: a) Johannis van den Eckenbroec 

omnia et singula bona sibi #et dicte sue uxori# de morte quondam Yde 

matris (dg: dicte) olim dicte Heijlwigis successione advoluta et post 

mortem dicti Johannis van den Eckenbroec successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Johanni Coninc suo patri promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 052v 08 ma 05-04-1400.  

Petrus zv Walterus Poijnenborch vroeg aan zijn voornoemde vader Walterus 

toestemming te gaan buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van zijn 

voornoemde vader Walterus, op de manier van emancipatie. Voornoemde 

Walterus verleende die toestemming. 

 

Petrus filius Walteri Poijnenborch instanter petiit a dicto Waltero 

licenciam exeundi etc extra domum convictum et expensos dicti Walteri sui 

patris (dg: et dictu) juxta omnem modum emancipationis oppidi de Busco et 

dictus Walterus in hoc annuens (dg: pe) petitioni dicti Petri sui filii 

dedit contulit et !contulit (dg: ..) eidem Petro suo filio potestatem 

exeundi et recedendi extra domum convictum et expensos dicti Walteri (dg: 

ju) juxta omnem modum et formam emancipacionis et juxta consuetudinem et 

legem oppidi de Busco. Testes Loze (dg: et) #?vel# Tijt et Wolph datum 

supra. 

 

BP 1182 p 052v 09 ma 05-04-1400.  

Johannes en Elizabeth, kvw Arnoldus zvw Arnoldus Nolleken Quappe visser, 

verkochten aan Jacobus Kesselman een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken Quappe met Kerstmis beurde, gaande uit 

een huis en erf, in Den Bosch, dat eertijds behoorde aan Theodericus 

Thedeken, daarna een Johannes Hoevelman zvw voornoemde Theodericus Thedeken 

en daarna aan Johannes Moerwater, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen 

erfgoed van Willelmus van der Aa Tempeleers enerzijds en erfgoed van wijlen 

Henricus van Stakenborch anderzijds. 

 

Johannes et Elizabeth liberi quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi 

Nolleken Quappe piscatoris cum tutore hereditarium censum XX solidorum 

monete quem dictus quondam Arnoldus Nolleken (dg: p) Quappe solvendum 

habuit annuatim et hereditarie nativitatis Domini ex domo et area (dg: 

quon) que dudum ad Theodericum Thedeken spectare consuevit et postmodum 

ad Johannem Hoevelman filium eiusdem quondam Theoderici Thedeken 

spectabat et postmodum ad Johannem Moerwater spectabat sitam in Busco 

ultra pontem piscium inter hereditatem Willelmi (dg: f) van der Aa 

Tempeleers ex uno et inter hereditatem quondam Henrici de Stakenborch ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo Kesselman promittentes 

cum tutore #indivisi# super omnia warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 052v 10 wo 07-04-1400.  

Tielmannus zvw Willelmus gnd Wouters soen beloofde aan Johannes Spiker zv 

Arnoldus ...nke.., tbv hem en mr gnd die Loe Meester van Postel, 80 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend of de waarde, met 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400) te betalen. 

 

Tielmannus filius quondam Willelmi dicti Wouters soen promisit super 

omnia Johanni Spiker #filio Arnoldi ...nke..# ad opus sui et ad! magistri 

dicti die Loe Meester de Postula seu ad opus alterius eorundem LXXX novos 

Gelre gulden scilicet novem buddrager pro quolibet gulden computato seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Loze et Tijt 

datum quarta post judica. 
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