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1182 p.053r. 

 quarta post judica: woensdag 07-04-1400. 

 

BP 1182 p 053r 01 wo 07-04-1400.  

Willelmus van den Hoernic zvw Henricus van den Hoernic {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Willelmus (dg: filius) van den Hoernic filius quondam Henrici van den 

Hoernic. 

 

BP 1182 p 053r 02 wo 07-04-1400.  

Destijds hadden Johannes van Vladeracken en Rodolphus gnd Dolft zvw Jacobus 

Aven soen, als procuratores van het gasthuis in Den Bosch bij de 

Gevangenpoort, met instemming van de provisoren van het gasthuis, jkvr 

Cristina van Zonne meesteres van het gasthuis en de kloosterlingen van het 

gasthuis, uitgegeven aan Willelmus van den Hoernic zvw Henricus van den 

Hoernic (1) een stuk land, gnd den Hogenacker, 3 morgen groot, in Gestel 

bij Herlaer, tussen Rodolphus zvw Ghibo gnd Bathen soen enerzijds en 

Arnoldus gnd van den Steen anderzijds, (2) een stuk land, gnd den 

Legenacker, 2 morgen 1 hont 10 roeden groot, aldaar, tussen Franco 

timmerman nzvw Johannes Vrancken soen enerzijds en kvw Johannes gnd die 

Laet anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Scilt, 2 morgen 1½ hont groot, 

aldaar, beiderzijds tussen Emondus zv Henricus van Rode, (4) over welke 

erfgoederen een weg loopt, die voor de helft aan voornoemd gasthuis 

behoort, met het recht deze weg te mogen gebruiken, welke uitgifte 

geschiedde voor een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in voornoemd gasthuis te leveren. Voornoemde Willelmus van den Hoernic 

verkocht thans aan Egidius zvw Willelmus Gielijs soen voornoemd stuk land, 

gnd den Hogenacker. Voornoemde Willelmus zal voortaan van voornoemde pacht 

van 2 mud één helft leveren, en voornoemde Egidius de andere helft. 

Voornoemde Willelmus behoudt zijn recht voornoemde weg te mogen gebruiken. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum Johannes de Vladeracken et Rodolphus dictus 

Dolft filius quondam Jacobi Aven soen procuratores et gubernatores 

hospitalis siti in Buscoducis prope portam captivorum tamquam 

procuratores et gubernatores eiusdem hospitalis cum consensu et voluntate 

provisorum eiusdem hospitalis atque cum consensu et voluntate domicelle 

Cristine de Zonne magistre dicti hospitalis ac omnium monialium eiusdem 

hospitalis ad hoc more (dg: debito et) solito vocatarum venientium et 

presentium quandam peciam terre dictam den Hogenacker (dg: d tria) tria 

iugera continentem sitam in parochia de Gestel prope Herlaer inter 

hereditatem Rodolphi filii quondam Ghibonis dicti Bathen soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi dicti van den Steen ex alio atque peciam terre 

dictam den (dg: Lan) Legenacker duo (dg: bonaria) iugera unum hont et 

decem virgatas continentem sitam ibidem inter hereditatem Franconis 

carpentarii filii naturalis quondam Johannis Vrancken soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti die Laet ex alio 

insuper peciam terre dictam die Scilt duo iugera et unum et dimidium hont 

continentem sitam ibidem inter hereditatem Emondi filii Henrici de Rode 

ex utroque latere coadiacentem prout huiusmodi hereditates ibidem site 

sunt et ad dictum hospitale dinoscebantur pertinere (dg: dedissent ad 

hereditarium pactum Willelmo van den Hoernic filio quondam Henrici van 

den Hoernic sci ab eodem Willelmo hereditarie possidendas scilicet) et 

per quas hereditates (dg: in..) transit quadam via que mediatim ad dictum 

hospitale spectat (dg: j) cum pleno jure utendi eadem via dedissent ad 

hereditarium pactum Willelmo van den Hoernic filio quondam Henrici van 

den Hoernic ab eodem Willelmo hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto hospitali 
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a dicto Willelmo hereditarie purificationis et in dicto hospitali 

tradenda et deliberanda ex hereditatibus antedictis prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus van den 

Hoernic dictam peciam terre den Hogenacker vocata! tria iugera 

continentem hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Egidio filio quondam 

Willelmi Gielijs soen #supportavit# cum !et jure occacione promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta dicta 

paccione dictorum duorum modiorum siliginis dicte mensure (dg: salvo 

tamen dicto Willelmo van den Hoernic suo jure utendi supradicta via per 

di que per dictas hereditates transit quotiens indigebit quo) de qua 

paccione duorum modiorum siliginis dictus Willelmus venditor unam 

medietatem (dg: et dictus annuati) nunc deinceps singulis annis et 

perpetue solvet termino solucionis et loco ad hoc debito et consueto sic 

quod dicto Egidio emptori (dg: dampna exinde) et supra !dictas alias! 

suas hereditates dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum et 

simili modo dictus Egidius solvet nunc deinceps singulis annis et 

perpetue reliquam medietatem dicte hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis (dg: tern) termino solucionis et loco ad hoc debitis et 

consuetis (dg: s) ex dicta pecia terre den Hogenacker vocata sic quod 

dicto Willelmo venditori #et supra dictas reliquas hereditates# dampna 

exinde non eveniant quovis modo (dg: in) in futurum (dg: di) ut dictus 

Willelmus venditor ex una et dictus Egidius emptor ex altera parte ut 

debitores principales (dg: in) super se et bona sua omnia (dg: p) 

hincinde mutuo promiserunt salvo tamen dicto Willelmo venditori suo jure 

utendi dicta (dg: via que transit per) medietate dicte vie que transit 

per dictas (dg: dicta) hereditates #!transit# quotiens indigebit. Testes 

Vlochoven et Loze datum quarta post (dg: le) judica. 

 

BP 1182 p 053r 03 wo 07-04-1400.  

Gerardus Wael zvw Lambertus Wael ev Katherina dvw Gerardus Gheroij zvw 

Jacobus van Driele, Gerardus Groij zvw Jacobus zvw voornoemde Gerardus 

Gheroij, Hilla en Margareta, dvw Johannes van Malsen, Walterus Henrics soen 

ev Aleijdis dvw voornoemde Johannes van Malsen en Hermannus Plaetmaker 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Wael filius quondam Lamberti Wael maritus et tutor Katherine sue 

uxoris filie quondam Gerardi Gheroij filii quondam Jacobi de (dg: Driele) 

Driele Gerardus Groij filii! quondam Jacobi filii dicti quondam Gerardi 

(dg: Froij) Gheroij (dg: Walte) Hilla et Margareta filie quondam Johannis 

de Malsen cum tutore et Walterus Henrics soen maritus et tutor Aleijdis 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Malsen et Hermannus 

Plaetmaker. 

 

BP 1182 p 053r 04 wo 07-04-1400.  

Albertus Buc van Lijt beloofde Lucas van Erpe te vesten in een akker, gnd 

die Leenacker, gelegen in Someren, tussen wijlen Willelmus van Laervenne 

enerzijds en de waterlaat anderzijds, welke akker in leen afhangt van de 

heer van Craendonc. Het vesten zal gebeuren voor de heer van Craendonc en 

zijn leenmannen, zodra de heer van Craendonc in Den Bosch zal zijn gekomen. 

 

Albertus Buc de Lijt promisit super omnia Luce de Erpe quod ipse Albertus 

antedictum Lucam in (dg: quondam) quodam agro terre dicto die Leenacker 

sito in parochia de Zoemeren inter hereditatem quondam Willelmi de 

Laervenne ex uno et inter quendam aqueductum #dictum waterlaet# ex alio 

(dg: ##) et qui ager terre dependet a domino de Craendonc in feodum ut 

dicebat coram (dg: domicello Jo) domino de Craendonc quamcito dominus de 

Craendonc in Buscoducis (dg: et cora) #venerit# et coram suis feodalibus 

inponet instituet et heredabit prout (dg: ill) illi qui super hoc de jure 

fuerint sententiatores sententiabunt et dicent id dicto Luce ratum fore 

et firmum. Testes Tijt et Spina datum supra. 
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BP 1182 p 053r 05 wo 07-04-1400. 

Gerardus Wael zvw Lambertus gnd Wael ev Katherina dvw Gerardus gnd Gheroij 

zvw Jacobus van Driele verkocht aan Bernardus gnd Huge (1) 1/6 deel, dat 

aan hem en zijn voornoemde vrouw Katherina gekomen was na overlijden van de 

ouders van voornoemde Katherina, in een vak van wijlen voornoemde Gerardus 

Gheroij, in Den Bosch, in het gewanthuis, aan de kant richting de 

huizingen, kamers genaamd, van de kooplieden, welk vak het laatste op één 

na is op het eind van het gewanthuis richting de huizinge van hr Johannes 

Roever ridder, (2) 1/3 deel, dat aan hem en zijn voornoemde vrouw Katherina 

gekomen was na overlijden van Willelmus zvw voornoemde Gerardus Gheroij, in 

1/6 deel, dat aan voornoemde Willelmus behoorde, in voornoemd vak. 

 

Gerardus Wael filius quondam Lamberti dicti Wael maritus et tutor 

legitimus ut asserebat (dg: K) Katherine sue uxoris filie quondam Gerardi 

dicti Gheroij filii quondam Jacobi de Driele sextam partem sibi et dicte 

Katherine sue uxori de morte quondam parentum eiusdem Katherine 

successione advolutam in uno stallo teutonice dicto een vac dicti quondam 

Gerardi Gheroij sito in Buscoducis in domo pannicidarum in latere versus 

mansiones mercatorum conventualiter dictas die cameren et qui stallus est 

ultimus in fine eiusdem domus excepto uno versus mansionem domini 

Johannis Roever militis (dg: ut dicebat) atque terciam partem sibi et 

dicte Katherine sue uxori de morte quondam Willelmi filii dicti quondam 

Gerardi Gheroij successione advolutam in una sexta parte que ad eundem 

Willelmum spectabat in dicto stallo teutonice vac vocato ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Gerardo d) Bernardo dicto Huge pro[mittens] 

(dg: promittens super) super cum litteris quas habuit etc promittens 

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

Loze et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 053r 06 wo 07-04-1400.  

Elizabeth, dvw Gerardus Gheroij zvw Jacobus van Driele en wv Johannes van 

Malsen, haar dochters Hilla en Margareta, en Walterus Henrics soen ev 

Aleijdis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes van Malsen, verkochten 

aan Bernardus Hughe gewantsnijder (1) 2/6 deel in voornoemde vak, waarvan 

(1a) 1/6 deel aan voornoemde Elizabeth was gekomen na overlijden van haar 

ouders, (1b) het andere 1/6 deel aan Johannes en Gerardus Groij, kvw 

Gerardus van Langelaer, gekomen was na overlijden van hun grootvader 

voornoemde Gerardus Gheroij, en welk 1/6 deel wijlen voornoemde Johannes 

van Malsen verworven had van voornoemde broers Johannes en Gerardus Groij, 

(2) 1/3 deel, dat aan voornoemde Elizabeth gekomen was na overlijden van 

Willelmus zvw {p.054} voornoemde Gerardus Gheroij, in 1/6 deel, dat aan 

wijlen voornoemde Willelmus behoorde, in voornoemd vak. Zouden dit 2/6 en 

1/3 deel van voornoemde koper worden uitgewonnen, dan zullen voornoemde 

verkopers aan voornoemde verkoper 2 Franse kronen en 1 Hollandse gulden, 

eens, in gereed geld, betalen, voor zijn schade. 

 

Elizabeth (dg: re) filia quondam Gerardi Gheroij filii quondam Jacobi de 

Driele relicta quondam Johannis de Malsen Hille! et Margareta eius (dg: 

liberi cum) filie cum tutore et Walterus Henrics soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie dictorum Elizabeth et quondam 

Johannis de Malsen (dg: #duas# unam sextam partem que dicte Elizabeth de 

morte quondam parentum eiusdem Elizabeth s) duas sextas partes ad se 

spectantes in dicto stallo quarum una dicte Elizabeth de morte quondam 

suorum parentum successione fuerat advoluta et reliqua Johanni et Gerardo 

Groij liberis quondam Gerardi de Langelaer (dg: successione fuerat 

advoluta et q) de morte (dg: quo) dicti quondam Gerardi Gheroij eorum avi 

successione fuerat advoluta et quam reliquam (dg: partem) sextam partem 

dictus quondam Johannes de Malsen erga eosdem Johannem et Gerardum Groij 

fratres acquisiverat atque terciam partem (dg: u) dicte Elizabeth de 

morte quondam Willelmi fil[ii] 
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1182 p.054v. 

 quinta post judica: donderdag 08-04-1400. 

 

BP 1182 p 054v 01 wo 07-04-1400. 

dicti quondam Gerardi Gheroij successione !fuerat advoluta! in una sexta! 

que ad eundem quondam Willelmum spectabat in dicto stallo vac vocato ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Bernardo Hughe (dg: sarto) pannicide 

supportaverunt cum litteris quas habebant et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte eorum et dicti quondam Johannis de Malsen deponere et si dicte (dg: 

due) due sexte parte! dicti stalli et dicta tercia pars dicte sexte 

partis dicti quondam Willelmi dicto Bernardo via juris evincentur extunc 

dicti (dg: vend) venditores dabunt dicto emptori duos aureos denarios 

communiter Vrancrijcs cronen vocatos et unum Hollant gulden semel in 

paratis pro dampnis que dictus emptor exinde patietur et habebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 054v 02 wo 07-04-1400.  

Gerardus Gheroij zvw Jacobus zvw Gerardus Gheroij zvw Jacobus van Driele 

verkocht aan Bernardus Huge gewantsnijder (1) 1/6 deel, dat aan 

eerstgenoemde Jacobus gekomen was na overlijden van zijn ouders, in 

voornoemd vak, (2) 1/3 deel van 1/6 deel in voornoemd vak, welk 1/3 deel 

aan eerstgenoemde Jacobus gekomen was na overlijden van zijn broer 

Willelmus. Aleijdis, Maria en Luijtgardis, dvw eerstgenoemde Jacobus, 

zullen nimmer hierop rechten doen gelden. Zouden voornoemde delen aan 

voornoemde Bernardus worden uitgewonnen, dan zal eerstgenoemde Gerardus aan 

hem 1¾ Franse kronen betalen voor zijn schade. 

 

Gerardus Gheroij filius quondam Jacobi filii quondam Gerardi Gheroij 

filii quondam Jacobi de Driele unam sextam partem que (dg: dicto) 

primodicto Jacobo (dg: sui) de morte quondam suorum parentum successione 

est advoluta in dicto stallo et unam terciam partem! que primodicto 

Jacobo de morte quondam Willelmi sui fratris successione advoluta fuerat 

in dicto stallo ut dicebat hereditarie vendidit Bernardo Huge pannicide 

supportavit cum litteris quas habuit et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et aliorum liberorum (dg: dicti) 

primodicti quondam Jacobi deponere et quod ipse Aleijdem Mariam et 

Luijtgardem filias primodicti quondam Jacobi perpetue tales habebit quod 

numquam presument se jus in premissis habere et si dicto Bernardo (dg: 

de) dicta! (dg: tercia parte) sexta pars et tercia pars sexte partis 

evincentur via juris extunc primodictus Gerardus dabit et exsolvet dicto 

Bernardo duos Vrancrijcsche cronen minus quarta parte unius Vrancrijcsche 

croen pro dampnis que dictus Bernardus inde patietur et habebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 054v 03 wo 07-04-1400. 
Jacobus van Driele, zijn zoon: 

Gerardus Gheroij; kinderen van deze Gerardus: 

1. Katherina (x) Gerardus Wael zvw Lambertus Wael. 

2. Willelmus (†<07-04-1400). 

3. Elizabeth (x) Johannes van Malsen (†<07-04-1400) 

a. Hilla. 

b. Margareta. 

c. Aleijdis (x) Walterus Henrics soen. 

4. {een dv Gerardus Gheroij} (x) Gerardus van Langelaer (†<07-04-1400) 

a. Johannes. 

b. Gerardus Groij. 

5. Jacobus, 

a. Gerardus Groij. 

b. Aleijdis. 

c. Maria. 

d. Luijtgardis.  

6. Aleijdis (†<07-04-1400) (x) Hermannus Plaetmaker 

a. Johannes (minderjarig op 07-04-1400). 

b. Aleijdis (minderjarig op 07-04-1400). 
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Hermannus Plaetmaker verkocht aan voornoemde Bernardus Hugen 1/6 deel, dat 

behoort aan zijn kinderen Johannes en Aleijdis, door hem verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Aleijdis dvw Gerardus Gheroij zvw Jacobus van Driel, in 

voornoemd vak. Voornoemde Johannes en Aleijdis zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. Zou voornoemd 1/6 deel aan voornoemde 

Bernardus worden uitgewonnen, dan zal voornoemde Hermannus aan hem 1 1/6 

Franse kroon betalen voor zijn schade. 

 

Hermannus Plaetmaker sextam partem ad Johannem et Aleijdem suos liberos 

ab eodem et quondam Aleijde sua uxore filia quondam Gerardi Gheroij filii 

quondam Jacobi de Driel #pariter genitos# spectantem in dicto stallo 

dicto vac hereditarie (dg: sup) vendidit dicto Bernardo Hugen supportavit 

cum litteris quas inde habebat promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui (dg: d) et dictorum 

Johannis et Aleijdis suorum liberorum deponere et quod ipse Hermannus 

dictos Johannem et Aleijdem suos liberos quamcito ad annos sue pubertatis 

pervenerint super dicta sexta parte et jure ad opus Bernardi faciet 

renunciare et si dicta sexta pars dicto Bernardo invincetur extunc dictus 

Hermannus dabit et exsolvet dicto (dg: Her) Bernardo unam (dg: gr) 

Vrancrijcsche croen et sextam partem unius (dg: g) Vrancrijcsche croen 

pro dampnis eidem Bernardo exinde eventuris. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 054v 04 do 08-04-1400.  

Jordanus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt al het voorgaande. 

 

Jordanus de Os prebuit totum precedens et reportavit. Testes Loze et Tijt 

datum quinta post judica. 

 

BP 1182 p 054v 05 do 08-04-1400.  

Willelmus Sticker zvw Wouterus Sticker van Tilborch droeg over aan Johannes 

Coptiten een stuk land, ongeveer 19 roeden groot, in Tilburg, ter plaatse 

gnd op die Hoeven, tussen Johannes Coptiten enerzijds en Nijcholaus Erijts 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Brodeken en met het 

andere eind aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Sticker filius quondam Wouteri Sticker de Tilborch (dg: decem) 

peciam terre XIX virgatas dicta boenre roede vocatas (dg: q) vel circiter 

continentem sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum (dg: d) op die 

(dg: Hoven) Hoeven inter hereditatem Johannis Coptiten ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Erijts soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis Brodeken et !reliquo fine ad reliquam hereditatem 

dicti Willelmi ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Coptiten 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Loze et 

Tijt datum quinta post judica. 

 

BP 1182 p 054v 06 do 08-04-1400.  

Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner gaf uit aan Willelmus gnd 

Heijlzoeten soen een stuk land, ongeveer 6 lopen rogge groot, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Hermannus Scoenmaker 

enerzijds en eerstgenoemde Henricus Coelborner anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 13½ penning nieuwe cijns aan de hertog en thans voor een 

n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Slechts op te geven met dubbele pacht. 

 

Henricus Coelborner filius quondam Henrici Coelborner peciam terre #sex 

(dg: tres) lopinos siliginis in semine capientem vel circiter# sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert inter 

hereditatem Hermanni Scoenmaker ex uno et inter hereditatem primodicti 

Henrici Coelborner ex alio #prout ibidem sita est# ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Willelmo (dg: filio quondam) dicto (dg: Zoeten soen) 

Heijlzoeten soen ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: XI) #XIII# et 
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dimidio !novi census domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione sex sextariorum 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 (dg: et promisit super omnia sufficientem 

facere) promisit super omnia [quod] non resignabit nec dimittet nisi cum 

duplo pactu scilicet (dg: cu) nisi cum XII sextariis siliginis semel 

dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 054v 07 do 08-04-1400.  

Erijt Godevarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Erijt Godevarts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 054v 08 do 08-04-1400.  

Johannes Ackerman zvw Johannes Ackerman gaf uit aan Johannes zvw Jacobus 

gnd Moelner (1) een stuk land, gnd dat Hogelaer, in Oirschot, ter plaatse 

gnd tot Ghenen Best, tussen erfg vw Henricus van der Cappellen enerzijds en 

Henricus die Scoenmaker anderzijds, (2) de helft in een stuk land, gnd den 

Raephof, in Oirschot, ter plaatse gnd tot Ghenen Best, tussen Johannes van 

Hoerne enerzijds en voornoemde Johannes zvw Jacobus die Moelnere 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes van Hoerne, (3) een 

hofstad en misse, in Oirschot, ter plaatse gnd tot Ghenen Best, tussen 

voornoemde Johannes zvw Jacobus Moelnere enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Belast met een weg gnd 

Kercpat over voornoemd stuk land gnd dat Hogelaer. 

 

Johannes Ackerman filius quondam Johannis Ackerman peciam terre dictam 

dat Hogelaer sitam in parochia de (dg: B) Oerscot ad locum dictum tot 

Ghenen Best inter hereditatem heredum quondam Henrici van der Cappellen 

ex uno et inter hereditatem Henrici die Scoenmaker ex alio item (dg: 

peciam terre) medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta den 

Raephof sita parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis de 

Hoerne ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Jacobi !de 

Moelnere ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis de Hoerne atque domistadium et fimarium 

sita in parochia (dg: d) et loco predictis inter hereditatem dicti 

Johannis filii quondam Jacobi Moelnere ex uno et inter communem plateam 

ex alio prout ibidem sita sunt ut dicebat (dg: here) dedit ad 

hereditarium pactum (dg: J) dicto Johanni filio quondam Jacobi dicti 

Moelner ab eodem hereditarie po[ssidendas] pro hereditaria paccione unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda (dg: s) sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et alter 

repromisit) excepta via dicta Kercpat que transit per dictam peciam terre 

dat Hogelaer vocatam et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 054v 09 do 08-04-1400.  

Jacobus Loze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling, gaande uit een erfgoed van wijlen Nennekina gnd Maes en haar 

kinderen, in Macharen. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XL solidorum quem (dg: lib) habet ex 

hereditate quondam Nennekine dicte Maes et eius liberorum sita in 

parochia de Macharen monuit de 3 annis. Testes dominus Theodericus et 

Tijt datum supra. 

 

1182 p.055r. 

 quinta post judica: donderdag 08-04-1400. 
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 anno CCCC mensis aprilis die octava: donderdag 08-04-1400. 

 

BP 1182 p 055r 01 do 08-04-1400.  

Johannes Ackerman zvw Johannes Ackerman gaf uit aan Godefridus Ackerman zvw 

voornoemde Johannes Ackerman een stuk beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen kvw Willelmus Wouters soen rademaker enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Godefridus Ackerman; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes (dg: f) Ackerman filius quondam Johannis Ackerman peciam prati 

sitam in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi Wouters soen rotificis ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Godefridi 

#Ackerman# filii quondam dicti Johannis Ackerman ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Godefrido Ackerman ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione unius et dimidii 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. Testes Loze 

et Tijt datum quinta post judica. 

 

BP 1182 p 055r 02 do 08-04-1400.  

Henricus die Cruder van Doerne gaf uit aan Petrus Ketelbueter een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, gnd ter Lucht, in Deurne, tussen voornoemde 

Petrus Ketelbueter enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Petrus Ketelbueter en met het andere eind aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor 12 penning aan de grondheer en thans 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. De brief van voornoemde Henricus overhandigen aan 

voornoemde Petrus of aan hem. 

 

Henricus die Cruder de Doerne (dg: peciam terre sita pe) domum et ortum 

et hereditates sibi adiacentes (dg: sitos in parochia de Doerne) dictos 

ter Lucht sitos in parochia de Doerne inter hereditatem Petri Ketelbueter 

ex uno et inter communitatem ex alio (dg: ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Petr) tendentes cum #?uno# fine ad hereditatem dicti 

Petri Ketelbueter et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Petro Ketelbueter ab eodem hereditarie 

possidendos pro XII denariis talis monete in quali domino fundi exinde 

sunt solvendi dandis (dg: sibi ab) ab alio etc atque pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in (dg: dicta domo tra) supra dictas 

hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Vlochoven et Tijt 

datum supra. Tradetur litters dicti Henrici prefato Petro vel sibi. 

 

BP 1182 p 055r 03 do 08-04-1400.  

Rutgherus van Audenhoven gaf uit aan Johannes gnd Feijtkoren zv Johannes 

gnd Feijtcoren 2 stukken land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, (1) 

tussen Willelmus gnd Brocke zvw Walterus Brocke enerzijds en kvw Willelmus 

gnd Luwe anderzijds, (2) tussen Ydekina dvw Arnoldus gnd Moelnere enerzijds 

en de gemeint van Haaren anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 14 penning 

oude cijns, 1 hoen, 5 schelling gemeen paijment, en thans voor een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Rutgherus de Audenhoven (dg: peciam terre) duas pecias terre sitas in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Huculem (dg: inter) quarum una 

inter hereditatem Willelmi dicti Brocke filii quondam Walteri Brocke ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi dicti Luwe ex alio et 
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altera inter hereditatem (dg: Nijcho) Ydekine filie quondam Arnoldi dicti 

(dg: A) Moelnere ex uno et inter hereditatem !communitatem de Haren ex 

alio sunt site prout ibidem site sunt dedit ad hereditarium pactum 

Johanni dicto Feijtkoren filio (dg: quon) Johannis dicti Feijtcoren ab 

eodem hereditarie possidendas pro (dg: XII) #XIIII# denariis antiqui 

census et uno pullo (dg: et) et quinque solidis communis pagamenti 

annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et (dg: in) in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Vlochoven et Tijt datum. 

 

BP 1182 p 055r 04 do 08-04-1400.  

Nijcholaus zvw Johannes van Brabant van den Dungen verkocht aan Ghibo gnd 

Wouters soen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een akker, gnd die Kromakker, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Dungen, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde 

Nijcholaus anderzijds, belast met de onraad. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis de Brabant van den Dungen hereditarie 

vendidit [G]hiboni dicto Wouters soen hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex quodam agro (dg: d) terre 

dicto die Crumacker sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Dungen inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter (dg: 

dicti) hereditatem dicti Nijcholai ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus dictis 

onraet exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 055r 05 do 08-04-1400.  

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (ma 02-

02-1400), met 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, de cijns van het jaar 

van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes 

van Best en Paulus van Dormalen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a purificatione proxime 

preterita sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XII 

novos! Gelre gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis. Acta in camera presentibus dictis scabinis magistro Johanne 

de (dg: Be) Best Paulo de Dormalen datum anno CCCC mensis aprilis die 

octava hora none in camera scriptorum. 

 

BP 1182 p 055r 06 do 08-04-1400.  

(dg: Rodolphus gnd Roef en Johannes). 

 

(dg: Rodolphus et Jo dictus Roef et Johannes). 

 

BP 1182 p 055r 07 do 08-04-1400.  

Hermannus Swertveger zv Arnoldus Cleijnnael beloofde aan Henricus 

Maechelini 70 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Hermannus Swertveger filius Arnoldi Cleijnnael promisit super omnia 

Henrico Maechelini septuaginta novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis (dg: nativitatis) 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 055r 08 do 08-04-1400.  

De broers Rodolphus gnd Roef en Johannes, kvw Johannes van den Beemde, 

droegen over aan Hermannus gnd Swertveger zv Arnoldus Cleijnnael een 
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hoeve1,2, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, met toebehoren, zoals de 

hoevenaar die hoeve thans bezit, en met de vrijheden en rechten die bij 

deze hoeve horen, zoals die vrijheden en rechten ook behoren aan andere 

hoeven van wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder, welke hoeve voornoemde 

broers Rodolphus en Johannes in pacht verkregen3 hadden van Henricus zvw 

Maechelinus van Utrecht, belast met cijnzen en de pacht in de brief 

vermeld. De brief overhandigen aan Johannes zvw Henricus van Jans. 

 

Solvit. 

Rodolphus dictus Roef et Johannes fratres liberi quondam Johannis van den 

Beemde !mansum quendam mansum situm in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout colonus dicti mansi huiusmodi 

mansum cum eius attinentiis ad presens colit et possidet atque cum 

libertatibus et juribus [ad] dictum mansum spectantibus prout huiusmodi 

libertates et jura ad alios mansos quondam domini Willelmi de Buscho 

militis ibidem pertinere dinoscuntur #et# quem mansum cum suis 

attinentiis libertatibus et juribus predictis antedicti Rodolphus et 

Johannes fratres erga Henricum filium quondam Maechelini de Traiecto 

Inferiori (dg: pro duobus gross) ad pactum acquisiverant prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Hermanno dicto (dg: de) Swertveger 

filio Arnoldi Cleijnnael cum litteris et jure promittentes (dg: s) 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere exceptis censibus et paccione in dictis litteris contentis. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni filio quondam Henrici van 

Jans. 

 

BP 1182 p 055r 09 do 08-04-1400.  

Henricus Maechelini verklaarde dat voornoemde broers Rodolphus en Johannes 

alle achterstallige termijnen hebben geleverd van de b-erfpacht van 21 mud 

rogge, die hij uit voornoemde hoeve heeft. De brief overhandigen aan 

voornoemde Hermannus. 

 

Solvit. 

Henricus Maechelini recognovit fore satisfactum per dictos Rodolphum et 

Johannem de omnibus arrestadiis sibi restantibus de hereditaria paccione 

XXI modiorum quam ex dicto manso habet s[olvendam]. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Hermanno. 

 

BP 1182 p 055r 10 do 08-04-1400.  

Albertus zvw Baudewinus smid van Os beloofde aan Henricus Ghisel van Eirde 

20 gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Albertus filius quondam Baudewini fabri de Os promisit super omnia 

Henrico Ghisel de Eirde XX gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 055r 11 do 08-04-1400.  

(dg: Willelmus van Zelant zvw Rodolphus van Zelant). 

 

(dg: Willelmus de Zelant filius quondam Rodolphi de Zelant). 

 

BP 1182 p 055r 12 do 08-04-1400.  

Elizabeth wv Rodolphus van Zelant en haar zoon Willelmus verkochten aan 

                         
1 Zie → BP 1182 p 400v 01 do 21-04-1401, verklaring dat alle achterstallige 

termijnen van pachten en cijnzen zijn geleverd. 
2 Zie → BP 1182 p 400v 05 do 21-04-1401, overdracht van de hoeve. 
3 Zie ← BP 1180 p 047r 03 do 18-12-1393, uitgifte van de hoeve. 
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Johannes zvw Johannes Zebrechts soen 2 morgen land, in Nuland, achter in de 

plaats gnd Elijaes Hoeve, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Nuland 

enerzijds en Hermannus Plaetmaker anderzijds, met recht van weg vanaf de 

gemene dijk daar vóór richting de kerk van Nuland tot aan voornoemde 2 

morgen over erfgoederen die daar liggen, belast met 4 roeden zegedijk en 4 

roeden waterlaat voor voornoemde 2 morgen gelegen en 4 roeden zegedijk en 4 

roeden waterlaat aldaar achter voornoemde 2 morgen gelegen.  

 

Elizabeth relicta quondam Rodolphi de Zelant cum tutore et Willelmus eius 

filius duo iugera terre sita in parochia de Nuwelant #retro# in loco 

dicto Elijaes Hoeve inter hereditatem spectantem ad e[cclesia]m de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Hermanni Plaetmaker ex !uno (dg: ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Johannis Zebrechts 

soen promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor virgatis ag zegedike) simul cum 

(dg: vico) jure viandi et eundi et redeundi et pergendi a (dg: communiate 

ibidem) communi aggere ibidem (dg: usque) ante versus ecclesiam de 

Nuwelant usque ad dicta duo iugera terre per hereditates ibidem sitas ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Johannis Zebrechts 

soen promittentes #cum tutore# indivisi super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis quatuor virgatis aggeris dicti zegedike 

et quatuor virgatis aqueductus ibidem ante dicta duo iugera terre et 

quatuor (dg: iugera) virgatis aggeris dicti zegedijc et quatuor virgatis 

aqueductus ibidem (dg: ante dicta duo iugera terre sitis) retro dicta duo 

iugera terre sitis. Testes ....... .......  

 

1182 p.056v. 

 quinta post judica: donderdag 08-04-1400. 

 

BP 1182 p 056v 01 do 08-04-1400.  

Ghiselbertus zvw Hugo gnd Swartoge van Empel verkocht aan Arnoldus Hoernken 

een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft in een kamp, 4 morgen groot, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd die Cort Beemden, tussen Henricus Aben soen enerzijds en wijlen 

Lambertus Raet anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed behorend aan 

de kerk van Empel en met het andere eind aan Arnoldus van Eijndoven, belast 

met een cijns van 1 oude schild aan voornoemde koper. 

 

Ghiselbertus filius quondam Hugonis dicti Swartoge de Empel hereditarie 

vendidit Arnoldo Hoernken hereditarium censum unius aude scilt Francie 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: duobus 

iugeribus terre sitis in .. jurisdictione) medietate ad dictum venditorem 

spectante in quodam campo quatuor iugera terre continente sito in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Cort Beemden inter 

hereditatem Henrici Aben soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Lamberti Raet ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Empel (dg: pro) et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi 

de Eijndoven ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu unius aude scilt 

dicto emptori exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Loze 

et Tijt datum quinta post judica. 

 

BP 1182 p 056v 02 do 08-04-1400.  

Johannes zvw Wellinus van Yssche ev Margareta dvw Johannes zvw Godefridus 

Marcelijs soen verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes Boudens soen 1 morgen 

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Bellenbroec, tussen Wautgherus 

zvw Martinus Luden soen enerzijds en voornoemde Nijcholaus zvw Johannes 

Boudens soen anderzijds, met recht van weg vanaf de gemeint aldaar over 

andere erfgoederen die daar liggen van wijlen voornoemde Johannes zvw 

Godefridus Marcelijs soen tot aan voornoemde morgen, belast met ½ oude 
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groot en 5 schelling oude pecunia aan de grondheer. 

 

Johannes filius quondam #Wellini# de Yssche #maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Johannis (dg: Johannis dicti Marcelijs 

soen) filii quondam Godefridi Marcelijs soen# unum iuger terre situm in 

parochia de Gestel prope Herlaer in loco dicto Bellenbroec inter 

hereditatem Wautgheri filii quondam Martini Luden soen ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai filii quondam Johannis Boudens soen ex alio ut 

{hier een + teken in margine sinistra, tussen de regels; BP 1182 p 056v 

03 invoegen} dicebat hereditarie vendidit dicto Nijcholao filio quondam 

Johannis Boudens soen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo (dg: domini du fundi 

et hereditario censu) et quinque solidis antique pecunie domino fundi 

annuatim exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 056v 03 do 08-04-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 056v 02}. 

+ simul cum via ad dictum iuger terre spectante scilicet veniendi 

(dg:ibid) #et redeundi et pergendi# a communitate ibidem per alias 

hereditates dicti quondam Johannis filii quondam Godefridi Marcelijs soen 

#ibidem sitas# usque ad dictum iuger terre. 

 

BP 1182 p 056v 04 do 08-04-1400. 

Mathias Spormer zvw Johannes Spormer van Os ev Elizabeth dvw Johannes van 

Gael verkocht aan Denkinus Scuerman een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

die wijlen Laurencius Boijen grootvader van voornoemde Elizabeth beurde, 

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

en erf, waarin Johannes Carnau woonde, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Kolperstraat, naast erfgoed van wijlen Theodericus gnd Sceijfarts, welke 

cijns nu geheel aan voornoemde Mathias behoort. 

 

Mathias Spormer filius quondam Johannis Spormer (dg: -s) de Os maritus et 

tutor legitimus (dg: L) Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de 

Gael hereditarium censum (dg: ..) quadraginta solidorum monete quem 

Laurencius quondam Boijen (dg: solvendum) avus olim dicte Elizabeth 

solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo 

et area in qua Johannes Carnau morari consuevit (dg: sit) sita in Busco 

(dg: in v) ad vicum dictum Colperstraet contigue juxta hereditatem 

quondam Theoderici dicti Sceijfarts et quem censum XL solidorum dictus 

Mathias nunc ad se integraliter spectare dicebat hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Denkino Scuerman promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 056v 05 do 08-04-1400.  

Arnoldus Hoernken verhuurde aan Ghiselbertus zvw Hugo gnd Swartoge van 

Empel 1 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd den Hoernic Camp, naast 

wijlen Theodericus Luwe van Empel, voor een periode van 8 jaar, ingaande 

Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1401), per jaar voor 3 Stramprooise gulden oof 

de waarde, met Sint-Martinus te betalen. Eén brief voor voornoemde 

Arnoldus. 

 

Arnoldus Hoernken unum iuger terre situm in jurisdictione de Empel ad 

locum dictum den Hoernic Camp iuxta hereditatem quondam Theoderici Luwe 

de Empel (dg: ex uno et inter h) prout ibidem situm est ut dicebat (dg: 

here) locavit recto locacionis modo Ghiselberto filio quondam Hugonis 

dicti Swartoge de Empel ab eodem ad spacium (dg: novem) #octo# annorum a 

festo beati Petri ad cathedram sine medio sequentium possidendum anno 

quolibet dictorum (dg: novem) #octo# annorum pro tribus Stramproetsche 

gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum (dg: novem) 

#octo# annorum Martini et pro primo termino Martini proxime futuro 

promittens warandiam pro premissis et obligationem deponere et alter 
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repromisit super omnia. Testes datum supra. Et erit una littera pro dicto 

Arnoldo. 

 

BP 1182 p 056v 06 do 08-04-1400.  

Albertus van Lijt zvw Petrus van Lijt smid droeg over aan Paulus gnd 

Henrics soen van Geffen bakker (1) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Gerardus zv Rodolphus gnd Hals enerzijds en Petrus gnd 

Everaets soen anderzijds, (2) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Vliedert, tussen Theodericus zvw Franco van Orthen enerzijds en 

Theodericus van Enghelant anderzijds, (3) 1 morgen land, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd dat Ledebroec, tussen Thomas van Hijntham 

enerzijds en Henricus gnd Lemmens soen anderzijds, (4) een tuin, in 

Rosmalen, beiderzijds tussen een gemene weg, aan voornoemde Albertus 

gerechtelijk verkocht door voornoemde Paulus Henrics soen. 

 

Albertus de Lijt filius quondam Petri de Lijt fabri unum iuger terre 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem 

Gerardi filii Rodolphi dicti Hals ex uno et inter hereditatem Petri dicti 

Everaets soen ex alio (dg: atiq) atque unum iuger terre situm in dicta 

parochia in loco dicto die Vliedert inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Franconis de Orthen ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Enghelant ex alio atque unum iuger terre situm (dg: in dicta parochia 

infra libertatem) infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum dat 

Ledebroec inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno (dg: et inter) et 

inter hereditatem Henrici dicti Lemmens soen ex alio necnon quendam ortum 

situm in dicta parochia inter communem plateam ex utroque latere 

coadiacentem venditos dicto Alberto a Paulo dicto Henrics soen de Geffen 

pistore per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Paulo Henrics soen cum litteris et 

jure promittens super omnnia ratam servare et obligationem (dg: d) ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 056v 07 do 08-04-1400.  

Petrus Loekart gaf uit aan Petrus zvw Johannes gnd Wellens soen een erfgoed 

in Vught Sint-Lambertus, tussen kvw Petrus Boelant enerzijds en Godefridus 

van Lijt anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het 

gemene water; de uitgifte geschiedde voor 4 pond 8 schelling geld, 20 

hoenderen, 4 schelling voornoemd geld, 3 lopen rogge, Bossche maat, en 

thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Petrus Loekart quandam hereditatem sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti inter hereditatem liberorum quondam Petri Boelant ex uno et 

inter hereditatem Godefridi de Lijt ex alio tendentem a communi platea 

retrorsum ad communem aquam ut dicebat dedit ad hereditarium #pactum# 

Petro filio quondam Johannis dicti Wellens soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro quatuor libris et octo solidis monete et pro XX pullis 

(dg: annuatim) et pro quatuor solidis monete predicte et pro tribus 

lopinis siliginis (dg: an) mensure de Busco annuatim exinde solvendis 

dandis !sibi etc atque pro hereditaria paccione duorum 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. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 056v 08 do 08-04-1400.  

Voornoemde Petrus zvw Johannes Wellens soen beloofde aan Petrus Loekart 45 

Hollandse gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1401) te betalen en te leveren. 
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Dictus Petrus filius quondam Johannis Wellens soen promisit super omnia 

Petro Loekart XLV Hollant gulden seu valorem et unum modium siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 056v 09 do 08-04-1400.  

Willelmus Bijeken Godevarts soen en Bartolomeus gnd Meus Wegen beloofden 

aan Ghibo Kesselman de jongere 20 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Willelmus Bijeken Godevarts (dg: so) soen (dg: promisit super omnia) et 

Bartolomeus dictus Meus Wegen promiserunt indivisi super omnia Ghiboni 

Kesselman #juniori# XX novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 056v 10 do 08-04-1400.  

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit (dg: s) alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 056v 11 do 08-04-1400.  

Johannes van Merlaer zvw Egidius zvw Rodolphus van Merlaer droeg over aan 

Arnoldus zv voornoemde Rodolphus van Merlaer een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1 mudzaad 

roggeland, in Uden, ter plaatse gnd in die Bijesen, tussen de plaats gnd 

Steenvoert enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht hr Walterus 

Meelman priester, tbv Aleijdis wv voornoemde Egidius en kv door wijlen 

voornoemde Egidius verwekt bij voornoemde Aleijdis, gekocht had van 

voornoemde Rodolphus van Merlaer, en welke pacht nu geheel aan hem behoort. 

 

Johannes de Merlaer filius quondam Egidii filii (dg: qu) quondam Rodolphi 

de Merlaer hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis (dg: et) ex modiata terre siliginee 

sita in parochia de Uden in loco dicto in die Bijesen inter locum dictum 

Steenvoert ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex! quam paccionem 

dominus Walterus Meelman presbiter ad opus Aleijdis relicte dicti quondam 

Egidii (dg: ad) et ad opus liberorum ab eisdem quondam Egidio et Aleijde 

pariter genitorum erga dictum Rodolphum de Merlaer emendo acquisiverat 

prout in litteris (dg: hereditarie supportavit) et quam paccionem nunc ad 

se integraliter spectare dicebat hereditarie supportavit Arnoldo filio 

dicti Rodolphi de Merlaer cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.057r. 

 quinta post judica: donderdag 08-04-1400. 

 

BP 1182 p 057r 01 do 08-04-1400.  

Johannes van Merlaer zvw Egidius zvw Rodolphus van Merlaer droeg over aan 

Arnoldus zv voornoemde Rodolphus van Merlaer een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin 

en kamp van voornoemde Rodolphus, in Uden, ter plaatse gnd die Biesen, 

tussen wijlen Thomas gnd Snijder enerzijds en de waterlaat gnd die Leijde 

Grave anderzijds, (2) 1 bunder beemd van voornoemde Rodolphus, in Uden, ter 

plaatse gnd in die Nederbeemde, welke pacht wijlen voornoemde Egidius 

gekocht had van zijn voornoemde vader Rodolphus, en welke pacht nu geheel 

aan hem behoort. De pacht wordt voortaan in voornoemd huis geleverd. 

 

Johannes de Merlaer filius quondam Egidii filii quondam Rodolphi de 

Merlaer hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo orto et quodam campo (dg: 
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sit) dicti Rodolphi sitis in parochia! in loco dicto die Biesen inter 

hereditatem quondam Thome dicti Snijder ex uno et inter aqueductum dictum 

die (dg: Lij Leij G) Leijde Grave ex alio atque ex uno bonario prati 

dicti Rodolphi sito in dicta parochia in loco dicto in die Nederbeemde 

quam paccionem dictus quondam (dg: Rodolphus) Egidius erga dictum 

Rodolphum suum patrem emendo acquisiverat prout in litteris (dg: he) et 

quam paccionem nunc ad se integraliter spectare! hereditarie supportavit 

Arnoldo filio dicti Rodolphi de Merlaer (dg: pro) cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dicta paccio nunc erit deliberandus! in 

dicta domo (dg: testes datum supra) et non alibi petetur deliberatione! 

eius paccionis. Testes (datum supra) Loze et Tijt datum quinta post 

judica. 

 

BP 1182 p 057r 02 do 08-04-1400.  

Engbertus Ronc ev Truda dvw Johannes Becker van Hijntham deed tbv (1) 

Henricus zvw Thomas nzvw Henricus Maes soen afstand van een hofstad van 

wijlen Henricus Maes soen en alle erfgoederen en goederen, die Henricus 

Maes soen van Hijntham vermaakt had aan zijn zoon Thomas, en tbv {of is dit 

dezelfde!?} (2) Henricus nzvw voornoemde Thomas nzvw Henricus Maes soen van 

alle goederen, die wijlen voornoemde Thomas had en die behoorden aan wijlen 

voornoemde Henricus Maes soen. 

 

Engbertus Ronc maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris filie quondam 

Johannis (dg: B pis) Becker de Hijntham super (dg: domist) #domistadio 

quondam Henrici Maes soen et super# omnibus hereditatibus et bonis que 

Henricus Maes soen de Hijntham Thome suo filio legaverat ut dicebat ad 

opus Henrici filii quondam (dg: dicti Henrici) Thome filii naturalis 

quondam Henrici Maes soen renunciavit (dg: promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui depo) et super omnibus bonis que 

dictus quondam Thomas habuit et que spectabant ad dictum quondam Henricum 

Maes soen ut dicebat (dg: supportavit) ad opus Henrici filii naturalis 

eiusdem quondam Thome filii naturalis quondam Henrici Maes soen 

renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 057r 03 do 08-04-1400.  

Willelmus, Mechtildis en Hilla, kvw Gerardus gnd Metten soen, verkochten 

aan Arnoldus Nollen zvw Henricus van Geffen (1) de helft in een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, in Nuland, tussen Johannes Kepken zv Willelmus 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) de helft in een stuk land, in 

Geffen, tussen Petrus Emonts soen enerzijds en Theodericus Peters soen 

anderzijds, de helft van al deze goederen belast met 2 zester rogge 

erfpacht, Bossche maat, aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Willelmus (dg: filius) Mechtildis et Hilla liberi quondam Gerardi dicti 

Metten #soen# cum tutore (dg: domum) medietatem ad se spectantem in (dg: 

in) domo et orto et (dg: dimidia) hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de (dg: G) Nuwelant inter hereditatem Johannis Kepken filii 

Willelmi ex uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam ex alio atque 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Geffen 

inter hereditatem Petri Emonts soen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici (dg: Peters) Peters soen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo Nollen filio quondam Henrici de Geffen promittentes 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus sextariis siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Busco mense sancti spiritus in Busco ex dicta medietate premissorum de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 057r 04 do 08-04-1400.  

Willelmus zvw Rijcoldus van der Voert: een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Delscot, tussen Henricus gnd Ghenen soen enerzijds en kvw {niet 
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afgewerkt contract}. 

 

Willelmus filius quondam Rijcoldi van der Voert quandam peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot inter hereditatem 

Henrici dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam. 

 

BP 1182 p 057r 05 do 08-04-1400.  

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan Willelmus 

van den Velde, tbv zijn broer Johannes van den Velde, een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde Ghevardus met Lichtmis 

beurde, gaande uit een stuk land, 2 mud rogge groot, van wijlen de broers 

Jacobus van den Berge en Eligius van den Berghe, in Boxtel, in Liemde, 

tussen Gertrudis van der Laerscot en haar kinderen enerzijds en de gemene 

weg die loopt naar de molen van Casteren anderzijds. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam dictus quondam 

Ghevardus solvendam habuit hereditarie purificationis ex pecia terre duos 

modios siliginis in semine capiente quondam (dg: l) Jacobi van den Berge 

et Eligii van den Berghe (dg: -r) fratrum sita in parochia de Bucstel 

(dg: j) in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem Gertrudis van der 

Laerscot (dg: ex uno) et eius liberorum ex uno et inter (dg: l) communem 

viam tendentem ibidem versus molendinum de Casteren ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo van den Velde (dg: filio quo) ad opus 

Johannis van den Velde sui fratris promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 057r 06 do 08-04-1400.  

(dg: Henricus Maechelini: een stuk land). 

 

(dg: Henricus Maechelini peciam terre). 

 

BP 1182 p 057r 07 do 08-04-1400.  

Henricus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven gaf uit aan 

Willelmus Rijcouts soen 2 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Delscot, tussen voornoemde Willelmus Rijcauts soen enerzijds en Rijcoldus 

Herincs soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot? aan de 

grondheer en thans voor een n-erfcijns van 7 pond geld, met Kerstmis te 

betalen. Bij het meten moet meegeneomen worden de dijk die naast voornoemde 

2 bunder ligt: tezamen zal dit 2 bunder zijn. 

 

Henricus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven duo 

bonaria prati sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot inter 

hereditatem Willelmi Rijcauts soen ex uno et inter hereditatem Rijcoldi 

Herincs soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium #censum# pactum 

dicto Willelmo (dg: filio .) Rijcouts soen ab eodem hereditarie 

possidenda pro duobus antiquis! domino fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria (dg: paccione d) censu septem librarum monete dando 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod in mensurando dicta bonaria debet 

commensurari et simul mensurari agger situs (dg: cont) ibidem contigue 

juxta dicta duo (dg: b) bonaria terre sic mensurato simul continebit duo 

bonaria. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 057r 08 do 08-04-1400.  

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Henricus van Broechoven 60 

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

betalen. 
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Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Henrico de Broechoven LX 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 057r 09 do 08-04-1400.  

Arnoldus Vrient van Waderle beloofde aan hr Gheerlacus van Ghemert, tbv de 

kerkfabriek van Sint-Oda in Sint-Oedenrode, gedurende 18 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Lichtmis, 5 Hollandse gulden, muntslag van graaf 

Willelmus of de waarde, te betalen. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle promisit super habita et habenda (dg: se) 

domino Gheerlaco de Ghemert ad opus #fabrice# ecclesie sancte Ode 

Rodensis quod ipse Arnoldus Vrient dabit et exsolvet dicte fabrice dicte 

ecclesie ad spacium (dg: novem) #XVIII# annorum datam presentium sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: novem) #XVIII annorum# 

quinque Hollant gulden de ?cugiu comitis Willelmi (dg: he) seu valorem 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro et sic 

deinceps dictis aliis (dg: octo) #XVII# annis sequentibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 057r 10 do 08-04-1400.  

Theodericus Matheus soen van Empel verhuurde, voor de duur van het leven 

van voornoemde Theodericus, aan Willelmus zvw Theodericus Proefts van Empel 

2 stukken land, in Meerwijk, (1) ter plaatse gnd in den Roetsche Camp, 

tussen Stephanus zv Johannes Stevens soen enerzijds en Ghiselbertus Proefts 

soen anderzijds, (2) ter plaatse gnd den Hoevel, tussen Arnoldus van 

Ghewanden enerzijds en Stephanus Raets soen anderzijds, per jaar voor 4¾ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen. Willelmus zal 

een afscheiding onderhouden in Meerwijk, ter plaatse gnd Hoevel, en een 

deel van de dijk, ongeveer 6 voet groot, in Meerwijk, ter plaatse gnd den 

Oestennen Grave, tussen de dijk van kv Henricus Jonghe Heijn en de dijk van 

Johannes Henrics soen {p.058}. 

 

Solverunt ambo. 

Theodericus (dg: de Empel) Matheus soen de Empel duas pecias terre sitas 

in jurisdictione de Merewijc quarum una ad locum dictum in den Roetsche 

(dg: S) Camp inter hereditatem (dg: Johannis) Stephani filii Johannis 

Stevens soen ex uno et inter hereditatem Ghiselberti Proefts soen [ex 

alio] et altera ad locum dictum den Hoevel inter hereditatem Arnoldi de 

Ghewanden ex uno et inter hereditatem Stepha[ni] Raets soen ex alio sunt 

site ut dicebat locavit recto locacionis modo (dg: -s) Willelmo filio 

quondam Theoderici Proefts de Empel ab eodem quamdiu dictus Theodericus 

vixerit in humanis et non ultra possidendas #anno quolibet# pro quinque 

novis Gelre gulden minus una (dg: quar) quarta parte unius novi Gelre 

gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet quamdiu dictus 

Theodericus vixerit in humanis (dg: pa) nativitatis Domini promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super omnia (dg: pro) habita et habenda (dg: tali) et 

quod ipse Willelmus quandam sepem ad premissa spectantem (dg: sitam) 

consistentem in dicta jurisdictione ad locum dictum Hoevel atque parte[m] 

aggeris sex pedatas vel circiter continentem sitam (dg: a) in dicta 

jurisdictione ad locum dictum den Oestennen Gra[ve] (dg: a) inter aggerem 

(dg: Jo here) liberorum Henrici Jonghe He[ij]n (dg: -e ex alio) et inter 

aggerem Johannis Henrics soen ad vitam dicti Theoderici in bona 

disposicione observabit quod dicto Theoderico 

 

1182 p.058v. 

 quinta post judica: donderdag 08-04-1400. 

 

BP 1182 p 058v 01 do 08-04-1400. 
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et supra eius hereditates dampna exinde non eveniant ad vitam dicti 

Theoderici etc et cum dictus Theodericus mortuus fuerit. Testes Loze et 

!et Tijt datum quinta post judica. 

 

BP 1182 p 058v 02 do 08-04-1400.  

Henricus Rover zvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Arnoldus 

van Vladeracken de helft in 3 morgen land, in Nuland, in een kamp gnd die 

Lijtse Hoeve, welk kamp 7 morgen groot is en gelegen is naast wijlen 

Wijnricus van Oijen, van welke 3 morgen Johannes gnd Nollekens verwer de 

andere helft eertijds gekocht had van voornoemde Henricus Rover, deze helft 

belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Henricus (dg: filius) Rover filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

(dg: unum et dimidium iugera terre) medietatem ad se spectantem in tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de (dg: Nuwelant in Roesmalen) de 

Nuwelant in quodam campo dicto die Lijtsche Hoeve qui campus continet 

septem iugera terre et est situs contigue iuxta hereditatem quondam 

Wijnrici de Oijen et de quibus tribus iugeribus terre reliquam medietatem 

Johannes dictus Nollekens tinctor erga dictum Henricum Rover dudum emendo 

acquisiverat ut dicebat prout ibidem sita est et ad dictum Henricum Rover 

dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de 

Vladeracken promittens super omnia (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad (dg: 

p) dictam medietatem de jure spectantibus. Testes Tijt et Vlochoven datum 

supra. 

 

BP 1182 p 058v 03 do 08-04-1400.  

Arnoldus van Vladeracken zvw Gerardus van Vladeracken droeg over aan zijn 

broer Johannes Coptiten, tbv zijn broer Jacobus van Vladeracken, 1½ morgen 

land, gelegen voor Engelen, in een kamp, 4½ morgen groot, tussen Johannes 

van de Dijk enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds, welke 1½ morgen wijlen 

voornoemde Gerardus van Vladeracken gekocht had van de stad Den Bosch, 

welke 1½ morgen nu aan hem behoren. Henricus Rover zvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken, Johannes Daneels en Arnoldus van Vladeracken zv Petrus deden 

afstand, en beloofden nimmer hierop rechten te doen gelden mbv brieven, 

beloften en bezwaringen, aan hen gedaan. 

 

Arnoldus de Vladeracken filius quondam Gerardi de Vladeracken unum et 

dimidium iugera terre sita ante Engelen in quodam campo quatuor et 

dimidium iugera terre continente sita ante Engelen inter hereditatem 

Johannis (dg: vand) de Aggere ex uno et inter hereditatem Arnoldi Heijme 

ex alio que unum et dimidium iugera terre dictus quondam Gerardus de 

Vladeracken erga oppidum de Busco emendo acquisiverat prout in litteris 

vero sigillo etc continetur (dg: here) et (dg: qu) que unum et dimidium 

iugera terre nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Coptiten suo fratri ad opus Jacobi de Vladeracken sui fratris cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto Henricus Rover filius quondam Rodolphi 

Rover de Vladeracken #Johannes Daneels et Arnoldus de Vladeracken filius 

Petri# super dictis uno et dimidio jugeribus terre et jure ad opus Jacobi 

renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et ad et supra 

dicta unum et dimidium iugera terre numquam jus prosequi et petere vigore 

quarumcumque litterarum (dg: sibi a dicto ?g) seu promissionum et 

obligationum sibi aut alteri persone ad opus (dg: eiusdem Henrici) 

#eorundem# datarum et promissarum et factarum a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem. Testes (dg: datum supra) Tijt et Wolph datum 

supra. 

 

BP 1182 p 058v 04 do 08-04-1400.  

Arnoldus van (dg: Vladeracken zoals hierboven). 
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Arnoldus de (dg: Vladeracken ut supra he). 

 

BP 1182 p 058v 05 do 08-04-1400.  

Arnoldus zvw Gerardus van Vladeracken droeg over aan Goeswinus zvw Hubertus 

Steenwech, tbv kvw voornoemde Hubertus Steenwech, door wijlen voornoemde 

Hubertus verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina dvw Goeswinus van den 

Steen, (1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een deel van een tuin, 

die ligt achter de tuin van Johannes gnd Cortroc, tussen erfgoed van 

Willelmus van Waderle enerzijds en een gemene steeg anderzijds, welke cijns 

aan hem was overgedragen door Johannes zvw Danijel van Vladeracken, (2) een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van 

Godescalcus van Hijntham enerzijds en erfgoed van Gerardus Vuchts 

anderzijds, welke cijns voornoemde Arnoldus gekocht4 had van Petrus zvw 

Danijel van Vladeracken. Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken, 

Johannes Daneels en Arnoldus van Vladeracken zv Petrus deden afstand en 

beloofden nimmer rechten hierop te doen gelden mbv brieven, beloften en 

bezwaringen aan voornoemde Henricus gedaan. 

 

Arnoldus filius quondam Gerardi de Vladeracken hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quadam parte orti siti retro ortum Johannis dicti Cortroc inter 

hereditatem Willelmi de Waderle ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem stegam ex alio supportatum sibi a Johanne filio quondam 

Danijelis de Vladeracken prout in litteris atque hereditarium censum 

triginta solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et area 

sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem Godescalci de Hijntham 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Vuchts ex alio (dg: qu ce) quem 

censum dictus Arnoldus erga Petrum [filium] quondam Danijelis de 

Vladeracken emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Goeswino filio quondam Huberti Steenwech ad opus (dg: ad opus) liberorum 

quondam #eiusdem# Huberti Steenwech ab eodem quondam Huberto et Cristina 

sua uxore filia quondam Goeswini van #van den Steen pariter genitorum# 

(dg: j) cum litteris et (dg: ..) aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Henricus 

(dg: Ro) filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken (dg: super dictis 

censibus et jure ad opus dictorum liberorum) Johannes Daneels et Arnoldus 

de Vladeracken filius Petri super dictis censibus ad opus #dictorum 

liberorum# renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et quod 

ipse ad et supra dictos census numquam jus prosequentur nec petent vigore 

quarumcumque litterarum seu promissionum et obligationum sibi vel alteri 

persone ad opus eiusdem Henrici datarum et promissarum et factarum a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 058v 06 do 08-04-1400.  

Willelmus zvw Rijcoldus van der Voert droeg over aan Johannes zvw Johannes 

Rijcouts soen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Henrics gnd Ghenen soen enerzijds en kvw Johannes gnd Rijcouts soen 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Willelmus gekocht had van Godescalcus 

zv Albertus van Kessel, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Willelmus beloofd had hieruit te leveren aan 

voornoemde Godescalcus. 

 

Willelmus filius quondam Rij[co]ldi van der Voert (dg: p) quandam peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum communiter Delscot 

inter hereditatem Henrici dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis dicti Rijcouts soen ex alio quam peciam terre 

dictus Willelmus erga Godescalcum filium (dg: Albertum) Alberti de Kessel 

                         
4 Zie ← BP 1179 p 067r 06 do 15-06-1391, verkoop van de erfcijns. 
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emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Johannis Rijcouts soen (dg: pro) cum litteris et (dg: a) 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam dictus Willelmus promisit se daturum et soluturum #annuatim# 

dicto Godescalco ex pecia terre predicta prout in litteris dicebat 

contineri et quam paccionem dictus Johannes filius [quon]dam Johannis 

Rijcouts soen nunc deinceps solvere (dg: so) tenetur annuatim ex pecia 

terre predicta juxta continentiam litterarum inde confectarum ut idem 

Johannes recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 058v 07 do 08-04-1400.  

Johannes van Orten zvw Willelmus van Orten beloofde aan Henricus Steijmpel 

55½ Engelse nobel of de waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-

10-1400) te betalen. 

 

Johannes (dg: vand) de Orten filius quondam Willelmi de (dg: ..) Orten 

promisit super omnia Henrico Steijmpel quinquaginta quinque et dimidium 

Engels nobel seu valorem in auro ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 058v 08 do 08-04-1400.  

Willelmus van Beke zvw Philippus en Theodericus zvw Johannes Baten soen 

beloofden aan Gerardus Molle zvw Andreas Molle 55½ Engelse nobel of de 

waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Willelmus de (dg: V) Beke filius quondam Philippi et Theodericus filius 

quondam Johannis Baten soen promiserunt indivisi super omnia Gerardo 

Molle filio quondam Andree Molle quinquaginta quinque et dimidium Engels 

nobel seu valorem in auro ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 058v 09 do 08-04-1400.  

Hr Adam van Mierde maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes Ridder zv Ghibo Ridder, voornoemde Ghibo, Johannes zvw 

Petrus Emmen soen van Crumvoert, Henricus van der Aa zvw Johannes gnd 

Middelrode, Walterus Scoerwegge, Arnoldus zvw Johannes gnd Floren soen 

alias gnd ?Adelisen soen, de broers Henricus, Nijcholaus en Jacobus, kvw 

Jacobus Hasselt, Arnoldus zv Petrus gnd Moelnere van Hoculen, Arnoldus, 

Walterus en Johannes van den Eijnde, Johannes Meester, Johannes zvw 

Arnoldus Lemmens soen en Henricus Weijhaze alias gnd Steenken met hun 

goederen. 

 

Dominus Adam de Mierde omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Ridder filium Ghibonis Ridder et per (dg: Gh) eundem Ghibonem et 

Johannem filium quondam Petri Emmen soen de Crumvoert et per Henricum van 

der Aa filium quondam Johannis dicti Middelrode et per Walterum 

Scoerwegge et Arnoldum filium quondam Johannis dicti Floren soen alias 

dictum ?Adelisen soen et per Henricum Nijcholaum et Jacobum fratres 

liberos quondam Jacobi (dg: vand) uter Hasselt et per Arnoldum filium 

Petri dicti Moelnere de Hoculen Arnoldum Walterum et Johannem van den 

Eijnde et per Johannem Meester et per Johannem filium quondam Arnoldi 

Lemmens soen et per Henricum Weijhaze alias dictum Steenken (dg: cum) seu 

per eorum alterum cum suis bonis seu bonis alterius eorundem ut dicebat 

calumpniavit. Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

1182 p.059r. 

 quinta post judica: donderdag 08-04-1400. 

 sexta post judica: vrijdag 09-04-1400. 
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BP 1182 p 059r 01 do 08-04-1400. 

Vrouwe Katherina van Manderic dvw Reijnerus van Aelst, Johannes zv 

Wolphardus, Zibertus van Hoculem en Theodericus Storme gewantsnijder 

beloofden aan mr Gheerlacus van Ghemert 125 Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Domina Katherina de Manderic filia quondam Reijneri de Aelst Johannes 

filius Wolphardi Zibertus de !Hoiculem et Theodericus Storme rasor 

pannorum promiserunt indivisi super omnia magistro Gheerlaco de Ghemert 

centum et XXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Loze et Tijt datum quinta post judica. 

 

BP 1182 p 059r 02 do 08-04-1400. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Prima promisit super omnia indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 059r 03 vr 09-04-1400. 

Matheus Luwe vleeshouwer beloofde aan Johannes Loijer zvw Johannes Loijer 

250 Gentse nobel of de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen 

aanstaande (za 01-05-1400) te betalen. 

 

Matheus Luwe carnifex promisit super omnia Johanni (dg: f) Loijer filio 

quondam Johannis Loijer ducentos et quinquaginta (dg: Gen) Gentsche nobel 

seu valorem ad festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: Tijt) Loze et Wolph datum sexta post 

judica. 

 

BP 1182 p 059r 04 vr 09-04-1400. 

Hermannus die Raet van Velpe verkocht aan Johannes gnd Sceffeneer alias gnd 

Peters soen van Druenen een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve, in Velp, tussen 

een zekere Keijser Copkens soen enerzijds en Franco Kempen anderzijds, (2) 

5 morgen land, in Velp, ter plaatse gnd die Heijtmergen, tussen een gemene 

weg enerzijds en eertijds hr Henricus investiet van Loen, nu Hermannus 

Coelen soen, anderzijds, met een eind strekkend aan een kamp, behorend aan 

de stad Grave, welke hoeve en 5 morgen voornoemde verkoper in pacht 

verkregen had van Jacobus Kemp koopman, te weten voor (a) 12 schelling (dg: 

gemeen) paijment en 5 penningen gnd Brabantse aan de grondheer, (b) een 

b-erfpacht van 6 morgen rogge, maat van Grave, aan voornroemde Jacobus 

Kemp, reeds belast met deze grondcijns en pacht. 

 

Hermannus die Raet (dg: he) de Velpe hereditarie vendidit Johanni dicto 

Sceffeneer alias dicto Peters soen de Druenen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicti venditoris 

sito in parochia de Velpe inter hereditatem cuiusdam dicti Keijser 

Copkens soen ex uno et inter hereditatem Franconis Kempen ex alio et ex 

quinque jugeribus terre sitis in dicta parochia (dg: inter) in loco dicto 

die Heijtme[r]gen inter (dg: h) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem #dudum# domini Henrici investiti de Loen (dg: ex alio) nunc 

ad Hermannum Coelen soen !ex alio tendentibus cum uno fine ad (dg: 

communem plateam et cum reliquo) quendam campum spectantem ad oppidum de 

Gravia ut dicebat quos mansum et quinque iugera terre predictos dictus 

venditor erga Jacobum Kemp mercatorem acquisiverat ad pactum scilicet pro 

XII solidis (dg: communis) pagamenti et quinque denariis dictis 

Brabantsche domino fundi exinde solvendis et pro hereditaria paccione sex 

modiorum siliginis mensure de Grave dicto Jacobo Kemp exin[de] solvendis 

ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis dicto censu domini fundi et dicta paccione 
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sex modiorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 059r 05 vr 09-04-1400. 

Margareta wv Jacobus van Vessem dvw Wautgherus gnd die Smijt van Oerle en 

hr Johannes van Vessem, Paulus en Luijtgardis, kv voornoemde Margareta en 

wijlen Jacobus, droegen over aan broeder Bertoldus Wegen, tbv prior en 

klooster van Porta Celi, 57 schelling b-erfcijns, die wijlen voornoemde 

Wautgherus met Sint-Martinus beurde, gaande uit een erfgoed in Oerle, 

tussen Katherina gnd Rutten enerzijds en een weg die voor het erfgoed van 

Arnoldus gnd Snijders loopt anderzijds, welk erfgoed voornoemde Woutgherus 

had uitgegeven aan Henricus van Steensel voor voornoemde 57 schelling 

erfcijns, en welke 57 schelling nu aan hen behoren. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Margareta (dg: reli) relicta quondam Jacobi de Vessem filia quondam 

Wautgheri (dg: dominus Johannes de Vessem) dicti die Smijt de Oerle 

dominus Johannes de Vessem Paulus et Luijtgardis liberi dictorum 

Margarete et quondam Jacobi cum tutore quinquaginta! solidos quos dictus 

quondam Wautgherus solvendos habuit hereditarie Martini ex quadam 

hereditate cum suis attinentiis sita in parochia de Oerle inter 

hereditatem Katherine dicte Rutten et inter plateam que ante hereditatem 

Arnoldi dicti Snijders sita est quam (dg: p) hereditatem cum suis 

attinentiis dictus Woutgherus dederat ad censum Henrico de Steensel 

scilicet pro dictis quinquaginta !septem (dg: soldo) solidis hereditarii 

census ut dicebat et quos quinquaginta !septem solidos hereditarii census 

nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt fratri Bertoldo 

(dg: f) Wegen ad! prioris et conventus de Porta Celi (dg: promittentes 

cum tutore) scilicet cum omnibus arrestadiis sibi deficientibus usque ad 

diem (dg: festm) presentem ut dicebant promittentes (dg: s) cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare. 

 

BP 1182 p 059r 06 vr 09-04-1400. 

Arnoldus Groet Art verkocht aan Willelmus van Ghiessen 4/5 deel of iets 

meer ongeveer in een kamp, in Oss, ter plaatse gnd die Speeldonc, tussen 

Oda wv Johannes gnd Zelen soen enerzijds en kvw Reijmboldus van Ussen en 

een sloot gnd die Hoije Grave anderzijds, dit 4/5 deel belast met een cijns 

van 8 pond geld. 

 

Arnoldus Groet Art (dg: quendam) #quatuor quintas partes (dg: al) et 

aliquid plus vel circiter ad se spectantes in quodam# campo (dg: -um) 

sito (dg: -um) in parochia de Os ad locum dictum die Speeldonc inter 

hereditatem Ode relicte quondam Johannis dicti Zelen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: di) quondam (dg: liberorum) Reijmboldi de 

Ussen et quoddam fossatum dictum die Hoije Grave ex alio (dg: scilicet as 

q) prout huiusmodi quatuor qintas! partes et aliquid plus vel circiter 

ibidem in dicto campo site sunt ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Ghiboni Pels tinctori) #Willelmo de Ghiessen# promittens super omnia 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere excepto hereditario censu 

octo librarum monete ex dictis quatuor quintis partibus vel circiter de 

jure solvendo. Testes Loze et Tijt datum sexta post judica. 

 

BP 1182 p 059r 07 vr 09-04-1400. 

Willelmus Bac verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Bac prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 059r 08 vr 09-04-1400. 

Petrus zv Willelmus gnd Tijmmerman ev Katherina dvw Henricus die Muijs 

verkocht aan Aleijdis ev Bernierus Andries soen, tbv voornoemde Bernierus, 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 
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(1) een huis en tuin, in Breugel, tussen Johannes Moijarts soen enerzijds 

en Katherina wv voornoemde Henricus die Muijs en haar kinderen anderzijds, 

(2) een stuk land, in Breugel, ter plaate gnd op Stoclant, naast Johannes 

gnd Muijs, (3) ¼ deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Wetten, 

die Henricus van Scoeteldonc leverde aan wijlen voornoemde Henricus Muijs, 

gaande uit een streep land, in Nederwetten, achter het woonhuis van 

voornoemde Henricus van Scoeteldonc, de onderpanden reeds belast met 1½ 

lopen rogge, maat van Son. 

 

Petrus filius (dg: q) Willelmi dicti Tijmmerman maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Henrici (dg: de) die Muijs 

hereditarie vendidit Aleijdi uxori Bernieri Andries soen ad opus eiusdem 

(dg: An) Bernieri hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in parochia de 

Broegel inter hereditatem Johannis Moijarts soen ex uno et inter 

hereditatem Katherine relicte dicti quondam Henrici die Muijs et eius 

liberorum ex alio atque ex (dg: si) pecia terre sita in dicta parochia ad 

locum dictum op Stoclant contigue juxta hereditatem Johannis dicti Muijs 

ut dicebat (dg: promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio lopinis siliginis mensure 

de Zonne exinde prius solvendis et sufficientem) atque ex quarta parte ad 

se spectante in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Wetten quam Henricus van Scoeteldonc dicto quondam Henrico Muijs solvere 

consuevit et tenebatur ex quadam strepa terre sita in parochia de (dg: 

Nuenen) de Nederwetten retro domum habitationis (dg: di) eiusdem Henrici 

de Scoeteldonc ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis uno et dimidio lopinis siliginis 

mensure de Zonne exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Loze et domicellus Theodericus datum sexta post judica. 

 

BP 1182 p 059r 09 vr 09-04-1400. 

Ghibo Pels verwer droeg over aan Goeswinus Moedel van der Donc 2 morgen 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Palken Hoeve, tussen Hermannus die 

Greve enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, aan voornoemde Ghibo 

verkocht door Arnoldus van Loet. 

 

Ghibo Pels tinctor duo iugera terre sita in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto Palken Hoeve inter hereditatem Hermanni die Greve ex uno et 

inter (dg: here) fossatum ibidem ex alio in omni ea quantitate qua ibidem 

sita sunt vendita dicto Ghiboni ab Arnoldo de Loet prout in litteris 

hereditarie supportavit Goeswino Moedel (dg: filio .) van der Donc cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 059r 10 vr 09-04-1400. 

Voornoemde Goeswinus Moedel beloofde aan voornoemde Ghibo Pels 110 Gelderse 

gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, of 9 botdrager voor 1 

gulden gerekend of de waarde, met Pasen over 1 jaar (zo 03-04-1401) te 

betalen. 

 

Dictus Goeswinus Moedel promisit super omnia dicto Ghiboni Pels centum et 

decem #Gelre# gulden scilicet X Vleemsche placken seu novem buddrager pro 

quolibet gulden computato seu valorem a pasca proxime futuro ultra annum. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.060v. 

 sexta post judica: vrijdag 09-04-1400. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1400. 

 

BP 1182 p 060v 01 vr 09-04-1400. 

Johannes van Dijest schoenmaker en Johannes Buekentop zvw Rutgherus 
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beloofden aan Willelmus van Volkel 139 Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 

gulden gerekend of de waarde, met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1400) 

te betalen. 

 

Johannes de Dijest sutor et Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri 

promiserunt Willelmo de Volkel centum et triginta novem Gelre gulden 

scilicet (dg: X Vlaemssche placken seu novem) novem buddrager pro 

quolibet gulden computato seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes Loze et domicellus Theodericus datum sexta post 

judica. 

 

BP 1182 p 060v 02 vr 09-04-1400. 

Gerardus zvw Wenemarus van Dijechden droeg over aan Petrus Witmeri zvw 

Wenemarus een b-erfcijns van 50 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 3½ morgen land, die waren van wijlen Wijnricus van Oijen en 

daarna behoorden aan Henricus Roempot, ter plaatse gnd Gewande, 

buitendijks, in een groot eiland, welke cijns Henricus Nerinc bakker 

gekocht had van voornoemde Henricus Roempot ev Hilla dvw voornoemde 

Wijnricus van Oijen, en welke cijns aan voornoemde Gerardus gekomen is na 

erfdeling na overlijden van voornoemde Henricus Nerinc en diens vrouw Vreza 

tante van voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus filius quondam Wenemari de Dijechden hereditarium censum L 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex tribus et 

dimidio jugeribus terre que fuerant quondam Wijnrici de Oijen et postea 

ad Henricum Roempot spectabant sitis ad locum dictum Ghewanden extra 

aggerem ibidem in magna insula quem censum Henricus Nerinc pistor erga 

dictum Henricum Roempot maritum et tutorem legitimum Hille sue uxoris 

filie dicti quondam Wijnrici de Oijen emendo acquisiverat #prout in 

litteris# et quem censum dictus Gerardus sibi de morte dicti quondam 

Henrici Nerinc et Vreze sue uxoris (dg: filie) matertere dicti Gerardi 

jure successionis advolutum esse et sibi mediante quadam divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes in partem 

cessisse dicebat hereditarie supportavit (dg: he) Petro Witmeri filio 

quondam Wenemari cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1182 p 060v 03 vr 09-04-1400. 

Aleijdis wv Mathijas Cuper en haar zoon Godefridus beloofden aan Henricus 

Stempel 55½ Engelse nobel of de waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Aleijdis relicta quondam Mathije Cuper et Godefridus eius filius 

promiserunt super omnia Henrico Stempel LV et dimidium Engels nobel vel 

valorem in auro ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Loze et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 060v 04 vr 09-04-1400. 

Theodericus nzv Hermannus molenaar van Vucht droeg over aan Johannes gnd 

Boennart (1) een hofstad, overal 21 voet breed, in Den Bosch, over de 

Tolbrug, buiten de oude stadsmuur, over het gemene water, tussen erfgoed 

van Rutgherus gnd Vrancken soen enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Velen 

anderzijds, strekkend vanaf een weg aldaar, die afgescheiden is van het 

erfgoed van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, achterwaarts 

tot aan erfgoed van wijlen Hermannus gnd Wijnrics, met het recht deze weg 

te mogen gebruiken, welke hofstad aan voornoemde Theodericus was 

overgedragen door Hermannus zvw Zanderus gnd Coelnere, (2) een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, die Johannes van Kijesekem beloofd had aan Adam van 

Mierde, tbv Egidius van Kijesekem, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

voornoemde hofstad, welke cijns voornoemde Theodericus verworven had van 
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voornoemde Hermannus zvw Zanderus Coelnere, (3) een stukje erfgoed aldaar, 

tussen erfgoed van voornoemde Hermannus enerzijds en erfgoed van Rutgherus 

zvw Franco Marinen soen anderzijds. 

 

Theodericus filius naturalis Hermanni multoris de Vucht quoddam 

domistadium viginti unam pedatas ubique in latitudine continens situm in 

Buscoducis ultra pontem dictum Tolbrugge extra antiquum murum oppidi de 

Buscoducis ultra communem aquam inter hereditatem Rutgheri dicti Vrancken 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: A V) dicti Velen ex alio 

tendens a quadam via ibidem sita sumpta et ordinata de hereditate 

Theoderici Rover filii domini quondam Johannis Rover militis retrorsum ad 

hereditatem quondam Hermanni dicti Wijnrics simul cum pleno jure utendi 

dicta via supportatum dicto Theoderico ab Hermanno filio quondam Zanderi 

dicti Coelnere prout in litteris et hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Johannes de Kijesekem promisit (dg: se) Ade de Mierde ad opus 

Egidii de Kijesekem se daturum et soluturum dicto Egidio hereditarie 

nativitatis Domini ex dicto domistadio et quem censum dictus Theodericus 

erga dictum Hermannum filium quondam (dg: a) Zanderi Coelnere 

acquisiverat prout in litteris #+ {verwijst via + in margine sinistra 

naar BP 1182 p 060v 05}# hereditarie supportavit (dg: Henrico dicto) 

Johanni dicto (dg: Bonart) Boennart cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Vlochoven et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 060v 05 vr 09-04-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 060v 04}. 

+ atque particulam hereditatis sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Hermanni ex uno et inter (dg: hereditatem hereditatem Rutgheri Vrancken 

soen aliam) hereditatem (dg: dicti) Rutgheri (dg: ex alio) filii quondam 

Franconis Marinen soen ex alio. 

 

BP 1182 p 060v 06 vr 09-04-1400. 

Egidius zv Hermannus molenaar van Vucht verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Egidius filius Hermanni multoris de Vucht prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 060v 07 vr 09-04-1400. 

Henricus van Vessem beloofde aan Godefridus Ommaet alias gnd Colnere 16¼ 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te 

betalen. 

 

Henricus de Vessem promisit super omnia Godefrido Ommaet alias dicto 

Colnere sedecim Enghels nobel et quartam partem (dg: unius) [u]nius 

Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Coptijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 060v 08 vr 09-04-1400. 

Gerardus van den Waude zvw Gerardus gnd Tuernout ev Bela dvw Rutgherus gnd 

Belen soen verkocht aan jkvr Agnes van Hoescot dvw hr Johannes van Hoescot 

ridder een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Woensel, met Lichtmis in 

Woensel, op de goederen gnd te Verren Broec, aan voornoemde koper behorend, 

te leveren, gaande uit (1) ¼ deel in een hoeve van wijlen voornoemde 

Rutgherus Belen, in Woensel, ter plaatse gnd Vlochoven, (2) ¼ deel in 16 

lopen roggeland, in Son, tussen kinderen gnd Happen Kijnderen enerzijds en 

kvw Lambertus gnd Leijten soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns, 

geheel de hoeve reeds belast met een b-erfpacht van 9½ mud rogge, maat van 

Woensel, en geheel de 16 lopen reeds belast met een b-erfpacht van 16 lopen 

rogge, maat van Son. 
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Gerardus van den Waude filius quondam Gerardi dicti Tuernout #maritus et 

tutor Bele sue uxoris filie quondam Rutgheri dicti Belen soen# 

hereditarie vendidit domicelle Agneti de Hoescot filie quondam domini 

Johannis de Hoescot #militis# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Woensel solvendam hereditarie purificationis et in 

Woenssel supra bona dicta te Verren Broec ad dictam emptorem spectantia 

tradendam de et ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in quodam 

manso dicti quondam Rutgheri Belen sito in parochia de Woenssel ad locum 

dictum Vlochoven et ex attinentiis dicte quarte partis singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione novem et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure ex dicta m) atque ex #quarta parte ad dictum 

venditorem spectante in# sedecim lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Zonne inter hereditatem liberorum dictorum Happen Kijnderen 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Lamberti dicti Leijten 

#soen# ex alio promittens super omnia (dg: warandiam) #habita et habenda# 

warandiam et obligationem (dg: de) aliam deponere exceptis censu domini 

fundi et (verbeterd uit: ex) hereditaria paccione novem et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Woensel ex dicto integro manso cum suis 

attinentiis et hereditaria paccione sedecim lopinorum siliginis mensure 

de Zonne ex dictis (dg: se) integris sedecim lopinatis terre annuatim 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Loze et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 060v 09 do 12-08-1400. 

Voornoemde Agnes droeg voornoemde pacht over aan de secretaris, tbv de 

H.Geest in Woensel. 

 

Dicta Agnes (dg: di) cum tutore dictam paccionem supportavit mihi ad opus 

mense sancti spiritus in Woensel cum litteris et jure promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte! deponere. Testes Loze et 

Spina datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1182 p 060v 10 vr 09-04-1400. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe en Jacobus van Neijnsel zv 

Johannes van Neijnsel ev Theoderica dvw voornoemde Godefridus gaven uit aan 

Goeswinus Moedel zv Bertoldus erfgoederen, in Nuland, tussen Arnoldus zvw 

hr Henricus van Nuwelant enerzijds en Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant 

en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van 

Dijnter en met het andere eind aan de weg gnd die Molenstraet; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Leonius (dg: fi) de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe et Jacobus de 

Neijnsel filius Johannis de Neijnsel maritus et tutor legitimus 

Theoderice sue uxoris filie dicti quondam Godefridi quasdam hereditates 

sitas in parochia de Nuwelant inter hereditatem Arnoldi filii quondam 

domini Henrici de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Luijtgardis 

relicte quondam Johannis de (dg: V) Nuwelant et eius liberorum ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem Johannis de Dijnter et cum reliquo 

fine ad plateam dictam die Molenstraet ut (dg: dicebant hereditarie 

vendiderunt) #dederunt ad hereditarium pactum# Goeswino !Moel filio 

Bertoldi (dg: promittentes indivisi super) ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione XI sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Buscoducis 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Spina et Wolph datum secunda post palmarum. 
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BP 1182 p 060v 11 vr 09-04-1400. 

Lucas van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lucas de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 060v 12 vr 09-04-1400. 

Voornoemde Goeswinus Moedel beloofde aan Jacobus van Neijnsel 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Dictus Goeswinus Moedel promisit super omnia Jacobo de Neijnsel centum 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.061r. 

 tercia post palmarum: dinsdag 13-04-1400. 

 secunda post palmarum: maandag 12-04-1400. 

 quarta post palmarum: woensdag 14-04-1400. 

 

BP 1182 p 061r 01 vr 09-04-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 061r 02}. 

X et quam paccionem dictus quondam Gerardus Vosse erga dictos Willelmum! 
!Henrici filii Godefridi de Vlimen et Juttam suam uxorem emendo 

acquisiverat prout in litteris. 

 

BP 1182 p 061r 02 di 13-04-1400. 

Mr Gheerlacus van Ghemert investiet van de Sint-Petruskerk van Vught en 

zijn broer Hubertus, kvw Johannes van Ghemert, door wijlen voornoemde 

Johannes van Ghemert verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Gerardus 

Vosse, verkochten aan Godescalcus Buc zvw Godescalcus van den Sporct een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1/8 deel van alle goederen, waarop Godescalcus van der 

Sporct en wijlen zijn vrouw woonden, ter plaatse gnd Sporct, welk 1/8 deel 

aan Willelmus zv Henricus zv Godefridus van Vlimen en zijn vrouw Jutte dvw 

voornoemde Godescalcus van der Sporct gekomen was na overlijden van de 

ouders van voornoemde Jutta, welke pacht wijlen voornoemde Gerardus Vosse 

gekocht had van voornoemde Willelmus zv Henricus zv Godefridus van Vlimen 

en diens vrouw Jutta, en welke pacht nu aan voornoemde mr Gheerlacus en 

Hubertus behoort. Lasten van de kant van verkopers, wijlen voornoemde 

Gerardus Vosse en wijlen diens vrouw jkvr Mabelia, en erfg vw voornoemde 

Gerardus Vos en jkvr Mabelia worden afgehandeld. Hubertus nzvw Emondus van 

Ghemert zvw voornoemde Johannes van Ghemert zal, zodra hij in het vaderland 

is teruggekeerd, afstand doen. 

 

Magister Gheerlacus de Ghemert investitus ecclesie sancti Petri de Vucht 

(dg: in. filii) #et Hubertus eius frater liberi# quondam Johannis de 

Ghemert ab eodem quondam Johanne de Ghemert et quondam Mechtilde sua 

uxore filia quondam Gerardi Vosse pariter genitus! hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et ad Buscumducis tradendam ex octava parte omnium 

bonorum in quibus Godescalcus van der Sporct et eius quondam uxor morari 

consueverunt sitorum ad locum dictum Sporct atque ex attinentiis eiusdem 

octave partis dictorum bonorum singulis [et] universis ubicumque locorum 

tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis 

scilicet dividendo predicta bona cum eorum attinentiis universis in octo 

partes equales ex una octava parte de dictis octo partibus dictorum 

bonorum que Willelmo filio (dg: quondam) Henrici filii Godefridi de 

Vlimen et Jutte sue uxori filie dicti quondam Godescalci van der Sporct 

de morte parentum eiusdem (dg: quond) Jutte successione est advoluta 

{waarschijnlijk hier BP 1182 p 061r 01 invoegen} (dg: ut dicebant here) 

et quam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure dictus magister 

Gheerlacus #et Hubertus# nunc integraliter ad se spectare dicebant 
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hereditarie (dg: su) vendiderunt The (dg: Ludolpho de Boemel ad opus 

#?patris# Theoderici Buc filii quondam Godefridi van der Sporct) 

#Godescalco Buc filio quondam God[escalci] van den Sporct# supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes (dg: super omnia ratam servare et cum 

eo Hubertus de Ghemert eius !eius frater) indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui (dg:et quorumcumque 

heredum) et dicti quondam Gerardi Vosse et quondam domicelle Mabelie sue 

uxoris et quorumcumque heredum eorundem (dg: Ge) quondam Gerardi Vos et 

domicelle Mabelie deponere et quod ipsi (dg: Emo) Hubertum filium 

#naturalem# quondam Emondi de Ghemert filii dicti quondam Johannis de 

Ghemert (dg: su) quamcito ad !partes redierit super dicta paccione et 

jure ad opus dicti (dg: Theoderici #Ludolphi# Buc) faciet renunciare. 

Testes Tijt et Spina datum tercia post palmarum. 

 

BP 1182 p 061r 03 di 13-04-1400. 

Arnoldus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 061r 04 ma 12-04-1400. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Theodericus van 

Berze bakker zv Theodericus van Berze een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

wijlen Theodericus Buc grootvader van eerstgenoemde Theodericus Buc beurde, 

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

en erf van wijlen Godefridus gnd Dachverlies, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus 

enerzijds en erfgoed van Gerardus van den Wiel anderzijds, welke cijns nu 

aan hem behoort. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct annuum et 

hereditarium censum quatuor librarum (dg: quem) monete quem Theodericus 

(dg: Buc) quondam Buc avus olim (dg: dicti) primodicti Theoderici Buc 

solvendum habuit hereditarie (dg: nativitatis Domini) mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex domo et area (dg: sita in Busco in vico Vuchtensi 

in) quondam Godefridi dicti Dachverlies #sita in Busco in vico Vuchtensi# 

inter hereditatem Theoderici van den Hoevel filii quondam Cristiani ex 

uno et inter hereditatem Gerardi van den Wiel ex alio {liggende streep om 

open ruimte deels op te vullen} et quem censum nunc ad se (dg: 

spectantem) spectare dicebat hereditarie vendidit Theoderico de Berze 

#pistori# filio Theoderici de Berze (dg: p) promittens super omnia 

warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes Tijt 

et Wolph datum secunda post palmarum. 

 

BP 1182 p 061r 05 ma 12-04-1400. 

Ludolphus van Boemel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ludolphus de Boemel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 061r 06 ma 12-04-1400. 

Jutta dvw Henricus gnd des Persoens soen van Eijndoven maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door hr Arnoldus zv Ywanus 

priester, zijn broer Henricus Weijer en Hermannus Kuijf met hun goederen. 

 

Jutta (dg: relicta) #filia# quondam Henrici dicti des Persoens soen de 

Eijndoven omnes vendiciones et alienaciones factas !dominum Arnoldum 

Ywani presbitrum Henricum Weijer eius fratrem et Hermannum Kuijf seu per 

eorum alterum cum (dg: sui) bonis eorundem seu alterius eorundem 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 061r 07 ±wo 14-04-1400. 

De broers mr Gerlacus van Ghemert investiet van de kerk van Sint-Petrus in 
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Vught en Hubertus van Ghemert, kvw Johannes van Ghemert zvw jkvr Bela van 

Ghemert wv Johannes Elije, en Willelmus Zoetart ev jkvr Bela dvw voornoemde 

Johannes van Ghemert verkochten aan Johannes Scrage een b-erfcijns van 20 

pond geld, uit een b-erfcijns van 32 pond voornoemd geld, welke cijns van 

32 pond hr Johannes Koc van Nederhijnen ridder beloofd had aan voornoemde 

jkvr Bela van Ghemert wv Johannes Elije en haar kinderen, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit 1/8 deel van alle goederen, waar ook gelegen, die 

wijlen hr Willelmus van den Bosch ridder had nagelaten, die aan hem gekomen 

waren van zijn voorouders gnd die Cnodinghe, te weten uit (1) 1/8 deel van 

de tiende in Hilvarenbeek, zoals die behoorde aan wijlen voornoemde hr 

Willelmus, (2) 1/8 deel van de goederen van wijlen voornoemde hr Willelmus, 

in Hilvarenbeek, op welke goederen Fijerkinus woonde, (3) 1/8 deel van alle 

goederen van wijlen voornoemde hr Willelmus, gnd ten Bijgaarde, in 

Oisterwijk, (4) 1/8 deel van goederen van wijlen voornoemde hr Willelmus, 

ter plaatse gnd op Ghene Dungen, op welke goederen Henricus gnd van den 

Hoernicke woonde, (5) 1/8 deel van alle goederen die aan wijlen voornoemde 

hr Willelmus gekomen waren van zijn voorouders gnd die Cnodinghe, die 

vrouwe Elizabeth evw voornoemde hr Willelmus in vruchtgebruik had, welk 1/8 

deel van alle voornoemde goederen wijlen voornoemde hr Willelmus vermaakt 

had aan wijlen voornoemde hr Johannes, welke cijns van 20 pond Aleijdis wv 

Martinus Monic nu jaarlijks betaalt, gaande uit de goederen gnd ten 

Bleckers, in Erp, en welke cijns voornoemde mr Gerlacus en Hubertus nu 

bezitten. {Geen testes noch datum}. 

 

Magister Gerlacus de Ghemert investitus ecclesie sancti Petri in Vucht et 

Hubertus de Ghemert fratres liberi quondam Johannis de Ghemert filii 

quondam domicelle Bele de Ghemert relicte quondam Johannis Elije #X 

{verwijst naar tekst die boven het contract staat:} et Willelmus Zoetart 

maritus et tutor legitimus domicelle Bele sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis de Ghemert# hereditarium censum XX librarum #monete# (dg: ad eos 

spectantem) de hereditario censu XXXII librarum dicte monete quem censum 

XXXII librarum dominus Johannes Koc de Nederhijnen miles promiserat se 

daturum et soluturum dicte domicelle Bele de Ghemert relicte (dg: 

quondam) Johannis quondam Elije et suis liberis hereditarie 

purificationis de octava parte omnium bonorum ubicumque locorum 

consistentium sive sitorum que dominus Willelmus quondam de Buscho miles 

in sua morte post reliquerat et que bona omnia jamdicta de sua progenie 

die Cnodinghe nominata fuerant advoluta videlicet de octava parte decime 

in Hildwarenbeke prout eadem decima ad prefatum quondam dominum Willelmum 

pertinere consuevit atque de octava parte bonorum dicti quondam domini 

Willelmi sitorum in Hildwarenbeke predicto in quibus bonis jamdictis (dg: 

Fierl) Fijerkinus residebat necnon de octava parte attinentiarum eorundem 

bonorum omnium et singularum atque de octava parte bonorum dicti quondam 

domini Willelmi dictorum conventualiter ten Bijgaerde sitorum in parochia 

de Oesterwijc et de octava parte attinentiarum jamdictorum bonorum 

singularum et universarum necnon de octava parte bonorum prefati quondam 

domini Willelmus! sitorum ad locum dictum conventualiter op Ghene Dunghen 

in quibus bonis jamdictis Henricus dictus van den Hoerincke commorabatur 

et de octava parte eorundem bonorum attinentiarum omnium et singularum 

necnon de octava parte omnium et singulorum bonorum (dg: p) que prefato 

quondam domino Willelmo de dicta sua progenie die Cnodinghe nominata 

fuerant advoluta et que domina Elizabeth conthoralis legitima dicti 

quondam domini Willelmi sub usufructum sue vitalis possessionis habebat 

et tenebat et quam octavam partem dictorum bonorum omnium et singulorum 

et attinentiarum eorundem bonorum omnium et singularum predictarum 

prefatus quondam dominus Willelmus antedicto domino quondam Johanni 

contulerat seu legaverat prout in litteris et quem censum XX librarum 

Aleijdis relicta quondam Martini Monic nunc annuatim ex bonis dictis ten 

Bleckers sitis in parochia de Erpe annuatim solvet et solvere tenetur et 

quem censum dicti magister Gerlacus et Hubertus nunc integraliter ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Scrage supportaverunt 
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cum litteris et jure occacione promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et ex parte dicte 

domicelle Bele et quorumcumque liberorum suorum et heredum suorum 

deponere. 

 

BP 1182 p 061r 08 wo 14-04-1400. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert beloofde aan voornoemde mr Gerlacus van 

Ghemert investiet van de kerk van Sint-Petrus in Vught en Willelmus Zoetart 

ev jkvr Bela dvw Johannes van Ghemert dat hij aan jkvr Heijlwigis van 

Ghemert kloosterlinge van Sint-Gerlacus in Valkenburg, met Lichtmis een 

lijfrente van 10 {onleesbaar: waarschijnlijk ?pond} geld zal betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Hubertus promisit super omnia habita et habenda dictis magistro 

Gerlaco et Willelmo quod ipse dabit et solvet domicelle Heijlwigi de 

Ghemert moniali conventus sancti Gerlaci in territorio de Valkenborch 

vitalem pensionem X ....... monete anno quolibet ad vitam dicte domicelle 

Heijlwigis et non ultra purificationis de et ex omnibus suis bonis 

habitis et [habendis] sic quod dictis magistro Gerlaco et Willelmo dampna 

exinde non eveniant in futurum et cum mortua fuerit erit [quitus]. Testes 

....... et Wolph datum s quarta post palmarum. 

 

1182 p.062v. 

 quarta post palmarum: woensdag 14-04-1400. 

 quinta post palmarum: (Witte) donderdag 15-04-1400. 

 

BP 1182 p 062v 01 wo 14-04-1400. 

Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert zvw Johannes Elije 

gewantsnijder, en Willelmus Zoetart ev jkvr Bela dvw voornoemde Johannes 

van Ghemert verkochten aan Johannes Scrage een b-erfcijns van 9 pond, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een deel van een erf dat was van Hilla van Anscot, in 

Den Bosch, in een straat die loopt van het midden van de Orthenstraat 

richting de Vismarkt, welk deel op het einde van voornoemde erf ligt 

richting de poort van de Vismarkt, waarop Gerardus zvw Jacobus Coptiten en 

Nijcholaus gnd Cale zvw Walterus gnd Wellen gebouwd hebben, en uit de 

gebouwen die erop gezet zijn, welke cijns hr Egidius van Rode priester 

kapelaan van het H.Geest-altaar in de kerk van Den Bosch verklaarde 

uitgegeven te hebben uit naam van voornoemde Elijas gewantsnijder en tbv 

voornoemde Elijas, en welke cijns nu geheel aan voornoemde Hubertus en 

Willelmus behoort. 

 

Hubertus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert filii quondam 

Johannis filii quondam Elije pannicide #X {verwijst naar wat boven het 

contract staat:} et Willelmus Zoetart maritus et tutor legitimus 

domicelle Bele sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Ghemert# 

hereditarium censum novem librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hoc computato solvendum anno quolibet 

pro una medietate Johannis et pro reliqua medietate Domini de parte aree 

que quondam fuit Hille de Anscot site in Busco in vico tendente de medio 

vici Orthensis versus forum piscium que pars sita est in fine dicte aree 

versus portam fori piscium in qua Gerardus filius quondam Jacobi Coptiten 

et Nijcholaus dictus Cale filius quondam Walteri dicti Wellen 

edificaverunt et de edificiis in eadem constructis quem censum predictum 

dominus Egidius de Rode presbiter cappellanus altaris sancti spiritus in 

#ecclesia# !Busco recognovit se emisse ex parte et nomine dicti Elije 

pannicide conburgensis in Busco #et ad opus eiusdem Elije# prout in 

litteris et quem censum dicti Hubertus et (dg: ..) Willelmus nunc 

integraliter ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

Scrage supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes super 
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omnia indivisi ratam servare et obligationem (dg: ex p) et impeticionem 

ex parte eorum et dicti quondam Elije et quorumcumque heredum et 

successorum dicti Elije deponere. Testes Vlochoven et Wolph datum quarta 

post palmarum. 

 

BP 1182 p 062v 02 wo 14-04-1400. 

Mr Gerlacus van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Gerlacus de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 062v 03 wo 14-04-1400. 

Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert zvw Johannes zvw Helijas 

gewantsnijder droeg over aan zijn zwager Willelmus Zoetart de helft in de 

helft van een b-erfpacht van 55 pond, 1 oude groot Toournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, welke erfpacht hr 

Eustatius gnd Steseken van Brakel ridder en Helijas gewantsnijder beurden, 

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

gelegen naast Den Bosch, ter plaatse gnd de Donc, die waren van de heer van 

Bathenborch, zoals deze goederen behoorden aan voornoemde hr Eustatius en 

Helijas, welke goederen voornoemde hr Eustatius en Helijas voor voornoemde 

pacht van 55 pond voornoemd geld uitgegeven hadden aan Johannes zv 

Rutgherus van Eijckendonc en Arnoldus gnd van de Einde van Rumel, en verder 

gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes en Arnoldus. 

 

Hubertus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert (dg: ab eodem) 

#filii# quondam Johannis filii quondam Helije pannicide medietatem ad se 

spectantem in medietate (dg: hereditarii) annui et hereditarii pacti 

quinquaginta quinque librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato quem annum et 

hereditarium pactum LV librarum dicte monete dominus Eustatius dictus 

Steseken de Brakel miles et Helijas pannicida solvendum habuerunt 

hereditarie (dg: mediatim Johannis et mediatim Domini) pro una medietate 

in festo nativitatis Johannis et pro reliqua medietate Domini ex bonis 

sitis juxta Buschumducis in loco dicto de Donc que fuerant domini de 

Bathenborch integraliter et prout dicta bona ad dictos dominum Eustatium 

et Helijam spectabant que bona predicta dicti dominus Eustatius et 

Helijas dederant ad hereditarium pactum Johanni filio Rutgheri de 

Eijckendonc et Arnoldo dicto de (dg: Fine) #Fine# de Rumel scilicet pro 

predicto pacto LV libarum dicte monete atque ex omnibus bonis eorundem 

Johannis et Arnoldi in quibuscumque locis sitis vel existentibus que bona 

omnia jamdicta dicti Johannes et Arnoldus dictis domino Eustatio et 

Helije pro predicto hereditario pacto LV librarum dicte monete coniunctim 

et indivisim supportaverunt et obligaverunt prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo Zoetart suo sororio cum litteris et jure occacione 

medietatis dicte medietatis dicti pacti promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicta medietate medietatis dicti 

pacti existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 062v 04 wo 14-04-1400. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan zijn broer mr Gerlacus 80 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend, op het feest van 

Lichtmis direct volgend op het overlijden van jkvr Heijlwigis kloosterlinge 

van Sint-Gerlacus, tante van voornoemde mr Gerlacus en Hubertus, te 

betalen. 

 

-. 

Dictus Hubertus promisit super omnia magistro Gerlaco suo fratri LXXX 

Hollant gulden videlicet uno Engels nobel pro (dg: quolibet) tribus 

Hollant gulden computato ad festum pruficationis obitum domicelle 

Heijlwigis monialis conventus sancti Gerlaci matertere dictorum magistri 
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Gerlaci et Huberti sine medio sequens persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 062v 05 wo 14-04-1400. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan zijn zwager Willelmus Zoetart 80 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend, op dezelfde 

termijn te betalen. 

 

Dictus Hubertus promisit super omnia Willelmo Zoetart suo sororio LXXX 

Hollant gulden scilicet uno Engels nobel etc tribus Hollant gulden 

computato ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 062v 06 wo 14-04-1400. 

Mr Gerlacus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert, door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen jkvr Mechtildis dvw Gerardus Vos, droeg over 

aan zijn broer Hubertus een b-erfcijns van 20 pond geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit (1) een hoeve lands die was van wijlen hr Johannes 

Koc ridder vv hr Rijcoldus Koc ridder, en daarna van voornoemde hr 

Rijcoldus, gnd den Elshof, in Geffen, (2) 4 morgen broekland, aldaar, ter 

plaatse gnd Verghesen Hoeve, (3) 6 morgen land, aldaar, tegenover de kerk, 

op de gemeint, (4) ¼ deel van 25 morgen broekland, in Vinkel, welke cijns 

Ghisbertus van de Doorn gekocht had van hr Rijcoldus Koc ridder, welke 

cijns wijlen voornoemde Gerardus Vos vernaderd had van voornoemde 

Ghiselbertus van de Doorn, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Magister Gerlacus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert (dg: ab 

eodem quo) ab eodem quondam Johanne et quondam domicella Mechtilde sua 

uxore filia quondam Gerardi Vos pariter genitus hereditarium censum 

viginti librarum monete solvendum hereditarie Martini hyemalis ex quodam 

manso terre qui fuerat quondam domini Johannis Koc militis patris domini 

Rijcoldi Koc militis postea ad ipsum dominum Rijcoldum spectante dicto 

communiter den Elshof sito in parochia de Gheffen atque ex attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum situatis atque ex 

quatuor jugeribus paludis sitis ibidem in loco dicto Verghesen Hoeve 

preterea ex sex jugeribus terre sitis ibidem in opposito ecclesie ibidem 

supra communitatem necnon ex quarta parte viginti quinque ju[g]erum 

paludis sitorum in Vin[c]k[el] quem censum Ghisbertus de Spina erga 

dominum Rijcoldum Koc militem emendo acquisiverat et quem censum XX 

librarum dictus quondam Gerardus Vos erga dictum Ghiselbertum de Spina 

per modum redempcionis jure proximitatis acquisiverat prout in litteris 

(dg: hereditarie s) et quem (dg: census sibi mediante) nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Huberto suo fratri cum litteris 

et aliis et jure et omnibus arrestadiis (dg: sibi) promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum 

coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 062v 07 do 15-04-1400. 

Heijmericus Groij en Theodericus Bathen soen beloofde aan Lambertus van den 

Hoevel de jongere 78 Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Heijmericus Groij et Theodericus Bathen soen promiserunt indivisi super 

omnia Lamberto van den Hoevel juniori septuaginta octo Engels nobel seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Vlochoven et 

domicellus Theodericus datum quinta post palmarum. 

 

1182 p.063r. 

 quarta post palmarum: woensdag 14-04-1400. 

 quinta post palmarum: (Witte) donderdag 15-04-1400. 

 

BP 1182 p 063r 01 wo 14-04-1400. 

De broers mr Gerlacus van Ghemert etc en Hubertus, kvw Johannes van Ghemert 
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zvw Johannes Elije, en Willelmus Zoetart ev jkvr Bela dvw voornoemde 

Johannes van Ghemert droegen over aan Aleijdis wv Martinus Monic een 

n-erfcijns van 20 pond geld, uit een b-erfcijns van 32 pond voornoemd geld, 

die jkvr Bela wv voornoemde Johannes Elije en haar kinderen sinds meer dan 

50 jaar met Lichtmis beurden gaande uit goederen gnd ten Bleckeers, in Erp. 

 

Magister Gerlacus de Ghemert et ceterum Hubertus fratres liberi quondam 

Johannis de Ghemert filii quondam Johannis Elije et Willelmus Zoetart 

maritus et tutor legitimus domicelle Bele sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis de Ghemert hereditarium censum XX librarum monete ad se 

spectantem de hereditario censu XXXII librarum dicte monete quem 

domicella Bela relicta dicti quondam Johannis Elije et eius liberi 

solvendum habuerunt (dg: hereditarie purificationis ex bonis dictis ten 

Bleckeers sitis in) a quinquaginta annis citra et amplius hereditarie 

purificationis ex bonis dictis ten Bleckeers sitis in parochia de Erpe et 

ex attinentiis eorundem bonorum universis quocumque locorum sitis ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Aleijdi relicte quondam Martini Monic 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum et s[uorum] coheredum deponere. Testes Vlochoven et Wolph datum 

quarta post palmarum. 

 

BP 1182 p 063r 02 do 15-04-1400. 

Henricus van Werthusen machtigde Franco van Mijrabello zijn cijnzen, 

renten, oogsten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren en te 

verhuren. 

 

Henricus de Werthusen dedit Franconi de Mijrabello potestatem monendi etc 

omnes suos census redditus et proventus et credita que sibi debentur et 

debebuntur et bona sua queceumque regendi et gubernandi et bona sua 

locandi usque ad revocacionem. Testes domicellus Theodericus et Wolph 

datum (dg: in) quinta post palmarum. 

 

BP 1182 p 063r 03 do 15-04-1400. 

Heijlwigis dvw Mathijas Mersman van Oesterwijc wv Godescalcus Moelnere, 

haar zoon Godescalcus en Henricus zvw Theodericus van Megen ev Katherina, 

dv voornoemde Heijlwigis en wijlen Godefridus! Moelnere, verkochten aan 

Willelmus Danels soen van der Hautart, tbv zijn zoon Jacobus, een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, die wijlen Johannes Heijst 

met Lichtmis beurde, gaande uit de helft van een hoeve in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd Heijst, welke pacht nu aan hen 

behoort. 

 

Heijlwigis filia quondam Mathije Mersman de Oesterwijc relicta quondam 

(dg: J) Godescalci! Moelnere cum tutore Godescalcus eius filius et 

Henricus filius quondam Theoderici de Megen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie dictorum Heijlwigis et quondam Godefridi! 

Moelnere hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Oesterwijc quam (dg: se sol) Johannes quondam Heijst solvendam habuit 

hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam mansi siti in parochia 

de Oesterwijc in loco dicto Udenhout ad locum dictum Heijst quam 

paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt (dg: 

Jacobo) Willelmo Danels soen van der Hautart ad opus (dg: Willelmi) 

#Jacobi# sui filii promittentes (dg: i) cum tutore indivisi super omnia 

[ratam] servare et obligationem ex parte eorum et suorum coheredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 063r 04 do 15-04-1400. 

Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe droeg over aan Theodericus van den 

Broec zvw Henricus Gewantsnider een stuk land, onder de vrijdom van Sint-

Oedenrode, beiderzijds tussen het water gnd die Dommel, met een eind 

strekkend aan voornoemd water gnd die Dommel en met het andere eind aan 
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Johannes gnd Scoenmaker en voornoemde Theodericus van den Broec zvw 

Henricus Gewantsnider, belast met 8 schelling. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Johannis de Erpe peciam terre dictam dat 

Horstken sitam (dg: in p) infra libertatem de Rode sancte Ode inter aquam 

dictam die Dommel ex (dg: uno) utroque latere coadiacentem tendentem cum 

uno fine ad dictam aquam die Dommel vocatam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis dicti Scoenmaker et Theoderici van den Broec filii 

quondam Henrici Gewantsnider ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Theoderico van den Broec filio quondam Henrici Gewantsnider promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

octo solidis exinde solvendis. Testes Vlochoven et (dg: H) Wolph datum 

supra. 

 

BP 1182 p 063r 05 do 15-04-1400. 

Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 063r 06 do 15-04-1400. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder verkocht aan 

Hubertus van Ghemert de goederen, gnd het Goed ter Borch, in Dinther, met 

toebehoren zowel onder Dinther als Schijndel, en het huis gnd die Borch, 

met ondergronden, sloten, brug, visrechten en ander toebehoren, zowel onder 

Dinther als daarbuiten, met het recht dat bij deze goederen behoort in de 

kerk van Dinther, echter uitgezonderd een stuk beemd, dat bij voornoemde 

goederen behoorde, in Schijndel, over het water gnd die Aa, naast de plaats 

gnd Bi die Saert, welk stuk beemd wijlen Arnoldus van Scijnle bezat. Zou 

het gebeuren dat voornoemde hr Johannes van Berlaer of zijn erfgenamen in 

Dinther zouden verblijven op de goederen gnd ten Bogarde, dan zal 

voornoemde hr Johannes of zijn erfgenamen in voornoemde kerk staan vóór 

voornoemde Hubertus en vóór degenen die eens op voornoemde goederen gnd ter 

Borch zullen wonen. Dit alleen voor de tijd dat voornoemde hr Johannes 

danwel zijn erfgenamen op voornoemde goederen gnd ten Bogarde zullen wonen; 

daarvoor en daarna zal voornoemde Hubertus danwel de eigenaar van 

voornoemde goederen gnd ter Borch en voornoemd huis gnd ter Borch voornoemd 

recht van de kerk bezitten. Hierna een aantekening, waarin als getuigen 

Joede et Jacobus Monic worden genoemd en daarna de datum 9 maart. 

Vervolgens worden genoemd Heijme en ?Arnoldus Wolfardi. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch miles bona 

dicta tGoet ter Borch sita in parochia de Dijnther cum omnibus et 

singulis (dg: s agris) edificiis agris pratis pascuis mericis et 

paludibus ad dicta bona spectantibus et cum (dg: piscarii) ceteris 

attinentiis ad premissa spectantibus #quocumque sitis infra dictam 

parochiam et (dg: ext) in parochia de Scijnle sitis# atque domum dictam 

die Borch (dg: sui) cum suis fundis et fossatis et ponte et cum piscariis 

ad premissa spectantibus et cum ceteris attinentiis ad premissa 

spectantibus singulis et universis quocumque locorum quam infra dictam 

parochiam quam extra eandem sitis et cum toto jure ad premissa spectante 

in ecclesia de Dijnter ut dicebat hereditarie vendidit Huberto de (dg: 

Gher Ghe) Ghemert promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem (dg: deponere excepta ab hiis quadam pecia prati que 

spectabat ad) et ?impetitionem ?proximitatis deponere excepta tamen ab 

hiis quadam pecia prati (dg: si) que spectabat ad predicta bona sita in 

(dg: dicta) parochia de Scijnle (dg: ad l) ultra aquam dictam die Aa (dg: 

ad) juxta locum dictum (dg: d) Bi die Saert et quam peciam prati Arnoldus 

quondam de Scijnle possidere consueverat hoc eciam quod (dg: sa) si 

contingat dictum dominum Johannem de Berlaer aut eius (dg: s) heredes 

moram tradere in dicta parochia supra bona dicta ten Bogarde quod (dg: 

tun) tunc dictus dominus Johannes et eius heredes stabunt in dicta 
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ecclesia ante dictum Hubertum et ante illas personas que pro tempore 

morabuntur supra bona antedicta ter Borch vocata et supra dictam (dg: 
?bonum) domum die Borch vocatam scilicet illo tempore quo dictus dominus 

Johannes et sui heredes morabuntur supra dicta bona ten Bogarde vocata 

videlicet ante et postea dictus Hubertus et possessores pro tempore 

#dictorum bonorum ter Borch et dicte domus dicte ter Borch# possidebunt 

dictum jus ecclesie predicte prout (dg: specta) huiusmodi jus spectat ad 

supradicta bona ter Borch vocata et ad dictam domum die Borch vocatam. 

Testes Vlochoven et domicellus Theodericus datum supra. Mar/Mer.... ?sit 
?op/con/tentum. Testes Joede et Jacobus Monic. Datum nona marcii. 

Cons....es Heijme et ?Arnoldus Wolfardi. 

 

BP 1182 p 063r 07 do 15-04-1400. 

Johannes van Ghemert zv Theodericus van Ghemert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Theodericus de Ghem) Johannes de Ghemert filius Theoderici de 

Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 063r 08 do 15-04-1400. 

Henricus van der Tommelen ev Hadewigis dvw Arnoldus van der Haseldonc gaf 

uit aan Johannes van der Meer een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd die Roet, tussen Jacobus zvw voornoemde Arnoldus van der 

Hazeldonc enerzijds en Henricus Meijnen soen en Godefridus die Olijsleger 

anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts tot aan de plaats gnd 

die Maet; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 40 schelling geld 

aan Rodolphus van den Grave en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren. Mogelijk belast met 

recht van weg. 

 

Henricus van der Tommelen maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris 

filie quondam Arnoldi van der Haseldonc peciam terre sitam in parochia de 

Vucht sancti Lamberti ad locum dictum die Roet inter hereditatem Jacobi 

filii dicti quondam Arnoldi van der Hazeldonc ex !alio et inter 

hereditatem Henrici Meijnen soen et Godefridi die Olijsleger ex alio 

tendentem (dg: hereditatem) a communitate retrorsum ad (dg: hereditatem) 

locum die Maet ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) #dedit ad 

hereditarium pactum# Johanni van [der] Meer (dg: promittens super omnia 

warandiam et a et obligationem deponere excepto hereditario censu XL) ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete 

Rodolpho van den Grave ....... ....... dando ect atque pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictam peciam terre tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere exceptis viis si que per dictam peciam terre de 

jure tendent et alter repromisit. Testes dominus Theodericus et Spina 

datum supra. 

 

1182 p.064v. 

 quarta post palmarum: woensdag 14-04-1400. 

 

BP 1182 p 064v 01 wo 14-04-1400. 

Hr Johannes heer van Helmond en van Keerberch ridder, Johannes van Ghemert 

en Gerardus van Eijcke beloofden aan hr Willelmus van Aa ridder 160 Franse 

kronen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Dominus Johannes dominus de Helmont et de Keerberch miles Johannes de 

Ghemert et Gerardus de Eijcke promiserunt indivisi super omnia domino 

Willelmo de Aa militi centum et LX Vrancrijcs cronen ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes dominus Theodericus et 
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Wolph datum quarta post palamarum. 

 

BP 1182 p 064v 02 wo 14-04-1400. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit ?1 ?jang[elart]. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 064v 03 wo 14-04-1400. 

Willelmus zvw Theodericus van Os verkocht aan Luijtgardis wv Andreas Peters 

soen van den Stock van Hees een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Theodericus Goeskens enerzijds en erfgoed van Johannes 

van Gheffen bakker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 10 schelling geld aan de infirmerie van het Groot-Begijnhof 

in Den Bosch. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici de Os hereditarie vendidit Luijtgardi 

(dg: quond fi) relicte quondam Andree Peters soen van den Stock de Hees 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo #et# area (dg: et si) dicti venditoris sita in 

Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Theoderici Goeskens ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Gheffen pistoris ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu X solidorum monete infirmarie 

maioris curie beginarum in Busco prius exinde solvendis. Testes Vlochoven 

et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 064v 04 wo 14-04-1400. 

Gerlacus van Zonne zv Arnoldus droeg over aan Goeswinus zvw Ghisbertus van 

Nijewael (1) een erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van 

Gerardus van Brede enerzijds en een weg, behorend aan Bernerus Andries 

soen, anderzijds, welk erfgoed 17½ voet breed is en 60 voet lang, met 

gebouwen, welk erfgoed voornoemde Gerlacus verworven5 had van Johannes van 

Dormalen, (2) 8 kamers met ondergronden, in Den Bosch, over de Visbrug, 

achter het woonhuis van eertijds Johannes van Dormalen, nu behorend aan 

voornoemde Gerlacus van Zonne zv Arnoldus, tussen erfgoed van Gerardus van 

Brede enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Engelen anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemd woonhuis van eertijds Johannes van Dormalen, 

nu behorend aan voornoemde Gerlacus, en met het andere eind aan erfgoed van 

wijlen Batha Loden, (3) een weg aldaar, tussen voornoemd huis dat nu aan 

voornoemde Gerlacus behoort en erfgoed van Johannes Engelen, welke weg 

reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde kamers, en verder 

achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen voornoemde Batha Loden, zoals deze 

8 kamers met ondergronden en weg aan voornoemde Gerlacus van Zonne 

verkocht6 waren door Bernijerus gnd Andries, eerstgenoemd erfgoed belast 

met een erfcijns van 8 oude schilden aan voornoemde Bernierus Andries soen, 

en voornoemd huis, erf, kamers en weg met de hertogencijns, een b-erfcijns 

van 3 pond geld aan erfg vw Willelmus Loijer en een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen. 

 

Gerlacus de Zonne filius Arnoldi quandam hereditatem sitam in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Gerardi de Brede ex uno et inter quandam 

viam ad Bernerum Andries soen spectantem ex alio et que hereditas 

primodicta continet et decem et septem et dimidiam pedatas dictas 

hamervoet in latitudine et sexaginta pedatas in longitudine simul cum 

edificiis supra primodictam hereditatem consistentibus et quam 

hereditatem primodictam simul cum dictis edificiis dictus Gerlacus erga 

                         
5 Zie ← BP 1181 p 127r 03 do 09-05-1398, overdracht van het erfgoed. 
6 Zie ← BP 1181 p 357r 05 wo 16-04-1399, verkoop van de kamers en weg. 
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Johannem de Dormalen acquisiverat prout in litteris atque octo cameras 

cum suis fundis sitas in Busco ultra pontem piscium retro domum 

habitationis dudum Johannis de Dormalen nunc ad Gerlacum de Zonne filium 

Arnoldi spectantem inter hereditatem Gerardi de Brede ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti #(dg: de)# Engelen ex alio tendentes cum uno 

fine ad dictam domum habitationis dudum Johannis de Dormalen nunc ad 

Gerlacum predictum spectantem et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Bathe Loden atque viam tendentem ibidem inter dictam domum nunc ad dictum 

Gerlacum spectantem et inter hereditatem Johannis (dg: Engh) Engelen et 

que via tendit a communi platea retrorsum ad dictas cameras et ulterius 

retrorsum ad hereditatem quondam Bathe Loden predicte prout huiusmodi 

octo camere cum suis fundis et via ibidem site sunt venditas dicto 

Gerlaco de Zonne (dg: H) a Bernijero dicto Andries prout in aliis 

litteris hereditarie supportavit Goeswino filio quondam Ghisberti de 

Nijewael cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus #et 

promissionibus# (dg: in promissionibus in dictis litteris) contentis et 

quos census omnes predictos dictus Goeswinus nunc deinceps singulis annis 

et perpetue taliter dabit et solvet ex premissis terminis ad hoc debitis 

et consuetis quod (dg: ip) dicto Gerlaco et ad et supra bona quecumque 

eiusdem Gerlaci dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum ut ipse 

(dg: sub) Goeswinus promisit (dg: sub obligatione dicte domus hereditatis 

edificiorum in eadem consistentium octo camerarum et via ac sub 

obligationem sui suorum bonorum omnium habitorum et habendorum) in dictis 

litteris contentarum videlicet hereditario censu octo aude scilde dicto 

Berniero Andries soen ex primodicta hereditate #solvendo et exceptis# et 

(dg: excepto) censu domini nostri ducis ex (dg: dictis) dicta domo (dg: 

.......) et area #et octo cameris et via# (dg: de jure) ipsi domino duci 

(dg: qui census domini nostri ducis ex dictis octo cameris solvitur 

annuatim) et hereditario censu trium librarum monete heredibus quondam 

Willelmi Loijer ac hereditario censu XX solidorum antique pecunie (dg: 

ex) Nijcholao Spijerinc Meus soen #ex dictis integris domo et area et 

(dg: octo) cameris et via solvendis# et qui census domini nostri ducis et 

hereditarius census trium librarum et hereditarius census XX solidorum 

antique pecunie ex dictis octo cameris et via annuatim solvuntur et quos 

census omnes predictos dictus Goeswinus nunc deinceps singulis annis et 

perpetue solvet ex premissis #sic# quod dicto Gerlaco et ad et supra eius 

bona dampna non eveniant ut ipse (dg: super) sub obligatione (dg: omnium 

bonorum suorum habitorum et habendorum promisit) primodicte hereditatis 

dictarum octo camerarum et vie et super se et bona sua habita et habenda 

promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 064v 05 wo 14-04-1400. 

(dg: Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Gerlacus 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen). 

 

(dg: Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Goeswino #Gerlaco# 

centum Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos). 

 

BP 1182 p 064v 06 wo 14-04-1400. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Gerlacus 50 Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Gerlaco L Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 064v 07 wo 14-04-1400. 

Johannes Molle en Johannes van Ghemert beloofden aan Ludovicus Asinario, 

tbv etc, 24 Franse kronen met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400) te 
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betalen. 

 

Johannes Molle et Johannes de Ghemert promiserunt super omnia Ludovico 

Asinario ad opus etc XXIIII Vranrijcs Corone ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 064v 08 wo 14-04-1400. 

Aleijdis dv Johannes van der Hoeven: alle goederen die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar moeder? Aleijdis resp. die aan haar zullen 

komen na overlijden van voornoemde Johannes van der Hoeven {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Aleijdis filia (dg: quondam) Johannis van der Hoeven cum tutore omnia 

bona sibi de morte (dg: d) quondam Aleijdis sue !uxoris successione 

advoluta et post mortem dicti Johannis van der Hoeven s. 

 

1182 p.065r. 

 quinta post palmarum: (Witte) donderdag 15-04-1400. 

 

BP 1182 p 065r 01 do 15-04-1400. 

Henricus van der Rijt van Mierle gaf uit aan Johannes zv Johannes gnd 

Zegers de helft van een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat 

Wijbos, ter plaatse gnd die Hulse Brake, tussen voornoemde Johannes Zegers 

soen enerzijds en kvw Willelmus van Gherwen anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde Johannes zv Johannes Zegers soen; de uitgifte geschiedde 

voor 2 penning nieuwe cijns aan de naburen van Schijndel en voor een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op voornoemde 

helft te leveren. 

 

Henricus van der Rijt de Mierle (dg: peciam) #medietatem pecie# terre 

sitam! in parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbussche in loco 

dicto die Hulsche Brake inter hereditatem Johannis filii (dg: quondam) 

Johannis dicti Zegers ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi de Gherwen ex alio ut dicebat cum suis attinentiis ut dicebat 

(dg: dedit ad hereditarium pactum dicto Johanni Zegers soen Petro de 

Gherwen et) scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta dictam 

#hereditatem dicti# Johannis filii Johannis Zegers soen ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum dicto Johannis! Zegers soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro duobus denariis (dg: .....) novi census vicinis de 

Scijnle ex dicta medietate annuatim solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictam medietatem 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes dominus Theodericus et 

Spina datum quinta post palmarum. 

 

BP 1182 p 065r 02 do 15-04-1400. 

Voornoemde Henricus van der Rijt van Mierle gaf uit aan Petrus van Gherwen 

zvw Willelmus van Gherwen en Paulus zv Metta van Gherwen de andere helft 

van voornoemd stuk, te weten de helft naast kvw Willelmus van Gherwen; de 

uitgifte geschiedde voor 2 penning nieuwe cijns aan de naburen van 

Schijndel en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op voornoemde helft te leveren. 

 

Dictus Henricus reliquam medietatem dicte pecie cum suis attinentiis 

scilicet illam medietatem que sita est (dg: v) contigue juxta dictam 

hereditatem liberorum quondam Willelmi de Gherwen ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Petro de Gherwen filii! quondam Willelmi de Gherwen 

et Paulo filio Mette de Gherwen ab eisdem hereditarie possidendam pro 

duobus denariis novi census vicinis de Scijnle ex dicta medietate 

annuatim de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 
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quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictam medietatem tradenda ex dicta 

medietate promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et (dg: al alter) #alii# repromiserunt indivisi. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 065r 03 do 15-04-1400. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Brochoven gaf uit aan 

Johannes van Doerne nzvw Henricus Loze (1) een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aen die Voert, ter plaatse gnd ten Scerpen Acker, tussen 

voornoemde Johannes van Doerne enerzijds en Henricus van Essche anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Johannes van Doerne tot onderpand (2) voornoemd erfgoed van 

voornoemde Johannes, in Schijndel, tussen voornoemd stuk land enerzijds en 

het huis en de tuin van voornoemde Johannes van Doerne anderzijds. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri (dg: Ba) Bac de Brochoven 

peciam terre #(dg: dictam)# sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum 

aen die Voert (dg: in) ad locum dictum ten (dg: Sce) #Scer#pen Acker 

inter hereditatem Johannis de Doerne filii naturalis quondam Henrici Loze 

ex uno et [inter] hereditatem Henrici de Essche ex alio prout ibidem sita 

est et ad dictum Willelmum dinoscitur pertinere dedit ad hereditarium 

pactum dicto Johanni de Doerne ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione decem lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes de Doerne 

dictam hereditatem eiusdem Johannis sitam in dictam! parochia ?etc ex uno 

et inter domum et ortum dicti Johannis de Doerne ex alio ad pignus 

imposuit et obligavit (dg: ...). [Testes] domicellus Theodericus et Spina 

datum supra. 

 

BP 1182 p 065r 04 do 15-04-1400. 

Aleijdis dv Johannes van der Hoeven verkocht aan Lambertus zvw Wautgherus 

zvw Theodericus van der Buxbruggen (1) de helft in een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Erp, ter plaatse gnd aen die Weije, tussen Willelmus 

die Kersmaker enerzijds en kvw Bernerus des Roden soen anderzijds, vóór 

strekkend aan de gemene weg, (2) de helft in een stuk beemd, in Erp, ter 

plaatse gnd op Erleke, tussen Willelmus gnd Kersmaker enerzijds en kvw 

Goeswinus Jacobs soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Aleijdis filia Johannis van der Hoeven cum tutore (dg: d) medietatem ad 

se spectantem #in domo et orto et hereditate sibi adiacente sitis# (dg: 

sitam) in parochia de Erpe ad locum dictum aen die Weije inter 

hereditatem Willelmi die Kersmaker ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam (dg: Berner) Berneri des Roden soen ex alio (dg: ut d) 

tendentibus (dg: cum uno) ante ad communem plateam atque medietatem ad se 

spectantem in pecia (dg: terre) prati sita in dicta parochia ad locum 

dictum op Erleke inter hereditatem Willelmi dicti Kersmaker ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Goeswini Jacobs soen ex alio (dg: 

atque) prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto 

filio quondam Wautgheri filii quondam Theoderici van der Buxbruggen 

promittens. 

 

BP 1182 p 065r 05 do 15-04-1400. 

Willelmus zvw Rijcardus van der Voert droeg over aan Johannes zv Philippus 

van der Voert een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Lijnkendonc, 

tussen Emondus gnd Roesmont enerzijds en Elizabeth wv Everardus van den 

Water anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Willelmus gekocht had van 
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Theodericus smid zvw Henricus gnd Rolop. 

 

Willelmus filius quondam Rijcardi van der (dg: Vo) Voert peciam prati 

sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Lijnkendonc inter 

hereditatem Emondi dicti Roesmont ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

relicte quondam Everardi van den Water ex alio prout ibidem sita est quam 

[peciam] prati dictus Willelmus erga (dg: The) Theodericum fabrum filium 

quondam Henrici dicti Rolop emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio Philippi van der Voert cum 

litteris! promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes dominus Theodericus et Spjna datum supra. 

 

BP 1182 p 065r 06 do 15-04-1400. 

Goeswinus zvw Willelmus van Geffen verkocht aan Anselmus gnd Wijtmans soen 

van Haren een stuk land, in Helvoirt, tussen kvw de investiet van Helvoert 

enerzijds en wijlen Albertus gnd Vette, nu erfg vw Henricus gnd Brabant, 

anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Willelmi de Geffen quandam peciam #terre# sitam 

in parochia de Helvoert inter hereditatem !hereditatem liberorum quondam 

investiti de Helvoert ex uno et inter hereditatem quondam Alberti dicti 

Vette nunc ad heredes quondam Henrici dicti Brabant ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Anselmo dicto Wijtma[ns] soen de Haren promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 065r 07 do 15-04-1400. 

Hermannus gnd Plaetmaker zvw Johannes gnd Plaetmaker van Moudewijc droeg 

over, voor de duur van het leven van voornoemde Hermannus, aan Johannes gnd 

Wouters soen van Nuwelant 6 zester rogge, Bossche maat, jaarlijkse pacht, 

uit een b-erfpacht van 14 zester rogge, Bossche maat, welke pacht van 14 

zester Katherina dvw Johannes van der Hagen beloofd had met Lichtmis in Den 

Bosch aan voornoemde Hermannus te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad 

en aangelegen erfgoed, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshusen, tussen 

Marcelius van den Pedel enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

stuk land, tegenover de ingang van voornoemd huis, over de weg aldaar, 

tussen Elizabeth wv Anselmus van Nuwelant enerzijds en Johannes gnd Neijser 

anderzijds. 

 
?Solvit. 

Hermannus dictus Plaetmaker filius quondam Johannis dicti Plaetmaker de 

Moudewijc sex sextaria siliginis #mensure de Busco# (dg: hereditarie 

paccionis) annue paccionis de hereditaria paccione quatuordecim 

sextariorum siliginis mensure predicte quam paccionem (dg: XX) XIIII 

sextariorum siliginis Katherina filia quondam Johannis van der Hagen 

promisit se daturam et soluturam dicto Hermanno hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex domo et domistadio ac 

hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Wilshusen inter hereditatem Marcelii van den (dg: Poel ex) Pedel ex uno 

et inter communem plateam ex alio atque ex pecia terre sita in opposito 

(dg: janue) ostii dicte domus ultra plateam ibidem inter hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Anselmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti (dg: Neijsel) Neijser ex alio prout in litteris quas 

vidimus legitime supportavit Johanni dicto Wouters soen de Nuwelant (dg: 

promittens super om) ab eodem quamdiu dictus Hermannus vixerit in humanis 

et non ultra possidendam promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere et cum dictus Hermannus fuerit mortuus (dg: ?etc) 

erit ?totum quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 065r 08 ±do 15-04-1400. 

Jacobus Funsel zvw Johannes Funsel verkocht aan zijn broer Everardus Funsel 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 
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leveren, gaande uit (1) 3½ hont land, in Nuland, ter plaatse gnd ....... 

Nuwelant, tussen Folpkinus Swaens soen enerzijds en Henricus Rutten soen 

anderzijds, (2) 2 strepen land, 4 lopen rogge groot, in Nuland, (2a) tussen 

kinderen gnd Neijnsers Kijnderen enerzijds en Gheerlacus van Nuwelant 

anderzijds, (2b) ?beiderzijds tussen voornoemde kinderen gnd Neijnsers 

Kijnderen, deze 2 strepen reeds belast met 20 schelling. 

 

Jacobus Funsel filius quondam Johannis Funsel hereditarie vendidit 

Everardo (dg: Fun) Funsel suo fratri hereditariam paccionem (dg: unius) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex tribus et dimidio hont terre 

sitis in parochia de Nuwelant ad locum dictum ....... Nuwelant inter 

hereditatem Folpkini Swaens soen ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: 

Rugher) Rutten soen ex alio atque ex (dg: quatuor lop ... terre) duabus 

strepis terre quatuor lopinos siliginis in semine capientibus sitis in 

dicta parochia (dg: inter) quarum una inter hereditatem liberorum 

dictorum [N]eijnse[rs] Kij[n]deren ..... et inter hereditatem Gheerlaci 

de Nuwelant ex alio et altera inter hereditates dictorum liberorum 

Neijnsers Kijnderen vocatorum e[x] ?utroque promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XX solidis ex dictis 

duabus strepis terre de jure solvendis et sufficientem facere. ....... 

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

 

1182 p.066v. 

 quinta post pasca: donderdag 22-04-1400. 

 quinta post palmarum: (Witte) donderdag 15-04-1400. 

 

BP 1182 p 066v 01 do 22-04-1400. 

(dg: Arnoldus van Be). 

 

(dg: Arnoldus de Be). 

 

BP 1182 p 066v 02 do 22-04-1400. 

Willelmus van den Eijnde zv Arnoldus gnd Cleijnnael en Arnoldus van Beke 

zvw Johannes Jacobs soen van der Lijnden ev Gertrudis dvw Hermannus zv 

Bruijstinus van Andel verkochten aan Johannes van Katwijc voor één helft en 

aan Arnoldus zv Arnoldus van Laerhoven, tbv voornoemde Arnoldus van 

Laerhoven, voor de andere helft een stuk beemd, gnd dat Goer Broec, gelegen 

tussen het huis van Nemelaer en de brug gnd Banbrugge van Oisterwijk, 

tussen Henricus die Wise enerzijds en Gheerlacus zv Wellinus Roveri 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa en met het 

andere eind aan kvw Gerardus gnd Hoersen, belast met (1) 5 penning oude 

cijns aan de hertog, (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Oisterwijk. Voornoemde verkopers reserveren voor zich hieruit (3) een 

lijfrente van 8 Hollandse gulden of de waarde, aan hen met Sint-Remigius te 

betalen, op het leven van Elizabeth dv voornoemde Arnoldus Cleijnnael, 

hetgeen voornoemde kopers beloofden. 

 

Duplicetur. 

Willelmus van den Eijnde filius Arnoldi dicti Cleijnnael et Arnoldus de 

Beke filius quondam Johannis Jacobs soen van der (dg: Lijn) Lijnden 

maritus et tutor Gertrudis sue uxoris filie quondam Hermanni filii 

Bruijstini de Andel peciam prati dictam dat Goer (dg: ..) Broec sitam 

inter domum de Nemelaer et inter pontem dictum (dg: j) Banbrugge #de 

Oesterwijc# inter hereditatem Henrici die Wise ex uno et inter 

hereditatem (dg: Wellini filii) Gheerlaci filii Wellini Roveri ex alio 

tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Aa et cum reliquo fine ad 

hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti Hoersen ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni de Katwijc et Arnoldo filio (dg: quondam) 

Arnoldi de Laerhoven ad opus eiusdem Arnoldi de Laerhoven scilicet #a# 

dicto Johanni! de Katwijc pro una medietate et dicto (dg: A) Arnoldo de 
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Laerhoven pro reliqua medietate hereditarie possidendam promittentes (dg: 

super) indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

quinque denariis antiqui census domino duci et hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Oesterwijc (dg: exinde solvendis) exinde 

solvendis annuatim (dg: et here vitali pensione octo Hollant gulden ad 

vitam Elizabeth filie Arnoldi Cleijnnael ..... exinde solvenda annuatim) 

salva tamen dictis venditoribus et eis reservata in premissis vitali 

pensione octo Hollant gulden seu valorem solvenda eisdem venditoribus 

anno quolibet ad vitam Elizabeth filie dicti Arnoldi Cleijnnael et non 

ultra Remigii ex premissis et quam pensionem dicti emptores se daturos et 

soluturos dictis venditoribus anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth 

termino solucionis predicto ex premissis coram scabinis infrascriptis. 

Testes dominus Theodericus et Wolph datum (dg: quin) quinta post pasca. 

 

BP 1182 p 066v 03 do 22-04-1400. 

Een brief van de wederbelofte mbt de lijfrente van 8 Hollandse gulden of de 

waarde. 

 

{In margine sinistra van BP 1182 p 066v 02}. 

[Et] fiet [littera] de repromissione. 

 

BP 1182 p 066v 04 do 22-04-1400. 

Johannes van Katwijc en Arnoldus zv Arnoldus van Laerhoven beloofden aan 

voornoemde Willelmus van den Eijnde en Arnoldus van Beke 49 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend, of 2 Franse 

kronen voor 3 Hollandse gulden of de waarde gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

{In margine sinistra een + teken, vanwaaruit een verticale haal tot en 

met een +teken naast BP 1182 p 066v 05}. 

Johannes de Katwijc et Arnoldus filius Arnoldi de Laerhoven promiserunt 

indivisi super omnia dicto Willelmo van den Eijnde et Arnoldo de Beke 

quadraginta novem Hollant gulden scilicet uno Engel nobel pro tribus 

Hollant gulden seu duobus Vrancrijcs cronen pro tribus Hollant gulden 

(dg: seu valorem pro) #seu valorem# computato (df: so) ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 066v 05 do 22-04-1400. 

Arnoldus Cleijnnael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Cleijnnael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 066v 06 do 22-04-1400. 

Jacobus Zelen en Arnoldus Jans soen van Crumvoert beloofden aan Godefridus 

Ommaet alias gnd Colnere 32 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Jacobus Zelen et Arnoldus (dg: f) Jans soen de Crumvoert promiserunt 

indivisi super omnia Godefrido Ommaet alias dicto Colnere XXXII Engels 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) dominus Theodericus et Spina datum quinta post 

palmarum. 

 

BP 1182 p 066v 07 do 22-04-1400. 

Anselmus zv Denkinus gnd Ansems soen: (1) de helft in een stuk beemd gnd 

den Nederen Langhe Beemt, in Veghel, naast het water gnd die Aa enerzijds 

en Henricus Boertman en zijn zuster Agnes anderzijds, (2) de helft in een 

stuk beemd gnd dat Wert {niet afgewerkt contract7}. 

 

                         
7 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 066v 11 do 22-04-1400. 
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Anselmus filius Denkini dicti Ansems soen medietatem ad se spectantem in 

pecia prati dicti (dg: die) #den Nederen# Langhe (dg: Boe) Beemt siti in 

parochia de Vechel juxta aquam dictam die Aa #ex!# inter hereditatem 

Henrici Boertman (dg: ex uno et inter he) et Agnetis sue sororis! ex alio 

atque medietatem ad se spectantem in pecia prati dicta dat Wert. 

 

BP 1182 p 066v 08 do 22-04-1400. 

(dg: Hermannus). 

 

BP 1182 p 066v 09 do 22-04-1400. 

Henricus Joije zvw Albertus gnd Rijckelants soen ev Yda dvw Yo van 

Mordrecht bv hr Henricus van Mordrecht ridder deed tbv vrouwe Katherina wv 

voornoemde hr Henricus van Mordrecht afstand van alle goederen, die wijlen 

voornoemde hr Henricus van Mordrecht en diens vrouw vrouwe Katherina 

tijdens hun huwelijk hadden verworven. 

 

Henricus (dg: Yoye) Joije filius quondam Alberti dicti (dg: Rijc) 

Rijckelants soen maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Yonis de Mordrecht fratris olim domini Henrici de Mordrecht militis (dg: 

omnia et singula bo super omnibus et singulis) super omnibus et singulis 

bonis mobilibus et immobilibus que dictus dominus quondam Henricus de 

Mordrecht (dg: -s) et domina Katherina eius uxor seu eorum alter in 

integro thoro et stante matrimonio inter eos acquisiverant seu alter 

eorum acquisivit quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

et super jure ad opus dicte domine Katherine relicte eiusdem (dg: l) 

domini quondam Henrici de Mordrecht renunciavit promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes dominus 

Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 066v 10 do 22-04-1400. 

Hermannus zvw Gerardus gnd Witmeri droeg over aan Petrus Witmeri zvw 

Wenemarus een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit 8 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Joffrou 

Heijlwigen Hoeve van Waderle, tussen Leonius van Kessel enerzijds en 

Zaeldeldis gnd Zaelde dvw Arnoldus van Hees anderzijds, welke cijns 

Henricus Nerinc gekocht had van Johannes zvw Johannes gnd Lodewijcs soen, 

van welke cijns Johannes Nerinc, de broers Bernardus, Petrus en Gerardus, 

kvw Wenemarus Diegheden en de broers Petrus, Johannes en Lambertus, kvw 

Gerardus Witmeri, afstand hadden gedaan tbv voornoemde Hermannus, en welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Hermannus filius quondam Gerardi dicti Witmeri hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex octo hont 

terre sitis in parochia de Kessel in loco dicto Joffrou Heijlwigen Hoeve 

de Waderle inter hereditatem Leonii de Kessel ex uno et inter hereditatem 

Zaeldeldis dicte Zaelde filie quondam Arnoldi de Hees ex alio quem censum 

Henricus Nerinc erga !erga Johannem filium quondam Johannis dicti 

Lodewijcs soen emendo acquisiverat prout in litteris et super quo censu 

quadraginta solidorum Johannes Nerinc Bernardus Petrus et Gerardus 

fratres liberi quondam Wenemari Diegheden atque Petrus et Johannes et 

Lambertus fratres liberi quondam Gerardi Witmeri ad opus dicti Hermanni 

renunciaverunt prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Petro Witmeri filio quondam Wenemari cum 

litteris #(dg: et aliis)# et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 066v 11 do 22-04-1400. 

Anselmus zv Denkinus gnd Ansems soen verkocht aan Johannes van den 

Beirgelen zv Rutgherus van den Beirgelen (1) de helft in een stuk beemd, 

gnd die Nederen Langen Beemt, in Veghel, naast het water gnd die Aa 

enerzijds en Henricus Boertman en zijn vrouw Agnes anderzijds, (2) ¼ deel 
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in een stuk beemd, gnd dat Wertken, aldaar, tussen de beemd gnd die 

Buntbemt enerzijds en Petrus van Langvelt anderzijds, welke helft en kwart 

voornoemde Denkinus gegeven had aan zijn voornoemde zoon Anselmus. 

 

Anselmus filius Denkini dicti Ansems soen medietatem (dg: sibi de morte 

.) ad se spectantem in pecia prati dicti die Nederen Langen Beemt siti in 

parochia de Vechel juxta aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Boe) Boertman et Agnetis sue uxoris! ex alio atque quartam 

partem ad se spectantem in pecia prati dicta dat Wertken sita ibidem 

inter (dg: p) pratum dictum die Buntbemt ex uno et inter Petri de 

Langvelt ex alio et quam medietatem dicte pecie prati die Nederen Langen 

Beemt vocati et quam quartam partem dicte pecie prati dat Wertken vocati 

dictus Denkinus (dg: erga) dederat dicto Anselmo (dg: d) suo filio (dg: 

cum) ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van #den# Beirgelen filio 

Rutgheri van den Beirgelen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. 

 

BP 1182 p 066v 12 do 15-04-1400. 

Gerardus zvw Henricus Daems soen ev Margareta dvw Henricus van Dijegeden 

droeg over aan Willelmus zvw voornoemde Henricus van Diegeden, Henricus gnd 

Hadewigen brouwer en Godefridus Vos zvw Willelmus Vos bakker alle goederen, 

die aan hem en zijn voornoemde vrouw Margareta gekomen waren na overlijden 

van de ouders van voornoemde Margareta. 

 

{In margine sinistra voor BP 1182 p 066v 12 en 13 een verticale haal}. 

Gerardus filius quondam Henrici Daems soen maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Henrici de Dijegeden omnia bona et 

singula sibi et dicte Margarete sue uxori de morte quondam parentum 

eiusdem Margarete successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita hereditarie supportavit Willelmo filio dicti quondam Henrici de 

Diegeden Henrico dicto Hadewigen braxatori et Godefrido Vos filio quondam 

Willelmi [V]os pistoris promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Tijt datum quinta post 

palmarum. 

 

BP 1182 p 066v 13 do 15-04-1400. 

Willelmus zvw Henricus van Diegeden, Henricus Hadewigen brouwer en 

Godefridus Vos zvw Willelmus Vos bakker beloofden aan Conegondis van 

Krekelhoven 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen over een jaar 

(zo 03-04-1401) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Diegeden Henricus Hadewigen braxator 

et Godefridus Vos filius quondam Willelmi Vos pistoris promiserunt 

indivisi super omnia Conegondi de Krekelhoven [qui]nquaginta novos Gelre 

gulden seu valorem a pasca proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 066v 14 do 15-04-1400. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus Daems soen ev Margareta dvw Henricus van 

Dijegeden ontlastte voornoemde Willelmus zvw Henricus van Diegeden, 

Henricus Hadewigen brouwer en Godefridus Vos zvw Willelmus Vos bakker van 

alle geschillen en aanspraken. 

 

Dictus Gerardus quitavit dictos Willelmum Henricum et Godefridum ab 

omnibus (dg: ...) causis et impeticionibus quibus mediantibus ipse 

Gerardus dictos Willelmum Henricum et Godefridum impetere posset a 

quocumque [tempore evoluto] usque [in diem] presentem in judicio 

spirituali vel seculari aut alias. Testes datum supra. 

 

1182 p.067r. 

 quinta post palmarum: (Witte) donderdag 15-04-1400. 
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 quarta post pascha: woensdag 21-04-1400. 

 quinta post pascha: donderdag 22-04-1400. 

 

BP 1182 p 067r 01 do 15-04-1400. 

Johannes zvw Theodericus van der Moelen van Oestelberze verkocht aan 

Gerardus Clijnge, tbv de broers Gerardus en Johannes, kvw Johannes van 

Halle rademaker, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Oostelbeers, tussen 

Jacobus van Baest enerzijds en Johannes die Wever en zijn kinderen 

anderzijds, reeds belast met 7 penning grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Theoderici van der Moelen de Oestelberze 

hereditarie vendidit Gerardo Clijnge ad opus Gerardi et Johannis fratrum 

liberorum quondam Johannis de Halle rotificis hereditariam (dg: ce) 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Jacobi de Baest ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Wever et eius liberorum ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis septem denariis 

domino fundi exinde (dg: sft) prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Loze et Tijt datum quinta post palmarum. 

 

BP 1182 p 067r 02 do 15-04-1400. 

Henricus Kreij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Eng) Henricus Kreij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 067r 03 do 15-04-1400. 

Arnoldus van Andel als procurator van de kerkfabriek van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 12 oude schilden8, die hr Goeswinus van Aa ridder aan voornoemde 

kerkfabriek moet leveren. 

 

Arnoldus de Andel tamquam procurator fabrice ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco hereditarium censum XII aude scilde quem dominus 

Goeswinus de Aa miles dicte fabrice solvere tenetur annuatim et 

hereditarie prout in litteris dicebat (dg: d) contineri monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 067r 04 do 15-04-1400. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen, Henricus Hals zvw Johannes Rutghers 

soen, zijn broer Rodolphus Hals, Henricus Willems soen van Engelen en zijn 

vrouw Hilla dvw Rodolphus Hals verkochten aan Gerardus zvw voornoemde 

Rodolphus Hals een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en de gemene dijk gnd die 

Gemeijn Hoevedijc, met verschillende erfgoederen ertussen, anderzijds, 

strekkend vanaf de tuin van wijlen Gerardus zvw Willelmus over de plaats 

gnd Neteldonc tot aan palen, die aldaar staan tussen voornoemd stuk land en 

andere erfgoederen van eerstgenoemde Johannes en voornoemde Henricus Hals, 

diens broer Rodolphus, Henricus Willems en Hilla, zoals dit stuk land aan 

hen gekomen was na overlijden van voornoemde Rodolphus Hals, belast met (1) 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die het Geefhuis in Den Bosch beurt, gaande 

uit voornoemd stuk land en andere erfgoederen van wijlen voornoemde 

Rodolphus, welke cijns voornoemde koper voortaan zal betalen uit dit stuk 

land, (2) 18 penning oude cijns aan de hertog, gaande uit voornoemd stuk 

land, (3) zegedijken. 

 

                         
8 Geen schepebrief van een cijns van 12 schelling aangetroffen in het 

archief van de Sint-Jan. 
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Johannes filius quondam Johannis Femijen soen Henricus Hals filius 

quondam Johannis Rutghers soen Rodolphus Hals eius frater Henricus 

Willems soen de Engelen maritus legitimus Hille sue uxoris filie quondam 

Rodolphi Hals et dicta Hilla cum eodem tamquam cum tutore ?etc peciam 

terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem aggerem dictum die Gemeijn Hoevedijc quibusdam 

hereditatibus interiacentibus ex alio tendentem ab (dg: Arnoldo) orto 

quondam Gerardi filii quondam Willelmi per (dg: ..) locum dictum (dg: 

Nede) Neteldonc usque ad palos ibidem fixos inter dictam peciam terre et 

inter alias hereditates primodicti Johannis et dictorum Henrici Hals 

Rodolphi sui fratris Henrici Willems et Hille prout ibidem sita est ut 

dicebant (dg: hereditarie vendiderunt Gerardo filio quond) et eis de 

morte quondam dicti quondam (dg: H) Rodolphi Hals successione est 

advoluta ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam 

Rodolphi Hals predicti promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor librarum monete 

quem mensa sancti spiritus in Busco ex dicta pecia terre et #quibusdam# 

aliis hereditatibus dicti quondam Rodolphi habuit solvendum anno quolibet 

et quem censum dictus emptor nunc deinceps ex dicta pecia terre 

annu[atim] dabit et exsolvet sic quod nec dictis venditoribus nec ad et 

supra dictas alias hereditates dicti quondam Rodolphi dampna exinde non 

eveniant quovismodo in futuro ut dictus Gerardus emptor palam recognovit 

et super se et bona sua omnia repromisit et exceptis XVIII denariis 

antiqui census domini! duci ex dicta pecia terre et exceptis zegediken ad 

dictam peciam terre spectantibus. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 067r 05 do 15-04-1400. 

Een brief maken van de wederbelofte. De brief overhandigen aan Henricus 

Hals. 

 

Et fiet littera (dg: lr) de dicta repromissione. Testes datum supra. 

Tradetur littera Henrico Hals. 

 

BP 1182 p 067r 06 do 15-04-1400. 

Johannes van den Beirgelen zv Rutgherus van den Beirgelen deed tbv zijn 

voornoemde vader Rutgherus afstand van alle goederen, die voornoemde 

Rutgherus beloofd of geschonken had aan voornoemde Johannes en diens vrouw 

Elizabeth ndv hr Leonius van Risingen investiet van Veghel, als gift of 

huwelijksgeschenk, echter uitgezonderd een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Veghel, die voornoemde Rutgherus geschonken had aan zijn voornoemde 

zoon Johannes en diens vrouw Elizabeth, welke pacht voornoemde Rutgherus 

moet leveren aan zijn voornoemde zoon Johannes. 

 

(dg: Solvit). 

Johannes van den Beirgelen filius (dg: Johannis) Rutgheri van den 

Beirgelen (dg: super palam recognovit sibi) super omnibus et singulis 

bonis que dictus Rutgherus promisit aut dedit et contulit dicto Johanni 

cum Elizabeth sua uxore filia (dg: quondam) naturali domini Leonii de 

Risingen investiti de Vechel nomine dotis (dg: et in) vel in subsidium 

matrimonii a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (?dg: 

inter) et super jure ad opus dicti Rutgheri sui patris renunciavit 

promittens super omnia ratam servare salva tamen sibi hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Vechel quam dictus Rutgherus 

dederat dicto Johanni suo filio cum dicta Elizabeth nomine dotis et quam 

paccionem unius modii siliginis dictus Rutgherus dicto Johanni suo filio 

solvere tenetur annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 067r 07 wo 21-04-1400. 

Hilla wv Henricus van Aefforden droeg over aan Johannes van Best clericus, 

tbv Johannes van Aefforden bvw voornoemde Henricus, haar vruchtgebruik in 
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alle goederen, die aan voornoemde Johannes van Afforden gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Henricus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Hilla. 

 

Hilla relicta quondam Henrici de Aefforden cum tutore usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis que Johanni de Afforden fratri dicti quondam 

Henrici #de morte dicti quondam Henrici# jure successionis hereditarie 

s[u]nt advoluta et post mortem dicte Hille jure successionis (dg: here) 

advolventur quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

supportavit (dg: mihi a) Johanni de Best clerico ad opus dicti Johannis 

de Aefforden promittens #cum tutore# super omnia ratam servare. Testes 

Loze et Tijt datum quarta post pascha. {Vanaf het einde van dit contract 

tot aan BP 1182 p 067r 10 een verticale haal in margine sinistra.} 

 

BP 1182 p 067r 08 do 22-04-1400. 

Johannes van Aefforden zvw Henricus van Hoculem alias van Aefforden, en de 

broers Henricus en Goeswinus Moedel, kv eerstgenoemde Johannes, verkochten 

aan Johannes gnd Bonijer alle goederen, die aan voornoemde Johannes gekomen 

waren na overlijden van zijn broer Henricus van Aefforden zvw voornoemde 

Henricus van Hoculem tevens gnd van Aefforden, resp. aan hem zullen komen 

na overlijden van Hilla wv voornoemde Henricus van Aefforden zvw voornoemde 

Henricus van Hoculem, van welke goederen voornoemde Hilla haar 

vruchtgebruik had afgestaan aan Johannes van Best clericus, tbv 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Aefforden filius quondam Henrici de Hoculem alias de 

Aefforden #Henricus et Goeswinus Moedel fratres liberi primodicti 

Johannis# omnia bona (dg: bona sibi) #dicto Johanni# de morte quondam 

Henrici de Aefforden sui fratris (dg: filii) filii dicti quondam Henrici 

de Hoculem simul dicti de Aefforden successione advoluta et post mortem 

Hille relicte eiusdem quondam Henrici de Aefforden filii dicti (dg: 

dicti) quondam Henrici de Hoculem successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita et de quibus bonis dicta Hilla suum 

usufructum quem habuit in (dg: pre) predictis bonis Johanni de Best 

clerico ad! primodicti Johannis resignavit ut dicebant hereditarie (dg: 

su) vendiderunt Johanni dicto Bonijer promittentes super omnia (dg: super 

o) ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et suorum 

(dg: ....) heredum deponere. Testes Tijt et Wolph datum quinta post 

pasca. 

 

BP 1182 p 067r 09 do 22-04-1400. 

Johannes Vijnninc goudsmid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vijnninc aurifaber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 067r 10 do 22-04-1400. 

Johannes Bonijer en zijn moeder Hilla wv Henricus van Aefforden beloofden 

aan Johannes Vijnninc goudsmid 20 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Pinksteren (zo 06-06-1400), 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis (za 25-12-1400) en 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 03-04-1401) te betalen. 

 

Johannes Bonijer et Hilla eius mater relicta quondam Henrici de Aefforden 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Vijnninc aurifab[ro] (dg: 

centum) viginti novos Gelre! seu valorem in festo penthecostes et 

quinquaginta novos Gelre! seu valorem [ad] nativitatis Domini et 

qui[nquaginta] novos Gelre! seu valorem (dg: a) in festo pasche proxime 

futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 067r 11 do 22-04-1400. 

Voornoemde Johannes Bonijer en zijn moeder Hilla wv Henricus van Aefforden 
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beloofden aan Johannes van Lijt snijder 25? nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Pinkseren aanstaande (zo 06-06-1400), 50 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis (za 25-12-1400) en 50 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Dicti Johannes Bonijer et Hilla promiserunt indivisi super omnia Johanni 

de Lijt sartori XX[V?] novos Gelre gulden seu valorem penthecostes 

proxime futurum et qu[in]qua[ginta] novos Gelre gulden seu valorem 

nativitatis Domini et quinquaginta novos Gelre! seu valorem [ad] Johannis 

proxime futurum [persolvendos]. Testes datum supra. 

 

1182 p.068v. 

 quarta post pascha: woensdag 21-04-1400. 

 in vigilia pache post benedictionem cere: zaterdag 17-04-1400 

 quinta post pascha: donderdag 22-04-1400. 

 sabbato post pascha: zaterdag 24-04-1400. 

 

BP 1182 p 068v 01 wo 21-04-1400. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken gaf uit aan Gerongius en 

Maria, kvw Henricus Geroncs soen, de navolgende erfgoederen, gelegen in 

Rosmalen, (1) een stuk land, ter plaatse gnd die Coninc Strepen, tussen 

Ambrosius gnd Broes Balen soen enerzijds en wijlen Amelius Specier 

anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen Johannes Danen soen enerzijds 

en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, (3) een stuk land 

aldaar, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Arnoldus 

Jans soen anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen erfgoed van het 

Sint-Claraklooster in Den Bosch en Henricus van Beke enerzijds en Henricus 

van Orthen anderzijds, (5) een stuk land aldaar, tussen Johannes van 

Dordrecht enerzijds en wijlen voornoemde Amelius Specier anderzijds, (6) 

een stuk land aldaar, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en erfgoed 

van voornoemd Sint-Claraklooster anderzijds, (7) een stuk land aldaar, 

tussen erfgoed van het Sint-Claraklooster enerzijds en erfg vw Rodolphus 

gnd Koijts anderzijds, (8) een stuk land aldaar, tussen Petrus Otten soen 

enerzijds en wijlen voornoemde Amelius anderzijds, (9) een stuk land 

aldaar, tussen Johannes Coelborner kramer enerzijds en Johannes Keijser 

anderzijds, (10) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Johannes van 

Dordrecht enerzijds en voornoemde Johannes Coelborner anderzijds, (11) een 

stuk land aldaar, tussen kvw Jacobus Kijevits enerzijds en wijlen 

voornoemde Amelius Specier anderzijds, (12) een stuk land aldaar, 

beiderzijds tussen Arnoldus Jans soen, en (13/naast?) een stuk land aldaar, 

naast Arnoldus Avemarij, anderzijds!; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 13 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Roesmalen videlicet (dg: pe) peciam 

terre sitam in loco dicto die Coninc Strepen inter hereditatem Ambrosii 

dicti Broes Balen soen ex uno et inter hereditatem Amelii quondam Specier 

ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis Danen 

soen ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio 

item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco ex uno et inter hereditatem Arnoldi Jans soen ex alio item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco et 

Henrici de Beke ex uno et inter hereditatem Henrici de Orthen ex alio 

item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex 

uno et inter hereditatem dicti quondam Amelii Specier ex alio item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et 

inter hereditatem dicti conventus sancte Clare ex alio item peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem conventus sancte Clare ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Rodolphi dicti Koijts ex alio item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem Petri Otten soen ex uno et inter 
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hereditatem dicti quondam Amelii ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Johannis Coelborner institoris ex uno et inter 

hereditatem Johannis Keijser ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis Coelborner ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem liberorum quondam Jacobi Kijevits ex uno et inter hereditatem 

dicti quondam Amelii Specier ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditates Arnoldi Jans soen e[x] (dg: ?uno item) #utroque latere# atque 

peciam terre sitam ibidem juxta hereditatem Arnoldi Avemarij ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Gerongio et Marie liberis quondam 

Henrici Geroncs soen ab eisdem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione XIII lopinorum siliginis mensure de Busco solvenda #sibi ab 

aliis# hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

cum tutore (dg: super omnia) repromiserunt indivisi. Testes Loze et Tijt 

datum quarta post pascha. 

 

BP 1182 p 068v 02 wo 21-04-1400. 

Voornoemde Gerongius en Maria beloofden aan voornoemde Henricus 20 

Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen. 

 

Dicti Gerongius et Maria promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico 

XX Hollant gulden comitis quondam Willelmi vel valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 068v 03 za 17-04-1400. 

Petrus Oer zvw Laurencius Peter Oer beloofde aan Hilla dvw Ghibo Loijart 

150 Stramprooise gulden na maning te betalen. 

 

Petrus Oer filius quondam Laurencii Peter Oer promisit super omnia Hille 

filie quondam Ghibonis Loijart centum et L Stramproetsche gulden (dg: ..) 

ad monitionem dicte Hille persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum in 

vigilia pache post benedictionem cere. 

 

BP 1182 p 068v 04 do 22-04-1400. 

Gerardus zvw Willelmus Ghiben soen van Eijndoven en zijn vrouw Mechtildis 

dvw Johannes Noijden beloofden aan broeder Emondus Buijs kloosterling van 

Porta Celi 16½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1400) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam (dg: Ghiboni) Willelmi Ghiben soen de Eijndoven 

et Mechtildis eius uxor filia quondam Johannis Noijden promiserunt 

indivisi super omnia fratri Emondo Buijs conventuali conventus de Porta 

Celi XVI et dimidium Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Wolphard datum quinta post 

pascha. 

 

BP 1182 p 068v 05 za 24-04-1400. 

Ludolphus van Boemel verkocht aan Henricus zvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken een b-erfcijns van 10 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit verschillende 

erfgoederen in Lithoijen, welke cijns Ghisbertus zvw Rodolphus gnd Roesmont 

gekocht had van voornoemde Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken, en 

welke cijns voornoemde Ludolphus gekocht had van Henricus nzvw hr 

Ghisbertus Koc propositus van Utrecht en zijn vrouw Katherina wv voornoemde 

Ghisbertus zvw Rodolphus Roesmont. 

 

Ludolphus de (dg: Boe) Boemel hereditarium censum decem aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in 
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festo beati Petri ad cathedram ex diversis hereditatibus in parochia de 

Lijttoijen sitis quem censum Ghisbertus filius quondam Rodolphi dicti 

Roesmont erga Henricum filium quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

emendo acquisiverat et quem censum dictus Ludolphus erga Henricum filium 

naturalem domini quondam Ghisberti Koc propositi olim Tra[iecti] 

Inferioris et Katherinam eius uxorem relictam (dg: quond) dicti quondam 

Ghisberti filii quondam Rodolphi Roesmont emendo acquisiverat [prout] hec 

in litteris continentur hereditarie vendidit dicto Henrico filio quondam 

Rodolphi Rover de Vladeracken cum litteris #et aliis# et jure promittens 

super omnia ?ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes dominus 

Theodericus et Loze datum sabbato post pascha. 

 

BP 1182 p 068v 06 do 22-04-1400. 

Henricus Maechelini droeg over aan Willelmus gnd Hagen een stuk land, 1 

zester rogge en 28 roeden groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

Johannes van der Hage enerzijds en voornoemde Willelmus Hagen anderzijds. 

 

Henricus Maechelini (dg: unam s) peciam terre unam sextariatam (dg: et v) 

siliginis et viginti octo virgatas dictas boenre roeden continentem sitam 

in parochia de Roesmalen ad locum dictum (dg: Heze) Heze inter 

hereditatem Johannis van der Hage ex uno et inter Willelmi #dicti# Hagen 

ex alio ut dicebat (dg: dedit) ad hereditarie supportavit dicto Willelmo 

Hagen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Tijt et Wolph datum quinta post pascha. 

 

BP 1182 p 068v 07 do 22-04-1400. 

Willelmus gnd Hagen droeg over aan Henricus Maechelini een stuk broekland, 

74 boenroeden groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Cleijn Nuwelant, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus Maechelini, belast met zegedijken en 

de scoutuijn. 

 

Willelmus dictus Hagen peciam terre paludialis LXXIIII virgatas dictas 

boenroden continentem sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Cleijn Nuwelant inter hereditatem Henrici Maechelini ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie supportavit dicto Henrico Maechelini 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken et scoutuijn ad hanc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

1182 p.069r. 

 quinta post pasche: donderdag 22-04-1400. 

 sexta post pasca: vrijdag 23-04-1400. 

 

BP 1182 p 069r 01 do 22-04-1400. 

Arnoldus, Johannes, Margareta en Elizabeth, kvw Jacobus van Roescelingen 

van Nuenen, Rutgherus zvw Rutgherus gnd ?Rigel ev Bela, en Johannes Boegart 

ev Heijlwigis, dvw voornoemde Jacobus van Roescelingen, en Jacobus zv 

voornoemde Arnoldus gaven uit aan Johannes Loekeman zv Henricus Loekeman 

(1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Roeselingen, tussen wijlen Rodolphus gnd Leijten soen enerzijds en 

Theodericus zvw Johannes Elsbenen soen anderzijds, (2) de helft in een stuk 

land, gnd die Stelt, in Nuenen, tussen Henricus gnd Loekeman enerzijds en 

erfgoed van het klooster van Hodonc anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Henricus Loekeman, (3) 2/3 deel in een stuk land, gnd die 

Roeselincsche Strepe, in Nuenen, ter plaatse gnd Roeselingen, tussen Petrus 

Roefs soen enerzijds en Johannes die Coninc anderzijds, te weten het 2/3 

deel naast voornoemde Petrus Roefs soen, (4) een stuk land, gnd dat Bijesen 

Stuc, in Nuenen, tussen Willelmus zv Johannes gnd Coninc enerzijds en 

voornoemde Johannes Coninc anderzijds, (5) een stuk land, in Nuenen, ter 

plaatse gnd op die Com?, tussen Jacobus van Kijglaer enerzijds en erfgoed 

behorend aan de goederen gnd het Goed te Katten anderzijds, (6) een stuk 

land, gnd die Hostat, in Nuenen, tussen Willelmus van Ouden enerzijds en 
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Johannes gnd Corstiaens soen anderzijds, (7) een stuk land, gnd dat 

Vonderstuc, in Nuenen, tussen voornoemde Johannes Coninc enerzijds en 

wijlen Johannes gnd Elsen soen anderzijds, (8) een streep land, in Nuenen, 

naast erfgoed behorend aan de hoeve gnd te Sculen enerzijds en wijlen 

Gerardus die Snijder anderzijds, (9) een stuk land, in Nuenen, ter plaatse 

gnd in die Blekens Geloecten, tussen Johannes gnd Boden soen enerzijds en 

kvw Andreas van Boert anderzijds, (10) het recht aan voornoemde goederen 

behorend in de gemeinten van Nuenen en Wetten; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 5 schelling 10 penning oude cijns aan Willelmus van Ouden, (b) 2 

schelling 6 penning oude cijns aan de naburen van Nuenen, (c) 1 oude 

sterling, gnd oude Engelse, aan het klooster van Hodonc, (d) een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Nuenen, (e) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Nuenen, op voornoemde goederen te leveren, en thans voor (f) een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in voornoemd 

huis in haar geheel te leveren aan eerstgenoemde Arnoldus en zijn kinderen 

Jacobus en Arnoldus, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (do 02-02-

1402). Eerstgenoemde Arnoldus en zijn zoon Jacobus beloofden dat Arnoldus, 

minderjarige zv eerstgenoemde Arnoldus, zodra hij meerderjarig is, met deze 

uitgifte zal instemmen. Zou aan erfg vw Johannes Moijarts jaarlijks betaald 

moeten worden 1 oude sterling, dan zal voornoemde Johannes Loekeman die 

betalen. 

 

Arnoldus Johannes Margareta et Elizabeth liberi quondam Jacobi (dg: die) 

de (dg: Roesce) Roescelingen de Nuenen cum tutore et Rutgherus filius 

quondam Rutgheri dicti [?R]igel maritus et tutor legitimus Bele sue (dg: 

uxoris) uxoris et Johannes Boegart maritus (dg: l) et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filiarum dicti quondam Jacobi de Roescelingen #+ 

{verwijst via + in margine sinistra naar wat boven het contract staat:} + 

et Jacobus filius dicti Arnoldi# domum ortum et (dg: peciam hereditatis 

dicte .) hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Nuenen ad locum 

dictum Roeselingen inter hereditatem (dg: Rodolp) quondam Rodolphi (dg: 

Leijten) dicti Leijten soen ex uno et inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Johannis Elsbenen soen ex alio item medietatem ad (dg: 

hereditatem) ipsos spectantem in pecia terre (dg: sita in dicta parochia) 

dicta die Stelt sita in dicta parochia inter hereditatem Henrici dicti 

Loekeman ex uno et inter hereditatem conventus de Hodonc ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

Henrici Loeke[man] item duas tercias partes ad se spectantes in pecia 

terre (dg: in dicta parochia ad) dicta die Roeselincsche Strepe sita in 

dicta parochia ad [locum dictum] Roeselingen inter hereditatem Petri 

Roefs soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Coninc ex alio 

scilicet illas duas tercias partes que site sunt contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Petri Roefs soen item peciam terre sitam! dat Bijesen 

Stuc sitam in dicta parochia inter hereditatem Willelmi filii Johannis 

dicti Coninc ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Coninc ex alio 

item peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum op die Com? 

inter hereditatem Jacobi de (dg: Ke) Kijglaer ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad (dg: bona t) bona tGoet (dg: d) te (dg: Ka.) Katten ex alio 

item peciam terre dictam die Hostat sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Willelmi de Ouden ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Corstiaens soen ex alio item peciam #terre# dictam dat Vonderstuc sitam 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Johannis Coninc ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Elsen soen ex alio item quandam 

strepam terre sitam in dicta parochia juxta #hereditatem spectantem ad# 

mansum dictum te (dg: Scul) Sculen #ex uno# !inter hereditatem quondam 

Gerardi die Snijder ex (dg: uno et inter hereditatem) alio item (dg: 

quandam hereditatem ad se spectantem in) peciam prati sitam in dicta 

parochia in loco dicto in die Blekens Geloecten inter hereditatem 

Johannis (dg: Loden) #dicti Boden# soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Andree de Boert ex alio (dg: scilicet illam medietatem 

que sita! contigue iuxta dictam hereditatem dictorum liberorum dicti 
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quondam Andree de Boert) simul cum tuto jure ad premissa! in 

communitatibus de Nuenen (dg: d) et de Wetten ut dicebant (dg: here) 

dederunt ad hereditariam paccionem Johanni (dg: K) Loekeman filio (dg: 

quondam) Henrici Loekeman ab eodem hereditarie possidendas pro quinque 

solidis et decem denariis antiqui census Willelmo de Ouden et pro (dg: 

tribus) duobus solidis et sex denariis antiqui census vicinis de Nuenen 

(dg: et pro he) et pro uno antiquo sterlingo dicto aude Engels conventui 

de Hodonc et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Nuenen (dg: ex premissis solvenda annuatim et supra dictas hereditates 

dictam danda et solvenda) atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Nuenen annuatim ex premissis et supra premissa 

tradendis dandis et solvendis etc atque pro hereditaria! duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Nuenen danda et solvenda primodicto 

Arnoldo et Jacobo et Arnoldo suis liberis (dg: ab) integraliter ab alio 

hereditarie purificationis [et] pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in dicta domo tradenda ex premissis 

promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere promiserunt insuper primodictus Arnoldus et Jacobus 

eius filius indivisi super omnia quod ipsi Arnoldum filium primodicti 

Arnoldi quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit dicte donacioni ad 

pactum factam ut prefertur facient consentire et perpetue ratam servare 

et alter repromisit (dg: ex) tali condicione si (dg: ex premissis) 

heredibus quondam Johannis Moijarts (dg: ex) unus antiquus sterlingus 

annuatim fuerit #de jure# solvendus extunc dictus Johannes Loekeman 

eundem sterlingum solvet annuatim. Testes Vlochoven et Spina datum quinta 

post pasche. 

 

BP 1182 p 069r 02 do 22-04-1400. 

Theodericus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Jans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 069r 03 do 22-04-1400. 

Arnoldus zvw Jacobus van Roestelingen van Nuenen en zijn zoon Jacobus 

beloofden aan Margareta dvw voornoemde Jacobus van Roescelingen een 

lijfpacht van 9 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren, gaande uit al hun goederen, die zij hebben of verkrijgen. 

 

Arnoldus filius quondam Jacobi de Roestelingen de Nuenen (dg: promisit s) 

et Jacobus eius filius promiserunt indivisi super habita et habenda se 

daturos #et# soluturos Margarete filie dicti quondam Jacobi de 

Roescelingen vitalem pensionem novem lopinorum siliginis mensure de 

Nuenen anno quolibet ad vitam dicte Margarete [et] non ultra 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in parochia de Nuenen tradendam ex omnibus et singulis bonis 

dictorum debitorum habitis et habendis quocumque sitis et cum dicta 

Margareta (dg: m.) mortua fuerit eri[n]t quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 069r 04 vr 23-04-1400. 

Theodericus Bolant zvw Albertus zv Theodericus Bolant de oudere droeg over 

aan Ghibo zvw Henricus gnd Coelborner een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 1½ mud 

eerstgenoemde Theodericus met Lichtmis beurt, gaande uit een schuur en 10 

lopen minus 2 roeden land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Johannes Aelbrechts soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Theodericus Bolant filius quondam Alberti filii Theoderici Bolant (dg: -

s) senioris hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco #solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam 
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scilicet# de hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

primodictus Theodericus solvendam habet hereditarie purificationis ex 

quodam horreo et decem lopinatis terre minus duabus virgatis sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert inter 

hereditatem Johannis Aelbrechts soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex alio ut dicebat (dg: promittens) hereditarie supportavit 

Ghiboni filio quondam Henrici dicti Coelborner (dg: suo gene) promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Tijt et Wolph 

datum sexta post pasca. 

 

BP 1182 p 069r 05 do 22-04-1400. 

Aleijdis dvw Johannes zvw Goddinus van Lijt des Olijslegers deed tbv 

Reijmboldus nzv Reijmboldus Jans soen van Geffen afstand van alle 

erfgoederen van wijlen haar voornoemde vader Johannes, gelegen onder 

Hintham {testes en datum doorgehaald}. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis filii quondam Goddini de Lijt (dg: des 

Ol) des Olijslegers cum tutore super omnibus hereditatibus dicti quondam 

Johannis sui patris quocumque locorum infra Hijntham situatis et super 

jure ad opus Reijmboldi filii naturalis (dg: quondam Johannis) Reijmboldi 

Jans soen de Geffen renunciavit promittens (dg: super) cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: 

Vlochoven et Tijt datum quinta post pasca). 

 

BP 1182 p 069r 06 do 22-04-1400. 
Vergelijk BP 1180 p 437r 09 do 27-04-1396: er is een straat die loopt van de Vughterstraat 

naar het woonhuis van Jacobus gnd Geroij, tegenover huis en muur van de broeders van Postel. 

Elizabeth dvw Godefridus van Bladel gnd Hoenrecoper wv Henricus van Vlimen 

en haar kinderen Ghiselbertus en Godefridus verkochten aan Arnoldus 

Cleijnnael (1) een huis9 en erf, in Den Bosch, achter erfgoed van Jacobus 

Gheroij, over de stroom aldaar, tussen erfgoed van Gerardus Neve enerzijds 

en erfgoed van Johannes van Ghelre anderzijds, welk huis en erf wijlen 

voornoemde Godefridus van Bladel in cijns verkregen had van Johannes Somer 

en diens vrouw Hilla, voor de hertogencijns en een b-erfcijns10,11 van 42 

schelling geld, (2) een stukje erfgoed aldaar, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes gruiter enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus Steelken 

anderzijds, de goederen belast met de hertogencijns, voornoemde cijns van 

42 schelling en een b-erfcijns van 30 schelling geld. 

 

Elizabeth (dg: relicta quondam Henrici de Vlimen) filia quondam Godefridi 

de Bladel dicti Hoenrecoper relicta quondam Henrici de Vlimen cum tutore 

(dg: Gode) Ghiselbertus et Godefridus eius liberi domum et aream sitam in 

Busco retro hereditatem Jacobi Gheroij ultra aquam ibidem currentem inter 

hereditatem Gerardi Neve et inter hereditatem Johannis de Ghelre quam 

domum et aream dictus quondam Godefridus de Bladel erga Johannem Som[er] 

et Hillam eius uxorem ad censum acquisiverat (dg: prout in litteris) 

scilicet pro censu domini ducis #exinde solvendo# et pro hereditario 

censu XLII solidorum monete prout in litteris atque #+# (dg: quandam h) 

#particulam {onder aan de bladzijde: particulam hereditatis}# sitam 

ibidem inter hereditatem quondam Johannis grumellatoris ex uno et inter 

hereditatem quondam Lamberti Steelken ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo (dg: Cleij) Cleijnnael supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes #cum tutore# indivisi super [omnia] ratam servare et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et (dg: hereditario 

censu XL) et dicto censu XLII solidorum et hereditario censu XXX 

                         
9 Zie → BP 1183 f 340r 07 ma 30-06-1404, overdracht van het huis, erf en stukje erfgoed. 
10 Zie ← BP 1176 f 171r 15 do 14-03-1381, overdracht van ¾ deel in een cijns van 22 schelling 
uit de cijns van 42 schelling. 
11 Zie ← BP 1176 p 136v 06 ±do 12-07-1380, overdracht van een deel in de cijns van 42 
schelling. 
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solidorum monete ex premissis solvendis et quod ipsi d[icto emp]tori de 

dicta (dg: hereditate) particula hereditatis prestabunt warandiam. Testes 

Tijt et Wolph datum (dg: ..) quinta post pasca. 

 

BP 1182 p 069r 07 do 22-04-1400. 

Rodolphus van der Hullen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus van der Hullen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.070v. 

 quinta post pasche: donderdag 22-04-1400. 

 sexta post pascha: vrijdag 23-04-1400. 

 

BP 1182 p 070v 01 do 22-04-1400. 

Henricus van Uden en zijn zuster Luijtgardis, kvw Wellinus Wernier, 

verkochten aan Franco van Os (1) 1 morgen land, in een kamp van 1½ morgen, 

in Orthen, ter plaatse gnd Vliedert, tussen hr Theodericus Rover ridder 

enerzijds en voornoemde Henricus van Uden en zijn zuster Luijtgardis 

anderzijds, met 2/3 deel van de sloten rondom het kamp, (2) een stuk land, 

voor voornoemd kamp gelegen, tussen hr Theodericus enerzijds en voornoemde 

Henricus van Uden en zijn zuster Luijtgardis anderzijds, welk stuk land 

reikt vanaf voornoemd kamp tot aan een weg aldaar, op welk stuk land een 

deel van een dijk gelegen is. Voornoemde Franco beloofde voortaan dit stuk 

dijk te onderhouden, zó dat voornoemde verkopers en hun erfgoederen daarvan 

geen schade ondervinden. 

 

Henricus de (dg: Uden) #Uden# et Luijtgardis eius (dg: sor) soror liberi 

quondam Wellini Wernier cum tutore unum juger terre ad se spectans in 

quodam campo unum et dimidium iugera terre continentem! sito in parochia 

de Orthen in loco dicto Vliedert inter hereditatem domini Theoderici 

Rover militis ex uno et (dg: d) inter hereditatem dictorum Henrici de 

(dg: Ude) Uden et Luijtgardis sue sororis ex alio et cum duabus terciis 

partibus fossatorum juxta dictum campum circumquaque adiacentium atque 

peciam terre sitam ante dictum campum inter hereditatem domini (dg: D) 

Theoderici ex uno et inter hereditatem dictorum Henrici de Uden et (dg: 

Lij) Luijtgardis sue sororis ex alio et que pecia terre tendit (dg: a cum 

uno fine) a dicto campo (dg: ad) usque ad quandam viam ibidem et supra 

quam peciam terre sita est quadam #pars# aggeris ut dicebant prout (dg: 

imb) ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Franconi de Os 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: ex) hoc addito quod dictus Franco perpetue observabit #in 

bona disposicione# dictam partem aggeris supra dictam peciam terre prout 

eadem pars de jure fuerit tenenda et observanda sic quod dictis 

venditoribus et supra eorum hereditates dampna exinde non eveniant. 

Testes Tijt et Wolph datum quinta post pasca. 

 

BP 1182 p 070v 02 do 22-04-1400. 

Elizabeth dvw Denkinus gnd Emmen soen verkocht aan Theodericus van der Vest 

1/3 deel in een kamp, gnd die Werren, in Dinther, naast het water gnd die 

Aa enerzijds en erfgoed behorend aan de goederen gnd het Goed ter Borch 

anderzijds. Verkoopster en haar broer Engbertus zvw voornoemde Denkinus 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de cijnzen aan de heer van 

Dinther, de heer van Helmond en erfg vw Johannes Spijerinc van Dijnter, uit 

voornoemd !¼ deel gaande. 

 

Elizabeth filia quondam Denkini dicti Emmen soen cum tutore !terciam 

partem ad se spectantem in quodam prato dicto die Werren sito in parochia 

de Dijnter juxta aquam dictam die Aa (dg: inter he) ex !alio et inter 

hereditatem spectantem ad bona dicta tGoet ter Borch ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: #d[omino]# Ade de Mierde presbitro) #Theoderico 

van der Vest# promittentes !cum ea (dg: s) Engbertus eius frater filius 
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dicti quondam Denkini indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus domino de Dijnter et domino de 

Helmont et heredibus quondam Johannis Spijerinc de Dijnter ex dicta 
!quarta parte de jure solvendis. Testes (dg: W) Vlochoven et Spina datum 

supra. 

 

BP 1182 p 070v 03 do 22-04-1400. 

Walterus zvw Johannes van Herbe vernaderde en behield. 

 

Walterus filius quondam Johannis de Herbe prebuit et (dg: reportavit) 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 070v 04 do 22-04-1400. 

Henricus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven gaf uit aan 

Arnoldus van der Heijden zvw Arnoldus van der Heijden 2 bunder land, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen Delscot, ter plaate gnd die Hautart, tussen 

Willelmus zvw Rijcoldus van der Voert enerzijds en de gemeint anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Henricus en met het andere eind aan 

de gemeint; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot aan de grondheer en 

thans voor een n-erfcijns van 7 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Henricus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven duo (dg: 

jugera) #bonaria# terre sita in parochia de Scijnle ad !dictum dictum aen 

Delscot in loco dicto die Hautart inter hereditatem Willelmi filii 

quondam Rijcoldi van der Voert ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentia cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici et cum reliquo fine 

ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditarium censum Arnoldo van der 

Heijden filio quondam Arnoldi van der Heijden ab eodem hereditarie 

possidenda pro duobus grossis antiquis domino fundo! exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu septem librarum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes dominus Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 070v 05 do 22-04-1400. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Henricus 60 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Henrico sexaginta Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 070v 06 do 22-04-1400. 

Nijcholaus van Kessel zvw Johannes nzvw Arnoldus van de Kloot, door 

voornoemde Arnoldus van de Kloot verwekt bij wijlen Margareta gnd van 

Eijndoven, droeg over aan Johannes van Beke zv Engbertus van Krekelhoven de 

helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit erfgoederen van Ghisbertus zvw Nijcholaus zvw 

Weijndelmoedis van Oesterwijc en Walterus gnd van der Scuijren van 

Oesterwijc, gelegen in Ghesele en in Haaren, welke pacht wijlen voornoemde 

Margareta van Eijndoven, tbv haar en haar natuurlijke kinderen Gertrudis en 

wijlen voornoemde Johannes, bij haar verwekt door wijlen voornoemde 

Arnoldus van de Kloot, gekocht had van voornoemde Ghisbertus en Walterus. 

 

Nijcholaus de Kessel filius quondam Johannis filii naturalis quondam 

Arnoldi de Globo ab eodem quondam Arnoldo de Globo et Margareta quondam 

dicta de Eijndoven pariter !genitorum geniti medietatem hereditarie 

paccionis dimidii modii siliginis mensure de Buscoducis solvende 

hereditarie purificationis et ad Buscumducis tradende et deliberande de 

quibusdam hereditatibus Ghisberti (dg: filii quondam) filii quondam 

Nijcholai filii quondam Weijndelmoedis de Oesterwijc et Walteri dicti van 
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der Scuijren de Oesterwijc in Ghesele et in parochia de Haren situatis et 

quam paccionem dicta quondam Margareta de Eijndoven ad opus sui et ad 

opus Gertrudis et dicti quondam Johannis puerorum naturalium dicte 

Margarete de Eijndoven ab eadem Margareta et dicto quondam Arnoldo de 

Globo pariter genitorum erga dictos Ghisbertum et Walterum (dg: vande) 

emendo acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: fi) 

de Beke filio Engberti de Krekelhoven promittens super omnia ratam 

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

et dicti quondam Johannis sui (dg: -s) patris et quorum[cumque] heredum 

dictorum (dg: G) #quondam# Margarete Gertrudis et Johannis deponere. 

Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 070v 07 do 22-04-1400. 

Heijlwigis wv Henricus gnd Ghisellen soen van Geffen droeg over aan 

Johannes zv Henricus Roelofs soen, door voornoemde Henricus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Ghisella dv voornoemde Heijlwigis en wijlen Henricus 

Ghisellen, tbv hem en zijn broer Rodolphus zv voornoemde Henricus Roelofs 

soen, haar vruchtgebruik in een hofstad, in Geffen, tussen Nijcholaus 

Peters soen enerzijds en wijlen Johannes Denkens soen anderzijds. 

 

Heijlwigis relicta quondam Henrici dicti Ghisellen soen de Geffen cum 

tutore suum usufructum etc sibi competentem in quodam domistadio sito in 

parochia de Geffen inter hereditatem Nijcholai Peters soen ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis Denkens soen ex alio ut dicebat 

supportavit Johanni filio (dg: quondam) Henrici Roelofs soen ab eodem 

Henrico et quondam Ghisella sua uxore filia dictorum Heijlwigis et 

quondam #(dg: He) Henrici# Ghisellen soen pariter genito ad opus sui et 

ad opus Rodolphi sui fratris filii dicti Henrici Roelofs soen promittens 

(dg: s-) cum tutore ratam servare (dg: testes datum supra) et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 070v 08 vr 23-04-1400. 

Voornoemde Johannes zv Henricus Roelofs soen verkocht voornoemde hofstad 

aan Petrus zv Johannes gnd Sasse, belast met een b-erfcijns van 12 

schelling geld. Zijn broer Rodolphus zal, zodra hij in het vaderland zal 

zijn teruggekeerd, afstand doen. 

 

{In margine sinistra staat een verticale haal, kennelijk om ruimte vrij 

te houden, die maar deels werd benut.} 

Dictus Johannes filius (dg: quon) Henrici Roelofs soen dictum domistadium 

hereditarie vendidit Petro filio Johannis dicti (dg: Vos) #Sasse# 

promittens super habita et (dg: w) habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XII solidorum monete exinde solvendo 

et quod ipse Rodolphum suum (dg: suu) fratrem quamcito ad patriam 

redierit super dicto domistadio ad opus dicti emptoris faciet renunciare. 

Testes Tijt et Wolph datum sexta post pascha. 

 

BP 1182 p 070v 09 do 22-04-1400. 

Destijds had Hermannus Loden gerechtelijk gekocht van Franco van Os als 

procurator van de kerkfabriek van Orthen (1) een hofstad die was van een 

zekere die ?Duchage en daarna behoorde aan Johannes gnd van Haren, in 

Orthen, (2) een stuk land dat was van wijlen Johannes gnd Dravarts, gelegen 

tussen Hijnen en Rosmalen. Voornoemde Hermannus droeg thans voornoemde 

hofstad over aan Gerongius zvw Gerongius zvw Gerardus van Vucht. 

 

Notum sit universis quod Hermannus Loden quoddam domistadium quod fuerat 

cuiusdam dicti die ?Duchage et postmodum ad Johannem dictum (dg: die) de 

Haren spectare consuevit situm in parochia de Orthen atque peciam terre 

que fuerat quondam Johannis dicti Dravarts sitam inter Hijnen et 

Roesmalen erga Franconem de Os tamquam procuratorem fabrice ecclesie de 

Orthen per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 
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acquisuisset prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Hermannus dictum domistadium supportavit Gerongio 

filio quondam Gerongii (dg: de V) filii quondam Gerardi de Vucht 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: Tijt) Tijt et Wolph datum quinta post pasche. 

 

1182 p.071r. 

 quinta post pasca: donderdag 22-04-1400. 

 

BP 1182 p 071r 01 do 22-04-1400. 

Theodericus Buc beloofde aan jkvr Hilla dvw Gerardus van Amersoijen 12 pond 

geld met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Theodericus (dg: Bi) Buc promisit super omnia domicelle Hille filie 

quondam Gerardi de Amersoijen XII libras monete ad nativitatis Johannis 

proxime [futurum] persolvendos. Testes Vlochoven et Tijt datum quinta 

post pasca. 

 

BP 1182 p 071r 02 do 22-04-1400. 

Johannes Wert de oudere beloofde aan jkvr Hilla dvw Gerardus van Amersoijen 

12 pond geld met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Johannes Wert senior promisit super omnia domicelle Hille filie quondam 

Gerardi de Amersoijen XII libras monete ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 071r 03 do 22-04-1400. 

Goeswinus Moedel zv Bertoldus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Willelmus van Boescot met zijn goederen. 

 

Goeswinus Moedel (dg: van der Donc) #filius Bertoldi# omnes vendiciones 

et alienaciones factas (dg: cum) per Willelmum de Boescot cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 071r 04 do 22-04-1400. 

De broers Henricus en Rodolphus, kvw Johannes gnd Rutghers soen, verkochten 

aan Herbertus zvw Rodolphus Hals ½ morgen land, in 2 morgen van wijlen hun 

voornoemde grootvader Rodolphus Hals, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

ter plaatse gnd die Hoeven, in een kamp van 6 morgen dat gelegen is tussen 

erfgoed gnd die ?Bijen Hoeve enerzijds en erfgoed gnd dat Dordeel 

anderzijds, welke ½ morgen land aan voornoemde broers Henricus en Rodolphus 

gekomen was na overlijden van hun voornoemde grootvader Rodolphus Hals, 

belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Henricus et Rodolphus fratres liberi quondam (dg: Henrici) Johannis dicti 

Rutghers soen dimidium iuger terre (dg: eis de morte quondam Rodolphi 

Hals eorum avi successione advolutum situm in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Heze in loco dicto die Hoeven in quodam campo si) ad se 

spectans in tribus iugeribus terre quondam Rodolphi Hals eorum avi sitis 

in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze in loco dicto die Hoeven in 

quodam campo sex iugera continente qui campus situs est ibidem inter 

hereditatem dictam die Bij(?dg: ?z)en Hoeve ex uno et inter hereditatem 

dictam dat Dordeel ex alio (dg: ut dicebat) et quod dimidium iuger terre 

dictis Henrico et Rodolpho fratribus de morte dicti quondam Rodolphi Hals 

eorum avi successione est advolutum ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Herberto filio dicti quondam Rodolphi Hals promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken et 

aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. Testes Tijt et Wolph datum 

supra. 
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BP 1182 p 071r 05 do 22-04-1400. 

Rodolphus Hals zvw Johannes Rutghers soen verkocht aan zijn broer Henricus 

zvw voornoemde Johannes Rutgers soen ½ morgen land, in 3 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd in het Broec, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en de gemene dijk, met 

verschillende erfgoederen ertussen, anderzijds, welke 3 morgen reiken vanaf 

een paal die daar staat tot aan de waterlaat, deze ½ morgen belast met 12 

schelling geld, zegedijken en waterlaten. 

 

Rodolphus Hals filius quondam Johannis Rutghers #soen# (dg: di) dimidium 

iuger terre ad se spectans in tribus iugeribus terre sitis in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze in loco dicto int Broec inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter communem aggerem quibusdam 

hereditatibus interiacentibus ex alio (dg: vend) et que tria iugera 

tendent a palo ibidem fixum! usque ad aqueductum ibidem !ibidem #prout 

ibidem situm est# ut dicebat hereditarie vendidit Henrico fratri suo (dg: 

promittens super) f[ilio] dicti quondam Johannis Rutgers soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis XII solidis 

monete ex dicto dimidio iugere solvendis et zegediken et aqueductibus ad 

hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 071r 06 do 22-04-1400. 

Otto Bruijstens droeg over aan zijn schoonzoon Ghibo Jans soen en diens 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Otto een hofstad, gelegen tussen Den Bosch en 

Hintham, naast de nieuwe dijk aldaar, tegenover erfgoed van Lambertus 

Gruwel, beiderzijds tussen voornoemde Otto, welke hofstad vóór 140 voet 

breed is en achter 120 voet, welke hofstad reikt vanaf voornoemde nieuwe 

dijk achterwaarts tot aan de gemeint aldaar, met gebouwen, belast met het 

onderhoud van een deel van voornoemde dijk, welk deel aan de voorkant 

tegenover voornoemde hofstad ligt, ter breedte van de hofstad. 

 

Otto Bruijstens quoddam domistadium situm inter Buscumducis et Hijntham 

iuxta novum aggerem !aggerem ibidem (dg: inter hereditatem dicti Otto) in 

opposito (dg: Gr Lam) hereditatis Lamberti Gruwel inter hereditatem dicti 

Ottonis ex utroque latere coadiacentem et quod domistadium continet ante 

centum et quadraginta pedatas et retro centum et viginti pedatas in 

latitudine et [quod] domistadium tendit a dicto novo aggere retrorsum 

usque ad communitatem ibidem ut dicebat simul cum edificiis supra dictum 

domistadium consistentibus ut dicebat hereditarie supportavit Ghiboni 

Jans soen suo genero cum Elizabeth sua uxore filia dicti Ottonis 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto tamen 

onere conservacionis partis dicti aggeris tendentis (dg: ad) ante dictum 

domistadium scilicet illius partis dicti aggeris que pars sita est ante 

dictum domistadium et in opposito dicti domistadii scilicet ad predictam 

latitudinem domistadii antedicti quam partem dicti aggeris dictus Ghibo 

Jans soen repromisit (dg: j) ut debitor principalis sub obligatione dicti 

domistadii cum suis edificiis perpetue in bona disposicione observare 

juxta omnem modum formam et [?latitudinem] et altitudinem quibus dictus 

Otto dictum aggerem abservare tenetur. Testes dominus Theodericus et 

Wolph datum quinta post pasca. 

 

BP 1182 p 071r 07 do 22-04-1400. 

Willelmus zvw Henricus van der Donc van Lijeshout ev Jutta dvw Hubertus 

Mersman verkocht aan Johannes zv Hermannus Claes soen 1/7 deel, dat aan hem 

en zijn voornoemde vrouw Jutta gekomen was na overlijden van voornoemde 

Hubertus, in een heidekamp van wijlen voornoemde Hubertus, in Gestel bij 

Herlaer, tussen Johannes zvw voornoemde Hubertus enerzijds en Paulus van 

Maren anderzijds, te weten het 1/7 deel dat ligt tussen voornoemde 

Hermannus Claes soen enerzijds en voornoemde Johannes zv Hermannus Claes 

soen anderzijds, belast met de grondcijns. 
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Willelmus filius quondam Henrici van der Donc (dg: van) de Lijeshout 

maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Huberti Mersman 

(dg: septem) septimam partem sibi et dicte Jutte sue uxori de morte dicti 

quondam Huberti successione advolutam in quodam campo merice dicti 

quondam Huberti sito in parochia de Ghestel prope Herlaer inter 

hereditatem (dg: Hermanni Claes soen) #Johannis filii dicti quondam 

Huberti# ex uno et inter (dg: Johannis filii eiusdem Hermanni Claes soen) 

#Pauli de Maren# ex alio (dg: ut dicebat hereditarie vendidit dicto) 

scilicet illam septimam partem que sita est inter hereditatem Hermanni 

Claes soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii eiusdem Hermanni 

Claes soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio 

Hermanni Claes soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu !fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 071r 08 vr 23-04-1400. 

Theodericus zvw Johannes van den Audenhuse verkocht aan Jacobus van 

Gunterslaer (1) een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Gunterslaar, 

tussen voornoemde Jacobus van Gunterslaer enerzijds en kvw Andreas gnd 

Roefs anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

ten Hout, ter plaatse gnd die Donredoncse Beemden, tussen voornoemde 

Jacobus van Gunterslaer enerzijds en kvw Walterus van den Wijer anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Theodericus filius quondam Johannis van den Audenhuse peciam terre sitam 

in parochia de Oerscot in pastoria de Gunterslaer inter hereditatem 

Jacobi de Gunterslaer ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Andree dicti Roefs ex alio atque dimidium bonarium prati situm in 

parochia de Rode in loco (dg: d..) ten Hout ad locum dictum die 

Donredoncsche Beemde inter hereditatem dicti Jacobi de Gunterslaer ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Walteri van den Wijer ex alio 

prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jacobo de 

Gunterslaer promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis ex[inde] solvendo. Testes Loze et Tijt !sexta 

post pascha. 

 

BP 1182 p 071r 09 vr 23-04-1400. 

Ghibo zvw Gerardus gnd Bessellen droeg over aan Arnoldus Groet Art? een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die Andreas zv Theodericus gnd 

Mersman beloofd had met Lichtmis te betalen aan voornoemde Ghibo, gaande 

uit 8 hont land, in Oss, in 2 morgen land, gelegen tussen hr Alardus van 

Moudewijc priester enerzijds en Aleijdis gnd Gherijs anderzijds. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Ghibo filius quondam Gerardi dicti Bessellen hereditarium censum trium 

librarum et decem solidorum monete quem Andreas filius Theoderici dicti 

Mersman promisit se daturum et soluturum dicto Ghiboni hereditarie 

purificationis ex octo hont terre sitis in parochia de Os in duobus (dg: 

..) iugeribus terre sitis inter hereditatem domini (dg: Arnoldi de 

Moudewijc) Alardi de Moudewijc presbitri ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis dicte Gherijs ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo Groet [Art?] cum litteris et jure et cum arrestadiis promittens 

super omnia ratam servare. 

 

1182 p.072v. 

 sabbato post pascha: zaterdag 24-04-1400. 

 

BP 1182 p 072v 01 ±vr 23-04-1400. 

Henricus gnd Scutken beloofde aan Theodericus Waelwijns soen van Hemert 35½ 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus 



Bosch’ Protocol jaar 1400 04. 60 

aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen {niet afgewerkt contract12}. 

 

 

He[nricus] dictus Scutken promisit super omnia Theoderico Waelwijns soen 

de Hemert XXXV et dimidium Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken 

pro quolibet gulden computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1182 p 072v 02 za 24-04-1400. 

Willelmus wettige zvw Willelmus Mijnnemere droeg over aan Johannes Berwout 

zv Theodericus Berwout een lijfrente van 7 oude schilden, op het leven van 

eerstgenoemde Willelmus, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, welke lijfrente eerstgenoemde Willelmus gekocht had van 

de stad Den Bosch13. Katherina wv voornoemde Willelmus Mijnnemere droeg haar 

vruchtgebruik en recht in deze lijfrente over aan voornoemde Johannes 

Berwout. 

 

Willelmus filius legitimus quondam Willelmi Mijnnemere vitalem pensionem 

septem aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

solvendam anno quolibet ad vitam (dg: dicti) primodicti Willelmi et non 

ultra mediatim Domini et mediatim Johannis quam pensionem vitalem (dg: d) 

primodictus Willelmus erga oppidum de [Busco] emendo acquisiverat prout 

in litteris vero sigillo (dg: sig) dicti oppidi etc legitime supportavit 

Johanni Berwout filio Theoderici Berwout cum litteris et jure promittens 

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

facto Katherina relicta dicti quondam Willelmi Mijnnemere cum tutore suum 

usufructum atque totum jus et omnem actionem sibi in dicta pensione 

competentes supportavit dicto Johanni Berwout promittens cum tutore ratam 

servare ....... ex parte sui deponere. Testes Vlochoven et Spina datum 

sabbato post pasca. 

 

BP 1182 p 072v 03 za 24-04-1400. 

Johannes zvw Godefridus Sceijvel, zijn vrouw Jutta dvw Johannes van der 

Eijcke en hun ....... Katherina verkochten aan Godefridus zvw voornoemde 

Godefridus Sceijvel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en hofstad van 

Gerardus gnd Boem van Boekel, in Boekel, en uit alle erfelijke goederen die 

voornoemde Gerardus daar heeft, waarvan het akkerland op een grootte van 2 

mud rogge is geschat, welke pacht Johannes zv Henricus van Sonne, 

grootvader van wijlen voornoemde Godefridus Sceijvel, verworven had van 

voornoemde Gerardus van Boekel, en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Sceijvel #et Jutta eius uxor filia 

quondam Johannis van der Eijcke et dicta Jutta cum eodem tamquam cum 

                         
12 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 084v 11 wo 05-05-1400. 
13 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 … p.19 Noch op sente Jans dach Item Katerijn 

Willem Minnemeers wijf V aude scilde … Item Willem hoir soen III½ 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 … p.48 … Noch op kerssavont (wo 24-

12-1399) Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V aude scilden … Item Willem hoir soen III½ sc. 

Rekening 3. Hierin ontbreekt een groot deel van de lijfrenten; wel is bewaard: p.76 … Noch op 

sente Jans dach  (do 24-06-1400) Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V scilde … p.77 Item 

Willem hoir soen III½ sc. 

Rekening 4. p.92. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende 

is binnen der selver stat int halve jair voirscr … p.101 … Noch op kerssavont (vr 24-12-1400) 

Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V scilden … Item Willem hoir soen III½ sc. 

Rekening 5. p.123. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt 

binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.131 … Noch op sinte Jans dach (za 24-06-

1402) Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V scilden … Item Willem hoir soen III½ sc. 

Rekening 6. p.155. … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix 

gilt binnen der selver stat int halve jair voirs … p.163 … Noch op sente Jans dach (do 24-06-

1406) Item Margriet dochter wilner Willem Mijnnemeers III½ sc … Item Willem hoir brueder III½ 

sc. 
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tutore et Katherina eorum ....... [cum] tutore# annuam et hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Martini et in Busco tradendam de domo domistadio Gerardi dicti Boem de 

(dg: Voe) Boekel sitis in Boekel !sitis in Boekel ac omnibus bonis 

hereditariis que dictus Gerardus habet ibidem quorum bonorum terram! 

arabilem! ad receptionem duorum modiorum siliginis in semine estimate 

sunt et quam paccionem Johannes filius Henrici de (dg: Sonne) Sonne avus 

olim dicti quondam Godefridi Sceijvel erga dictum Gerardum de Boekel 
!prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Godefrido filio dicti (dg: God) quondam Godefridi 

Sceijvel supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et (dg: impeticionem et) 

obligationem et impeticionem (dg: ex parte eorum et suorum) in dicta 

paccione existentem deponere (dg: et). Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 072v 04 za 24-04-1400. 

Hr Henricus van Loen priester machtigde Bernardus zvw Godefridus Sceijvel 

en Reijnerus Loden zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en te 

beuren en zijn goederen te beheren. 

 

Dominus Henricus de Loen presbiter dedit potestatem (dg: God) Bernardo 

filio quondam Godefridi Sceijvel et Reijnero Loden ac eorum alteri 

monendi levandi et assequendi suos census redditus et pacciones et sua 

credita quecumque que sibi debentur et debebuntur et omnia bona regendi 

usque ad revocacionem. Testes Tijt et Spina datum sabbato post pasca. 

 

BP 1182 p 072v 05 za 24-04-1400. 

Aleijdis dvw Lambertus Zannen verkocht aan haar broer Henricus Gestken zvw 

voornoemde Lambertus Zannen soen een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd 

Muijsberge, tussen voornoemde Henricus Gestken enerzijds en Johannes 

Katherinen soen van Loe anderzijds, belast met 3 penningen oude cijns aan 

de hertog. 

 

Aleijdis filia quondam Lamberti Zannen cum tutore peciam terre sitam in 

parochia de Erpe ad locum dictum Muijsberge inter hereditatem Henrici 

Gestken filii dicti quondam Lamberti Zannen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Katherinen soen de Loe ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Henrico Gestken suo fratri promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis 

antiqui census domino duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 072v 06 vr 14-05-1400. 

De broers Johannes, Gerardus, Goeswinus en Willelmus, kvw Willelmus van 

Geffen molenaar, gaven uit aan Johannes Brocke zvw Petrus gnd Brocke alle 

erfgoederen die waren van wijlen Bertoldus Steijmpel en Walterus gnd 

Brocke, gelegen onder Oisterwijk en Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, 

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 Johannes zvw voornoemde Bertoldus 

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, aldaar, al 

welke erfgoederen, uitgezonderd voornoemde erfgoederen, wijlen voornoemde 

Willelmus van Geffen gekocht had van Arnoldus gnd Bac zvw Walterus gnd 

Groet Wouter, en ook nu voor de uitgevers uitgezonderd (6) 2 stukken land, 

in Helvoirt, (6a) tussen Metta Willems enerzijds en kvw Rodolphus Koijt 

anderzijds, (6b) gnd Hoeveken, in Helvoirt, tussen Nijcholaus van Berze 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (7) een b-erfcijns van 2½ oude 
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groot, die Wijt van den Eijnden beurt, gaande uit laatstgenoemde stukken 

land; de uitgifte geschiedde voor (a) de hertogencijns, gaande uit al de 

voornoemde erfgoederen, voornoemde erfgoederen uitgezonderd, zoals wijlen 

voornoemde Arnoldus Bac zvw Walterus Groet Wouter die cijns betaalde, (b) 3 

lopen rogge b-erfpacht, Bossche maat, (c) een b-erfcijns van 20 schelling 

oude pecunia, minus 1/6 deel van deze 20 schelling, aan het klooster van 

Tongerlo, (d) 1 sterlingus minus 1/6 hiervan, aan de investiet van de kerk 

van Helvoirt, (e) een b-erfcijns van 2 schelling gemeen paijment, minus 1/6 

deel van deze cijns, aan de gezworenen van de gemeint van Haaren, (f) een 

erfcijns van 10 penning gemeen paijment, minus 1/6 deel van deze cijns, aan 

de naburen van Helvoirt, (g) de cijns aan de naburen van Oisterwijk, uit de 

gemeint van Oisterwijk, en thans voor (h) een n-erfpacht van 6 mud rogge, 

{p.73} Bossche maat, met Kerstmis, gedurende het leven van Johannes 

Steijmpel zv Bertholdus in Den Bosch te leveren, en na overlijden van 

voornoemde Johannes op bovengenoemde erfgoederen te leveren.  

 

Johannes Gerardus Goeswinus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi 

de Geffen multoris omnes et singulas hereditates que fuerant quondam 

Bertoldi Steijmpel atque Walteri dicti (dg: Bro) Brocke quocumque locorum 

infra parochias Oesterwijc et de Helvoert in loco dicto Ghesel sitas 

salvis tamen Johanni filio (dg: qu) dicti quondam Bertoldi et sibi 

reservatis (dg: pecia) 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 alio ac pecia prati cum eius 

attinentiis sita ibidem inter hereditates dictorum 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 dicti Brocke ex alio necnon domo et orto in 

quibus Johannes filius quondam (dg: Walteri) Bertoldi predicti moratur 

sitis juxta communitatem de Haren salva eciam #dicto# Arnoldo Koijt et 

sibi reservata sexta parte eidem Arnoldo (dg: computo) competente in 

hereditatibus dictorum quondam Bertoldi et Walteri Brocke ibidem situatis 

quas hereditates omnes et singulas (dg: dicti) pretactis hereditatibus 

perexceptis dictus quondam (dg: Arnoldus Bac) Willelmus de Geffen erga 

Arnoldum dictum Bac (dg: ... ..) filium quondam Walteri dicti (dg: Gro s 
?v Groet) Groet (dg: Woute) Wouter (dg: -s q) emendo acquisiverat prout 

in litteris exceptis eciam de premissis et eis libere reservatis (dg: 

pecia terre) duabus peciis terre sitis in dicta parochia de Helvoert 

quarum una inter hereditatem (dg: Mette ex uno) Mette Willelmi ex #uno# 

et inter hereditatem (dg: quondam Jo) liberorum quondam Rodolphi Koijt ex 

alio et altera (dg: inter) dicta Hoeveken sita in dicta parochia de 

Helvoert inter hereditatem Nijcholai de Berze ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem ex alio et excepto hereditario censu 

duorum et dimidii grossorum antiquorum quem Wijt van den Eijnden 

solvendum habet annuatim et hereditarie (dg: ja) ex jamdictis peciis 

terre (dg: s...... cum f ?ju) dederunt ad hereditarium pactum Johanni 

Brocke filio quondam Petri dicti Brocke ab eodem hereditarie possidendas 

pro censu domini nostri ducis (dg: exind) ex (dg: -inde solve) dictis 

hereditatibus omnibus et singulis pretactis hereditatibus perexceptis 

solvendo et prout dictus quondam Arnoldus Bac filius quondam Walteri 

Groet Wouter huiusmodi censum ex dictis omnibus hereditatibus (dg: et) 

aliis hereditatibus perexceptis semper excipiendis solvere consue[vi]t et 

pro tribus lopinis siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco atque 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie minus una sexta parte 

eorundem XX solidorum conventui de Tongherlo atque pro (dg: heredi) uno 

sterlingo minus una sexta parte eiusdem investito (dg: de) ecclesie de 

Helvoert atque pro hereditario censu duorum solidorum communis pagamenti 

minus una sexta parte eiusdem census (dg: et) juratis communitatis de 

Haren necnon pro hereditario censu X denariorum communis pagamenti minus 

una sexta parte eiusdem census vicinis de Helvoert #{onder aan de 

bladzijde:} et pro censu vicinis de Oesterwijc ex (dg: -inde) communitate 
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de Oesterwijc solvendo# exinde prius solvendis dandis et ceterum terminis 

et locis consuetis atque pro hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

mensure  

 

1182 p.073r. 

 sexta post jubilate: vrijdag 14-05-1400. 

 sabbato post pascha: zaterdag 24-04-1400. 

 anno CCCC mensis aprilis die XXIIII: zaterdag 24-04-1400. 

 secunda post octavas pasche: maandag 26-04-1400. 

 

BP 1182 p 073r 01 vr 14-05-1400. 

de Busco danda sibi ab alio (dg: purificationis) nativitatis Domini et ad 

vitam (dg: d..) Johannis Steijmpel filii Bertholdi in Busco et post 

eiusdem Johannis decessum supra hereditates suprascriptas tradenda ex 

premissis et promiserunt indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Tijt et Wolph 

datum sexta post jubilate. {Hierna in margine sinistra een verticale 

haal, waarnaast ruimte vrijgelaten is}. 

 

BP 1182 p 073r 02 vr 14-05-1400. 

Voornoemde Johannes Broc beloofde aan voornoemde broers Johannes, Gerardus, 

Goeswinus en Willelmus, kvw voornoemde Willelmus van Geffen molenaar, 65½ 

Stramprooise gulden of de waarde en 75 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Dictus Johannes Broc promisit super omnia dictis Johanni Gerardo Goeswino 

et Willelmo fratribus liberis dicti quondam Willelmi de Geffen multoris 

LXV et dimidium Stramproedsche gulden vel valorem et LXXV novos Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 073r 03 za 24-04-1400. 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen, Henricus Gecke en 

Johannes zvw Reijmboldus bakker droegen over aan Lambertus van Middelrode 

smid een b-erfcijns van 5 pond geld, die Henricus zv Johannes gnd Smijt van 

Lijeshout beloofd had aan voornoemde Lambertus van Middelrode, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Zonne enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Merlaer anderzijds, welke cijns voornoemde 

Theodericus Rover, Henricus Gecke en Johannes zvw Reijmboldus bakker 

verworven14 hadden van voornoemde Lambertus van Middelrode. 

 

Theodericus Rover filius quondam Theoderici Rover de Oijen Henricus Gecke 

et Johannes filius quondam Reijmboldi pistoris hereditarium censum 

quinque librarum monete quem Henricus filius Johannis dicti Smijt de (dg: 

Middelrode) Lijeshout promisit se daturum et soluturum Lamberto de 

Middelrode fabro hereditarie nativitatis Domini de et ex domo #et area# 

et orto sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Johannis de Zonne ex uno et inter hereditatem Henrici de Merlaer ex alio 

et quem censum dicti Theodericus Rover Henricus Gecke et Johannes filius 

quondam Reijmboldi pistoris erga dictum Lambertum de Middelrode 

acquisiverant prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto Lamberto 

de Middelrode cum litteris #et aliis# et jure promittentes (dg: super) 

indivisi super omnia ratam [servare] et obligationem ex parte eorundem 

deponere. Testes dominus Theodericus et Loze datum sabbato post pasca. 

 

BP 1182 p 073r 04 za 24-04-1400. 

Petrus Vrieze zvw Willelmus Vrieze bakker ev Margareta dvw Jacobus zvw 

Goessen visser verkocht aan Johannes zvw Reijmboldus bakker, Henricus 

                         
14 Zie ← BP 1180 p 420v 02 do 30-03-1396, overdracht van de erfcijns. 
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Ghecke en Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen een n-erfcijns 

van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft, die aan 

wijlen voornoemde Jacobus behoorde, in het zevende kamp, 9 morgen ½ hont 

groot, gelegen voor Vlijmen, over de weg die loopt vanaf het kamp gnd 

tsHeren Camp tot aan de straat, tussen wijlen Arnoldus Koijts en de zijnen 

enerzijds en wijlen Hermannus Ketheleers anderzijds. 

 

Petrus Vrieze filius quondam Willelmi Vrieze pistoris #maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Jacobi filii quondam Goessen 

piscatoris# hereditarie vendidit Johanni filio quondam Reijmboldi 

pistoris (dg: hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate que ad dictum quondam Jacobum 

spect) Henrico Ghecke et Theoderico Rover filio quondam Theoderici Rover 

de Oijen hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie (dg: j) nativitatis Domini ex medietate que ad dictum quondam 

Jacobum spectabat in septimo campo novem iugera et dimidium hont terre 

continente sito ante Vlimen ultra plateam tendente ab uno campo dicto 

communiter tsHeren Camp usque ad plateam inter hereditatem #quondam# 

Arnoldi Koijts ende suorum consociorum ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Hermanni Ketheleers ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 073r 05 za 24-04-1400. 

En voornoemde Petrus kan terugkopen wanneer hij wil, met 60 Hollandse 

gulden van de muntslag van graaf Willelmus graaf van Holland of de waarde, 

zoals voornoemde Johannes, Henricus en Theodericus, ieder voor zijn 1/3 

deel, verklaarden, en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Best, 

Johannes Coptiten en Rodolphus van Boemel. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad) quandocumque dictus Petrus voluerit cum 

sexaginta Hollant gulden (dg: seu va) de moneta comitis Willelmi comitis 

Hollandie seu valorem ut quilibet eorundem Johannis Henrici et Theoderici 

Rover pro se (dg: recognovit) de sua tercia parte recognovit et cum censu 

anni redempcionis (dg: ut) recognovit promittens quilibet eorum pro se ut 

in forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis magistro Johanne de 

Best Johanne Coptiten et Rodolpho de Boemel datum anno CCCC mensis 

aprilis die (dg: XXX) XXIIII hora vesperarum. 

 

BP 1182 p 073r 06 za 24-04-1400. 

Goeswinus Kaelstaf droeg over aan Stephanus zvw Johannes Stevens soen een 

huis en tuin, in Meerwijk, tussen de gemene weg enerzijds en Henricus gnd 

Bolleijn anderzijds, aan hem overgedragen door Hermannus Scut Peters soen. 

 

Goeswinus Kaelstaf domum et ortum sitos in jurisdictione de Merewijc 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: Theoderici) 

Henrici dicti Bolleijn ex alio supportatos sibi ab Hermanno Scut Peters 

soen prout in litteris hereditarie supportavit Stephano filio quondam 

Johannis Stevens soen (dg: j) cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 073r 07 za 24-04-1400. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken en Johannes Coptiten beloofden 

aan Ludovicus Asinarius etc 52 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1400; 6+31+24=61 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken et Johannes 

Coptiten promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario etc 

quinquaginta duos aude scilde Francie ad sanctum Johannem proxime futurum 
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persolvendos sub poena I. Testes Loze et (dg: Ja) Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 073r 08 za 24-04-1400. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 073r 09 ma 26-04-1400. 

Aleijdis wv Engbertus van den Nuwenhuze droeg over aan haar zoon Walterus 

alle erfgoederen, die aan voornoemde Aleijdis gekomen waren na overlijden 

van haar tantes Delijana en Elizabeth, dvw Wellinus van Oerscot, gelegen in 

Sint-Oedenrode. 

 

Aleijdis relicta quondam Engberti van den Nuwenhuze cum tutore (dg: s) 

omnes et singulas hereditates dicte Aleijdi de morte quondam Delijane et 

Elizabeth filiarum quondam Wellini de Oerscot materterarum dicte Aleijdis 

successione advolutas quocumque locorum in parochia de R[o]de sancte 

[Ode] situatas ut dicebat hereditarie supportavit Waltero suo filio 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Loze et Wolph datum secunda 

post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 073r 10 ma 26-04-1400. 

Theodericus zvw Andreas Peters soen van den Stocken en Arnoldus zv 

Theodericus van Os ev Katherina dvw voornoemde Andreas verkochten aan 

Johannes zvw Willelmus Maes soen smid 1/3 deel in 2 roeden land, in Geffen, 

ter plaatse gnd in Geffenre Vrede, tussen Reijmboldus Belen soen enerzijds 

en Lambertus Belen soen anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Andree Peters soen #van den Stocken# et 

Arnoldus filius Theoderici de Os maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie dicti quondam Andree terciam partem ad se spectantem in 

duabus virgatis terre sitis in parochia de Geffen in loco dicto in 

Geffenre Vrede inter Reijmboldi Belen soen ex !alio et inter hereditatem 

Lamberti Belen soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

filio quondam Willelmi Maes soen fabri promittentes (dg: super) indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 073r 11 ma 26-04-1400. 

Gerardus Mol zvw Andreas gnd Mol verkocht aan Belija wv Laurencius zvw 

Petrus gnd Oer een b-erfcijns15 van 6 pond geld, die voornoemde Andreas 

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

(1) de helft, die aan voornoemde Andreas en diens vrouw Elizabeth dvw 

Jacobus van Ghempe gekomen was na overlijden van voornoemde Jacobus, in 

(1a) een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen een 

straatje dat loopt naast erfgoed van wijlen Johannes de Olijsleger naar de 

stadsmuur enerzijds en erfgoed van wijlen Godescalcus gnd Scollen 

wollenklerenwever anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat gnd Huls 

tot aan 3 kamers die daar staan, (1b) een erfgoed aldaar, tussen de 

osendrup van voornoemde 3 kamers enerzijds en voornoemde stadsmuur 

anderzijds, (1c) de helft {óf: de helft van de helft} van een tuin aldaar, 

buiten voornoemde stadsmuur, tussen een gemeen straatje enerzijds en {p.74} 

erfgoed van Theodericus zvw Martinus van Megen anderzijds, te weten de 

helft van de helft die ligt naast voornoemd erfgoed van Theodericus, samen 

met de helft van het recht, dat wijlen voornoemde Jacobus had, in een weg 

die in voornoemde tuin ligt, naast voornoemde stadsmuur, (1d) een 

                         
15 Zie ← BP 1181 p 582v 05 ma 15-12-1399, Henricus zv Paulus gnd Rover die 

Tesschemaker van Vladeracken verkocht deze goederen aan Henricus Melijs 

soen van Druenen bakker; verkoper had de goederen gerechtelijk gekocht van 

Gerardus zvw Andreas Molle. Mogelijk is er verband met deze erfcijns van 6 

pond. 
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b-erfcijns van 12 schelling geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande 

uit ¼ deel van voornoemd huis en erf, welke voornoemde helft in al deze 

voornoemde goederen wijlen voornoemde Andreas Mol in cijns had uitgegeven 

aan Theodericus zvw Johannes van Herlaer timmerman, voor de cijnzen die 

jaarlijks hieruit gaan, en voor voornoemde b-erfcijns van 6 pond voornoemd 

geld, (2) de andere helft, die aan voornoemde Theodericus zv Johannes van 

Herlaer behoorde, in voornoemd (2a) huis en erf, (2b) erfgoed, (2c) helft 

van de tuin en recht op voornoemde weg, welke andere helft voornoemde 

Theodericus zvw Johannes van Herlaer mede tot onderpand had gesteld tbv 

voornoemde Andreas Mol, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Gerardus (dg: Molle) Mol filius quondam Andree dicti (dg: Molle) Mol 

hereditarium censum sex librarum monete quem dictus Andreas solvendum 

habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate que 

dicto Andree et Elizabeth sue uxori filie quondam Jacobi de Ghempe de 

morte eiusdem quondam Jacobi successione est advoluta in domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum Huls inter viculum tendentem juxta 

hereditatem quondam Johannis de Olijsleger versus murum oppidi de Busco 

ex uno et inter hereditatem quondam Godescalci dicti Scellen textoris 

laneorum ex alio tendente a dicto vico Huls vocato usque ad tres cameras 

ibidem sitas atque #(dg: ..)# in hereditate sita (dg: ibidem) ....... 

ibidem inter stillicidium dictarum trium camerarum et inter dic[tum] 

murum oppidi de Buscoducis atque in medietate medietatis orti siti ibidem 

extra dictum murum inter communem viculum ex uno [et] inter 

 

1182 p.074v. 

 secunda post octavas pasche: maandag 26-04-1400. 

 

BP 1182 p 074v 01 ma 26-04-1400. 

hereditatem Theoderici filii quondam Martini de Megen ex alio scilicet in 

illa medietate !medietate medietatis dicti orti sita (dg: contigue iu) 

contigue iuxta (dg: he) dictam hereditatem dicti Theoderici simul cum 

medietate !jure quod dictus quondam (dg: Go) Jacobus habuit in via 

consistente in dicto orto juxta murum predictum atque in hereditario 

censu duodecim solidorum monete solvendo annuatim in festo nativitatis 

Johannis baptiste de (dg: ..) una quarta parte domus et aree predicte 

scilicet dividendo dictas domum aream hereditatem (dg: -s) medietatem 

dicti orti cum jure dicte vie ac censu prout ad Jacobum spectare 

consuevit in duas partes (dg: par) equales ex una de hiis que dicto (dg: 

a j) quondam Andree et Elizabeth sue uxori de morte dicti quondam Jacobi 

de Ghempe successione advoluta est quam medietatem (dg: pro) premissorum 

dictus quondam Andreas (dg: N) Mol dederat ad censum Theoderico filio 

quondam Johannis de Herlaer carpentatoris scilicet pro censibus annuatim 

ex (dg: premissa ex) dicta medietate premissorum de jure solvendis atque 

pro dicto hereditario censu (dg: XXII) sex librarum dicte monete atque de 

et ex reliqua medietate que ad dictum Theodericum filium Johannis de 

Herlaer spectabat in domo et area et hereditate !medietate dicti orti 

#et# jure dicte vie predictis quam reliquam medietatem dictus Theodericus 

filius quondam Johannis de Herlaer dicto Andree Mol simul cum primodicta 

medietate pre[missorum] pro solucione dicti census sex librarum ad pignus 

imposuit prout in litteris (dg: hereditarie vendidit) et quem censum nunc 

(dg: ad sp spec) ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Belije 

relicte quondam (dg: Johannis) Laurencii filii quondam Petri (dg: Petri 

...) dicti Oer (dg: supportavit dictam peciam) cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex !sui #et dicti 

quondam Andree sui patris# deponere. Testes Loze et Wolph datum secunda 

post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 074v 02 ma 26-04-1400. 

Matheus Quappe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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(dg: Matheus) #Matheus# Quappe prebuit et reportavit (dg: ...). Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 074v 03 ma 26-04-1400. 

Johannes zvw Theodericus van Vessem ev Elizabeth, en Henricus die Wise ev 

Agnes, dvw Henricus van Arle alias gnd van den Stadeacker, verkochten aan 

Johannes nzvw Arnoldus Heijme 8 pond b-erfrente, 1 groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 (dg: penningen) munten gerekend of ander 

gelijkwaardig paijment, met Sint-Bartholomeus-Apostel te betalen, gaande 

uit de goederen gnd ten Alvensoen, in de villa van Gerwen, en hun 

toebehoren, uitgezonderd een akker gnd Zelstacker en 2 gerst-lopen 

akkerland, welke 8 pond voornoemd geld Theodericus gnd Stockelman van 

Eijndoven gekocht had van Henricus, Johannes, Katherina, Aleijdis en 

Heilwigis, kvw Henricus van Broeke in Gerwen en diens vrouw Katherina, en 

van welke 8 pond voornoemd geld wijlen voornoemde Henricus van Arle van den 

Stadeacker (1) 1/3 deel verkregen had van Theodericus zvw Walterus gnd 

Wellen Ysebout van Asten, (2) 1/3 deel van Theodericus zvw voornoemde 

Theodericus Stockelmans, (3) en het resterende 1/3 deel aan wijlen 

voornoemde Henricus van Arle van den Stadeacker en diens vrouw Elizabeth 

dvw voornoemde Theodericus Stockelmans gekomen was na overlijden van 

voornoemde Theodericus Stockelmans, en welke 8 pond voornoemd geld nu 

behoren aan eerstgenoemde Johannes en Henricus Wise. Henricus Wise beloofde 

lasten van zijn kant geheel af te handelen en lasten van de kant van wijlen 

voornoemde Theodericus Stockelman, van erfg vw voornoemde Theodericus 

Stockelman, van wijlen voornoemde Henricus van Arle en diens vrouw 

Elizabeth en van erfg vw voornoemde Henricus van Arle en zijn vrouw 

Elizabeth voor 1/3 deel af te handelen. Eerstgenoemde Johannes beloofde 

lasten van zijn kant geheel af te handelen en lasten van de kant van wijlen 

voornoemde Theodericus Stockelman, van erfg vw voornoemde Theodericus 

Stockelman, van wijlen voornoemde Henricus van Arle en diens vrouw 

Elizabeth en van erfg vw voornoemde Henricus van Arle en zijn vrouw 

Elizabeth voor 2/3 deel af te handelen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Vessem maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Henricus die Wise maritus et tutor legitimus 

Agnetis sue uxoris filiarum quondam Henrici de Arle alias dicti van den 

(dg: Stag) Stadeacker (dg: annuum et hereditarium censum octo librarum) 

octo libras annui redditus et hereditarii grosso Turonensi denario monete 

regis Francie pro sedecim (dg: denariis) nummis in hiis computato vel 

alterius equivalentis pagamenti solvendas singulis annis in festo beati 

Bartholomei apostoli ex bonis dictis ten Alvensoen sitis in villa de 

Gherwen et ex universis et singulis eorum attinentiis in alto basso in 

humido et sicco situatis agro dicto Zelstacker et duobus lopinatis ordei 

terre arabilis exceptis (dg: de quibus octo libris hereditarii census 

dicte monete antedictus Henricus de Arle van der) {hier staan: ..; de 

twee regels hierna zijn doorgehaald met 7 schuine strepen} Stadeacker 

unam terciam partem erga (dg: er.) Theodericum filium quondam Walteri 

dicti Wellen Ysebout de Asten acquisiverat prout in litteris et unam 

terciam partem dictarum octo librarum hereditarii census dicte monete 

dictus Henricus de Arle van den Stadeacker erga {hier is ruimte 

opengelaten; hier eindigt het gedeelte dat met de 7 schuine strepen is 

doorgehaald} et quas octo libras hereditarii census (dg: oct) dicte 

monete Theodericus dictus Stockelman de Eijndoven erga Henricum Johannem 

Katherinam Aleijdem et !Helewigem liberos quondam Henrici (dg: v) de 

Broeke in Gherwen et Katherine eius uxoris emendo acquisiverat et de 

quibus octo libris hereditarii census dicte monete dictus quondam 

Henricus de Arle van den Stadeacker unam terciam partem erga Theodericum 

filium quondam Walteri dicti Wellen Ysebout de Asten acquisiverat prout 

in litteris et de quibus octo libris hereditarii census dicte monete 

dictus Henricus de Arle van der Stadeacker unam terciam (dg: terciam) 

partem erga Theodericum filium dicti quondam Theoderici Stockelmans (dg: 
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soe) acquisiverat et de quibus octo libris hereditarii census dicte 

monete reliqua tercia pars dicto quondam (dg: Theo) Henrico de Arle van 

den !Staderacker et Elizabeth sue uxori filie dicti quondam Theoderici 

Stockelmans de morte eiusdem quondam Theoderici Stockelmans successione 

est advoluta ut !advoluta et quas octo libras hereditarii census dicte 

monete primodicti Johannes et Henricus Wise nunc ad se integraliter 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio (dg: quo) 

naturali quondam Arnoldi Heijme supportaverunt cum dictis litteris et 

jure promittentes indivisi super omnia habita et habenda ratam servare 

promisit insuper (dg: primodictus Johannes) #dictus Henricus Wise# super 

habita et habenda quod ipse omnem obligationem calangiam et impeticionem 

ex parte sui (dg: depone) in dicto censu existentem (dg: et om) deponet 

omnino et quod (dg: ...) ipse (dg: primodictus Johannes) #dictus Henricus 

Wise# omnem obligationem calangiam et impeticionem ex parte dicti quondam 

Theoderici Stockelman et quorumcumque heredum eiusdem quondam Theoderici 

Stockel[man] et ex parte dicti quondam Henrici de Arle et Elizabeth sue 

uxoris et quorumcumque heredum eorundem quondam Henrici de Arle et 

Elizabeth sue uxoris pro una tercia parte deponere! promisit insuper (dg: 

dictus Henricus Wise) #primodictus Johannes# super habita et habenda quod 

ipse omnem obligationem calangiam et impeticionem ex parte sui in dictis 

octo libris dicti (dg: h) census dicte monete deponere! et quod ipse (dg: 

dictus Henricus Wise) #Johannes primodictus# omnem obligationem calangiam 

(dg: in .. et cala) et impeticionem ex parte dicti quondam Theoderici 

Stockelman et quorumcumque heredum eiusdem quondam Theoderici Stockelman 

et ex parte dicti Henrici quondam de Arle et Elizabeth sue uxoris et 

quorumcumque heredum eorundem quondam Henrici de Arle et Elizabeth sue 

uxoris (dg: deponere) pro duabus terciis partibus deponere! omnino. 

Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 074v 04 ma 26-04-1400. 

Johannes zvw Henricus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Arle prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 074v 05 ma 26-04-1400. 

Johannes nzvw Arnoldus Heijme en hr Godefridus van den Velde dekaan van 

Woensel beloofden aan voornoemde Johannes en Henricus Wise verkopers 66 

oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te 

betalen. 

 

Solvit. 

Johannes filius naturalis quondam Arnoldi Heijme et dominus Godefridus 

van den Velde decanus Woensellensis promiserunt indivisi super omnia 

dicti! Johanni et Henrico Wise venditoribus sexaginta sex aude scilde seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum. 

 

BP 1182 p 074v 06 ma 26-04-1400. 

Bartholomeus zvw Nijcholaus gnd Spierinc Meus soen verklaarde ontvangen te 

hebben van Johannes zvw Johannes gnd van Dijest schoenmaker en Henricus 

Buekentop 50 Stramprooise gulden, die voornoemde Johannes zvw Johannes van 

Dijest en Henricus Buekentop beloofd16 hadden afgelopen Pasen (zo 18-04-

1400) te betalen aan Theodericus van Loen zv Otto, zoals in een 

schepenbrief vermeld; hij beloofde voornoemde Johannes zvw Johannes van 

Dijest en Henricus Buekentop schadeloos te houden van voornoemde 50 

Stramprooise gulden. Zodra voornoemde Bartholomeus die brief, waarin 

voornoemde Johannes en Henricus die 50 Stramprooise gulden beloofden aan 

                         
16 Zie ← BP 1182 p 041r 02 vr 26-03-1400 (1), belofte op 18-04-1400 50 

Stramprooise gulden te betalen. 
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voornoemde Theodericus van Loen, overhandigd zal hebben aan voornoemde 

Johannes zvw Johannes van Dijest en Henricus Buekentop, dan zullen 

voornoemde Bartholomeus en zijn goederen ontlast zijn van voornoemde 

belofte. 

 

Bartholomeus filius quondam Nijcholai #dicti Spierinc# (dg: dicti) Meus 

soen palam recognovit se recepisse a Johanne filio quondam Johannis dicti 

de Dijest sutoris et Henrico Bueken[t]op !recepisse quinquaginta 

Stramproetsche gulden quos dicti Johannes filius quondam Johannis de 

Dijest et Henricus Buekentop promiserunt Theoderico de Loen filio Ottonis 

in festo pasche proxime preterito persolvendos prout in litteris et 

promisit super omnia dictos Johannem filium quondam Johannis de Dijest et 

Henricum Buekentop a predictis L Stramproetsche gulden indempnes servare 

hoc tamen addito quod cum dictus Bartholomeus tradiderit et deliberaverit 

dictis Johanni filio quondam Johannis de Dijest et Henrico Buekentop 

dictas litteras in quibus dicti Johannes et Henricus antedicto Theoderico 

de Loen promiserunt dictos L Stramproetsche gulden extunc dictus 

Bartholomeus #et eius bona# a presenti recognitione et obligatione (dg: 

erunt) erunt quiti et exonerati. Testes datum supra. 

 

1182 p.075r. 

 quinta post pascha: donderdag 22-04-1400. 

 secunda post octavas pasche: maandag 26-04-1400. 

 tercia post octavas pasche: dinsdag 27-04-1400. 

 

BP 1182 p 075r 01 do 22-04-1400. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijke beloofde aan Baudewinus zvw 

Henricus Rode van Bucstel 6 oude Gelderse gulden in de komende maand te 

betalen, op straffe van 6 oude Gelderse gulden etc. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijke promisit super omnia 

Baudewino filio quondam (dg: Reijne) Henrici Rode de Bucstel sex aude 

Gelre gulden infra mensem proxime futurum persolvendos sub poena sex aude 

(dg: gulden) Gelre gulden etc. Testes Loze et Wolph datum (dg: secunda 

po) quinta post pascha. 

 

BP 1182 p 075r 02 ma 26-04-1400. 

Arnoldus van Bekerdike droeg over aan Johannes van Oerscot zvw Johannes van 

Oerscot ¼ deel van een beemd, ter plaatse gnd Dijesen Broec, tussen 

Theodericus van der Eelst enerzijds en wijlen Boudewinus van den Poel 

anderzijds, welk ¼ deel Willelmus gnd Vos soen van Berze gekocht had van 

Johannes die Vetter, en welk ¼ deel voornoemde Arnoldus van Bekerdike 

vernaderd had van Willelmus Vos soen. 

 

Arnoldus de Bekerdike quartam partem cuiusdam prati siti in loco dicto 

(dg: De) Dijesen Broec inter hereditatem Theoderici van der Eelst ex uno 

et inter hereditatem quondam Boudewini van den Poel ex alio quam (dg: pe) 

quartam partem dicti prati Willelmus dictus Vos soen de Berze erga 

Johannem die Vetter emendo acquisiverat et quam quartam partem dicti 

prati dictus Arnoldus de Bekerdike erga dictum Willelmum Vos soen per 

modum redempcionis e jure proximitatis acquisivit ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Johannes) Johanni de Oerscot filio quondam Johannis de 

Oerscot promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: dat Spin) Tijt et Spina datum secunda post octavas 

pasche. 

 

BP 1182 p 075r 03 ma 26-04-1400. 

Arnoldus van Bekerdike droeg over aan Johannes van Oerscot zvw Johannes van 

Oerscot 1½ mud rogge b-erfpacht, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Diessen, ter plaatse gnd in het 

Nuwelijn, (2) een aangelegen tuin, gnd den Ouden Raephof, (3) een erfgoed, 
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gnd dat Lat Broecsken, in Diessen, (4) een aangelegen erfgoed gnd den 

Boenhof, (5) een stuk beemd, in Diessen, naast de plaats gnd aen het 

Toernken, tussen kv Henricus gnd Mijs enerzijds en een akker gnd Torfplac 

anderzijds, (6) een erfgoed, in Diessen, beiderzijds tussen kinderen gnd 

Lijsbetten Mijs Kijnderen, met een eind strekkend aan de weg gnd den 

Tussche Wech en met het andere eind aan de gemeint, welke pacht Petrus gnd 

Vellekens gekocht had van Johannes gnd Coenen, en welke pacht voornoemde 

Arnoldus van Bekerdike vernaderd had van voornoemde Petrus Vellekens. 

 

Arnoldus de (dg: Bekedike) Bekerdike unum et dimidium modios siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Hildwarenbeke (dg: quam) solvendos 

hereditarie purificationis de et ex pecia terre sita in parochia de (dg: 

H) Dijessen ad locum dictum int Nuwelijn atque ex orto dicto den Auden 

(dg: Rae) Raephof sibi adiacente atque de et ex (dg: quadam) hereditate 

dicta dat Lat Broecsken #sita in dicta parochia# et ex hereditate dicta 

den (dg: H) #Boen# Boenhof sibi adiacente atque de et ex pecia prati sita 

in dicta parochia juxta locum dictum aent Toernken !quondam (dg: Hen) 

liberorum (dg: dicti) Henrici dicti Mijs ex uno et inter agrum dictum 

Torfplac ex alio atque de et ex hereditate sita in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum dicto! Lijsbetten Mijs Kijnderen ex utroque latere! 

tendente cum uno (dg: fine) fine ad viam dictam den Tussche Wech et cum 

reliquo fine ad communitatem quam paccionem Petrus dictus !Velkekens erga 

Johannem dictum Coenen emendo acquisiverat et quam pacionem dictus 

Arnoldus de Bekerdike erga dictum (dg: l) Petrum Vellekens per modum 

redempcionis e jure proximitatis acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni de Oerscot filio quondam Johannis de Oerscot 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 075r 04 ma 26-04-1400. 

Arnoldus zvw Johannes van Oerscot verkocht aan zijn broer Johannes alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Johannes, resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Katherina. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Oerscot omnia et singula bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata sibi de morte dicti quondam Johannis 

sui patris successione advoluta et post mortem Katherine sue matris 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni suo fratri promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 075r 05 ma 26-04-1400. 

(dg: Philippus zoon). 

 

(dg: Philippus f). 

 

BP 1182 p 075r 06 ma 26-04-1400. 

Willelmus van Beke zvw Philippus van Beke verkocht aan Johannes van Zonne 

zv Johannes van Zonne smid een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

Kerstmis, gaande uit een hoeve, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 22 schelling 6 penning 

geld. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus van Beke. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Philippi de Beke hereditarie vendidit 

Johanni de Zonne filio Johannis de Zonne fabri hereditarium censum (dg: 

quatuor) #4# librarum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: ..) 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini ex 

quodam manso dicti venditoris sito in parochia de Roesmalen in loco dicto 

(dg: Heze et ex attinentiis) Bruggen et ex attinentiis dicti (dg: j) 
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mansi singulis et universis quocumque sitis promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XXII solidorum et sex denariorum monete exinde prius 

solvendis. Testes Loze et Tijt datum supra. Tradetur littera dicto 

Willelmo de Beke. 

 

BP 1182 p 075r 07 ma 26-04-1400. 

Elizabeth dvw Jacobus van den Wijel verkocht aan Hilla wv Johannes gnd 

Nerinc (1) een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, die Heijlwigis dvw 

Theodericus gnd Spiker beloofd had te betalen aan Rutgherus Cort zvw 

Henricus gnd Cort, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit erfgoederen, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Vughterstraat naar de stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Petrus gnd 

Muijser enerzijds en het water aldaar anderzijds, en uit de gebouwen erop, 

(2) een b-erfcijns van 6 pond, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis, in Den Bosch, in de Vughterstraat, waarin Andreas gnd Valant woonde, 

en geheel de ondergrond en gebouwen die bij dit huis horen, welke cijnzen 

wijlen voornoemde Jacobus van den Wiel gekocht17 had van Rutgherus Cort en 

zijn zoon Henricus, en welke cijnzen nu aan haar behoren. 

 

Elizabeth filia quondam Jacobi van den Wijel cum tutore hereditarium 

censum quinque librarum et X solidorum monete quem Heijlwigis filia 

quondam Theoderici dicti Spiker promisit se daturum et soluturum Rutghero 

Cort filio quondam Henrici dicti Cort (dg: et Henrico eius) hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quibusdam hereditatibus sitis in 

Busco (dg: ad) in viculo tendente a vico Vuchtensi versus murum oppidi de 

Busco inter hereditatem quondam Peter! dicti Muijser ex uno et inter (dg: 

hereditatem) aquam ibidem ex alio atque ex edificiis in eisdem 

hereditatibus consistentibus atque hereditarium censum sex librarum 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo sita in Busco in vico 

Vuchtensi in qua Andreas dictus Valant commorari consuet atque ex toto 

fundo et edificiis ad ipsam domum spectantibus quos census quinque 

librarum et decem solidorum et sex librarum dictus quondam Jacobus van 

den Wiel erga Rutgherum Cort et Henricum eius filium emendo acquisiverat 

prout in litteris et quos census nunc integraliter ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Hille relicte quondam Johannis dicti Nerinc 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Jacobi 

et quorumcumque heredum eiusdem quondam Jacobi deponere. Testes Loze et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 075r 08 di 27-04-1400. 

Paulus zvw Jacobus van Vessem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+ {Later ertussen geschreven}. 

Paulus filius quondam Jacobi de Vessem prebuit et reportavit. Testes Loze 

et Tijt datum 3a post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 075r 09 ma 26-04-1400. 

Nijcholai .... ?XC. 

 

BP 1182 p 075r 10 ma 26-04-1400. 

Johannes van Ghemert zvw Johannes Heijnrics soen van Ghemert verkocht aan 

Johannes van Ghemert zvw Theodericus van Ghemert een n-erfcijns van 7 pond 

geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Bakel, in de dingbank van Gemert, tussen Johannes van Ghelre 

enerzijds en Johannes van den Vine Eijcke anderzijds, reeds belast met 

{niet afgewerkt contract}. 

 

                         
17 Zie ← BP 1179 p 015r 07 wo 07-12-1390, verkoop van beide cijnzen. 
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Johannes de Ghemert filius quondam Johannis Heijnrics soen de Ghemert 

hereditarie vendidit Johanni de Ghemert filio quondam Theoderici de 

Ghemert hereditarium censum septem librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et orto (dg: sitis in) et hereditate sibi 

adiacente sitis in parochia de Bakel in jurisdictione de Ghemert inter 

hereditatem Johannis de Ghelre ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den Vine Eijcke ex alio (dg: atque) promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis. 

 

BP 1182 p 075r 11 ma 26-04-1400. 

Johannes van Ghemert zvw Johannes Henrics soen van Ghemert verkocht aan 

Johannes van Ghemert zvw Theodericus van Ghemert een b-erfcijns van 7 pond, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, 

in Bakel, in de dingbank van Gemert, tussen Johannes van Gelre enerzijds en 

Johannes van den Vine Eijcken anderzijds. 

 

Johannes de Ghemert filius quondam Johannis Henrics soen de Ghemert 

hereditarium censum septem librarum monete quem se solvendum habere (dg: 

here) dicebat hereditarie purificationis ex domo et orto et hereditate 

sibi adiacente sitis in parochia de Bakel in jurisdictione de Ghemert 

inter hereditatem Johannis de Gelre ex uno et inter hereditatem Johannis 

(dg: van de) van den Vine Eijcken ex alio hereditarie vendidit (dg: 

Theoderico) Johanni de Ghemert filio quondam Theoderici de Ghemert 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere et sufficientem facere. Testes Loze et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1182 p 075r 12 ma 26-04-1400. 

Johannes zv Rutgherus gnd sMoeren soen en zijn vrouw Elizabeth wv Gerardus 

Kepken droegen over aan Johannes Kepken, zvw voornoemde Gerardus Kepken en 

Elizabeth, tbv hem en Willelmus, Henricus, Elizabeth, Maria, Johanna en 

Henrica, kvw Gerardus Kepken en Elizabeth, het vruchtgebruik dat voornoemde 

Elizabeth heeft in 1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op den Crusen 

Beemt, tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en Bela dvw 
?Johannes van Loet anderzijds {p.76}. 

 

Johannes filius Rutgheri dicti sMoeren soen maritus legitimus Elizabeth 

sue uxoris (dg: filie quo) relicte quondam Gerardi Kepken et dicta 

Elizabeth cum eodem Johanne tamquam cum suo tutore etc usufructum dicte 

Elizabeth competentem in uno iugere terre sito in parochia de Os ad locum 

dictum op den Crusen Beemt inter hereditatem domini quondam Godefridi de 

Os militis ex uno et inter hereditatem Bele filie quondam ?Johannis de 

Loet ex alio ut dicebant supportaverunt Johanni K[epken] filio dicti 

quondam Gerardi Kepken et Elizabeth ad opus sui et ad opus Willelmi 

Henrici [18Elizabe]th Marie et Johanne et Henrice 

 

1182 p.076v. 

 secunda post octavas pasche: maandag 26-04-1400. 

 quinta post misericordiam: donderdag 06-05-1400. 

 tercia post octavas pasche: dinsdag 27-04-1400. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 04-05-1400. 

 sabbato post pascha: zaterdag 24-04-1400. 

 quarta post octavas pasche: woensdag 28-04-1400. 

 

BP 1182 p 076v 01 ma 26-04-1400. 

liberorum quondam Gerardi Kepken et Elizabeth promittentes indivisi super 

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

Tijt datum secunda post octavas pasce. 

 

                         
18 Aanvulling op basis van BP 1182 p 076v 02. 
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BP 1182 p 076v 02 do 06-05-1400. 

Voornoemde Johannes Kepken en Henricus, Gerardus zvw Henricus Muijdeken ev 

Elizabeth, en Ghibo die Smijt ev Maria, dv voornoemde Gerardus, Johanna en 

Henrica, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus, verkochten voornoemde 

morgen aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini. Voornoemde Johannes Kepken 

beloofde lasten af te handelen. 

 

Dicti (dg: Johannes Ke Willelmus) #Johannes Kepken# Henricus (dg: 

Elizabeth Maria) #Gerardus filius quondam Henrici Muijdeken maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Ghibo die Smijt {in margine 

sinistra: Smijt} maritus et tutor Marie sue uxoris filiarum dicti 

Gerardi# Johanna et Henrica liberi dictorum Elizabeth et quondam Gerardi 

#cum tutore# dictum juger terre vendiderunt Jordano filio quondam Arnoldi 

Tielkini promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti 

quondam Gerardi deponere. Quo facto dictus Johannes Kepken promisit super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Loze 

et Wolph datum quinta post miam. 

 

BP 1182 p 076v 03 do 06-05-1400. 

Willelmus van Enode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Enode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 076v 04 di 27-04-1400. 

Van geen waarde. Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Henricus zvw 

Henricus Sceelwart van Gravia, tbv hem en hr Johannes die Bruijn 

pitanciarius van Tongerlo, 123 Hollandse gulden met Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1401) te betalen. 

 

Nota. Sine valore. 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit super omnia Henrico filio 

quondam Henrici Sceelwart de Gravia ad opus sui et ad opus domini 

Johannis die Bruijn pitanciario! de Tongherlo seu ad opus alterius 

eorundem centum et (dg: viginti H) viginti trium Hollant gulden ad 

purificationis proxime futurum (dg: fut) persolvendos. Testes Loze et 

Tijt et (dg: Wolph) testes datum tercia post octavas pasce. 

 

BP 1182 p 076v 05 ma 26-04-1400. 

Willelmus gnd Leijten soen beloofde aan Gerardus van Aa 77 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 14 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Willelmus dictus Leijten soen promisit super omnia Gerardo de Aa LXXVII 

novos Gelre gulden seu valorem et XIIII gemijn placken ad monitionem 

persolvendos. Testes Loze et (dg: d) Tijt datum secunda post octavas 

pasce. 

 

BP 1182 p 076v 06 ma 26-04-1400. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1182 p 076v 07 ma 26-04-1400. 

Hr Paulus van Haestricht heer van Venloen ridder verkocht aan Reijnerus 

Loden een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve die was van wijlen hr Johannes 

Coelborner priester investiet van de kerk van Venloen, en die nu aan 

voornoemde verkoper behoort, in Venloen, (2) een hoeve, die was van 

Willelmus Scilder en die nu aan voornoemde verkoper behoort, in Venloen, 

zoals de hoevenaar die hoeven thans bezit, reeds belast met de grondcijns. 

 

Dominus Paulus de Haestricht dominus de Venloen miles hereditarie 

vendidit Reijnero Loden hereditariam paccionem decem modiorum siliginis 
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mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam manso qui fuerat quondam domini Johanni! Coelborner 

presbitri investiti olim ecclesie de Venloen #nunc ad dictum venditorem 

spectante# sito in parochia de Venloen atque ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

ex quodam manso qui fuerat Willelmi Scilder nunc ad dictum venditorem 

spectante sito in dicta parochia atque ex omnibus attinentiis ad dictum 

mansum spectantibus prout colonus huiusmodi mansorum huiusmodi mansos cum 

suis! ad presens possidet et !et colit ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto! domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 076v 08 di 27-04-1400. 

Henricus van Broechoven zvw Gerardus, zijn broer Reijnerus, Arnoldus zv 

Johannes gnd Bac van Tilborch en zijn broer Henricus beloofden aan 

Ludovicus etc 80 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus de Broechoven filius quondam Gerardi Reijnerus eius frater 

Arnoldus filius Johannis dicti Bac de Tilborch Henricus eius frater 

promiserunt indivisi super omnia Ludovico etc LXXX Hollant gulden ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub poena I. Testes 

Loze et Wolph datum tercia post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 076v 09 di 04-05-1400. 

Voornoemde Ludovicus als houder van voornoemde brief droeg voornoemd geld 

over aan Henricus Jans soen van Geffen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Ludovicus tamquam lator dictarum litterarum dictam pecuniam 

supportavit Henrico Jans soen de Geffen. Testes Tijt et Wolph datum 

tercia post miam. 

 

BP 1182 p 076v 10 di 27-04-1400. 

(dg: Henricus van Eijcke zoon). 

 

(dg: Henricus de Eijcke filius). 

 

BP 1182 p 076v 11 ma 26-04-1400. 

Hr Mathijas Scilder priester en zijn zuster Gertrudis, kvw Nijcholaus 

Scilder de oudere, machtigden de broeders Bertoldus Zorgen en Johannes 

Lijsscap, kloosterlingen van Porta Celi, hun deel te manen etc in een 

b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend en altijd te rekenen, welke cijns 

Wellinus van Neijnselle beloofd had te betalen aan zijn broer Gerardus van 

Neijnselle, ....... van voornoemde hr Mathijas en Gertrudis, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, dat eertijds was van wijlen Henricus van 

Neijnsel, (2) een vak in het gewanthuis in Den Bosch, welk vak eveneens 

eertijds was van voornoemde Henricus van Neijnselle vv voornoemde Wellinus. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Mathijas Scilder presbiter et Gertrudis eius soror liberi quondam 

Nijcholai Scilder senioris dederunt (dg: potestatem) fratribus Bertoldo 

Zorgen et Johanni Lijsscap conventualibus conventus de Porta Celi siti 

prope Buscumducis seu eorum alteri plenam potestatem monendi levandi et 

percipiendi et assequendi #totum! partem et omne jus eis competentes in# 

hereditario censu decem librarum uno grosso Turonensi denario regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato et semper 

computando #quem Wellinus de Neijnselle promisit se daturum et soluturum 

Gerardo de Neijnselle suo fratri ....... olim dictorum domini Ma[thije 
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et] Gertrudis hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini# de domo 

et area sita in Buscoducis in vico Hijnthamensi que olim fuerat #quondam# 

Henrici de Neijnsel et de stallo quodam dicto vac sito in domo pannorum 

de Buscoducis quod simili fuerat quondam dicti Henrici de Neijnselle (dg: 

et .) #patris dicti Wellini# prout in litteris (dg: he) atque (dg: omnia 

arrestadia de dicto) in omnibus arrestadiis de dicto censu restantibus 

(dg: usq) et cum hiis !usque etc usque ad revocacionem. Testes Loze et 

Tijt datum secunda post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 076v 12 za 24-04-1400. 

Hr Paulus van Haestrecht heer van Venloen ridder en Arnoldus van 

Vladeracken beloofden aan Ghisbertus van Yper 48 Rijnse gulden of de waarde 

morgen over een maand te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestrecht dominus de Venloen miles et Arnoldus de 

Vladeracken promiserunt indivisi super omnia Ghisberto de (dg: Ip) Yper 

XLVIII Rijnsche gulden seu valorem a (dg: j) crastina die date presentem 

ultra mensem persolvendos. Testes Loze et Coptijt datum sabbato post 

pascha. 

 

BP 1182 p 076v 13 wo 28-04-1400. 

Henricus zvw Johannes gnd Becker zvw Henricus Becker droeg over aan Ghibo 

zvw Johannes Bijsscap molenaar ¼ deel, dat behoorde aan wijlen voornoemde 

Johannes Becker, uit drie ¼ delen van de windmolen met ondergrond en 

toebehoren, welke molen behoord had aan het klooster Porta Celi, en welke 

molen gelegen is tussen het leprozenhuis en Hintham, welke drie ¼ delen 

wijlen voornoemde Johannes Becker, hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van 

Den Bosch en Nijcholaus van Berze gekocht hadden van Lambertus zvw 

Godefridus Gruwel, en welk ¼ deel nu aan eerstgenoemde Henricus behoort. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Becker filii quondam Henrici 

Becker unam quartam partem que ad dictum quondam (dg: Henricum Beck) 

Johannem Becker spectabat de tribus quartis !quartis partibus molendini 

venti cum suo fundo quod ad conventum de Porta Celi (dg: siti) prope 

Buscumducis situm spectabat siti inter domum leprosorum et (dg: Hijntham) 

Hijntham cum omnibus et singulis suis juribus et attinentiis scilicet 

dividendo dictum molendinum venti cum (dg: cum) suis fundo juribus et 

attinentiis in quatuor partes equales !equales unam earundem quatuor 

partium et quas tres quartas partes dictus quondam Johannes Becker 

dominus Henricus Buc canonicus (dg: Bu) ecclesie de Buscoducis et 

Nijcholaus de Berze erga Lambertum filium quondam Godefridi Gruwel emendo 

acquisiverant prout in litteris et (dg: quas) quam quartam partem (?dg: 

..) primodictus Henricus nunc ad se (dg: spectabat) spectare dicebat 

hereditarie supportavit Ghiboni (dg: Bij) filio quondam Johanni (!dg: -s) 

Bijsscap multoris cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare. Testes Vlochoven et Loze datum quarta post octavas pasch. 

 

BP 1182 p 076v 14 wo 28-04-1400. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Henricus een n-erfpacht van 6 

zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit voornoemd ¼ 

deel. 

 

Dictus Ghibo promisit se daturum et soluturum dicto Henrico hereditariam 

paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie (dg: p) 

nativitatis #Domini# ex dicta tercia (dg: p) quarta parte. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 076v 15 wo 28-04-1400. 

Lambertus Cannart en zijn zoon Leonius droegen over aan Nijcholaus van 

Berze en Ghibo zvw Johannes Bijsscop molenaar 2/3! deel uit 1/3! deel, dat 

behoorde aan hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch, in de 
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windmolen met ondergrond en toebehoren, welke molen behoord had aan het 

klooster Porta Celi, en welke molen gelegen is tussen het leprozenhuis en 

Hintham, van welke molen voornoemde hr Henricus Buc, Johannes Becker zvw 

Henricus Becker en Nijcholaus van Berze drie ¼ delen gekocht hadden van 

Lambertus zvw Godefridus gnd Gruwel, en welk eerstgenoemd !¼ deel 

voornoemde Lambertus Cannart verworven had van voornoemde hr Henricus Buc. 

 

Lambertus (dg: Cannart) Cannart #et Leonius eius filius duas !tercias 

partes de una !tercia parte# (dg: quartam partem) que ad dominum Henricum 

Buc canonicum ecclesie de Buscoducis spectante! in molendino venti cum 

suo fundo quod ad conventum de Porta Celi situm prope Buscumducis 

spectante! sito inter domum leprosorum et Hijntham cum omnibus et 

singulis suis juribus et attinentiis et de quo molendino venti cum suis 

fundo juribus et attinentiis dictus dominus Henricus Buc Johannes Becker 

filius quondam Henrici Becker et Nijcholaus de Berze tres quartas partes 

erga Lambertum filium quondam Godefridi dicti Gruwel emendo acquisiverant 
!quam !quartam partem primodictam dictus Lambertus Cannart erga dictum 

(dg: dominum dns) dominum Henricum Buc acquisiverat prout in litteris 

(dg: hereditarie supportaverunt pro) quas vidimus hereditarie 

supportaverunt (dg: Gh) Nijcholao de Berze et Ghiboni filio [quondam] 

Johannis (dg: B.) Bijsscop multoris cum litteris et jure occacione 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere ....... ....... ....... ....... ....... supra. 

 

1182 p.077r. 

 quarta post octavas pasca: woensdag 28-04-1400. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 29-04-1400. 

 

BP 1182 p 077r 01 wo 28-04-1400. 

Lambertus Cannart molenaar en zijn zoon Leonius beloofden aan Johannes van 

Uden zvw Lambertus gnd Rike en diens vrouw Elizabeth dvw Gerardus gnd 

Ghiben soen een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, een helft te 

leveren met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/3 deel 

in voornoemde molen met ondergrond, rechten en toebehoren. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Lambertus Cannart multor #et Leonius eius filius# promiserunt se daturos 

et soluturos Johanni de Uden filio quondam Lamberti dicti Rike et 

Elizabeth sue uxori filie quondam Gerardi dicti Ghiben soen (dg: h) 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dictorum Johannis et Elizabeth seu ad (dg: ad) opus 

alterius eorundem (dg: anno quolibet ad) diutius viventis mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex tercia parte ad ipsos Lambertum et Leonium 

eius filium spectante in dicto molendino cum suis fundo juribus et 

attinentiis et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint etc. Testes Vlochoven et Loze datum quarta post octavas 

pasca. 

 

BP 1182 p 077r 02 do 29-04-1400. 

Petrus zvw Theodericus Moelner van Vucht ev Lana dvw Theodericus van 

Stribuc droeg over aan Nijcholaus gnd Coel zvw Ludovicus Coelkens soen alle 

goederen, die aan hem en zijn voornoemde vrouw Lana gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Lana. 

 

Petrus filius quondam Theoderici Moelner de Vucht maritus et tutor 

legitimus Lane sue uxoris filie quondam Theoderici de Stribuc omnia et 

singula bona sibi et dicte Lane sue uxori de morte quondam parentum 

eiusdem Lane jure successionis advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Nijcholao dicto Coel filio 

quondam Ludovici Coelkens soen promittens super omnia (dg: ratam servare) 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Spina 
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datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 077r 03 do 29-04-1400. 

Katherina wv Gerardus van den Doeren machtigde haar zoon Ghisbertus haar 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Katherina relicta quondam Gerardi van den Doeren dedit Ghisberto suo 

filio plenam potestatem monendi suos census redditus et pacciones et 

credita sua quecumque que sibi debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 077r 04 do 29-04-1400. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen verkocht aan jkvr Truda van Eijndoven 

begijn een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 1½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op den 

Brant, tussen Arnoldus Mersman enerzijds en Jacobus Wijnrics soen 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlen soen legitime vendidit domicelle 

Trude de Eijndoven beghine vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam dicte emptricis et non ultra 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex uno et dimidio jugeribus 

terre sitis in parochia de Os ad locum dictum opten Brant inter 

hereditatem Arnoldi Mersman ex uno et inter hereditatem Jacobi Wijnrics 

soen ex alio promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 077r 05 do 29-04-1400. 

Lambertus van den Laer beloofde aan Gerardus van Berze 42 Gentse nobel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Lambertus van den Laer promisit super omnia Gerardo de Berze XLII 

Gentsche noebel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Vlochoven et Tijt datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 077r 06 do 29-04-1400. 

Berisius zvw Johannes Roedeman verkocht aan Willelmus van den Velde, tbv 

zijn broer Johannes van den Velde, 2 stukken land, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Klein Liemde, (1) ter plaatse gnd in die Brake, beiderzijds tussen 

Johannes van den Velde, (2) ter plaatse gnd die Stert, tussen wijlen 

Henricus Hoessche kramer enerzijds en Ywanus zvw hr Jacobus van Bucstel 

ridder en Elizabeth van Assche anderzijds, beide stukken belast met de 

grondcijns, en het stuk ter plaatse gnd in die Brake met een b-erfpacht van 

1 mud rogge. 

 

Berisius filius quondam Johannis Roedeman duas pecias terre sitas in 

parochia de Bu#c#stel ad locum dictum Cleijnre Lijemde quarum una ad 

locum dictum in die Brake inter hereditatem Johannis van den Velde ex 

utroque latere coadiacentem et altera ad locum dictum die Stert inter 

hereditatem quondam Henrici Hoessche institoris ex uno et inter 

hereditatem Ywani #filii quondam domini Jacobi de Bucstel militis# et 

Elizabeth de Assche ex alio site sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo van den Velde ad opus Johannis van den Velde sui fratris 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi ex premissis et hereditaria paccione #unius modii siliginis# 

ex dicta pecia terre ad locum dictum die Brake situata ut dicebat. Testes 

(dg: testes supra) Vlochoven et Tijt datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1182 p 077r 07 do 29-04-1400. 

Rodolphus van Oekel en zijn dochter Aleijdis, Margareta en Elizabeth 

verkochten aan Ludolphus van Boemel een stuk land, 4 lopen rogge groot, in 



Bosch’ Protocol jaar 1400 04. 78 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen voornoemde Ludolphus van 

Boemel en de zijnen enerzijds en Johannes van Oekel anderzijds, belast met 

1 oude groot aan de hertog. 

 

Rodolphus de Oekel #Aleijdis Margareta et Elizabeth eius filie cum 

tutore# peciam terre quatuor et dimidium lopinos siliginis in semine 

capientem sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem Ludolphi de Boemel et suorum in hoc consortium ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Oekel ex alio #prout ibidem sita est# 

hereditarie vendiderunt dicto Ludolpho de Boemel promittentes #cum 

tutore# super omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso 

antiquo (dg: ex) domino duci exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 077r 08 do 29-04-1400. 

Henricus van den Stake verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Stake prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 077r 09 do 29-04-1400. 

Henricus zv Petrus gnd Lommelman ev Margareta dvw Arnoldus van Moenle 

verkocht aan zijn broer Petrus 2 strepen land, in Hees, ter plaatse gnd 

Sente Peters Camp, tussen Godefridus Hake enerzijds en Henricus Zuelen 

anderzijds, welke 2 strepen Benedictus gnd Bits Maes soen, tbv Rutgherus 

van Moenle, verworven had van Ghibo Kabel, en welke 2 strepen aan 

voornoemde Margareta gekomen waren na overlijden van haar voornoemde oom 

Rutgherus. 

 

Henricus filius Petri dicti Lommelman maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Arnoldi de Moenle duas strepas terre 

sitas in parochia de Hees in loco dicto Sente Peters Camp inter 

hereditatem Godefridi Hake ex uno et inter hereditatem Henrici Zuelen ex 

alio et quas duas strepas (dg: dicte Mgr Margarete de morte) Benedictus 

dictus Bits Maes soen ad opus Rutgheri de Moenle erga Ghibonem Kabel 

acquisiverat et (dg: quas) que due strepe dicte Margarete de morte dicti 

quondam Rutgheri sui avunculi successione sunt advolute ut dicebat 

hereditarie vendidit Petro suo fratri promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 077r 10 do 29-04-1400. 

Rodolphus van Oekel en zijn dochters Aleijdis, Margareta en Elizabeth gaven 

uit aan Enghelberna en Agnes, dvw Petrus van der Scueren, een stuk land, 

ongeveer 3 lopen rogge groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter 

plaatse gnd in Brabants Kijnder Hoeve, tussen erfgoed van voornoemde 

Rodolphus enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan erfgoed van voornoemde Rodolphus en met het andere eind aan Walterus 

Huben?; de uitgifte geschiedde voor ¼ oude groot en 1/8 oude groot aan de 

hertog en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Oisterwijk, 

met Sint-Andreas op het onderpand te leveren. Voornoemde Enghelberna en 

Agnes moeten het stuk land omwallen tegen beide voornoemde erfgoederen van 

Rodolphus. 

 

Rodolphus de Oekel Aleijdis Margareta et Elizabeth eius filie cum tutore 

peciam terre tres lopinos siliginis vel circiter in semine capientem 

sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout in loco dicto in 

Brabants Kijnder Hoeve inter hereditatem dicti Rodolphi ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio tendentem cum uno! ad 

hereditatem !Rodolphi et cum reliquo fine ad hereditatem Walteri Hu[b?]en 

[ex alio ut dicebant] dederunt ad hereditarium pactum (dg: Cristine filie 

quondam Johannis Quappe et) Enghelberne et Agneti (dg: suis) filiabus 

quondam Petri van der Scueren ab eis hereditarie possidenda, pro quarta 

parte unius antiqui grossi et pro octava parte unius antiqui grossi 
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domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

sex lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco danda sibi ab) Oesterwijc 

danda sibi ab aliis hereditarie (dg: purificationis) Andree et in !supra 

peciam terre tradenda ex premissis promittentes super omnia pro premissis 

warandiam et obligationem deponere et alie (dg: repro) cum tutore 

repromiserunt indivise tali condicione quod dicte Enghelberna et Agnes 

circumvallare tenebuntur laudabiliter inter dictam peciam terre et inter 

dictam [?aliquam] hereditatem dicti Rodolphi. Testes Vlochoven et Tijt 

datum supra. 

 

1182 p.078v. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 29-04-1400. 

 

BP 1182 p 078v 01 do 29-04-1400. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke, door wijlen voornoemde 

Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina, die een dochter was van 

wijlen Petrus van Zonne en diens vrouw Elizabeth, droeg over aan Johannes 

Coptiten een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van 

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

dezelfde waarde, welke cijns Johannes nzv Bartholomeus van Hoesden met 

Kerstmis beurde, gaande uit (1) een huis en erf van wijlen Theodericus gnd 

Lodder, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Wellinus van Helewin enerzijds en erfgoed van Henricus zv Godefridus van 

Uden anderzijds, (2) een huis, erf, tuin en akker van voornoemde 

Theodericus Lodder, tezamen ½ mud rogge groot, in Nistelrode, ter plaatse 

gnd Loevoert, welke cijns Johannes zvw voornoemde Petrus van Zonne, tbv 

voornoemde Johannes en andere kvw voornoemde Petrus, door wijlen voornoemde 

Petrus verwekt bij diens vrouw Elizabeth, gekocht had van voornoemde 

Johannes nzv Bartholomeus van Hoesden, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke ab eodem quondam 

Gerardo et quondam Katherina sua uxore filia quondam Petri de Zonne et 

Elizabeth eius uxoris pariter genite! hereditarium censum viginti 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: solvendum 

hereditarie nativitatis Domini) quem censum Johannes filius (dg: quondam 

Barthol) naturalis Bartholomei de Hoesden solvendum habebat hereditarie 

nativitatis Domini in domo et area quondam Theoderici dicti Lodder sita 

in Buscoducis in loco dicto Wijnmolenberch inter hereditatem Wellini de 

Helewin ex uno et inter hereditatem Henrici filii Godefridi de Uden! 

atque in domo area et orto et agro eiusdem Theoderici Lodder dimidium 

modium siliginis annuatim in semine capientibus sitis in Nijsterle ad 

locum dictum Loevoert quem censum Johannes filius dicti quondam Petri de 

Zonne ad opus eiusdem Johannis et ad opus aliorum liberorum eiusdem Petri 

a dicto quondam Petro et Elizabeth sua uxore pariter genitorum erga 

dictum Johannem filium #naturalem# Bartholomei de Hoesden emendo 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus et quem censum nunc 

integraliter ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Coptiten !et litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex par) #et# impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque liberorum dictorum quondam Petri et Elizabeth eius uxoris 

deponere. Testes Loze et Tijt datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1182 p 078v 02 do 29-04-1400. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes nzv Bartholomeus 

van Hoesden” en Johannes Coptiten beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius naturalis 

Bartholomei de Hoesden et Johannes Coptiten promisit super omnia tradere 

Henrico de Eijcke filio quondam Gerardi de Eijcke ut in forma. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1182 p 078v 03 do 29-04-1400. 

Lambertus die Moelner zvw Gerardus die Moelner van Megen ev Truda dvw 

Johannes van Hees zvw Johannes die Smijt verkocht aan Theodericus zv 

Henricus Stevens soen, tbv hem en zijn broer Stephanus zv voornoemde 

Henricus Stevens soen, een stuk land, gnd een Gheer, in Hees, ter plaatse 

gnd in den Auden Raect, ter plaatse gnd die Gheren, tussen kvw Andreas gnd 

Corf enerzijds en erfgoed van het gasthuis van Hees anderzijds, belast met 

de cijns aan de naburen van Hees, welk stuk land eertijds was van Henricus 

zvw voornoemde Johannes die Smijt en welk stuk land aan voornoemde Truda 

gekomen was na overlijden van haar voornoemde oom Henricus zvw Johannes die 

Smijt. 

 

Lambertus die Moelner filius quondam Gerardi die Moelner de Megen (dg: 

peciam terre si) maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris filie 

quondam Johannis de Hees filii quondam Johannis die Smijt peciam terre 

#dictam een Gheer# sitam in parochia de Hees in loco dicto #in# den Auden 

Raect ad locum dictum die Gheren inter hereditatem (dg: Andr) liberorum 

quondam Andree dicti Corf ex uno et inter hereditatem hospitalis in Hees 

ex alio ut dicebat hereditarie #+ {verwijst naar + in margine sinistra; 

hier BP 1182 p 078v 04 invoegen}# vendidit Theoderico filio Henrici 

Stevens soen ad opus sui et ad opus Stephani sue! fratris filii eiusdem 

Henrici Stevens soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu vicinis de Hees exinde solvendo annuatim. Testes 

Vlochoven et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 078v 04 do 29-04-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 078v 03}. 

+ et que pecia terre fuerat olim Henrici filii dicti (dg: Johannis) 

quondam Johannis die Smijt et (dg: que) que pecia terre dicte Trude de 

morte dicti quondam Henrici filii dicti quondam Johannis die Smijt (dg: 

successione est advoluta) sui avunculi successione est advoluta. 

 

BP 1182 p 078v 05 do 29-04-1400. 

(dg: Marcelius). 

 

BP 1182 p 078v 06 do 29-04-1400. 

Marcelius zv Hubertus van Hazenberch verkocht aan Petrus zvw Nijcholaus van 

der Hautart een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren, gaande uit een tuin in Dinther, tussen de gemeint 

enerzijds en voornoemde Hubertus van Hasenberch anderzijds, reeds belast 

met 3 penning cijns aan de naburen van Dinther. 

 

Marcelius filius (dg: quondam) Huberti (dg: van) de Hazenberch 

hereditarie vendidit Petro filio quondam Nijcholai van der Hautart 

hereditariam (dg: vent) paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et (dg: in in p) supra ortum 

infrascriptum tradendam ex quodam orto sito (dg: sit) in parochia de 

Dijnther inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem 

dicti Huberti de Hasenberch ex alio ut dicebat (dg: h) promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus denariis 

census vicinis de Dijnter exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 078v 07 do 29-04-1400. 

(dg: Henricus Pape zvw). 

 

(dg: Henricus Pape filius quondam). 

 

BP 1182 p 078v 08 do 29-04-1400. 

Godefridus van Zeelst zv Gerardus droeg over aan Henricus van Eijcke zvw 
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Gerardus van Eijcke 9 Gentse nobel, aan Theodericus Scalpart, tbv 

voornoemde Godefridus, beloofd door Johannes van Audehoesden. 

 

Godefridus de Zeelst filius Gerardi novem aureos denarios communiter 

Gentsche nobel vocatos promissos (dg: sibi) Theoderico Scalpart ad opus 

dicti Godefridi a Johanne de Audehoesden prout in litteris supportavit 

Henrico de Eijcke filio quondam Gerardi de Eijcke cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 078v 09 do 29-04-1400. 

Johannes van Ynghen zvw Snellardus ev Cristina ndvw hr Johannes van 

Sceepstal investiet van de kerk van Helvoirt, door wijlen voornoemde hr 

Johannes verwekt bij Cristina dvw Theodericus gnd Stoutheijt van Oerle, 

droeg over aan Johannes zvw Arnoldus Gielijs soen de helft van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus van Sonne zvw 

Gherlacus van Sonne met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit een hoeve, 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, welke hoeve was van wijlen Ghisbertus 

gnd Meijtinc?, en welke helft van de pacht Henricus Cuper, tbv Johannes, 

Rutgherus, voornoemde Cristina en Goeswinus gnd Moedel, nkv voornoemde hr 

Johannes van Sceepstal, door voornoemde hr Johannes verwekt bij wijlen 

voornoemde Cristina dvw Theodericus Stoutheijt, gekocht had van voornoemde 

Henricus van Sonne, en welke pacht nu geheel aan hem en zijn voornoemde 

vrouw Cristina behoort. 

 

Johannes de Ynghen (dg: maritus) filius quondam Snellardi maritus et 

tutor legitimus Cristine sue uxoris filie naturalis domini quondam 

Johannis de (dg: Sceepstel) Sceepstal investiti olim ecclesie de Helvoert 

ab eodem quondam domino Johanne et Cristina filia quondam Theoderici 

dicti Stoutheijt de (dg: Oerl) Oerle pariter genite #medietatem# 

hereditarie paccionis (dg: d #medietatem#) unius modii siliginis mensure 

de Busco (dg: sol) quam Henricus de Sonne filius quondam Gherlaci de 

Sonne solvendam habuit hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

in (dg: quo) quodam manso sito in parochia de Haren ad locum dictum 

Beilver et in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis (dg: quam paccionem Henricus Cuper ad 

opus) qui mansus cum suis attinentiis fuerat Ghisberti dicti ?quondam 

Meijtinc? et quam #medietatem# paccionis Henricus Cuper ad opus Johannis 

(dg: Rugghe) Rutgheri Cristine predicte et Goeswini dicti Moedel puerorum 

naturalium dicti domini Johannis (dg: Sc) de Sceepstal ab eodem domino 

Johanne et dicta quondam Cristina filia quondam Theoderici Stoutheijt 

erga dictum Henricum de (dg: Sonne) Sonne emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se et dictam Cristinam suam uxorem 

integraliter spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni filio 

quondam Arnoldi Gielijs soen cum litteris et jure promittens super omnia 

ratamn servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dictorum 

liberorum (dg: liberorum) puerorum naturalium dictorum domini Johannis et 

Cristine quondam deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 078v 10 do 29-04-1400. 

Jacobus zv Danijel van der Vaghesceijden ev Elizabeth dvw Johannes gnd 

Hanne Liben soen verkocht aan Johannes Dircs soen een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een huis, erf en tuin, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen 

Henricus Rike enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land dat 

was van Goeswinus van Beke, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Tede, 

tussen kvw Laurencius van Vaelbeke enerzijds en Johannes van de Dijk 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Waterlaet, reeds 

belast met {p.79} 10 hoenderen, gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Jacobus filius Danijelis van der Vaghe-(dg: sceden he)-sceijden #maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis dicti 
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Hanne Liben soen# hereditarie vendidit Johanni Dircs soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et area et orto sitis in 

parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Thede inter hereditatem 

Henrici Rike ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex pecia 

terre que fuerat Goeswini de Beke sita in dicta parochia in dicto loco 

Tede vocato inter hereditatem liberorum quondam (dg: Goeswini) Laurencii 

de Vaelbeke ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere ex alio 

tendentem cum #uno# fine (dg: f) ad locum dictum Waterlaet promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

 

1182 p.079r. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 29-04-1400. 

 anno CCCC mensis maij (verschrijving? aprilis?) 

  die penultima: zondag 30-05-1400 of toch donderdag 29-04-1400? 

 

BP 1182 p 079r 01 do 29-04-1400. 

X pullis ex dictis domo et orto prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Vlochoven et Tijt datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1182 p 079r 02 do 29-04-1400. 

En hij kan terugkopen met Lichtmis over 2 jaar (vr 02-02-1403), of binnen 8 

dagen daarvoor of daarna, met 28 nieuwe Gelderse gulden, nu voor 1 gulden 

gerekend 36 gemene plakken of de waarde, en met de pacht van dat feest van 

Lichtmis. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Roverus Boest, Henricus van den Stake en Robbertus van Neijnsel. 

 

Et poterit redimere (dg: ad spacium trium annorum infra hinc) et 

purificationis proxime futurum #ultra duos annos seu infra octo dies 

precedentes ultra .... ....... sine medio sequentes# (dg: et ad spacium 

duorum annorum a purificationis proxime futuro sine medio sequentium 

semper dicto spacio pendente) cum XXVIII (dg: novis) novis Gelre gulden 

quorum quilibet nunc solvet XXXVI gemeijn placken seu valorem et cum 

paccione (dg: anni redempcionis in ho qu) a purificationis proxime futuro 

ultra !annos provenienda (dg: ....) ut in forma etc. Acta in camera 

presentibus dictis scabinis Rovero Boest Henrico van den Stake Robberto 

de Neijnsel datum anno CCCC mensis maij die penultima hora vesperarum. 

{Aangenomen dat “maij” en verschrijving is: “aprilis”}. 

 

BP 1182 p 079r 03 do 29-04-1400. 

(dg: Crist). 

 

BP 1182 p 079r 04 do 29-04-1400. 

Cristina dvw Henricus die Portenneer wv Willelmus van Oijen zvw Rutgherus 

van Oijen, Johannes van Oijen zvw Rutgherus van Oijen en Henricus Pape zvw 

Johannes Billart verkochten aan Philippus gnd Boden, tbv Andreas zvw 

Andreas van Lennenshoevel, een stuk beemd en aangelegen akker, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Lennenshoevel, tussen wijlen Theodericus Visschers 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke beemd en akker behoord hadden 

aan wijlen voornoemde Willelmus van Oijen, belast met (1) 6 penningen gnd 

coelse te weten zodanige 6 coelse als hieruit aan de heer van Boxtel 

betaald moeten worden, (2) een b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Boxtel, (3) een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Cristina filia quondam Henrici die Portenneer relicta quondam Willelmo! 

de (dg: l) Oijm! #filii quondam Rutgheri de Oijm!# cum tutore Johannes de 

Oijen filius quondam Rutgheri de Oijen et Henricus Pape filius quondam 

Johannis Billart peciam prati (dg: et peciam terre s) et agrum sibi 

adiacentem sitos in parochia de (dg: Lennenshoevel) Bucstel ad locum 

dictum Lennenshoevel inter hereditatem quondam Theoderici Visschers ex 

uno (dg: et inter he) et inter communem plateam ex alio (dg: et que 



Bosch’ Protocol jaar 1400 04. 83 

pecia) terre et (dg: g) ager ad dictum quondam Willelmi! de Oijen 

spectare consueverunt hereditarie vendiderunt Philippo (dg: et que pecia 

prati et ager ad dictum) dicto Boden ad opus Andree filii quondam Andree 

de Lennenshoevel promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis sex denariis dictis coelsche domino de 

Bucstel exinde solvendis scilicet talibus sex coelsche quales domino de 

Bucstel exinde sunt solvendi et hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Buxstel (dg: et) et hereditario censu XX solidorum 

communis pagamenti exinde solvendis scilicet in tali (dg: in quali de) 

moneta in quali de jure sunt solvendi. Testes (dg: datum datum supra) 

Vlochoven et Tijt datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 079r 05 do 29-04-1400. 

Arnoldus Aijken wonend in Gestel bij Herlaer en zijn zoon Johannes 

beloofden aan Johannes zvw Johannes Gielijs soen 20 gulden, 9 botdrager 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Arnoldus Aijken commorans in (dg: Ghestel) parochia de Ghestel prope 

Herlaer et Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia Johanni 

filio quondam Johannis Gielijs soen XX gulden scilicet novem buddrager 

pro quolibet gulden (dg: ...) computato ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 079r 06 do 29-04-1400. 

Theodericus Writer van Vechel ?droeg over? aan Arnoldus zvw Nijcholaus van 

der Stegen 1 bunder beemd uit 3 bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd 

die Buenre, tussen Lucas zvw Lucas van Erpe van Bubnagel enerzijds en 

wijlen Ghibo van Eijcke anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Theodericus en met het andere eind aan wijlen Rodolphus Glorien soen, te 

weten de bunder in het midden. 

 

Theodericus (dg: V) Writer de Vechel unum bonarium prati de tribus 

bonariis prati sitis in parochia de Vechel ad locum dictum die Buenre 

inter hereditatem Luce filii quondam Luce de Erpe de Bubnagel ex uno et 

inter hereditatem (dg: h) quondam Ghibonis de Eijcke ex alio tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem dicti Theoderici et (dg: inter) #cum reliquo 

fine ad# hereditatem quondam (dg: Glorien) Rodolphi Glorien soen ex alio 

scilicet illud bonarium prati quod situm est in medio dictorum trium 

bonariorum prati ut dicebat hereditarie! Arnoldo filio quondam Nijcholai 

van der Stegen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes Vlochoven et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 079r 07 do 29-04-1400. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 079r 08 do 29-04-1400. 

Henricus zvw Jacobus uter Hasselt en zijn broer Jacobus uter Hasselt 

beloofden aan Jacobus van Berze van der Horst 8 mud rogge, Bossche maat, 12 

Stramprooise gulden en 6 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning in 

de Bosch te leveren en te betalen. 

 

Henricus filius quondam Jacobi uter Hasselt et Jacobus uter Hasselt 

fratri! dicti Henrici promiserunt indivisi super omnia Jacobo de Berze 

van der Horst VIII modios siliginis mensure de Busco et XII 

Stramproedsche gulden atque VI (dg: j) novos Gelre gulden seu valorem ad 

monitionem dicti Jacobi de Berze persolvendos (dg: testes) et ad Buscum 

tradendos. Testes Vlochoven et Tijt datum quinta post octavas pasche. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1400 04. 84 

BP 1182 p 079r 09 do 29-04-1400. 

Lambertus van den Laer beloofde aan Jacobus Kesselman 29¾ Gentse nobel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Lambertus van den Laer promisit super omnia Jacobo Kesselman XXIX 

Gentsche nobel et tres quartas partes unius Gentsche nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 079r 10 do 29-04-1400. 

Egidius zvw Henricus molenaar van Herlaer en Johannes van der Amervoert ev 

Mechtildis dvw Lambertus zvw Henricus molenaar gaven uit aan Henricus zvw 

Johannes Gielijs soen (1) een huis en tuin van wijlen voornoemde Henricus 

molenaar, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Herlaer, tussen wijlen 

Beatrix van der Moelen enerzijds en een gemene weg gnd Gemeijn Voetpat 

anderzijds, (2) een akker, gnd Smalen Hof, in Gestel bij Herlaer, tussen 

wijlen Johannes van Helmont enerzijds en wijlen Johannes van Beke 

anderzijds, (3) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, tussen de gemene weg 

die loopt vanaf voornoemd huis en tuin naar de bergen gnd die Zantberge 

enerzijds en Godefridus Loden soen anderzijds, (4) een stuk land aldaar, 

tussen Johannes Dircs soen enerzijds en wijlen Goeswinus Scuijlenborch 

anderzijds, (5) een beemd, gnd die Meir, in Gestel bij Herlaer, tussen het 

gemene water gnd die Dommel enerzijds en hr Willelmus van Aa ridder 

anderzijds, (6) een beemd, in Gestel bij Herlaer, naast erfgoed gnd den 

Wijngarts Berch, behorend aan voornoemde hr Willelmus van Aa ridder, 

enerzijds en voornoemd gemeen water gnd die Dommel anderzijds, (7) 2 

dagmaten beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Gestelse Bos, 

tussen Ghibo Keijot enerzijds en Godefridus Woijten soen anderzijds, (8) 

stukjes beemd van wijlen voornoemde Henricus molenaar, onder de beemden van 

Ruimel, zoals deze erfgoederen behoorden aan wijlen voornoemde Henricus, 

(9) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Heijlwigis wv Arnoldus ...den 

molenaar betaalde aan wijlen voornoemde Henricus molenaar, gaande uit een 

huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Herlaer; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) 6 groten in zodanig geld als 

waarin ze betaald moeten worden aan de kapelaan of investiet van Gestel, 

(c) 6 groten in zodanig geld als waarin ze betaald moeten worden aan de 

kapel van Sint-Jan in Rumel, {p.80} (d) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld aan hr Willelmus van Aa ridder, en thans voor (e) een n-erfpacht van 6 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Egidius filius quondam Henrici multoris de Herlaer et Johannes van der 

Amervoert maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam 

Lamberti filii dicti quondam Henrici multoris domum et ortum dicti 

quondam Henrici multoris sitos in parochia de (dg: Herl) Gestel prope 

Herlaer ad locum dictum Herlaer inter hereditatem (dg: Katherine dicte 

Lijnken) quondam Beatricis van der Moelen ex uno et inter quandam viam 

communem ibidem dictam Gemeijn Voetpat ex alio item agrum terre dictum 

Smalen Hof situm in dicta parochia inter hereditatem (dg: Johannis) 

quondam Johannis de Helmont ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

de Beke ex alio item (dg: quendam agrum terre) peciam terre sitam in 

dicta parochia inter communem viam tendentem a dictis domo et orto versus 

montes dictos die Zantberge ex uno et inter hereditatem Godefridi Loden 

soen ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis 

Dircs soen ex uno et inter hereditatem quondam Goeswini Scuijlenborch ex 

alio item pratum dictum die Meir situm in dicta parochia inter communem 

aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem domini Willelmi de Aa 

militis ex alio item pratum quoddam situm in dicta parochia iuxta (dg: 

hereditatem dictam den) hereditatem dictam den Wijngarts Berch spectantem 

ad dictum dominum Willelmum de Aa militem ex uno et inter dictam communem 

aquam die Dommel vocatam ex alio item duas diurnatas prati sitas in dicta 

parochia ad locum dictum die Gestelsche Bosch inter hereditatem Ghibonis 
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Keijot ex uno et inter hereditatem Godefridi Woijten soen ex alio atque 

(dg: tres) #quasdam# particulas prati dicti quondam Henrici multoris 

sitas infra prata de Ruijmel prout (dg: huiusmodi) et in ea quantitate et 

omni jure quo huiusmodi hereditates ibi! site sunt et ad dictum quondam 

Henricum spectare consueverunt atque hereditarium censum XX solidorum 

monete quem Heijlwigis relicta quondam Arnoldi ...den multoris dicto 

quondam Henrico multori solvere consuevit hereditarie ex domo et orto 

sitos! in dictis parochia et loco Heirlaer vocato ut ipsi dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Henrico filio quondam Johannis Gielijs 

soen ab eodem hereditarie possidendos pro censibus dominorum fundi 

annuatim exinde de jure solvendis item pro sex grossis (dg: sci) 

capellano seu investito de Ghestel exinde! scilicet in tali moneta in 

quali de jure sunt solvendi et sex grossis capelle sancti Johannis in 

Rumel exinde solvendis scilicet in tali moneta in quali de jure sunt 

solvendi 

 

1182 p.080v. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 29-04-1400. 

 Philippi et Jacobi: zaterdag 01-05-1400. 

 anno CCCC index VIII mensis aprilis die penultima: 

  donderdag 29-04-1400. 

 

BP 1182 p 080v 01 do 29-04-1400. 

atque pro hereditario! XL solidorum monete domino Willelmo de Aa militi 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione sex 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. Testes 

Vlochoven et Tijt datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 080v 02 do 29-04-1400. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Egidius en Johannes van der 

Amervoert 120 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dictis Egidio et Johanni van der 

Amervoert centum et XX Hollant! seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 080v 03 do 29-04-1400. 

Arnoldus Peters soen als momber van zijn natuurlijke zoon Arnoldus maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door 

Aleijdis dvw Lambertus Zannen soen met haar goederen. 

 

Arnoldus Peters soen tamquam mamburnus et tutor Arnoldi filii sui 

#naturalis# ut dicebat omnes vendiciones et alienaciones et obligationes 

factas per Aleijdem filiam quondam Lamberti Zannen soen cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 080v 04 do 29-04-1400. 

Henricus zvw Johannes gnd Gielijs soen droeg over aan Egidius zvw Henricus 

Moelner van Herlaer 55 Hollandse gulden, aan hem beloofd19 door Ghisbertus 

Keijot, zijn dochter Katherina en zijn schoonzoon Theodericus van den 

Beirgelen. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Gielijs soen quinquaginta quinque 

aureos florenos communiter gulden vocatos monete !Hollandie promissos 

sibi a Ghisberto Keijot Katherina eius filia et Theoderico van den 

Beirgelen genero dicti Ghisberti (dg: pro) Keijot prout in litteris 

                         
19 Zie ← BP 1181 p 142v 10 ma 01-07-1398, belofte op 24-06-1399 55 Holland 
!gulden te betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1400 04. 86 

supportavit Egidio filio quondam Henrici Moelner de Herlaer cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 080v 05 do 29-04-1400. 

Enghelberna dvw Ghibo gnd Voet wv Petrus gnd Broeke en eveneens wv 

Nijcholaus van den Elsen droeg over aan Johannes Coelborner kramer een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Rodolphus van Crumvoert beloofd20 had aan 

voornoemde Enghelberna, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Alardus van den Berghe enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Lebben 

anderzijds. 

 

Enghelberna filia quondam Ghibonis dicti Voet relicta quondam Petri dicti 

Broeke relicte! eciam quondam Nijcholai van den Elsen #cum tutore# 

hereditarium censum quatuor librarum monete quem Rodolphus de Crumvoert 

promisit se daturum et soluturum dicte Enghelberne hereditarie 

#nativitatis Domini# Domini de et ex domo et area sita in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Alardi van den Berghe ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Lebben (dg: pro) ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Coelborner institori cum 

litteris et jure promittens #cum tutore# super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 080v 06 do 29-04-1400. 

Gerardus Scoenweder die Hoppenbrouwer verkocht aan Johannes van Verlaer 2 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Stroebroec, tussen Johannes 

Cleijberch enerzijds en erfgoed gnd der Heijligen Lant anderzijds, belast 

met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Gerardus (dg: Hoppenbrouwer filius alias Scoenbrouwe) Scoenweder die 

Hoppenbrouwer duo iugera terre sita in parochia de Kessel in loco dicto 

int Stroebroec inter hereditatem Johannis Cleijberch ex uno et inter 

hereditatem dictam der Heijligen Lant ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Verlaer promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken et 

aqueductibus fossatis ad hec de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 080v 07 do 29-04-1400. 

(dg: Godef). 

 

BP 1182 p 080v 08 do 29-04-1400. 

Heijlwigis wv Godefridus van Vlimen droeg over aan Laurencius zvw Henricus 

die Bont ev Heijlwigis, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen Godefridus van 

Vlimen, haar vruchtgebruik in ¼ deel, dat aan wijlen voornoemde Godefridus 

behoorde, in een kamp gnd Vrancken Kempken, in Empel en Meerwijk, ter 

plaatse gnd Lokeren, tussen Hermannus gnd Peters soen enerzijds en Danijel 

zv Gerardus van Driel anderzijds, welk ¼ deel wijlen voornoemde Godefridus 

verworven had van Franco Jans soen neef van Willelmus Halfbaecs. 

 

Heijlwigis relicta quondam Godefridi de Vlimen cum tutore !et suum 

usufructum sibi competentem in quarta parte que ad dictum quondam 

Godefridum spectabat in quodam campo dicto Vrancken Kempken sito in (dg: 

p) jurisdictione de Empel et de Merewijc ad locum dictum Lokeren inter 

hereditatem Hermanni dicti Peters soen ex uno et inter hereditatem 

Danijelis filii Gerardi de Driel ex alio quam quarta! partem dictus 

quondam Godefridus erga Franconem Jans soen cognatum Willelmi Halfbaecs 

acquisiverat ut dicebat supportavit Laurencio filio quondam Henrici die 

Bont marito et tutori legitimo Heijlwigis sue uxoris filie dictorum 

                         
20 Zie ← BP 1179 p 359r 08 vr 15-03-1392, verkoop van de erfcijns uit het 

huis. 
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Heijlwigis et quondam Godefridi de Vlimen promittens cum tutore ratam 

servare. Testes (dg: datum supra) testes datum supra. 

 

BP 1182 p 080v 09 za 01-05-1400. 

Voornoemde Laurencius ev Heijlwigis dv etc verkocht aan Theodericus en 

Beatrix, kv Gerardus van Abruggen zvw Theodericus van Vlimen, voornoemd ¼ 

deel van voornoemd kamp. Voornoemde Laurencius behoudt uit dit ¼ deel een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, die voornoemde Theodericus en Beatrix 

heden aan hem beloofden, gaande uit voornoemd kamp. 

 

{Voor BP 1182 p 080v 09 en 10 staat in margine sinistra een verticale 

haal die reikt tot aan het begin van BP 1182 p 080v 11}. 

Dictus (dg: H) Laurencius maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie 

etc (dg: dcm) dictam quartam partem dicti (dg: dicti) campi hereditarie 

vendidit Theoderico et Beatrici liberis (dg: Theo) #Gerardi de Abruggen 

filii quondam Theoderici# de Vlimen (dg: de Vlimen filii quondam) 

#eiusdem# Gerardi (dg: de Abruggen filii quondam Theoderici de Vlimen) 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere salvo tamen dicto Laurencio in dicta quarta parte hereditario 

censu XX solidorum monete quem dicti Theodericus et Beatrix promiserunt 

se daturos et soluturos dicto (dg: X) Laurencio hereditarie (dg: #cens# 

Petri) purificationis ex dicta (dg: quarta parte dicti) campo coram 

scabinis infrascriptis. Testes Loze et Tijt datum Philippi et Jacobi. 

 

BP 1182 p 080v 10 za 01-05-1400. 

Voornoemde Gerardus, Theodericus en Beatrix beloofden aan voornoemde 

Laurencius een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit voornoemd ¼ deel van het kamp en uit het resterend ¾ deel dan 

aan hen behoort. 

 

Et (dg: fiet littera de dicta repromissione) dicti #Gerardus# Theodericus 

et Beatrix cum tutore promittentes indivisi (dg: super omnia) se daturos 

et soluturos dicto Laurencio hereditarium censum XX solidorum monete 

hereditarie purificationis ex dicta quarta parte dicti campi et ex 

reliquis tribus partibus ad ipsos spectantibus in campo predicto. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 080v 11 za 01-05-1400. 

Voornoemde Gerardus en zijn kinderen Theodericus en Beatrix verkochten 

voornoemd kamp21 aan Robbertus van Neijnsel, belast met voornoemde cijns van 

20 schelling. Hun minderjarige broer Henricus zal, zodra hij meerderjarig 

is, afstand doen. 

 

Dicti #Gerardus# Theodericus et Beatrix #eius liberi# dictum campum 

hereditarie vendiderunt Robberto de Neijnsel promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto dicto 

censu XX solidorum et quod ipsi Henricum eorum fratrem cum ad annos 

pervenerit super premissis facient renunciare ad opus emptoris. 

 

BP 1182 p 080v 12 do 29-04-1400. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan Robbertus van 

Neijnsel, tbv hem en zijn vrouw Katherina dvw Henricus van Berlikem, voor 

de duur van hun leven of van de langstlevende, (1) een kamp, 4 morgen 

groot, in Empel, ter plaatse gnd die Slagen, tussen Henricus zvw Gerardus 

Monics enerzijds en Lambertus Arts soen anderzijds, (2) de helft van 4 

morgen land, in Empel, in een kamp gnd der Kerken Camp, boven in dat kamp, 

tussen erfgoed dat behoort aan de kerk van Empel enerzijds en een kamp gnd 

den Oversten Bloet Camp anderzijds, belast met een b-erfcijns van 7 pond 

                         
21 Zie → BP 1182 p 098v 01 vr 21-05-1400, belofte dat het kamp na overlijden 

van de kopers terug zal gaan naar de verkopers. 
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geld aan Jacobus Steenwech en dijken en waterlaten, die verkrijgers voor 

hun rekening zullen nemen zolang ze leven. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke (dg: quartam partem 

vel circiter sibi competentem in) quendam campum quatuor iugera (dg: 

continentem) continentem situ! in jurisdictione de Empel ad locum dictum 

die Slagen inter hereditatem (dg: Gerardi filii quond) Henrici filii 

quondam Gerardi Monics ex uno et inter hereditatem Lamberti Arts soen ex 

alio atque medietatem quatuor iugerum terre sitorum in parochia de Empel 

in campo dicto communiter der Kerken Camp superius in eodem campo inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et inter campum 

dictum den (dg: Bloten Camp) Oversten Bloet Camp ex alio {liggende streep 

om ruimte op te vullen} prout ibidem sita sunt legitime supprotavit 

Robberto de Neijnsel ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris filie 

quondam Henrici de Berlikem ab eisdem quamdiu ipsi ambo vixerint seu 

alter eorum vixerit in humanis possidenda promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu 

septem librarum monete Jacobo (dg: ex) Steenwech ex premissis solvendo et 

(dg: zegedike) #aggeribus# et aqueductibus ad premissa spectantibus #+ 

{verwijst via + in margine sinistra naar BP 1182 p 080v 13}# hoc addito 

quod alter eorum diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint. Testes Loze et Tijt datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 080v 13 do 29-04-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 080v 12}. 

+ Et quem censum ipsi solvendum! et quod aggeres ipsi observare 

tenebuntur quoad vixerit. 

 

BP 1182 p 080v 14 do 29-04-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, met 20 Gentse nobel of de waarde. 

De wederkoop dient plaats te vinden tussen Sint-Remigius en Vastenavond van 

elk van die 2 jaar. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Best, Arnoldus Rover 

Boest en Johannes Berwout zv Theodericus. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum proxime futurorum scilicet 

cum XX Gentsche nobel seu valorem ?sed huiusmodi redempcio fiet inter 

festum Remigii futurum et (dg: f) carnisprivium sine (dg: j) medio 

sequens seu (dg: #inter# a festo Remigii proxime futuro ultra) seu inter 

festum Remigii a festo Remigii proxime futuro ultra annum et inter 

carnisprivium (dg: prox) sine medio sequens. Acta in Busco in camera 

scriptorum presentibus dictis scabinis magistro Johanne de Best et (dg: 

j) Arnoldo Rover Boest Johanne (dg: de Best) Berwout filio Theoderici 

datum anno (dg: ?M) CCCC index VIII mensis aprilis die penultima hora 

complete. 

 

1182 p.081r. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 30-04-1400. 

 anno CCCC mensis aprilis die ultima: vrijdag 30-04-1400. 

 sexta post cantate: vrijdag 21-05-1400. 

 

BP 1182 p 081r 01 vr 30-04-1400. 

Katherina dvw Henricus Steijmpel van Ghestel beloofde aan Johannes Dircs 

soen een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, 

tussen Willelmus Agnesen suager en zijn kinderen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een akker, 3 lopen rogge groot, ter plaatse gnd Groter 

Liemde, tussen erfg vw Arnoldus van de Kloot enerzijds en Johannes Stinen 

soen anderzijds, (3) 1 lopen roggeland, ter plaatse gnd Groter Liemde, 

beiderzijds tussen erfg vw Arnoldus van de Kloot, (4) een stuk beemd gnd 
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dat Smeets Loect, ter plaatse gnd Groter Liemde, beiderzijds tussen het 

water gnd die Dommel. 

 

Katherina filia quondam Henrici Steijmpel de Ghestel cum tutore promisit 

se daturam et soluturam Johanni Dircs soen hereditariam! trium modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex domo et orto 

sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Groter Lijemde inter 

hereditatem (dg: heredum quondam Arnoldi de van den Cloet ex uno) 

#Willelmi Agnesen suager et eius (dg: liberorum) liberorum ex uno# et 

inter hereditatem (dg: Johannis Stunen Stinen soen ex alio atque ex 

quodam .. terre) communem plateam ex alio atque (dg: du) ex quodam agro 

(dg: duo sextaria siliginis in semine continente) tria lopina siliginis 

in semine capiente sito in dicto (dg: lo) loco Groeter Lijemde vocato 

inter hereditatem heredum quondam Arnoldi de Globo ex uno et inter 

hereditatem (dg: Arnoldi) #Johannis# Stinen soen ex alio atque ex una 

lopinata terre siliginee dicte Katherine sita in dicto loco Groter 

Lijemde vocato inter hereditatem (dg: quondam) heredum quondam Arnoldi de 

Globo ex utroque latere coadiacentem atque ex pecia prati dicta dat 

Smeets Loect sita in dicto loco Groter Lijemde vocato (dg: inter ad 

locum) inter (dg: he) aquam dictam die Dommel ex utroque latere 

adiacentem ut dicebat promittens #cum tutore# super omnia warandiam. 

Testes Tijt et Wolph datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1182 p 081r 02 vr 30-04-1400. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Katherine voornoemde pacht niet 

te manen zolang voornoemde Katherina leeft. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia (dg: quod ip) dicte Katherine quod 

ipse dictam paccionem non petet nec monebit nec levabit nec assequetur 

quamdiu dicta Katherina vivet in humanis salvis suis litteris in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 081r 03 vr 30-04-1400. 

Voornoemde Katherina stelde haar testament op. Ze herriep elk ander 

testament. Ze vermaakte aan Sint-Lambertus 2 schelling eens. En aan 

voornoemde Johannes Dircs soen voornoemde onderpanden. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gheerlacus zv Henricus 

Cnode, Johannes die Rode zvw Henricus Rode van Rode en Gerardus van 

Meekeren. 

 

A. 

Dicta Katherina ordinavit testamentum prius revocavit omne aliud 

testamentum legavit (dg: ?am) sancto Lamberto II solidos semel item dicto 

Johanni Dircs soen dicta (dg: -s hereditates) contrapignora. Acta in 

camera presentibus dictis scabinis Gheerlaco filio Henrici Cnode (dg: 

Ger) Johanne die Rode filio quondam Henrici Rode de Rode et Gerardo de 
!Meerkeren datum anno CCCC mensis aprilis die ultima hora vesperarum. 

 

BP 1182 p 081r 04 vr 21-05-1400. 

Destijds had Johannes zvw Godefridus van Erpe gekocht van Henricus Snavel 

zvw Arnoldus Snavel en diens zoon Arnoldus de navolgende erfgoederen, in 

Erp, (1) een huis en tuin, tussen Henricus Spaenrebeen enerzijds en 

Elizabeth sv voornoemde Henricus Snavel anderzijds, (2) een akker, gnd die 

Hulst, tussen eertijds Johannes gnd Rovers soen enerzijds en Leonius van 

Erpe zvw Petrus van Erpe anderzijds, (3) een akker, gnd den Pas, tussen hr 

Adam van Berchen ridder en Henricus gnd Goeskens enerzijds en kv Petrus gnd 

Berniers soen anderzijds, (4) een stuk land, gnd dat Cleijn Pesken, tussen 

de gemene weg enerzijds en Yvels van der Bolst anderzijds, (5) een stuk 

land, ter plaatse gnd op Empeldonc, tussen Johannes gnd Zerijs enerzijds en 

Fredericus gnd Hoernken anderzijds, (6) een beemd, gnd dat Abroec, tussen 

het water gnd die Aa enerzijds en de gemene heide anderzijds, (7) een 
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beemd, achter de huizinge van Henricus Cnode, tussen Johannes van Keeldonc 

enerzijds en Johannes gnd Blaffart anderzijds, (8) een stuk beemd, naast de 

brug aldaar, tussen voornoemde Henricus Spaenrebeen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (9) alle cijnzen die voornoemde Henricus Snavel beurde, 

gaande uit erfgoederen onder Erp, echter uitgezonderd voor voornoemde 

Henricus gereserveerd een erfcijns van 14 schelling gemeen paijment, die 

Elizabeth sv voornoemde Henricus Snavel moet betalen aan voornoemde 

Henricus. Vervolgens had voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe 

overgedragen aan Arnoldus Veer, tbv Fredericus zvw Johannes gnd uten Ham 

voornoemde erfgoederen en cijnzen, uitgezonderd voornoemde cijns van 14 

schelling. Voornoemde Fredericus zvw Johannes uten Ham verkocht thans aan 

Gerardus van Meekeren (6:) voornoemde beemd gnd Aabroec, tussen het water 

gnd die Aa enerzijds en de gemene heide anderzijds. Hij beloofde op verband 

van de andere voornoemde erfgoederen en cijnzen, die aan Arnoldus Veer, tbv 

eerstgenoemde Fredericus, overgedragen waren door voornoemde Johannes zvw 

Godefridus van Erpe, steeds voornoemde cijns van 14 schelling uitgezonderd, 

lasten af te handelen, uitgezonderd een cijns van 6 pond 5 schelling oude 

pecunia, aan erfg vw jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt, die gaat uit 

voornoemde beemd gnd dat Aabroec en uit voornoemde andere erfgoederen. 

Voornoemde Gerardus van Meekeren zal voornoemde cijns van 6 pond 5 

schelling oude pecunia voortaan betalen, gaande uit voornoemde beemd, gnd 

dat Aabroec, zó dat eerstgenoemde Fredericus en voornoemde andere 

erfgoederen en cijnzen daarvan geen schade ondervinden. 

 

(dg: Duplicetur). 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Godefridi de Erpe 

hereditates infrascriptas sitas in parochia de Erpe scilicet domum et 

(dg: aream) #ortum# sitos inter hereditatem Henrici Spaenrebeen ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth sororis Henrici Snavel ex alio atque agrum 

terre dictum die Hulst situm inter hereditatem dudum Johannis dicti 

Rovers soen ex uno et inter hereditatem Leonii de Erpe filii quondam 

Petri de (dg: Erpe) #Erpe# ex alio item agrum terre dictum den Pas situm 

inter hereditatem domini Ade de Berchen militis (dg: ex uno) et 

hereditatem Henrici dicti Goeskens ex uno et inter hereditatem liberorum 

Petri dicti Berniers soen ex alio item peciam terre dictam dat Cleijn 

Pesken sitam inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Yvels van 

der Bolst ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum op Empeldonc 

inter hereditatem Johannis dicti Zerijs ex (dg: alio) uno latere et inter 

hereditatem Frederici dicti Hoernken ex alio item pratum dictum dat 

Abroec situm inter aquam dictam die Aa ex uno et inter (dg: communem) 

mericam communem ex alio cum suis attinentiis item quoddam pratum situm 

retro mansionem Henrici Cnode inter hereditatem Johannis de Keeldonc ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Blaffart ex alio item peciam 

prati sitam juxta pontem ibidem inter hereditatem dicti Henrici 

Spaenrebeen ex uno et inter communem viam ex alio atque omnes census 

annuos quos (dg: pri) dictus Henricus (dg: Snavel) Snavel solvendos 

habuit annuatim de et ex hereditatibus quibuscumque infra dictam 

parochiam de Erpe situatis excepto tamen predicto Henrico (dg: s) et sibi 

reservato hereditario censu quatuordecim solidorum communis pagamenti 

quem Elizabeth soror eiusdem Henrici Snavel eidem Henrico solvere tenetur 

annuatim erga dictum Henricum Snavel filium quondam Arnoldi (dg: Snavel 

#Snavel) Snavel# et Arnoldum eius filium emendo acquisuisset et cum 

deinde dictus Johannes filius quondam Godefridi de Erpe dictos 

hereditates et census annuos excepto dicto censu XIIII solidorum 

hereditarie supportasset Arnoldo Veer ad opus Frederici filii quondam 

Johannis dicti uten Ham prout hoc in litteris continetur quas vidimus 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Fredericus filius 

quondam Johannis uten Ham dictum pratum dictum Aabroec (dg: sitam) situm 

inter aquam dictam die Aa ex !alio et inter (dg: co) mericam communem ex 

alio cum suis attinentiis hereditarie vendidit Gerardo de Meekeren 

promittens (dg: super) sub obligatione dictarum aliarum hereditatum et 
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censuum (dg: primodicto Frederico) Arnoldo Veer ad opus primodicti 

Frederici a dicto Johanne filio quondam Godefridi de Erpe supportatarum 

ut prefertur #dicto censu XIIII solidorum semper excepto# warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum et quinque 

solidorum antique pecunie (dg: quem censum sex librarum et quinque 

solidorum dicte monete veteris) heredibus domicelle quondam Mabelie 

relicte quondam Leonii de Langvelt ex dicto prato dat Aabroec vocato et 

(dg: quibusdam aliis) dictis aliis hereditatibus annuatim de jure 

solvendo et quem censum sex librarum et quinque solidorum antique pecunie 

dictus Gerardus de Meekeren annuatim et hereditarie dabit et exsolvet ex 

dicto prato dat Aabroec vocato juxta continentiam !inde confectarum sic 

quod (dg: ad et supra) primodicto Frederico et ad et supra dictas alias 

hereditates et census dampna exinde non evenient quovis modo in futurum 

ut dictus (dg: Johannes) #Gerardus# de (dg: Mee) Meekeren palam 

recognovit et super se et bona sua omnia habita et habenda repromisit. 

Testes Vlochoven et Tijt datum sexta post cantate. 

 

BP 1182 p 081r 05 vr 30-04-1400. 

Johannes die Rode zvw Henricus die Rode van Erpe gaf uit aan Gerardus van 

Meekeren (1) een kamp, met gebouwen, in Uden, ter plaatse gnd op Boekel, 

tussen Johannes van Bijnderen enerzijds en Johannes Beerten soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes van Bijnderen, 

met de sloten aan weerszijden en met de sloot aan een eind, tussen 

voornoemd kamp en voornoemde Johannes van Bijnderen; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

Elizabeth gnd Andries op voornoemd kamp te leveren, en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op het kamp te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Gerardus tot onderpand 

(2) een kamp, ter plaatse gnd Boekel, aan beide zijden en beide einden 

grenzend aan de gemeint, welk kamp voornoemde Gerardus verworven had van 

Johannes zvw Rodolphus van der Aa. 

 

Johannes die Rode filius quondam Henrici die Rode de Erpe (dg: domu) 

quendam campum cum suis edificiis situm in parochia de (dg: Erpe) Uden ad 

locum dictum op Boekel inter hereditatem Johannis de Bijnderen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Beerten soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti Johannis de Bijnderen cum (dg: utroque) fossatis ab 

utroque latere dicti campi situatis et cum fossato sito ad finem dicti 

campi inter eundem campum et inter hereditatem dicti Johannis de 

Bijnderen ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Gerardo de Meekeren ab 

eodem hereditarie possidendum pro censu domini fundi exinde solvendo (dg: 

dando et solvendo etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictum di campum tradenda ex dicto campo cum suis 

edificiis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Gerardus solucionis) atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco Elizabeth dicte Andries exinde solvendis 

dandis etc #et supra dictum campum tradenda# atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictum campum tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis super omnia et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Gerardus 

quendam campum situm in dicto loco Boekel vocato inter (dg: hereditatem) 

communitatem (dg: de Erpe ex uno) ex utroque latere et ex utroque fine 

coadiacentem et quem campum jamdictum dictus Gerardus erga #Johannem 

filium quondam# !Rololphi van der Aa acquisiverat ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes Tijt et Wolph datum (dg: supra) sexta post octavas 

pasche. 
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BP 1182 p 081r 06 vr 30-04-1400. 

En hij kan voornoemde pacht van 1 mud rogge terugkopen wanneer hij wil met 

40 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of de waarde voor 1 gulden gerekend, 

met de pacht van het jaar van wederkoop en met achterstallige termijnen. 

{Niet afgewerkte akte: er ontbreekt:} opgesteld in en in aanwezigheid van. 

 

Et poterit redimere dictam paccionem unius modii siliginis semper quando 

sibi [placuerit] cum quadraginta novis Gelre gulden scilicet novem 

buddrager (dg: pro quolibet) seu valorem pro quolibet gulden (dg: vocat) 

computato et cum (dg: censu) paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. 

 

1182 p.082v. 

 sexta post octavas pasche: vrijdag 30-04-1400. 

 Philippi et Jacobi: zaterdag 01-05-1400. 

 anno CCCCmo in festo Philippi et Jacobi apostolorum index VIII 

  pontificis Bonifacii noni anno suo XI: zaterdag 01-05-1400. 

 

BP 1182 p 082v 01 vr 30-04-1400. 

Margareta dvw Petrus van Bardwijc beloofde aan de secretaris, tbv 

Heijlwigis ndv voornoemde Margareta, 50 oude schilden na maning te betalen. 

 

Margareta (dg: relicta) filia quondam Petri de Bardwijc promisit super 

habita et habenda mihi ad opus Heijlwigis filie naturalis dicte Margarete 

L aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes Loze et Tijt datum (dg: 

cu) sexta post octavas pasche. 

 

BP 1182 p 082v 02 vr 30-04-1400. 

Johannes zvw Johannes Barniers soen beloofde aan de secretaris Adam, tbv 

Hilla nsv voornoemde Johannes ev Johannes gnd Bruglaers en tbv kv 

voornoemde Hilla, 200 Stramprooise gulden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Johannes en aan niemand anders. 

 

Johannes filius quondam Johannis Barniers soen promisit super habita et 

habenda mihi Ade (dg: opus) ad opus Hille sororis (dg: predicti) 

#naturalis# predicti Johannis uxoris Johannis dicti Bruglaers et ad opus 

liberorum eiusdem Hille CC Stramproetsche gulden ad monitionem 

persolvendos. Traditur littera primodicto Johanni et nemini alteri. 

 

BP 1182 p 082v 03 za 01-05-1400. 

Walterus Delijen soen gaf uit aan Zanderus zvw Henricus Spormer van Os 20 

hont broekland, in Oss, achter de plaats gnd Scadewijc, tussen Rijchmoedis 

wv Johannes Stinen soen enerzijds en Albertus van Derenborch anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden geld van 

wijlen hr Willelmus van Holland of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen. 

 

Walterus Delijen soen XX hont terre paludialis sita in parochia de Os 

retro locum dictum Scadewijc inter hereditatem Rijchmoedis relicte 

quondam Johannis Stinen soen ex uno et inter hereditatem Alberti de 

Derenborch ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Zandero (dg: 

Oden soen de Os a) filio quondam Henrici Spormer de Os ab eodem 

hereditarie possidenda pro hereditario censu trium Hollant gulden monete 

quondam domini Willelmi de Hollandia vel valorem dando sibi ab alio Petri 

ad (dg: vinc) cathedram ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et #promisit 

super omnia# sufficientem facere. Testes Loze et Tijt datum Philippi et 

Jacobi. 

 

BP 1182 p 082v 04 za 01-05-1400. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen gedurende 13 jaar, elke Hollandse 
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gulden voornoemd geld met 16 Hollandse gulden van hetzelfde geld, per keer 

echter 1 of 2 gulden terugkopen of geheel de cijns, met achterstallige 

termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop naar rata van de tijd. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes Becker die Heirde, 

Robbertus van Neijnsel, Gerardus van Abruggen en Laurencius zvw Henricus 

Bont. 

 

Et poterit dictum censum redimere ad spacium XIII annorum proxime 

futurorum semper dicto spacio pendente quemlibet Hollant gulden dicte 

monete dicti census cum XVI Hollant gulden eiusdem monete sub ista 

condicione quod ipse non redimet una vice nisi unum florenum vel duos 

florenos dicti census vel dictum censum simul et cum arrestadiis dicti 

census et censu anni redempcionis juxta ratam temporis. Actum in camera 

anno CCCCmo in festo Philippi et Jacobi apostolorum hora none index VIII 

pontificis Bonifacii noni anno suo XI presentibus Johanne Becker die 

Heirde Robberto de Neijnsel Gerardo de Abruggen et Laurencio filio 

quondam Henrici Bont. 

 

BP 1182 p 082v 05 za 01-05-1400. 

Voornoemde Walterus Delijen soen gaf uit aan Henricus zvw Henricus Spormer 

6½ hont broekland, in Oss, achter de plaats gnd Scadewijc, tussen kvw 

Johannes van Henxthoevel enerzijds en Johannes van Os zvw Willelmus van 

Panhedel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 

Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen. 

 

Dictus Walterus Delijen soen sex et dimidium hont terre paludialis sita 

in parochia de Os retro locum dictum Scadewijc inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis de Henxthoevel ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Os filii quondam Willelmi de Panhedel ex alio ut dicebat (dg: 

heredit) in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Henrico filio quondam (dg: Zanderi) #Henrici# Spormer 

ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu unius Hollant 

gulden dicte monete aut pro valore dando sibi ab alio Petri ad cathedram 

ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 082v 06 za 01-05-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 13 jaar, met 16 Hollandse gulden voornoemd 

geld of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en met de cijns van 

het jaar van wederkoop naar rata van de tijd. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van dezelfde getuigen als hiervoor. 

 

Et poterit redimere ad spacium XIII annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XVI Hollant gulden dicte monete vel valorem et 

cum arrestadiis si que fuerint et cum censu anni redempcionis juxta ratam 

temporis ut in forma. Actum ut supra (dg: prt) eadem hora presentibus 

eisdem testibus. 

 

BP 1182 p 082v 07 za 01-05-1400. 

Margareta dv Petrus van Eijcke droeg over aan haar broer Henricus zv 

voornoemde Petrus haar deel in een hoeve, gnd het Goed tot Aelfort, in 

Alfen, in de dingbank van Beek, zoals deze aan wijlen Arnoldus van Eijcke 

behoorde. 

 

Margareta filia Petri de Eijcke cum tutore totam partem et omne jus sibi 

competentes in quodam manso dicto communiter tGoet (dg: ter Aelsfoirt) 

#tot Aelfort sito# in parochia de Alfen in jurisdictione de Beecke atque 

in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout ad quondam (dg: Gerardum) #Arnoldum# de 
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Eijcke spectare consueverat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

suo fratri filio dicti Petri promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 082v 08 za 01-05-1400. 

Hr Alardus kloosterling van het klooster Haffligen zvw Wedekinus nzvw hr 

Alardus van Os propositus van Leuven maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Gerardus van Berkel met zijn 

goederen. 

 

Dominus Alardus conventualis conventus Haffligensis filius quondam 

Wedekini filii naturalis domini quondam Alardi de Os propositi 

Lovaniensis omnes et singulas vendiciones alienaciones et obligationes 

factas per Gerardum de Berkel cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 082v 09 za 01-05-1400. 

Aleijdis dvw voornoemde Wedekinus maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen gedaan door voornoemde Gerardus van Berkel. 

 

Aleijdis filia dicti quondam Wedekini omnes vendiciones alienaciones et 

obligationes factas per dictum Gerardum calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 082v 10 za 01-05-1400. 

Alardus nzv voornoemde hr Alardus kloosterling van het klooster Haffligen 

zvw Wedekinus nzvw hr Alardus van Os propositus van Leuven verklaarde 

ontvangen te hebben van voornoemde Aleijdis dvw voornoemde Wedekinus 50 

gulden, die Beatrix wv voornoemde Wedekinus aan hem had vermaakt. 

 

Alardus filius naturalis dicti domini Alardi palam recognovit sibi fore 

satisfactum per dictam Aleijdem de L gulden quos Beatrix relicta dicti 

quondam Wedekini sibi legaverat clamans inde quitum ipsam et omnes quorum 

interest. Testes datum supra. 

 

1182 p.083r. 

 in crastino Philippi et Jacobi apostolorum: zondag 02-05-1400. 

 in invencione sancte crucis: maandag 03-05-1400. 

 anno CCCC mensis maij die tercia: maandag 03-05-1400. 

 

BP 1182 p 083r 01 zo 02-05-1400. 

Henricus van Best zvw Johannes van Best droeg over aan de secretaris Adam 

van Mierde, tbv Henricus, Lijsmodis en Metta, kvw Johannes Ulemans de 

jongere, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Henricus, 

Lijsmodis en Metta, kvw Johannes Ulemans de jongere, gekomen waren na 

overlijden van Sophija dvw Johannes Ulemans de oudere ev eerstgenoemde 

Henricus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van eerstgenoemde 

Henricus. 

 

Henricus de Best filius quondam Johannis de Best suum usufructum sibi 

competentem in omnibus (dg: qu) bonis que Henrico Lijsmodi et Mett[e] 

liberis quondam Johannis Ulemans junioris de morte quondam Sophije filie 

quondam Johannis Ulemans senioris uxoris olim primodicti #Henrici# 

successione advolutis et post mortem primodicti Henrici successione (dg: 

advolutis) advolvendis (dg: atque in omnibus bonis) quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit mihi Ade de 

Mierde {hier ter plaatse een liggende streep, deels om open ruimte op te 

vullen} ad opus dictorum Henrici Lijsmodi! et Mette liberorum dicti 

quondam Johannis Ulemans junioris promittens super omnia ratam servare. 

Testes Loze et Tijt datum in crastino Philippi et Jacobi apostolorum. 
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BP 1182 p 083r 02 ma 03-05-1400. 

Henricus zvw Johannes Ulemans de jongere zvw Johannes Ulemans de oudere en 

Henricus van Os zv Arnoldus gnd Coman Art ev Lijsmoedis dvw voornoemde 

Johannes Ulemans de jongere droegen over aan Johannes Becker zvw Johannes 

die Heirde en Henricus van Best (1) alle goederen, die aan voornoemde 

Henricus, Henricus van Os, zijn vrouw Lijsmoedis en aan Metta dvw 

voornoemde Johannes Ulemans de jongere, gekomen waren na overlijden van 

Sophia dvw voornoemde Johannes Ulemans de oudere, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van voornoemde Henricus van Best evw voornoemde Sophia, 

(2) alle goederen, die aan hen en wijlen Johannes Uleman de jongere gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes Ulemans de oudere en wijlen 

zijn vrouw Sophia, en na overlijden van kvw voornoemde Johannes Ulemans de 

oudere en wijlen diens vrouw Sophia, (3) een weefgetouw, dat wijlen 

voornoemde Sophia ev voornoemde Henricus van Best vermaakt had aan 

eerstgenoemde Henricus. Eerstgenoemde Henricus en Henricus en met hen 

Theodericus Loef zvw Theodericus Loef beloofden dat voornoemde Metta dvw 

Johannes Uleman de jongere nimmer hierin rechten zal doen gelden. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Henricus filius quondam Johannis Ulemans junioris filii quondam Johannis 

Ulemans senioris Henricus de Os filius Arnoldi dicti Coman Art maritus et 

tutor legitimus Lijsmoedis sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

Ulemans (dg: juni) junioris omnia et singula (dg: et si) bona dictis 

Henrico et Henrico Lijsmoe[di] sue uxori predicte atque Mette filie dicti 

quondam Johannis Ulemans junioris !morte quondam Sophie filie dicti 

quondam Johannis Ulemans senioris successione advoluta et post mortem 

Henrici de Best mariti olim eiusdem quondam Sophie successione advolvenda 

atque omnia et singula bona eis (dg: seu dicto) #et# quondam Johanni 

Uleman juniori de morte dicti quondam Johannis Ulemans senioris et Sophie 

quondam eius uxoris (dg: successione advoluta) atque de morte liberorum 

(dg: eiusdem qu) eorundem quondam Johannis Ulemans senioris et Sophie 

quondam eius uxoris successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita atque quoddam instrumentum (dg: in) textorum dictum weve 

getouwe (dg: eis quo) cum suis attinentiis quod (dg: Sop) dicta quondam 

Sophia uxor (dg: d) olim dicti (dg: quondam) Henrici de Best primodicto 

Henrico legaverat ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni Becker 

filio quondam Johannis die Heirde et dicto Henrico de Best promittentes 

indivisi super omnia (dg: ratam servare) habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper (dg: dicti) 

primodicti Henricus et Henricus et cum eis Theodericus Loef filius 

quondam Theoderici Loef indivisi super habita et habenda quod ipsi dictam 

(dg: fia) Mettam filiam dicti quondam Johannis Uleman junioris perpetue 

talem habebunt quod numquam presumet se jus in premissis habere quovis 

modo. Testes Loze et Tijt datum in invencione sancte crucis. 

 

BP 1182 p 083r 03 ma 03-05-1400. 

Theodericus Goeskens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Aan het eind van BP 1182 p 083r 02 begint een verticale haal die 

doorloopt tot halverwege BP 1182 p 083r 05}. 

Theodericus Goeskens prebuit et reportavit. 

 

BP 1182 p 083r 04 ma 03-05-1400. 

Hiervan een instrument maken. Toevoegen dat de koopsom is betaald. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Theodericus 

Goeskens, Johannes Scrage, Gerardus Molle, Jacobus van Dijeperbeke  en 

Henricus Buekentop. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod recognovit eis de pretio 

emptionis fore satisfactum. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Theoderico Goeskens Johanne Scrage Gerardo Molle et Jacobo de Dijeperbeke 
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Henrico Buekentop datum anno CCCC mensis maij die tercia hora prime. 

 

BP 1182 p 083r 05 ma 03-05-1400. 

Voornoemde Henricus van Best en Johannes Becker beloofden al hetgeen na te 

komen dat Johannes Scrage, Jacobus van Dijeperbeke, Henricus Becker zvw 

Matheus Becker en Henricus Buekentop eendrachtig mbt voornoemde zaken, 

binnen 15 dagen vanaf heden, zullen uitspreken. Zou een van de arbiters 

niet aanwezig kunnen zijn, dan zullen de andere drie voor hem een 

plaatsvervanger kiezen. Zouden voornoemde vier niet tot een eendrachtige 

uitspraak komen, dan zullen ze een opperscheidsman kiezen, die 15 dagen 

later, hetzij alleen, hetzij met 4, 3 of 2 arbiters een bindende uitspraak 

zal doen. Het testament van wijlen Sophia evw Johannes Ulemans de oudere 

blijft van kracht. 

 

Dicti Henricus de Best et Johannes de (dg: Best) #Becker# promiserunt 

super omnia mutuo quod ipsi (dg: ratum s) ratum et firmum perpetue 

observabunt quecumque Johannes (dg: Scrage) Scrage (dg: he) Jacobus de 

Dijeperbeke Henricus Becker filius quondam (dg: quondam) Mathei Becker et 

Henricus Buekentop concorditer ordinaverint et dixerint ordinandum et 

disponendum et faciendum de premissis infra (dg: quinq) quindenam datam 

presentium sine medio sequentem hoc tamen addito quod (dg: cum si) si 

aliquis dictorum quatuor non poterit nec valuerit ad premissa vacare vel 

premissa interesse extunc [alii] tres eorundem eligent unum alium quartum 

in loco illius non potentis (dg: ?inter) non valentis premissa interesse 

et si dicti quatuor in pronunciando et dicendo et ordinando (dg: de pre) 

super premissis non possent concordari extunc ipsi quatuor eligent 

#concorditer# unum arbitrum superiorem et que[cumque] (dg: id) ille 

arbiter superior extunc dixerit et pronunciaverit (dg: infr f) #super 

premissis# infra quindenam (dg: antequam) #dictam# quindenam sine medio 

sequentem solus aut cum dictis quatuor arbitris aut cum tribus aut cum 

duobus eorundem hoc promiserunt super omnia ratum servare salvo tamen 

testa[mento] quondam Sophie (dg: rel) uxoris quondam Johannis Ulemans 

senioris in suo vigore permansuro. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 083r 06 ma 03-05-1400. 

Bartholomeus zvw Nijcholaus Spijerinc Meus soen beloofde aan Arnoldus 

Hoernken 50 Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1400) te betalen. 

 

Bartholomeus filius quondam Nijcholai Spijerinc Meus soen promisit super 

omnia Arnoldo Hoernken quinquaginta Stramproetsche gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Wolph 

datum supra. 

 

BP 1182 p 083r 07 ma 03-05-1400. 

Hr Paulus van Haestricht heer van Venloen ridder beloofde voornoemde 

Bartholomeus schadeloos te houden. 

 

Dominus Paulus de Haestricht dominus de Venloen miles promisit super 

omnia dictum Bartholomeum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 083r 08 ma 03-05-1400. 

Johannes Vekeman zvw Johannes Goesens soen van Beke droeg over aan Johannes 

zvw Johannes van den Veken, door wijlen voornoemde Johannes verwekt bij 

wijlen diens vrouw Katherina dvw Johannes van Peelt, tbv hem en Cristianus, 

Godefridus, Petrus, Katherina en Oda, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Johannes van den Veken, (1) een stuk land, gnd dat Richt, in Beke, ter 

plaatse gnd Westerwijke, tussen Johannes zvw Johannes van den Veken 

enerzijds en Bartholomeus Boschoven anderzijds, (2) de helft in een stuk 

land, in Beke, ter plaatse gnd Westerwijke, tussen Truda Kraenbraecs 

enerzijds en Engbertus die Haen anderzijds, waarvan de andere helft behoort 
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aan Godefridus bv eerstgenoemde Johannes, belast met (a) een b-erfpacht van 

13 lopen rogge, Bossche maat, aan Laurencius zvw Wijnricus van Gorp, (b) 

een b-erfpacht van 6½ lopen rogge aan Truda wv Johannes Hughen soen. De 

brief overhandigen aan Godefridus van Peelt dekker. 

 

Johannes Vekeman filius quondam Johannis (dg: Do) Goe[s]ens #soen# de 

Beke (dg: duas) peciam (dg: -s) terre #dictam dat Richt# sitas! in 

parochia de Beke (dg: quarum una dat Richt inter hereditatem) in loco 

dicto Westerwijke inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis van 

den Veken ex uno et inter hereditatem Bartholomei Boschoven ex alio (dg: 

et a) atque medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia 

et loco predictis inter hereditatem Trude Kraenbraecs ex uno et inter 

hereditatem Engberti die Haen ex alio et de qua pecia terre ultimodicta 

reliqua medietas ad Godefridum fratrem primodicti Johannis dinoscitur 

pertinere ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam 

Johannis van den Veken (dg: s) ab eodem (dg: j) quondam Johanne et 

Katherina olim sua uxore filia quondam Johannis de Peelt pariter genito 

ad opus sui et ad opus Cristiani Godefridi Petri Katherine Ode liberorum 

dictorum Katherine et quondam Johannis van den Veken promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria paccione 

XIII lopinorum siliginis mensure de Busco Laurencio filio quondam 

Wijnrici de (dg: Goerle) #Gorp# et hereditaria paccione sex et dimidii 

lopinorum siliginis Trude relicte quondam Johannis Hughen soen exinde 

solvendis. Testes Tijt et Wolph datum in die sancte crucis invencionis. 

Tradetur littera Godefrido van Peelt tecto[ri]. 

 

1182 p.084v. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 04-05-1400. 

 in crastino invencionis sancte crucis: dinsdag 04-05-1400. 

 quinta post cantate: donderdag 20-05-1400. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 15-05-1400. 

 quarta post misericordiam: woensdag 05-05-1400. 

 

BP 1182 p 084v 01 di 04-05-1400. 

Bela dvw Johannes van Loet verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini ½ 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Crusen Beemt, tussen wijlen Gerardus 

Kepken enerzijds en wijlen Ghisella van Uden anderzijds, welke ½ morgen 

voornoemde Bela en haar broer Henricus verworven hadden van Johannes gnd 

Heijnen soen, en van welke ½ morgen voornoemde Bela een helft verworven had 

van haar voornoemde broer Henricus. 

 

Bela filia quondam (dg: q) Johannis de Loet cum tutore dimidium iuger 

terre situm in parochia de Os ad locum dictum Crusen Beemt inter 

hereditatem (dg: Ge) quondam Gerardi Kepken ex uno et inter hereditatem 

quondam Ghiselle de Uden ex alio quod dimidium iuger terre dicta Bela et 

Henricus eius frater erga Johannem dictum Heijnen soen acquisiverant et 

de quo dimidio iugere terre dicta (dg: me) Bela unam medietatem erga 

dictum Henricum suum fratrem acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit 

Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes dominus Theodericus 

et Wolph datum (dg: in crastino invencionis sancte crucis) tercia post 

miam. 

 

BP 1182 p 084v 02 di 04-05-1400. 

Hr Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 084v 03 di 04-05-1400. 

Willelmus die Haen beloofde aan Walterus van Boemel 6 nieuwe Gelderse 
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gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Willelmus die Haen promisit super omnia Waltero de Boemel VI (dg: nu) 

nuwe Gelre gulden ?eu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum tercia post miam. 

 

BP 1182 p 084v 04 di 04-05-1400. 

Johannes van Bruheze, Johannes van Ghemert en Lucas van Erpe beloofden aan 

Ludovicus Asinarius, tbv Anthonius etc, 268 oude Franse schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400; 27+6=33 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Johannes de Bruheze Johannes de Ghemert et Lucas de Erpe promiserunt 

indivisi super omnia Ludovico Asinario ad opus Anthonii etc ducentos et 

sexaginta octo aude Vrancrijc scilde ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos sub pena (dg: quinque testes) IIII. Testes dominus 

Theodericus et Wolph datum #in# crastino invencionis sancte crucis. 

 

BP 1182 p 084v 05 di 04-05-1400. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 084v 06 di 04-05-1400. 

Elizabeth wv Johannes van Vucht zv Theodericus van der Masen droeg22 over 

aan haar zoon Theodericus haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 30 

schelling geld, die Albertus zv Petrus gnd Coenen soen beloofd had te 

betalen aan wijlen voornoemde Johannes van Vucht, een helft met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een hofstad met gebouwen en ander 

toebehoren, in Den Bosch, op de dijk van de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Franco gnd Rademaker enerzijds en Bartholomeus gnd Wickenvoert 

anderzijds. Met achterstallige termijnen. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis de Vucht filii Theoderici van der 

Masen cum tutore suum usufructum sibi competentem in hereditario censu 

triginta solidorum monete quem Albertus filius Petri dicti Coenen soen 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni quondam de Vucht 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio cum eius 

edificiis et (dg: ex) #cum# ceteris eius attinentiis sito in Buscoducis 

supra aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Franconis dicti Rademaker 

ex uno et inter hereditatem Bartholomei dicti Wickenvoert ex alio prout 

in litteris supportavit Theoderico suo filio cum litteris et cum omnibus 

arrestadiis sibi de dicto censu restantibus ut dicebat promittens cum 

tutore super omnia ratam servare. Testes Loze et Wolph datum tercia post 

miam. 

 

BP 1182 p 084v 07 di 04-05-1400. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Kreij schedemaker en Godefridus Dunnecop ev 

Johanna dvw voornoemde Arnoldus Kreij verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

b-erfcijns van 8 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft, 

die aan wijlen voornoemde Arnoldus Kreij behoorde, in een hoeve, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, van welke hoeve de andere helft 

behoort aan Reijnerus zvw Johannes Nollekens. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Kreij vaginatoris et Godefridus 

Dunnecop maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris filie dicti 

                         
22 Zie ← BP 1179 p 570v 01 wo 18-06-1393, eerste keer dezelfde overdracht 

van het vruchtgebruik: identiek contract. 
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quondam Arnoldi (dg: K Kreij) Kreij (dg: hereditarie vendidit Arnoldo 

Hoernken) hereditarium censum octo librarum monete (dg: solvendum 

hereditarie purificationis ex d) quem se solvendum habere dicebant 

hereditarie purificationis ex (dg: q) medietate que ad dictum quondam 

Arnoldum Kreij spectare consuevit in quodam manso sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout et ex attinentiis eiusdem medietatis 

dicti mansi singulis et universis quocumque sitis et de quo manso cum 

suis attinentiis reliqua medietas spectat ad Reijnerum filium quondam 

Johannis Nollekens ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken 

promittens super omnia (dg: habita et h) warandiam et obligationem in 

dicto censu existentem deponere et sufficientem facere. Testes Tijt et 

Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 084v 08 do 20-05-1400. 

Johannes zvw Johannes van Helmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Helmont prebuit et reportavit. Testes 

Tijt et Wolph datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 084v 09 za 15-05-1400. 

Johannes, Thomas en Mabelia, kvw Arnoldus Stamelart van de Kelder, gaven 

uit aan Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen en Rodolphus van Tula (1) 8 hont 

land, in Geffen, op de gemeint aldaar, ter plaatse gnd in den Bruker, 

tussen Lambertus smid van Middelrode enerzijds en Volpkinus Stevens soen 

anderzijds, (2) ½ morgen land aldaar, tussen Ghisbertus van de Doorn 

enerzijds en Johannes gnd Buc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren geheel aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Thomas et Mabelia liberi quondam Arnoldi Stamelart de Penu cum 

tutore octo hont terre sita in parochia de Geffen supra communitatem 

ibidem ad locum dictum in den Bruker inter hereditatem Lamberti fabri de 

Middelrode ex uno et inter hereditatem Volpkini Stevens soen ex alio 

atque dimidium iuger terre situm ibidem inter hereditatem Ghisberti de 

Spina ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Buc ex alio (dg: ut di) 

prout ibidem sita sunt dederunt ad hereditarium! Arnoldo filio quondam 

Arnoldi Ghenen soen et Rodolpho de Tula ab eisdem hereditarie possidenda 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda 

(dg: di) primodicto! integraliter ab aliis hereditarie purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi. 

Testes Loze et Tijt datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1182 p 084v 10 za 15-05-1400. 

Voornoemde Arnoldus en Rodolphus beloofden aan voornoemde Johannes, Thomas 

en Mabelia 20 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(wo 02-02-1401) te betalen. 

 

Dicti Arnoldus et Rodolphus promiserunt indivisi super omnia (dg: 

Johanni) dictis Johanni Thome et Mabelie XX novos Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 084v 11 wo 05-05-1400. 

Henricus Scutken beloofde aan Theodericus Waelwijns soen van Hemert 35½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-

1400) te betalen. 

 

Henricus Scutken promisit super omnia Theoderico Waelwijns soen de Hemert 

XXXV et dimidium novos Gelre gulden vel valorem ad Jacobi proxime futurum 
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persolvendos. Testes Vlochoven et Loze datum quarta post miam. 

 

BP 1182 p 084v 12 wo 05-05-1400. 

Henricus Stierken zvw Willelmus, Martinus Berwout en Ywanus Stierken 

beloofden aan Johannes zv hr Adam van Berchem ridder 100 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen op straffe 

van 10. 

 

Henricus (dg: fi) Stierken filius quondam Willelmi Martinus Berwout et 

Ywanus Stierken promiserunt indivisi super omnia Johanni filio domini Ade 

de Berchem militis centum Hollant gulden vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena decem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 084v 13 wo 05-05-1400. 

Voornoemde Henricus beloofde ¾ deel van voornoemd geld te betalen, zó dat 

de anderen daarvan geen schade lijden. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia quod ipse (?dg: LXX) tres quartas 

partes dicte pecunie taliter solvet quod aliis dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 084v 14 wo 05-05-1400. 

Voornoemde Martinus beloofde ¼ deel van voornoemd geld te betalen, zó dat 

voornoemde twee daarvan geen schade lijden. 

 

Dictus Martinus promisit super omnia quod ipse unam quartam partem dicte 

pecunie taliter solvet quod (dg: q) dictis duobus [dampna exinde non] 

eveniant. Testes datum supra. 

 

1182 p.085r. 

 quarta post misericordiam: woensdag 05-05-1400. 

 

BP 1182 p 085r 01 wo 05-05-1400. 

Theodericus gnd van Over Aa zvw Johannes gnd Wijnkens soen, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Theodericus 

Rommel, droeg over aan Arnoldus Drinchellinc zv Johannes Drinchellinc de 

helft, die aan zijn voornoemde moeder Elizabeth gekomen was na overlijden 

van haar voornoemde vader Theodericus Rummels, in ¼ deel, dat aan wijlen 

voornoemde Theodericus Rummel gekomen was na overlijden van diens zuster 

Heijlwigis ev Godefridus van Dommellen zvw Johannes van Dommellen, in een 

huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed van 

wijlen Egidius gnd Haze linnenklerenwever, nu behorend aan voornoemde 

Johannes Drijnchellinc vleeshouwer, enerzijds en erfgoed van wijlen hr 

Johannes Paesschedach priester, nu behorend ad Walterus Roempot en zijn 

zusters, anderzijds. 

 

Theodericus dictus de Over Aa filius quondam Johannis dicti Wijnkens soen 

ab eodem quondam Johanne et Elizabeth quondam sua uxore filia quondam 

Theoderici Rommel pariter genitus medietatem que dicte Elizabeth sue 

matri de morte dicti quondam Theoderici Rummels eius (dg: matri) patris 

successione fuerat advoluta in una quarta parte que dicto quondam 

Theoderico Rummel de morte quondam Heijlwigis sue sororis uxoris (dg: d) 

olim (dg: dicti) Godefridi de Dommellen filii quondam Johannis de 

Dommellen successione fuerat advoluta in (dg: jn) domo et area sitis in 

Buscoducis ad vicum dictum Weverhuls inter hereditatem quondam Egidii 

dicti Haze textoris lineorum (dg: ex uno et inter) nunc ad Johannem 

Drijnchellinc carnificem spectantem ex uno et inter hereditatem quondam 

domini Johannis Paesschedach presbitri nunc ad Walterum Roempot 

spectantem et eius sorores !spectanten ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: dicto ?s) Arnoldo Drinchellinc filio dicti Johannis 

Drinchellinc promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes Tijt et Wolph datum (dg: supra) quarta post 

miam. 

 

BP 1182 p 085r 02 wo 05-05-1400. 

(dg: Joh). {Verder was hier ruimte opengelaten}. 

 

BP 1182 p 085r 03 wo 05-05-1400. 

Johannes van Geffen molenaar zvw Goeswinus van Geffen verkocht aan 

Rutgherus zvw Henricus Berwout een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Hintham, tussen 

erfgoed dat was van Goeswinus van Abruggen enerzijds en erfgoed van 

Rodolphus bakker anderzijds. 

 

Johannes de Geffen multor filius quondam Goeswini de Geffen hereditarie 

vendidit Rutghero filio quondam Henrici Berwout hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo area et 

orto cum suis attinentiis sitis in Hijntham inter hereditatem (dg: qu) 

que fuerat Goeswini de (dg: Blu) Abruggen ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi  pistoris ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

(dg: da) Tijt et Wolph datum quarta post miam. 

 

BP 1182 p 085r 04 wo 05-05-1400. 

Johannes Heijme zvw Arnoldus Heijme droeg over aan Henricus van de Kloot, 

tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, die wijlen voornoemde Arnoldus Heijme met Lichtmis beurde, gaande uit 

goederen gnd die Hommelheze, in Dinther, welke pacht voornoemde Johannes 

Heijme nu bezit. 

 

Johannes (dg: de) Heijme filius quondam Arnoldi Heijme hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam dictus 

quondam Arnoldus Heijme solvendam habuit hereditarie purificationis ex 

bonis dictis (dg: te) die Hommelheze sitis in parochia de Dijnter et quam 

paccionem dictus Johannes Heijme nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Henrico de Globo ad opus mense sancti spiritus in Buscoducis 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 085r 05 wo 05-05-1400. 

Johannes van der Stegen beloofde aan Henricus Melijs soen van Druenen 

bakker 14 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) 

te betalen. 

 

Johannes van der Stegen promisit super omnia Henrico Melijs soen de 

Druenen pistori XIIII Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1182 p 085r 06 wo 05-05-1400. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke verkocht aan Johannes Vijnninc 

goudsmid, tbv het Sint-Claraklooster in Den Bosch, een n-erfcijns23,24 van 6 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400), gaande uit een 

huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de straat gnd Peperstraat, tussen 

erfgoed van Nijcholaus uter Hasselt enerzijds en erfgoed van Henricus 

                         
23 Zie → SAsH RA VB 1799 f 190v 01 ma 09-01-1402, Jan Vijnninc die goutsmijt mechtich daer toe 
gemaect van der abdissen ende convent van Sent Claren in tsHertogenbosch was gericht … aen 

huijs erve ende hof gelegen in tsHertogenbosch ter Peperstraten tusschen den erve Claes uijt 

der Hasselt op deen side ende tusschen den erve Henric Rovers des Beckers op dander side 

overmids gebrec van erfcijns dien dat voirs convent ende joffrou Janne van der Meirweden daer 

aen hadden. 
24 Zie → BP 1183 f 090r 05 do 15-02-1403, regeling van betaling van onder meer (2) deze 
erfcijns. 
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Rovers soen bakker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 24 schelling voornoemd geld. Jkvr Johanna van den Merweden 

kloosterlinge van voornoemd klooster zal de cijns gedurende haar leven 

beuren; na haar overlijden gaat de cijns naar het klooster. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke hereditarie vendidit 

Johanni Vijnninc aurifabro ad opus conventus sancte Clare in Busco 

hereditarium censum VI librarum monete solvendum hereditarie #mediatim# 

nativitatis Domini #et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro# ex domo area et orto dicti venditoris sitis in 

Busco ad vicum dictum Peperstraet inter hereditatem Nijcholai uter 

Hasselt ex uno et inter hereditatem Henrici Rovers soen pistoris ex alio 

ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et hereditario 

censu XXIIII solidorum dicte monete prius exinde solvendis et 

sufficientem facere tali condicione annexa quod domicella Johanna van den 

Merweden monialis dicti conventus dictum censum ad eius vitam possidebit 

et levabit et post eius decessum ad dictum conventum devolvendum. Testes 

Spina et Wolph datum quarta post ma. 

 

BP 1182 p 085r 07 wo 05-05-1400. 

Danijel en Willelmus, kvw Johannes Herinc vleeshouwer, beloofden aan 

Gerardus van der Merendonc 20 nieuwe Gelrderse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen, op straffe van 15 

gulden. 

 

Danijel et Willelmus liberi quondam (dg: W) Johannis Herinc carnificis 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo van der Merendonc XX novos Gelre 

gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendus sub pena XV 

gulden. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 085r 08 wo 05-05-1400. 

Hermannus Peijnssen soen van Weefs droeg over aan Ghisbertus van Yperen 11½ 

Gentse nobel, aan hem beloofd door Willelmus van Eijndoven zvw hr Johannes 

van Eijndoven ridder. 

 

Hermannus Peijnssen soen de Weefs undecim et dimidium Gentsche nobel 

promissos sibi a Willelmo de Eijndoven filio quondam domini Johannis de 

Eijndoven militis prout in litteris supportavit Ghisberto de Yperen cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 085r 09 wo 05-05-1400. 

(dg: Elizabeth). 

 

BP 1182 p 085r 10 wo 05-05-1400. 

(dg: Elizabeth wv Goeswinus Moedel van de Steenweg geheel) de machtiging, 

die zij gegeven had {niet afgewerkt contract25}. 

 

(dg: Elizabeth relicta quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via omnem) 

potestatem quam ipsa dedit. 

 

BP 1182 p 085r 11 wo 05-05-1400. 

Johannes zv Rutgherus gnd sMoren soen en zijn vrouw Elizabeth wv Gerardus 

Kepken droeg over aan mr Johannes van Best, tbv Johannes, Willelmus, 

Henricus, Elizabeth, Maria, Johanna en Henrica, kv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Gerardus Kepken, het vruchtgebruik dat voornoemde Elizabeth heeft in 

1 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Rijsbroec, tussen wijlen 

Johannes van Nuwelant enerzijds en wijlen voornoemde Gerardus Kepkens 

                         
25 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 087r 06 wo 05-05-1400. 
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anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: quondam Ja) Rutgheri dicti sMoren soen maritus 

legitimus Elizabeth sue uxoris (dg: filie) #relicte# quondam Gerardi 

Kepken et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte 

Elizabeth competentem in uno iugere terre sito in parochia de Geffen ad 

locum int Rijsbroec inter hereditatem quondam Johannis de Nuwelant ex uno 

et inter hereditatem dicti quondam Gerardi Kepkens (dg: so) ex alio ut 

dicebat supportavit magistro Johanni de Best ad opus Johannis Willelmi et 

Henrici Elizabeth Marie Johanne et Henrice liberorum dictorum Elizabeth 

et quondam Gerardi Kepken promittentes super omnia ratam servare. Testes 

Tijt et Spina datum supra. 

 

1182 p.086v. 

 tercia post jubilate: dinsdag 11-05-1400. 

 quinta post misericordiam: donderdag 06-05-1400. 

 

BP 1182 p 086v 01 di 11-05-1400. 

Hermannus Loden soen verkocht aan Goeswinus van Tula een stuk land, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeacker, tussen voornoemde Goeswinus 

van Tula enerzijds en Willelmus zvw Willelmus van Beke anderzijds, met een 

eind strekkend aan de plaats gnd op die Spoijt. 

 

Hermannus Loden soen peciam terre sitam in parochia de (dg: Geffen) 

Gestel prope Herlaer ad locum Hezeacker inter Goeswini de Tula ex uno et 

inter hereditatem (dg: quondam) Willelmi filii quondam (dg: de W) 

Willelmi de Beke ex alio ut dicebat tendentem cum uno fine ad locum 

dictum op die Spoijt ut dicebat hereditarie vendidit dicto Goeswino de 

Tula promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Vlochoven et Wolph datum tercia post jubilate. 

 

BP 1182 p 086v 02 do 06-05-1400. 

Johannes Kepken zvw Gerardus Kepken beloofde aan zijn moeder Elizabeth wv 

voornoemde Gerardus, tbv andere kv voornoemde Gerardus, bij de deling van 

de goederen die wijlen voornoemde Gerardus heeft nagelaten, resp. die 

voornoemde Elizabeth zal nalaten, 52 nieuwe Gelderse gulden of de waarde in 

te brengen, óf dat elk van de andere kinderen voornoemd bedrag vooruit zal 

krijgen. 

 

Johannes Kepken filius quondam Gerardi Kepken promisit super omnia 

Elizabeth sue matri relicte dicti quondam Gerardi #ad opus aliorum 

liberorum eiusdem Gerardi# si ipse Johannes ad communem divisionem 

faciendam de bonis que dictus quondam Gerardus in sua morte post se 

reliquit et que dicta Elizabeth in sua morte post se relinquet #venire 

voluerit# et ipsa bona condividere simili aliis liberis quod ipse tunc ad 

huiusmodi divisionem importabit LII novos Gelre gulden vel valorem 

antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit et dicta bona condividere 

aut quod quilibet aliorum liberorum tantum prelevabit. Testes Loze et 

Wolph datum quinta post miam. 

 

BP 1182 p 086v 03 do 06-05-1400. 

Eefsa van Lijt dvw Bernardus Heijnen soen en de gezusters Waltera, 

Elizabeth, Eefsa, Metta en Gertrudis, dvw Henricus van Lijt zvw voornoemde 

Bernardus, verkochten aan Cristina wv Johannes van Vechel de helft in een 

stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen Johannes Wijchen szv 

Johannes van Megen enerzijds en Bela wv Godefridus Andries soen van 

Berlikem anderzijds, welke helft aan hen gekomen was na overlijden van 

Ermegardis dvw Gerardus Nijcoels wv Jacobus gnd Rutghers soen, geheel het 

stuk belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en een 

b-erfcijns van 20 schelling geld aan Walterus Wal en voornoemde helft 
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belast met andere cijnzen. 

 

Eefsa de Lijt filia quondam (dg: v) Bernardi Heijnen soen Waltera 

Elizabeth Eefsa Metta et Gertrudis sorores filie quondam Henrici de Lijt 

filii dicti quondam Bernardi medietatem ad se spectantem in pecia terre 

sita in parochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem 

Johannis Wijchen generi Johannis de Megen ex uno et inter hereditatem 

Bele (dg: filie) #relicte# quondam Godefridi Andries soen de Berlikem ex 

alio et que medietas eis de morte quondam Ermegardis filie quondam 

Gerardi Nijcoels relicte quondam Jacobi dicti Rutghers soen successione 

advoluta est ut dicebant hereditarie vendiderunt Cristine (dg: relicta q) 

relicte quondam Johannis de Vechel promittentes indivisi cum tutore super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco et hereditario censu XX solidorum 

monete Waltero Wal (dg: ac a) ex dicta (dg: di) integra pecia terre 

solvendis ac (dg: al) aliis censibus (dg: in) ex dicta medietate de jure 

solvendis. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 086v 04 do 06-05-1400. 

Arnoldus Groet Art verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Groet Art prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 086v 05 do 06-05-1400. 

Voornoemde Cristina en haar zoon Martinus beloofden aan Heijmericus van 

Lijt 14 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(do 11-11-1400) te betalen. 

 

Dicta Cristina et Martinus eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Heijmerico de Lijt XIIII novos Gelre gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 086v 06 do 06-05-1400. 

Jacobus Schutter korenkoper droeg over aan Rutgherus Cnoden (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk beemd, gnd den Nageldonc, in Oirschot, in de 

herdgang van Straten, tussen kinderen gnd Maes Kijnderen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, aan hem verkocht26 door Johannes gnd die Custer nzvw 

Willelmus Vos kanunnik van Oirschot, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk 

beemd, gnd Nuwe Scoer, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen 

Arnoldus van der Braken enerzijds en de gemeint anderzijds, aan hem 

verkocht27 door Albertus zv Jordanus gnd Aelbrechts soen van Best. 

 

Jacobus Schutter emptor bladi hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia prati dicta een! den Nageldonc sita in parochia 

de Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem liberorum dictorum 

Maes Kijnderen ex uno et inter communitatem ex alio venditam sibi a 

Johanne dicto die Custer filio naturali quondam Willelmi Vos canonici 

(dg: Oe) Oerscottensis prout in litteris atque hereditariam paccionem 

unius modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie (dg: 

purificationis) termino solucionis et loco predictis ex pecia (dg: ter) 

prati dicta Nuwe Scoer sita in parochia de Oerscot in loco dicto ter 

Notelen inter hereditatem Arnoldi van der Braken ex uno et inter 

communitatem ex alio venditam sibi ab Alberto filio Jordani dicti 

Aelbrechts soen de Best prout in litteris hereditarie supportavit 

Rutghero Cnoden cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

                         
26 Zie ← BP 1177 f 313v 02 do 19-07-1386, verkoop van de erfpacht. 
27 Zie ← BP 1177 f 355r 02 do 04-04-1387, verkoop van de erfpacht. 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 086v 07 do 06-05-1400. 

Rutgherus Cnode verklaarde ontvangen te hebben van zijn schoonvader Jacobus 

Scutter korenkoper 100 nieuwe Gelderse gulden en 50 oude Gelderse gulden, 

die voornoemde Jacobus beloofd had te schenken aan voornoemde Rutgherus en 

diens vrouw Mechtildis dv voornoemde Jacobus. 

 

Rutgherus Cnode (dg: pro l) palam recognovit sibi per Jacobum (dg: Scu) 

Scutter emptorem bladi #suum !generum# fore satisfactum de centum novis 

Gelre gulden et de quinquaginta antiquis Gelre gulden quos dictus Jacobus 

promiserat dicto Rutghero cum (dg: tut) Mechtilde sua uxore filia dicti 

(dg: Jacobi) Jacobi nomine dotis ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 086v 08 do 06-05-1400. 

Marcelius en Aleijdis, kvw Aleijdis gnd sMonics van Knechsel, en Willelmus 

van der Meer ev Mechtildis dvw voornoemde Aleijdis sMonics droegen over aan 

Henricus van den Velde een b-erfpacht van 5 mud 6 lopen rogge, maat van 

Oerle, die Johannes gnd Vinckel met Lichtmis in Knechsel moest leveren aan 

wijlen voornoemde Aleijdis sMonics en voornoemde Marcelius, Aleijdis en 

Willelmus, gaande uit erfgoederen met toebehoren en huizen, die waren van 

voornoemde wijlen Aleijdis, haar kinderen Marcelius en Aleijdis, en 

Willelmus van den Meer, in Knechsel, tussen Luppertus Bierkens enerzijds en 

Ghisbertus gnd Smeets zvw Johannes Smeets van den Smedebroec en Johannes 

zvw Henricus van den Spiker anderzijds, welke erfgoederen met toebehoren en 

huizen voornoemde Johannes van Vinckel verkregen had van voornoemde wijlen 

Aleijdis, haar kinderen Marcelius en Aleijdis, en Willelmus van der Meer, 

voor de grondcijnzen en voornoemde pacht, en welke pacht nu aan hen 

behoort. 

 

Marcelijs! et Aleijdis liberi quondam Aleijdis dicti! sMonics de Knechel! 

cum tutore et Willelmus van der Meer maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie dicte quondam Aleijdis sMonics hereditariam 

paccionem quinque modiorum (dg: siliginis i) et sex lopinorum siliginis 

mensure de Oerle quam Johannes dictus Vinckel (dg: dictis) #dicte# 

quondam Aleijdi sMonics et dictis Marcelio Aleijdi (dg: et W) sue sorori 

et Willelmo solvere tenebatur hereditarie purificationis et in parochia 

de Knechsel tradendam ex hereditatibus cum attinentiis et domibus que 

fuerant dictorum quondam Aleijdis Marcelii Aleijdis suorum liberorum et 

Willelmi van den Meer sitis in parochia de Knechsel inter hereditatem 

Lupperti Bierkens (dg: et Me) ex uno et inter hereditatem Ghisberti dicti 

Smeets filii quondam Johannis Smees! (dg: ex alio) van den Smedebroec 

(dg: ex alio) et Johannis filii quondam Henrici van den Spiker ex alio 

quas hereditates cum suis attinentiis et domibus dictus Johannes de 

Vinckel erga dictos quondam Aleijdem Marcelium Aleijdem eius liberos et 

Willelmum van der Meer pro censibus dominorum exinde solvendis et pro 

predicta! (dg: ce) ad pactum acquisiverat ut dicebant et (dg: quos) quam 

paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Henrico 

van den Velde promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 086v 09 do 06-05-1400. 

Willelmus Vos zv Henricus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Vos filius Henrici Vos prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 086v 10 do 06-05-1400. 

Voornoemde Marcelius en Aleijdis, kvw Aleijdis gnd sMonics van Knechsel, en 

Willelmus van der Meer ev Mechtildis dvw voornoemde Aleijdis sMonics 
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verkochten aan Henricus van den Velde (1) een akker, in Oirschot, in de 

herdgang van Boterwijc, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes gnd die 

Wetter anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het 

andere eind aan Arnoldus Appel, met gebouwen, (2) een akker, gnd die Best 

Donc, in Oirschot, in de herdgang van Boterwijc, tussen Johannes Everaets 

enerzijds en Johannes die Bruijn anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemene weg, (3) een beemd {p.87} in Oirschot, in de herdgang van Spoerdonc, 

tussen een beemd van Henricus van Audenhoeven enerzijds en een beemd van 

wijlen Rutgherus van der Stadeacker anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemeint, belast met de onraad. 

 

Dicti Marcelius Aleijdis cum tutore et Willelmus ut immediate quendam 

agrum situm in parochia de Oerscot in (dg: pa) #pastoria# de Boterwijc 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die 

Wetter ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem Arnoldi Appel cum edificiis supra dictum agrum 

consistentibus item agrum dictum die Best Donc situm in parochia et 

pastoria predictis inter hereditatem Johannis Everaets ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Bruijn ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam item quoddam pratum 

 

1182 p.087r. 

 quarta post misericordiam: woensdag 05-05-1400. 

 sexta post misericordiam: vrijdag 07-05-1400. 

 anno CCCCmo index VIII mensis maij die VII pontificis Bonifacii noni 

  anno suo XI: vrijdag 07-05-1400. 

 secunda post jubilate: maandag 10-05-1400. 

 

BP 1182 p 087r 01 do 06-05-1400. 

situm in parochia de Oerscot in pastoria de Spoerdonc inter (dg: 

hereditatem H) pratum Henrici de Audenhoeven ex uno et inter pratum 

quondam R[u]tgheri van der Stadeacker ex alio tendens cum uno fine ad 

communitatem ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico van den Velde 

promittentes cum tutore (dg: w) indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 087r 02 do 06-05-1400. 

Willelmus Vos zv Henricus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Vos filius Henrici Vos prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 087r 03 do 06-05-1400. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnael beloofde aan Heijlwigis dvw Hermannus Bac 

van Oesterwijc 20 gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1401) te betalen 

en te leveren. 

 

Hermannus filius Arnoldi Cleijnael promisit super omnia Heijlwigi filie 

quondam Hermanni Bac de Oesterwijc XX gulden scilicet XXXVI gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato et dimidium modium siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 087r 04 do 06-05-1400. 

Henricus van Audenhoven zvw Nijcolaus gnd Wijnmans ev Margareta dvw Franco 

Herincs verkocht aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc kramer (1) een 

b-erfcijns van 13 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed van wijlen Arnoldus van Leuven, 

in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, welke cijns Margareta Herincs en 
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haar zuster Gherlingis gekocht hadden van Ghisbertus van der Loe, (2) een 

b-erfcijns van 13 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed van wijlen Arnoldus van Leuven, 

in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, welke cijns voornoemde Margareta 

Herincs en haar zuster Gheerlingis gekocht hadden van Johannes Leijdecker, 

en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Nijcolai dicti Wijnmans maritus et 

tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Franconis Herincs 

hereditarium censum tredecim solidorum dandum et solvendum anno quolibet 

mediatim nativitatis Johannis et mediatim Domini de hereditate Arnoldi 

quondam de Lovanio sita in Busco in vico dicto Audehuls quem censum 

Margareta Herincs et Gherlingis eius soror erga Ghisbertum van der Loe 

acquisiverant emendo #prout in litteris# atque hereditarium censum 

tredecim solidorum dandum et solvendum anno quolibet pro una medietate 

nativitatis Johannis et pro reliqua medietate Domini de hereditate 

Arnoldi quondam de Lovanio sita in Buscoducis in vico Audehuls quem 

censum dicta Margareta Herincs et Gheerlingis eius soror erga Johannem 

Leijdecker emendo acquisiverant prout in litteris et quos census nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie vendidit Gerardo (dg: filio Henrici) 

Heijnen soen de Hezewijc institori supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: 

ex) impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum quondam Margarete 

Herincs et Gheerlingis (dg: eius) sororum deponere. Testes Loze et Wolph 

datum supra. 

 

BP 1182 p 087r 05 do 06-05-1400. 

Johannes Broc zv Petrus en Wijtmannus zvw Johannes Wijtmans beloofden aan 

Lucas van Erpe 71 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 1 jangelaar met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te 

betalen. 

 

Johannes Broc filius Petri et Wijtmannus filius quondam Johannis Wijtmans 

promiserunt indivisi super omnia Luce de Erpe LXXI novos Gelre gulden 

scilicet XXXVI (dg: gulden) #placken# pro quolibet gulden computato et I 

jangelart ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 087r 06 wo 05-05-1400. 

Elizabeth wv Goeswinus Moedel van de Steenweg herriep de machtiging, door 

haar gegeven aan Petra wv Petrus Alarts, te manen een lijfrente28 van 30 

Hollandse gulden, die Petrus en Petra, kvw voornoemde Goeswinus Moedel, 

Arnoldus Stamellart van Spanct, Engbertus Ludinc van Ueden en Rodolphus van 

Gravia haar moeten29 betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via omnem potestatem 

datam Petre relicte quondam Petri Alarts monendi exigendi ac assequendi 

vitalem pensionem XXX Hollant gulden quam Petrus et Petra liberi dicti 

quondam Goeswini Moedel Arnoldus Stamellart de Spanct Engbertus Ludinc 

(dg: Pijnappe) de Ueden et Rodolphus de Gravia dicte Elizabeth solvere 

tenentur annuatim ab Elizabeth predicta ut dicebat coram scabinis 

infrascriptis (dg: ca) revocavit. Testes Vlochoven et Tijt datum quarta 

                         
28 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 150v 04 ma 26-04-1400, Peter dochter wilner Goeswijn Moedels van 
den Steenwege wijf wilner Peter Alarts was gericht … aen allen goiden Peters soen wilner des 

selfs Goeswijn Moedels voirs die hi heet ende crigen sal overmids gebrec van betalingen van 

enen lijfpensien van XXX Hollants gulden welc die ijerstgenoemde Peter ende Peter haer broeder 

voirs ende Arnt Stamelart van der Spanct Roelof van den Grave ende Engbert Ludinc Iacops soen 

van van Uden geloift hadden ongesceijden op hen ende op all hoir goide Lijsbetten wijf wilner 

Goeswijn Moedels voirs ende welken lijfpensie die ijerstgenoemde Peter alleen betaelt heet. 
29 Zie ← BP 1175 f 090r 04 ±do 07-03-1392, belofte van de lijfrente door 

Petrus en Petra, kvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, Arnoldus Stamelart 

van Spanct en Rodolphus van Gravia; niet door Engbertus Ludinc van Ueden. 
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post miam. 

 

BP 1182 p 087r 07 vr 07-05-1400. 

Johannes nzvw Gerardus Groij verklaarde ontvangen te hebben van Anselmus 

zvw Goeswinus van Best alle bedragen, die wijlen Johannes van Best 

grootvader van voornoemde Anselmus en voornoemde Goeswinus zvw voornoemde 

Johannes van Best verschuldigd waren aan wijlen Egidius van Mechlinea, 

welke schulden voornoemde Egidius in zijn testament vermaakt had aan 

eerstgenoemde !?Goeswinus. Voornoemde Anselmus en goederen van wijlen 

voornoemde Johannes en Goeswinus zijn hiervan ontlast. 

 

Johannes filius naturalis quondam Gerardi Groij palam recognovit sibi per 

Anselmum filium quondam Goeswini de Best fore satisfactum ab omnibus 

debitis que quondam Johannes de Best avus #olim# dicti Anselmi et 

Goeswinus predictus filius dicti quondam Johannis de Best aut eorum alter 

(dg: dicto) quondam Egidio de Mechlinea debebant aut debebat a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem et que debita dictus Egidius 

primodicto Goeswino in suo testamento legaverat ut dicebat clamans 

primodictus Johannes dictum Anselmum et bona quecumque dictorum quondam 

Johannis et Goeswini de premissis quitos et promisit super omnia dictum 

Anselmum et eius bona et dicta bona dictorum Johannis et Goeswini numquam 

impetere. Testes Vlochoven et Loze datum sexta post mia. 

 

BP 1182 p 087r 08 vr 07-05-1400. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het raadhuis, in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, Johannes van Ghemert en Heijmericus Groij. 

 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta anno CCCCmo index VIII mensis maij 

die VII hora none pontificis Bonifacii noni anno suo XI presentibus 

dictis scabinis Johanne de Ghemert et Heijmerico Groij. Actum in domo 

consulum in pretorio. 

 

BP 1182 p 087r 09 vr 07-05-1400. 

Oda dvw Robbertus van Doerne droeg over aan haar zoon Robbertus alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar broer hr 

Robbertus abt van het klooster van Berne. 

 

Oda filia quondam Robberti de Doerne cum tutore omnia et singula bona 

sibi de morte domini quondam Robberti abbatis conventus de Berna olim sui 

fratris successione advoluta hereditarie supportavit (dg: sup) Robberto 

suo filio promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Loze et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 087r 10 vr 07-05-1400. 

(dg: Gerardus Serijs en Petrus Serijs beloofden aan Henricus Melijs bakker 

14 nobel minus). 

 

(dg: Gerardus Serijs et Petrus Serijs promiserunt indivisi super omnia 

Henrico Melijs pistori XIIII nobel minus). 

 

BP 1182 p 087r 11 ma 10-05-1400. 

Henricus zvw Henricus Goetkijnt verkocht aan Aleijdis dvw Amelius van 

Ghilze een stuk beemd, in Nedermierde, ter plaatse gnd in die Hoel Strate, 

tussen Johannes Ghenen soen de jongere enerzijds en Henricus Melijs zvw 

voornoemde Amelius van Ghilze anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd die Hoel Strate en met het andere eind aan de gemeint van 

Mispel, belast met een b-erfpacht van 9 lopen rogge aan Jacobus Zeijns. 

Petrus van Baescot? ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus Goetkijnt deed 

afstand. 
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Solvit. 

Henricus filius quondam Henrici (dg: Goetwint) Goetkijnt peciam prati 

sitam in parochia de Nedermierde ad locum dictum in die Hoel Strate inter 

hereditatem Johannis Ghenen #soen# junioris ex uno et inter hereditatem 

Henrici Melijs filii quondam Amelii de Ghilze ex alio tendentem (dg: ad) 

cum #uno# fine (dg: fi) ad dictum locum die Hoel Strate et cum reliquo 

fine ad (dg: hereditatem) communitatem de Mispel ut dicebat hereditarie 

vendidit Aleijdi filie dicti quondam Amelii de Ghilze promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere #excepta hereditaria paccione 

novem lopinorum siliginis [Jac]obo Zeijns exinde solvenda {onder aan 

bladzijde: excepta (dg: novem) hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis Jacobo Zeijns exi[nde solvenda]}#. Testes (dg: Vlochoven et 

Tijt datum secunda post jubilate). Quo facto Petrus de Best #Baescot?# 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici Goetkijnt super dicta pecia terre et jure ad opus dicte emptricis 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Vlochoven [et Tijt] datum secunda post jubilate. 

 

1182 p.088v. 

 secunda post jubilate: maandag 10-05-1400. 

 tercia post jubilate: dinsdag 11-05-1400. 

 sexta post penthecostes: vrijdag 11-06-1400. 

 

BP 1182 p 088v 01 ma 10-05-1400. 

Johannes Molle en Johannes van Ghemert beloofden aan Ludovicus, tbv etc, 92 

oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te betalen op 

straffe van 2. 

 

Johannes Molle et Johannes de Ghemert promiserunt indivisi super omnia 

Ludovico ad opus etc XCII aude Vrancrijcsche scilde ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Tijt et Wolphart datum 

feria secunda post jubilate. 

 

BP 1182 p 088v 02 ma 10-05-1400. 

Albertus Last verklaarde ontvangen te hebben van Egidius Coptiten als 

eertijds ontvanger van de stad Den Bosch 40 schelling gemeen paijment van 

een lijfrente van 4 pond die de stad30 moet betalen aan Elizabeth wv Egidius 

Boijen, op haar leven. 

 

Albertus Last palam recognovit se recepisse ab Egidio Coptiten #tamquam 

receptore dudum oppidi de Busco# quadraginta solidos communis pagamenti 

quos #dictum# oppidum de Busco Elizabeth relicte quondam Egidii Boijen 

solvere tenebatur occacione vitalis pensionis #quatuor librarum# quam 

dictum oppidum de Busco dicte Elizabeth ad eius vitam solvere tenebatur 

annuatim ut dicebat clamans inde quitum et promisit super omnia dictum 

Egidium indempnem servare. Testes omnes scabini datum supra. 

 

BP 1182 p 088v 03 ma 10-05-1400. 

Heijmericus Groij beloofde aan Boudewinus Beijs 71¾ Engelse nobel of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen. 

 

Heijmericus Groij promisit super omnia Boudewino Beijs LXXI Engels nobel 

et III quartas partes #vel valorem# ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum secunda post jubilate. 

 

BP 1182 p 088v 04 ma 10-05-1400. 

Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen droeg over aan Goeswinus zvw 

Hubertus Steenwech, door wijlen voornoemde Hubertus verwekt bij wijlen 

                         
30 Deze lijfrente werd in de stadsrekeningen (SaSH OSA 1) niet 

geïdentificeerd. 
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diens vrouw Cristina dvw Goeswinus van den Steen, tbv hem en Gerardus, 

Petrus, Hubertus, Jacobus, Cristina en Hilla, kvw voornoemde Hubertus en 

wijlen Cristina, een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Laurencius en de andere helft met Lichtmis, gaande uit een huis en erf 

van Henricus zvw Johannes Rike van Ghestel bij Herlaer, in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Walterus Bijerman enerzijds en 

erfgoed van Rodolphus Pulslauwer anderzijds, welke cijns Hilla Osmans, wv 

voornoemde Johannes Alarts soen en mv voornoemde eerstgenoemde Hubertus, 

gekocht had van Theodericus Buc ev Jutta dvw Henricus Steenwech. 

 

Hubertus Osman filius quondam Johannis Alarts soen (dg: et) hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Laurencii 

et mediatim purificationis de domo et area Henrici filii quondam Johannis 

Rike de Ghestel prope Herlaer sita in Busco supra aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem quondam Walteri Bijerman ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi (dg: Pol) Pulslauwer ex alio et quem censum Hilla Osmans relicta 

dicti quondam Johannis Alarts soen mater dicti Huberti erga Theodericum 

Buc maritum et tutorem legitimum Jutte sue uxoris filie quondam Henrici 

Steenwech emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Goeswino filio quondam Huberti Steenwech ab eodem quondam Huberto et 

quondam (dg: H) Cristina sua uxore filia quondam Goeswini (dg: Steen) van 

den Steen pariter genito ad opus sui et ad opus Gerardi Petri Huberti 

#Jacobi# Cristine et Hille {liggende streep om resterende ruimte op te 

vullen} liberorum dictorum! quondam Huberti ab eodem quondam Huberto et 

dicta quondam Cristina pariter genitorum cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et ex 

parte dicte quondam Hille et quorumcumque heredum eiusdem Hille deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 088v 05 di 11-05-1400. 

Martinus zvw Arnoldus gnd Bits soen verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes 

gnd Rodekens soen van Os 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op 

Heijnxtrijt, tussen wijlen Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en kvw Gerardus gnd Yewijns soen anderzijds, zoals afgepaald. De 

brief overhandigen aan hem of aan Petrus van Goch. 

 

Martinus filius quondam Arnoldi (dg: dicti Bits) dicti Bits soen quatuor 

hont terre sita in parochia de Os ad locum dictum op Heijnxtrijt inter 

hereditatem quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

militis ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti 

Yewijns soen ex alio prout ibidem sita sunt et limitata ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao filio quondam Johannis dicti Rodekens soen 

de Os promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: ex) deponere. 

Testes Vlochoven et Wolphard datum tercia post jubilate. Tradetur littera 

sibi vel Petro de Goch. 

 

BP 1182 p 088v 06 vr 11-06-1400. 

Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen verkocht aan Ludovicus zvw 

Tielmannus van Nederijnen een huis en erf van wijlen Petrus gnd Oer, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Schrijnmakersstraat naar de 

Korenbrug, binnen de binnenste muur van Den Bosch, tussen erfgoed van 

wijlen Willelmus zv Ghiselradis enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

van Driel anderzijds, welk huis en erf voornoemde Hubertus gekocht had van 

Nijcholaus Louwer, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 

schelling geld aan de infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch. 

 

Hubertus (dg: filius quon) Osman filius quondam Johannis Alarts soen 

domum et aream quondam Petri dicti Oer sitam in Buscoducis in vico 

tendente a vico scriniparorum versus pontem bladi infra interiorem murum 

oppidi de Busco inter hereditatem quondam Willelmi filii Ghiselradis ex 

uno et inter hereditatem #quondam# Johannis de Driel ex alio (dg: ?bo) 
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quam domum et aream dictus Hubertus erga Nijcholaum Louwer emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: quas vidimus) #dicebat contineri# 

hereditarie vendidit (dg: Ludo) Ludovico filio quondam Tielmanni de 

Nederijnen supportavit (dg: cum) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis et hereditario (dg: he) 

censu XX solidorum monete infirmarie maioris curie beghinarum (dg: co) in 

Busco exinde solvendis annuatim. Testes (dg: Spina et) Tijt Spina et 

Wolph datum sexta post !post penthecostes. 

 

BP 1182 p 088v 07 vr 11-06-1400. 

Rutgherus nzvw Johannes Alarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus filius (dg: quondam Johannis Alart) naturalis quondam Johannis 

Alarts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 088v 08 vr 11-06-1400. 

Voornoemde Ludovicus beloofde aan voornoemde Hubertus 70 Gentse nobel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1401) te betalen. 

 

Dictus Ludovicus promisit super omnia (dg: h) dicto Huberto septuaginta 

Gentsche nobel seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 088v 09 di 11-05-1400. 

Enghelbertus Ludinc Pijnappel en zijn vrouw Katherina dvw Matheus zvw 

Godefridus Rademaker verklaarden ontvangen te hebben van Engbertus gnd die 

Haen van Beke 40 Stramprooise gulden wegens wederkoop van een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Hilvarenbeek, welke pacht van 4 mud wijlen Goeswinus van den 

Boegarde beurde, gaande uit een huizinge met ondergrond, in Hilvarenbeek, 

tussen Petrus Witbols enerzijds en Margareta Graets anderzijds, welke 

huizinge met ondergrond voornoemde Engbertus Haen verkregen had van 

voornoemde Goeswinus van den Boegarde voor voornoemde pacht van 4 mud en 

verschillende cijnzen, en welke pacht van 1 mud voornoemde Goeswinus van 

den Boegarde in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Katherina. 

Voornoemde Engbertus Ludincs en zijn vrouw Katherina verklaarden dat 

voornoemde Engbertus Haen voornoemde pacht van 1 mud heeft teruggekocht 

geheel volgens de manier en het contract van wederkoop van voornoemde pacht 

van 1 mud. Ter meerdere {p.89r} blijk hiervan droegen voornoemde 

Enghelbertus Luding en Katherina hun deel en recht in de pacht van 1 mud 

over aan voornoemde Engbertus die Haen. 

 

Enghelbertus Ludinc Pijnappel maritus legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam Mathei (dg: Rademak) filii quondam Godefridi Rademaker et 

dicta Katherina cum eodem tamquam !tutore palam recognoverunt se 

recepisse a! Engberto dicto die Haen de (dg: Beke) Beke XL Stramproed-

(dg: roe)-sche gulden scilicet de redemptione et quitatione hereditarie 

paccionis unius modii siliginis mensure de Hildwaren de hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure Goeswinus quondam van den Boegarde 

solvendam habuit annuatim et hereditarie ex (dg: do) habitatione cum suis 

fundo et attinentiis sitis in Hildwaren[beke] inter hereditatem Petri 

Wit-{liggende streep}-bols ex uno et inter hereditatem Margarete Graets 

ex alio quam mansionem cum suis fundo et [attinentiis] dictus Engbertus 

Haen erga dictum Goeswinum van den Boegarde pro dicta paccione quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure et !quibuscumdam censibus exinde 

sol[vendis] ad pactum acquisiverat ut dicebant et quam paccionem unius 

modii siliginis dicte mensure dictus Goeswinus van den Boegarde dicte 

Katherine in suo testamento legaverat ut dicebant insuper dicti 

Eng[bertus] Ludincs et Katherina eius uxor cum eodem tamquam cum tutore 

(dg: dca) palam recognoverunt quod dictus Engbertus Haen dictam paccionem 
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unius modii siliginis dicte mensure redemit et quitavit juxta omnem modum 

et secundum (dg: dic) contractus redempcionis dicte paccionis unius modii 

siliginis et ad maiorem 

 

1182 p.089r. 

 anno CCCC index VIII mensis maij die XI: dinsdag 11-05-1400. 

 secunda post exaudi: maandag 31-05-1400. 

 sexta post jubilate: vrijdag 14-05-1400. 

 quarta post jubilate: woensdag 12-05-1400. 

 in festo sancti Servacii: donderdag 13-05-1400 

 

BP 1182 p 089r 01 di 11-05-1400. 

evidenciam (dg: pro) premissorum dicti Enghelbertus (dg: Ludinc) Luding 

et Katherina cum eodem tamquam cum tutore predicto? totam partem et omne 

jus eis seu alteri (dg: j) eorundem (dg: ad opus) in dicta paccione unius 

modii siliginis competentes supportaverunt dicto Engberto die Haen 

promittentes (dg: super) indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum ....... Testes 

Vlochoven et Wolph datum tercia post jubilate. 

 

BP 1182 p 089r 02 di 11-05-1400. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in Den Bosch bij de Gevangenpoort 

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Henricus Haen en Henricus van 

Aken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis Henrico Haen 

Henrico de Aken datum anno CCCC index VIII mensis maij die (dg: XV) #XI# 

hora vesperarum in Busco apud portam (dg: camp) captivorum. 

 

BP 1182 p 089r 03 ma 31-05-1400. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Poijnenborchs soen droeg over aan Henricus van 

Aken bakker een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Godefridus 

zvw Willelmus gnd Hoessche wonend in Gestel bij Herlaer beloofd had met 

Sint-Nicholaus-Bisschop aan Goeswinus zvw Gerardus van Cattelaer te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Godefridus, welke pacht 

voornoemde Arnoldus verworven had van voornoemde Goeswinus. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Poijnenborchs soen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Godefridus 

filius quondam Willelmi dicti Hoessche commorans in Ghestel prope Herlaer 

promisit se daturum et soluturum Goeswino filio quondam Gerardi de 

Cattelaer h[ereditarie] in festo beati Nijcholai episcopi ex omnibus et 

singulis bonis dicti Godefridi quocumque locorum sitis quam paccionem 

dictus Arnoldus erga dictum Goeswinum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico de Aken pistori cum litteris et aliis et 

jure #et cum arrestadiis omnibus sibi usque ad presentem restantibus# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Loze et Wolph datum secunda post 

exaudi. 

 

BP 1182 p 089r 04 vr 14-05-1400. 

Johannes die Tijmmerman molenaar zvw Theodericus gnd Tijmmerman verkocht 

aan Petrus gnd Bertrams soen molenaar een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land 

gnd die Graeuwijc, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughterakker, 

tussen kvw Gerardus Emmen soen enerzijds en Arnoldus van der Haseldonc en 

Eelkinus Zeelen soen anderzijds, (2) een stuk land gnd die Coelijf, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughterakker, tussen voornoemde kvw 

Gerardus Emmen soen enerzijds en de gemene weg gnd den Gruenen Wech 
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anderzijds, (3) een huis, erf en tuin in de parochie van Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Matheus Rademaker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Reijnerus Willems anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de rosmolen en zijn huis aldaar, dit laatste onderpand 

reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia en een 

b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Johannes die Tijmmerman #multor# filius quondam Theoderici dicti 

Tijmmerman hereditarie vendidit Petro dicto Bertrams soen multori 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

(dg: Grauij) Graeuwijc sita in parochia de Vucht sancti Petri ad locum 

dictum Vuchteracker inter hereditatem liberorum quondam Gerardi Emmen 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der Haseldonc et Eelkini 

Zeelen soen ex alio item ex pecia terre dicta die Coelijf sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dictorum liberorum quondam 

Gerardi Emmen soen ex uno et inter communem plateam dictam den Gruenen 

Wech ex alio ut dicebat atque ex domo et area et orto (dg: dicti) 

venditoris predicti sitis in parochia !Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Mathei Rademaker ex uno et inter hereditatem quondam Reijneri 

Willems ex alio #tendentibus a communi platea retrorsum ad molendinum 

(dg: -orum) [eq]uorum et eius domum ibidem# (dg: et ex molendini! equorum 

cum suis attinentiis et jure retro dictam domum aream et ortum 

consistente situato ut dicebat) promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem aliam deponere excepto hereditario censu XX 

solidorum antique pecunie et hereditario censu XX solidorum communis 

pagamenti ex dictis domo et area et orto de jure solvendis. Testes Tijt 

et Wolph datum sexta post jubilate. 

 

BP 1182 p 089r 05 wo 12-05-1400. 

Gertrudis wv Johannes Buekeleer en haar kinderen Rodolphus en Gerardus 

droegen over aan Petrus van Evershoet smid 5 lopen rogge b-erfpacht, maat 

van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een hofstad en 

aangelegen kamp, in Veghel, tussen Ermgardis Aleijten dochter enerzijds en 

de gemeint van Veghel anderzijds, welke hofstad en kamp voornoemde 

Gertrudis, Rodolphus en Gerardus hadden uitgegeven aan Gerardus zv Johannes 

Vrieze Buekelaer voor voornoemde 5 lopen rogge b-erfpacht. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis Buekeleer cum suo tutore Rodolphus 

Gerardus sui liberi (dg: hereditariam pacc) quinque lopinos #siliginis# 

hereditarie paccionis mensure de Vechel quam solvendam hereditarie 

purificationis habent et in Vechel tradendam ex domistadio et campo sibi 

adiacente sitis in parochia de Vechel inter hereditatem Ermgardis 

Aleijten dochter ex uno et inter communitatem de Vechel ex alio quos 

domistadium et campum dicti Gertrudis Rodolphus et Gerardus dederant ad 

pactum Gerardo filio Johannis Vrieze Buekelaer pro predictis quinque 

lopinis siliginis hereditarie paccionis ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Petro de Evershoet fabro promittentes indivisi cum tutore 

ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) deponere (dg: et suffi) 

et promiserunt indivisi cum tutore super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Loze et Tijt datum quarta post jubilate. 

 

BP 1182 p 089r 06 wo 12-05-1400. 

Voornoemde Gertrudis wv Johannes Buekeleer en haar kinderen Rodolphus en 

Gerardus verkochten aan voornoemde Petrus van Evershoet een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een huis en hofstad, in Veghel, ter plaatse gnd die Daverlaerse Hueve, 

tussen Egidius Grieten soen enerzijds en Egidius gnd Claes Lemkenscens en 

een gemene weg anderzijds, reeds belast met 1 lopen rogge, maat van Veghel, 

jaarlijks aan de vicarius van de kerk van Veghel te leveren. 
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Dicti Gertrudis cum suo tutore Rodolphus et Gerardus eius liberi 

hereditarie vendiderunt dicto Petro de Evershoet hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et domistadio sitis in 

parochia de Vechel ad locum dictum die Daverlaersche Hueve (dg: atque) 

inter hereditatem Egidii Grieten soen ex uno et inter (dg: ..) 

hereditatem Egidii dicti Claes Lemkenscens et communem plateam ex alio ut 

dicebant promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem #aliam# deponere excepto uno lopino siliginis mensure de 

Vechel vicario ecclesie de Vechel annuatim exinde prius de jure solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 089r 07 do 13-05-1400. 

Johannes gnd van den Vijfhuzen droeg over aan Godefridus nzvw Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe een b-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met 

Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in 

Veghel, tussen de gemeint enerzijds en Jutta gnd Copparts anderzijds, (2) 

een streep land, in Veghel, ter plaatse gnd ?Binnen Kesellaer, tussen 

Willelmus gnd Lantmeter enerzijds en Willelmus gnd Jutten soen anderzijds, 

welke pacht voornoemde Johannes verworven had van Willelmus gnd Kerneer zvw 

Egidius gnd Dircs Brueder van Hal. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes dictus van den Vijfhuzen hereditariam paccionem unius modii 

ordei mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

parochia de Vechel tradendam de et !et ex domo area et orto sitis in 

parochia de Vechel inter (dg: h) communitatem ex uno et inter hereditatem 

Jutte dicte Copparts ex alio atque ex quadam strepa terre sita in dicta 

parochia in loco dicto B[?in]nen Kesellaer inter hereditatem Willelmi 

dicti Lantmeter ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Jutten soen ex 

alio quam paccionem dictus Johannes erga Willelmum dictum Kerneer filium 

quondam Egidii dicti Dircs Brueder de Hal acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido filio naturali quondam Arnoldi filii 

quondam Godefridi de Erpe (dg: j) cum litteris et jure et cum omnibus 

arrestadiis sibi a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

restantibus etc promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: Loze et ..) Loze et Tijt datum in festo sancti 

Servacii. 

 

BP 1182 p 089r 08 vr 14-05-1400. 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Nijcholaus Nijcoel van Oesterwijc en zijn 

kinderen Johannes en Margareta verkochten aan Johannes Broc zvw Petrus Broc  

een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land dat was van wijlen voornoemde 

Nijcholaus Nijcoel, in Oisterwijk, in de akkers achter Oisterwijk, tussen 

eerstgenoemde Nijcholaus enerzijds en Willelmus gnd Kerincs? anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg, welk stuk land eerstgenoemde 

Nijcholaus Nijcoel uitgegeven had aan Johannes gnd Smijt zvw Henricus van 

Mierle, voor (a) 2 penningen gnd Coelsche, (b) een cijns aan investiet en 

kapelanen van Oisterwijk, (c) voornoemde pacht van 4 lopen rogge. Ze 

beloofden gescheiden garantie onder verband van (2) een huis en tuin onder 

de vrijdom van Oisterwijk, tussen wijlen Hilla Sceijven enerzijds en wijlen 

Willelmus Luijten anderzijds, (3) al hun goederen, die ze hebben en 

verkrijgen. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel #filius quondam Nijcholai Nijcoel# de 

Oesterwijc Johannes et Margareta eius liberi cum tutore (dg: hereditarie 

vendiderunt Johanni Broc filio quondam Petri Brocs) hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: solvendam 

hereditarie purificationis) quam se solvendam habere dicebant hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre que fuerat dicti 

quondam Nijcholai Nijcoel sita in parochia de Oesterwijc in agris retro 
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Oesterwijc inter hereditatem primodicti Nijcholai ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti Kerincs? ex alio tendente cum uno fine ad 

communem viam et quam peciam (dg: prati) terre primodictus Nijcholaus 

(dg: Nijch) Nijcoel dederat ad pactum Johanni dicto Smijt filius! quondam 

Henrici de Mierle scilicet pro duobus denariis dictis Coelsche exinde 

solvendis et pro censu investito et cappellanis de Oesterwijc exinde 

solvendis et pro predicta paccione IIII lopinorum siliginis dicte mensure 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Broc filio quondam Petri Broc 

promittentes cum tutore divisi super (dg: omnia warandiam et obligationem 

in dicta paccione existentem deponere et sufficientem facere) sub 

obligatione domus et orti sitorum infra libertatem de Oesterwijc inter 

hereditatem quondam Hille Sceijven ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi Luijten ex alio et sub obligatione omnium bonorum habitorum et 

habendorum warandiam et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes Tijt et Wolph datum sexta post 

jubilate. 

 

1182 p.090v. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 15-05-1400. 

 

BP 1182 p 090v 01 za 15-05-1400. 

Arnoldus van den Goer zvw Theodericus van den Goer van Helmont gaf uit aan 

Henricus van Heirsel zvw Johannes van Heirsel een hofstad en aangelegen 

beemd, in Helmond, ter plaatse gnd in die Haghe, tussen Johannes van 

Bruheze enerzijds en Henricus zv Goeswinus Clerc anderzijds, zoals deze 

behoorden aan wijlen voornoemde Theodericus; de uitgifte geschiedde voor 6 

penning oude cijns aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus van den Goer filius quondam Theoderici van den Goer de (dg: 

Helvoert) Helmont domistadium et pratum si[bi] adiacens situm in parochia 

de Helmont in loco dicto in die Haghe inter hereditatem Johannis de 

Bruheze ex uno et inter hereditatem #Henrici# filii Goeswini Clerc ex 

alio prout ibidem sita sunt et ad dictum quondam Theodericum spectare 

consueverunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico de Heirsel 

filio quondam Johannis de Heirsel ab eodem hereditarie possidenda pro sex 

denariis antiqui census domino fundi exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda sibi 

ab alio purificationis et in Busco tradenda ex! promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Loze et Tijt datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1182 p 090v 02 za 15-05-1400. 

Johannes van Heirssel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Heirssel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 090v 03 za 15-05-1400. 

Voornoemde Henricus van Heirsel zvw Johannes van Heirsel en Bartholomeus 

Spijerinc beloofden aan voornoemde Arnoldus van den Goer zvw Theodericus 

van den Goer van Helmont 22 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1401) te betalen. 

 

Dictus Henricus #et Bartholomeus Spijerinc# promiserunt super omnia dicto 

Arnoldo XXII novos Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datumn supra. 

 

BP 1182 p 090v 04 za 15-05-1400. 

Arnoldus zvw Hermannus Loijr gaf uit aan Wijtmannus gnd Wijt zvw Willelmus 

Grieten soen van Tilborch (1) 1/7 deel, dat aan wijlen moeder Katherina, 

dvw Arnoldus Moelner en mv eerstgenoemde Arnoldus, gekomen was na 
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overlijden van de ouders van voornoemde Katherina, in een hoeve van wijlen 

voornoemde Arnoldus Moelner, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, en in 

toebehoren van deze hoeve onder Oisterwijk en Tilburg, (2) 1/5 deel, aan 

eerstgenoemde Arnoldus behorend, in 1/7 deel van voornoemde hoeve, welk 1/7 

deel aan Arnoldus gnd Oijlle ev Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Moelner 

behoorde, in voornoemde hoeve; de uitgifte geschiedde voor de onraad en 

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

Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde hij 

tot onderpand (3) een hofstad, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

tussen erfg vw Henricus Koijten enerzijds en erfg vw Arnoldus Moelner 

anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Hermanni (dg: Loijer) Loijr septimam partem que 

Katherine (dg: filie) quondam sue matri filie quondam Arnoldi Moelner de 

morte quondam parentum eiusdem Katherine successione !sunt advoluta in 

quodam manso dicti quondam Arnoldi Moelner sito in parochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Udenhout atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum in parochiis de Oesterwijc et de Tilborch 

consistentibus sive sitis atque quintam partem ad primodictum Arnoldum 

spectantem in #una# septima parte dicti mansi et in attinentiis eiusdem 

septime partis ultimodicte quocumque locorum consistentibus sive sitis 

scilicet in illa septima parte que ad Arnoldum dictum Oijlle maritum 

legitimum Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi Moelner 

spectare consueverat in dicto manso cum suis attinentiis predictis dedit 

ad hereditarium pactum Wijtmanno dicto Wijt filio quondam Willelmi 

Grieten soen de Tilborch ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus 

dictis onraet annuatim ex primodicta septima parte et ex dicta quinta 

parte relique septime partis de jure solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Oesterwijc danda 

sibi ab alio purificationis et supra predictum mansum tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et (dg: su) alter repromisit et ad maiorem 

securitatem ad pignus imposuit quoddam domistadium situm in parochia et 

loco predictis inter hereditatem heredum quondam Henrici Koijten ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Arnoldi Moelner ex alio ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 090v 05 za 15-05-1400. 

Johannes zvw Gerardus van den Waude verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Gerardi van den Waude prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 090v 06 za 15-05-1400. 

Heijlwigis wv Daniel van Vlierden en Johannes en Willelmus, kv voornoemde 

Heijlwigis en wijlen Daniel, verkochten aan Willelmus Delijen soen een 

b-erfcijns van 5 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die 

Henricus Knapen beloofd had te betalen aan voornoemde Daniel, een helft met 

Pinksteren en de andere helft met Sint-Andreas, gaande uit een stuk beemd, 

gnd Wust Bijvinc, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen kinderen 

gnd Bruijstens Kijnderen en Johannes Heijnen soen enerzijds en Johannes 

Goede Knape anderzijds, met de helft van de sloot die ligt tussen voornoemd 

stuk beemd en een erfgoed gnd Marselaer, welk stuk beemd met de helft van 

de sloot voornoemde Henricus Knapen in cijns31 verkregen had van voornoemde 

Daniel van Vlierden, voor 2 oude groten die eerst eruit gaan en voor 

voornoemde cijns. 

 

Heijlwigis relicta quondam Danielis de Vlierden cum tutore Johannes et 

Willelmus liberi dictorum Heijlwigis et quondam Danielis hereditarium 

                         
31 Zie ← BP 1177 f 235r 11 do 03-05-1386, uitgifte van de beemd. 
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censum quinque denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum 

vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem Henricus Knapen promiserat se 

daturum et soluturum dicto Danieli hereditarie mediatim penthecostes et 

mediatim Andree ex quadam pecia !terre dicta communiter Wust Bijvinc sita 

in parochia de Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem liberorum 

dictorum Bruijstens Kijnderen et Johannis Heijnen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Goede Knape ex alio atque ex medietate fossati 

consistentis inter predictam peciam !prati et inter hereditatem dictam 

communiter Marselaer quam peciam !prati predictam simul cum dicta 

medietate dicti fossati dictus Henricus Knapen erga dictum Danielem de 

Vlierden ad censum acquisiverat scilicet pro duobus antiquis grossis 

exinde prius solvendis et pro censu predicto prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Willelmo Delijen soen cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia (dg: ratam servare et 

obligationem ex) habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

eorum et dicti quondam Danijelis deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1182 p.091r. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 15-05-1400. 

 quarta post cantate: woensdag 19-05-1400. 

 

BP 1182 p 091r 01 za 15-05-1400. 

Johannes Zueteric van Oerscot verkocht aan Willelmus zv Gerardus van Rode 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot 

te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 

tezamen 1 mudzaad groot, in Oirschot in de herdgang van den Notelen, tussen 

een gemene weg enerzijds en erfgoed van voornoemde verkoper anderzijds, 

reeds belast met 3 oude groten aan Johannes van Coudenberch, (2) 1 bunder 

beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd aen die Breemt, tussen een gemene weg 

enerzijds en Willekinus Didden anderzijds. 

 

Johannes Zueteric de Oerscot hereditarie vendidit Willelmo filio Gerardi 

de Rode hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex 

domo orto et hereditatibus sibi adiacentibus simul unam modiatam terre 
!simul continentibus dicti venditoris sitis in parochia de Oerscot in 

pastoria van den Notelen inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem dicti venditoris ex alio atque ex uno bonario prati sito in 

dicta parochia ad locum dictum aen die Breemt inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem Willekini Didden ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus 

grossis antiquis (dg: ex dictis) Johanni de Coudenberch ex dictis domo 

orto et hereditatibus eis adiacentibus prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes dominus Theodericus et (dg: W) Tijt datum sabbato post 

jubilate. 

 

BP 1182 p 091r 02 wo 19-05-1400. 

Arnoldus van Vladeracken zvw Gerardus van Vladeracken ev Nella dvw Johannes 

zvw Arnoldus Nolleken verwer verkocht aan Elizabeth wv Gerardus Berwout de 

helft van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, welke pacht van 4 mud Willelmus van Langelaer beurde, 

gaande uit een hoeve die eertijds was van wijlen Willelmus gnd van den 

Venne grootvader van voornoemde Willelmus en die daarna was van Walterus 

gnd van den Wael vv voornoemde Willelmus, in Udenhout, in Oisterwijk, welke 

pacht van 4 mud wijlen voornoemde Johannes zvw Arnoldus Nolleken verwer, 

tbv Agnes, wv voornoemde Arnoldus Nolleken en mvw voornoemde Johannes, 

gekocht had van voornoemde Willelmus van Langelaer. Johannes zvw Danijel 

van Vladeracken en Arnoldus van Vladeracken zvw Petrus deden afstand van 

voornoemde helft van de pacht; ze zullen nimmer rechten op deze helft doen 

gelden mbv brieven, beloften en bezwaringen aan hen gedaan door 
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eerstgenoemde Arnoldus van Vladeracken. 

 

Arnoldus de Vladeracken filius quondam Gerardi de Vladeracken maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Nelle sue uxoris filie quondam Johannis 

filii quondam Arnoldi Nolleken tinctoris medietatem annue et hereditarie 

paccionis quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvende 

hereditarie purificationis et in Busco tradende et deliberande quam 

paccionem quatuor modiorum siliginis Willelmus de Langelaer solvendam 

habebat hereditarie termino solucionis predicto in manso quodam qui 

fuerat quondam Willelmi dicti van den Venne avi dudum (dg: quondam) dicti 

Willelmi et qui mansus postea fuerat Walteri dicti van den Wael patris 

Willelmi prenominati sito in loco dicto Udenhout in parochia de 

Oesterwijc et in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentibus sive sitis quam paccionem quatuor modiorum siliginis 

antedictus quondam Johannes filius quondam Arnoldi Nolleken tinctor ad 

opus Agnetis relicte eiusdem quondam Arnoldi Nolleken matris eiusdem 

quondam Johannis erga dictum Willelmum de Langelaer emendo acquisiverat 

prout in litteris (dg: quas vidimus) hereditarie vendidit Elizabeth 

relicte quondam Gerardi Berwout (dg: promisit super omnia) supportavit 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui #et dicte quondam Agnetis et quorumcumque heredum dicte 

Agnetis# in dicta medietate paccionis deponere. Quo facto Johannes filius 

quondam Danijelis de Vladeracken et Arnoldus de Vladeracken filius 

quondam Petri super antedicta medietate paccionis quatuor modiorum 

siliginis et jure ad opus dicte (dg: Heijlwig) Elizabeth emptricis 

hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia indivisi ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi (dg: seu .) 

numquam jus prosequentur mediantibus quibuscumque litteris promissionibus 

vel obligationibus ipsis Johanni et Arnoldo de Vladeracken filio quondam 

Petri #datis# factis et promissis seu alteri persone ad opus eorum a 

primodicto Arnoldo de Vladeracken super antedicta medietate dicte 

paccionis quatuor modiorum siliginis vel super vendicione eiusdem 

medietatis (dg: atque) et quod ipsi mediantibus premissis numquam jus 

prosequentur vel attemptabunt per quod solucio antedicte medietatis dicte 

paccionis impediri poterit antedicte emptrici vel quo[modo?]libet 

imposterum differri. Testes Loze et et Spina datum quarta post cantate. 

 

BP 1182 p 091r 03 wo 19-05-1400. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Willelmus gnd van Langelaer 

verkocht aan Johannes zvw Arnoldus Nolleken verwer, tbv”. Elizabeth wv 

Gerardus Berwout beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

Reijnerus zvw voornoemde Johannes zvw Arnoldus Nolleken verwer, en de brief 

wordt overhandigd aan voornoemde Elizabeth. 

 

-. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Willelmus dictus de Langelaer 

legitime et hereditarie vendidit Johanni filio quondam Arnoldi Nolleken 

tinctoris ad opus dicta (dg: Heijlwig) Elizabeth relicta quondam Gerardi 

Berwout promisit cum tutore super omnia tradere Reijnero filio dicti 

quondam Johannis filii quondam Arnoldi Nolleken tinctoris ut in forma et 

tradetur littera dicte Elizabeth. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 091r 04 wo 19-05-1400. 

Johannes Coptiten zvw Gerardus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met einde van BP 1182 p 091r 02}. 

Johannes Coptiten filius quondam Gerardi de Vladeracken prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 091r 05 wo 19-05-1400. 

(dg: Rutgherus van Geldorp beloofde te geven). 

 

(dg: Rutgerus de Geldorp promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum). 

 

BP 1182 p 091r 06 wo 19-05-1400. 

Goeswinus van den Roetelen, Elizabeth en Hadewigis, kvw Alardus Wuest zvw 

Goeswinus van den Roetelen, gaven uit aan Rutgherus zvw Henricus nzvw hr 

Godefridus van Audenhoven priester de navolgende erfgoederen, gelegen in 

Oirschot, (1) een huis en schuur met ondergronden, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in de herdgang Kerkhof, tussen Engbertus gnd Emme des 

Bereijders, Johannes Vlemincs, kinderen vw Henricus zvw Theodericus Neven 

en Henricus van Cuke enerzijds en Egidius gnd Greve Gielijs, Henricus van 

der Lijnden en hr Philippus van Geldorp priester anderzijds, met een eind 

strekkend aan Petrus gnd Heijmerics en met het andere eind aan de gemene 

weg, (2) een stuk land, gnd die Groet Acker, tussen Johannes van Eele en 

Arnoldus Appel enerzijds en Bartholomeus gnd Meus van der Rijt en de 

waterlaat gnd der Heijden Waterlaet anderzijds, met een eind strekkend aan 

Jacobus van Essche en met het andere eind aan voornoemde Henricus van Cuke, 

(3) een stuk beemd, in de herdgang Boterwijk, tussen Godefridus des 

Persoens soen enerzijds en Henricus van den Velde anderzijds, met een eind 

strekkend aan Aleijdis des Greven en met het andere eind aan de gemeint, 

(4) een stuk beemd, gnd dat Aderscot, in de herdgang Spoordonk, tussen 

Arnoldus die Joncker enerzijds en Johannes van der Hostat en Johannes van 

Rut anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus Vos Grieten soen en 

een gemene weg, (5) een stuk beemd, gnd dat Hoelcop, in de herdgang 

Boterwijk, tussen voornoemde hr Philippus van Geldorp priester enerzijds en 

voornoemde Bartholomeus van der Rijt anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemeint, (6) een stuk beemd, in de herdgang Boterwijk, tussen Willelmus 

van Uijtwijc enerzijds en hr Rutgherus van Audenhoven priester anderzijds, 

met een eind strekkend aan hr Henricus van Gheldorp kanunnik van Oirschot 

en met het andere eind aan kvw Henricus zvw Theodericus Neven soen, (7) een 

stuk erfgoed gnd dat Dunne, in de herdgang Kerkhof, beiderzijds tussen de 

gemeint, met een eind strekkend aan Godefridus gnd des Persoens soen van 

....hout en met het andere eind aan Petrus molenaar {p.92}; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de cijnzen aan de hertog, (b) cijnzen aan hr Willelmus 

van Aa ridder, (c) cijnzen aan het kapittel van de kerk van Oirschot, (d) 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren aan 

erfg vw Gerardus Buc, en thans voor (e) een n-erfpacht van 20 mud 10 lopen 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren aan 

voornoemde Goeswinus, Elizabeth en Hadewigis en aan Margareta en 

Mechtildis, kvw voornoemde Alardus Wuest, verder belast met (f) wegen. 

Voornoemde Margareta en Mechtildis, minderjarige dvw voornoemde Alardus 

Wuest, zullen zodra ze meerderjarig zijn met deze uitgifte instemmen. 

 

Goeswinus van den Roetelen (dg: filius quondam Alardi dicti Wuest filii 

Goeswini van den Roetelen) Elizabeth #et# Hadewigis liberi quondam Alardi 

Wuest filii quondam Goeswini van den Roetelen cum tutore (dg: h) 

hereditates infrascriptas sitas infra parochiam de (dg: Oersc) Oerscot 

videlicet domum horreum (dg: et ortum) cum suis fundis et !et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis (dg: ad) in pastoria de Cijmiterio 

inter hereditatem Engberti dicti Emme des Bereijders (dg: ex uno et inter 

here) et hereditatem Johannis Vlemincs et hereditatem liberorum quondam 

Henrici filii quondam Theoderici Neven et hereditatem Henrici de Cuke ex 

uno et inter hereditatem (dg: Gr) Egidii dicti Greve Gielijs (dg: ex uno 

ten) et hereditatem Henrici van der Lijnden et hereditatem domini (dg: 

Egid) Philippi de Geldorp presbitri ex alio tendentes cum uno fine (dg: 

ad he) !fine ad hereditatem Petri dicti Heijmerics et cum reliquo fine ad 

communem plateam item peciam terre dictam die Groet Acker sitam in dicta 

pastoria inter hereditatem Johannis de Eele (dg: ex uno et inter 
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hereditatem) et hereditatem Arnoldi Appel ex uno et inter hereditatem 

Bartholomei dicti Meus van der Rijt (dg: ex alio) et aqueductum dictum 

der Heijden (dg: Wad) Waterlaet ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Jacobi de Essche et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

Henrici de Cuke item peciam prati sitam in dicta parochia in pastoria de 

Boterwijc inter hereditatem Godefridi des Persoens soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Velde ex alio tendentem cum uno fine [ad] 

hereditatem Aleijdis des Greven et cum reliquo fine ad communitatem item 

peciam prati (dg: sitam in dicta parochia in p) dictam dat Aderscot sitam 

in parochia (dg: de) predicta in (dg: pre) pastoria de Spoerdonc inter 

hereditaten (dg: Joh) Arnoldi die Joncker ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Hostat et Johannis de Rut ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Willelmi Vos Grieten soen et communem plateam item peciam 

prati dictam (dg: dictam) dat Hoelcop sitam in dicta parochia in pastoria 

de Boterwijc inter hereditatem dicti domini Philippi de Geldorp presbitri 

ex uno et inter hereditatem dicti Bartholomei van der Rijt ex alio 

tendentem cum uno fine ad communitatem item peciam prati sitam in dicta 

parochia in pastoria de (dg: Boete) Boterwijc inter hereditatem Willelmi 

de Uijtwijc ex uno et inter hereditatem domini Rutgheri de Audenhoven 

presbitri ex alio tendentem cum uno! ad hereditatem domini Henrici de 

Gheldorp canonici Oerscottensis et cum reliquo fine ad hereditatem 

liberorum (dg: He) quondam Henrici filii quondam Theoderici Neven soen 

(dg: ex alio) item peciam hereditatis [dict]am dat Dunne sitam in dicta 

parochia in pastoria de Cijmiterio inter (dg: hereditatem) communitatem 

ex utroque latere adiacentem tendentem [cum] uno fine ad hereditatem 

Godefridi dicti des Persoens soen de ....hout (dg: ex u) et cum reliquo 

fine ad hereditatem Petri mul 

 

1182 p.092v. 

 quarta post cantate: woensdag 19-05-1400. 

 quinta post cantate: donderdag 20-05-1400. 

 

BP 1182 p 092v 01 wo 19-05-1400. 

toris ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Rutghero filio quondam 

Henrici filii (dg: quon) naturalis domini quondam Godefridi de Audenhoven 

#presbitri# ab eodem Rutghero hereditarie possidendas pro censibus domino 

nostro duci et pro (dg: oneribus dictis) censibus domino Willelmo de Aa 

militi et pro censibus capitulo ecclesie de Oerscot ex premissis 

solvendis et pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco heredibus (dg: quondam) et successoribus quondam (dg: Theoderici) 

#Gerardi# Buc ex premissis solvendis et in Busco tradendis dandis et 

solvendis etc atque pro hereditaria paccione viginti modiorum et decem 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi (dg: ab alio 

hereditarie dictis) Goeswino Elizabeth et Hadewigi et Margarete et 

Mechtildi liberis dicti quondam (dg: Arnoldi) #Alardi# Wuest a dicto 

Rutghero hereditarie purificationis et in parochia de Oerscot tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere exceptis viis per dictas 

hereditates de jure transeuntibus et tendentibus (dg: et alter) 

promiserunt insuper dicti Goeswinus Elizabeth et Hadewigis cum tutore 

indivisi sub obligatione premissa quod ipsi dictas Margaretam et 

Mechtildem filias dicti quondam Alardi Wuest quamcito ad annos sue 

pubertatis pervenerint dicte (dg: donat) donationi facient consentire et 

perpetue ratam servare et dicto Rutghero de dictis hereditatibus pro 

predictis censibus et paccionibus warandiam promittere et aliam 

obligationem deponere. Testes Loze et Theodericus Rover datum quarta post 

cantate. 

 

BP 1182 p 092v 02 wo 19-05-1400. 

Johannes van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 092v 03 wo 19-05-1400. 

Walterus van Oekel verkocht aan Johannes zvw Henricus Grieten soen een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, naast de heide, tussen Petrus gnd Ludinc en 

Jacobus gnd van den Wijel enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind, richting de heide, strekkend aan Theodericus Bolant, aan hem verkocht 

door Arnoldus gnd Leeuwe {niet afgewerkt contract}. 

 

Walterus de Oekel peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti 

iuxta mericam inter hereditatem Petri dicti Ludinc et Jacobi dicti van 

den Wijel ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Theoderici Bolant versus mericam venditam sibi ab Arnoldo 

dicto Leeuwe prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Henrici Grieten soen (dg: promittentes et cum eo). 

 

BP 1182 p 092v 04 wo 19-05-1400. 
Walterus van Oekel. 

1. Andrea. 

2. Mechtildis† (x) Alardus Wuest† 

a. Goeswinus van den Roetelen 

b. Elizabeth 

c. Hadewigis 

d. Margareta (minderjarig) 

e. Mechtildis (minderjarig) 

Agnes (x) Gerardus van Uden. 

Walterus van Oekel, Andrea dv voornoemde Walterus, Goeswinus van den 

Roetelen, Elizabeth en Hadewigis, kvw Alardus Wuest, door voornoemde 

Alardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde Walterus, en 

Gerardus van Uden ev Agnes dv voornoemde Walterus van Oekel gaven uit aan 

Johannes zvw Henricus Grieten soen een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, 

naast de heide, tussen Petrus gnd Ludinc en Jacobus gnd van den Wijel 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind, richting de heide, 

strekkend aan Theodericus Bolant, aan voornoemde Walterus van Oekel 

verkocht door Arnoldus Leeuwe; de uitgifte geschiedde voor (1) 7½ oude 

groot, (2) 6 hoenderen, (3) 10 schelling gemeen paijment, (4) 2 zester 

rogge, (5) 2 schelling en 1 groot gemeen paijment, zoals in de brief 

vermeld, en thans voor (6) een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Walterus te leveren, en na zijn 

overlijden aan zijn ware erfgenamen. Voornoemde Goeswinus, Elizabeth en 

Hadewigis, kvw voornoemde Alardus Wuest, beloofden dat Margareta (er staat 

echter: Gerardus) en Mechtildis, minderjarige kvw voornoemde Alardus, zodra 

ze meerderjarig zijn met deze uitgifte zullen instemmen. 

 

Walterus de Oekel (dg: Andreas de Uden Gerardus de Uden maritus et tutor 

legitimus) #Andrea filia eiusdem Walteri cum suo tutore# Goeswinus van 

den Roetelen Elizabeth et Hadewigis (dg: fi) liberi (dg: dicti Walteri de 

Oeke) quondam Alardi Wuest ab eodem Alardo et !Mechtelde quondam eius 

uxore filia dicti Walteri pariter geniti cum suis tutoribus Gerardus de 

Uden maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie Walteri de Oekel 

predicti peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti iuxta 

mericam inter hereditatem Petri dicti Ludinc et Jacobi dicti van den 

Wijel ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Theoderici Bolant versus mericam venditam dicto Waltero de 

Oekel ab Arnoldo Leeuwe prout in litteris (dg: hereditarie vendiderunt 

Johanni filio quondam Henrici Grieten soen supportaverunt cum litteris) 

{dit gedeelte is met 11 schuine strepen doorgehaald: et jure promittentes 

indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere promiserunt insuper dicti Goeswinus Elizabeth et 

Hadewigis #cum earum tutoribus super habita et habenda quod ipsi# 

Gerardum et Mechtildem liberos dicti quondam Alardi Wuest (dg: pers) dum 

ad annos pubertatis pervenerint super dicta pecia terre et jure 

renunciare facient ad opus dicti Johannis !venditoris} dederunt ad 
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hereditarium pactum Johanni filio quondam Henrici Grieten soen cum 

predictis litteris et jure ab eodem hereditarie possidendam et habendam 

pro septem et dimidio grossis antiquis et sex pullis atque decem solidis 

communis pagamenti et duobus sextariis siliginis atque duobus solidis et 

uno grosso communis pagamenti in dictis litteris contentis ex dicta pecia 

terre prius de jure solvendis #dandis et solvendis illi et illis etc# 

atque pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

danda et solvenda dicto Waltero ad eius vitam et post eius decessum veris 

heredibus eiusdem Walteri hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex pecia terre predicta promittentes indivisi super habita et habenda 

(dg: ratam) huiusmodi donationam ad pactum !datam ratam (dg: servare) et 

(dg: obligationem ex parte eorum deponere) #obligationem ex parte eorum 

deponere# promiserunt insuper dicti Goeswinus Elizabeth et Hadewigis 

liberi dicti quondam Alardi Wuest cum earum tutoribus indivisi super 

habita et habenda quod ipsi !Gerardum32 et Mechtildem liberos dicti 

quondam Alardi dum ad annos pubertatis pervenerint (dg: super) huiusmodi 

donationem ad pactum !factam (dg: ad) perpetue ratam servare promittere 

facient (dg: et ob). Quo facto repromisit dictus Johannes se daturum et 

soluturum dicto Waltero ad eius vitam et post eius decessum suis 

heredibus dictam hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis termino 

solucionis et loco predictis ex premissi. Testes Vlochoven et Tijt datum 

quarta post cantate. 

 

BP 1182 p 092v 05 do 20-05-1400. 

Aleijdis wv Godefridus die Heilt van Dijnter machtigde Otto gnd die Bever 

al haar cijnzen, pachten renten en tegoeden te manen en haar goederen te 

beheren. 

 

Aleijdis relicta quondam Godefridi die Heilt de Dijnter (dg: cum tutore) 

dedit (dg: pt) Ottoni dicto die Bever potestatem monendi et assequendi 

omnes suos census pacciones redditus et credita que sibi debentur et 

debebuntur et (dg: cum hiis) et bona sua regendi usque ad revocacionem. 

Testes Loze et Spina datum quinta post cantatur!. 

 

BP 1182 p 092v 06 do 20-05-1400. 

Wautgherus zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van Lijemde: 1/5 deel in 

2 stukken beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, in de beemden 

van Alsen, (1) tussen Nijcholaus van Berze enerzijds en wijlen Henricus 

Scutten anderzijds, (2) tussen voornoemde Nijcholaus van Berze enerzijds en 

wijlen hr Arnoldus Nouden priester anderzijds, welk laatste stuk jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een ander stuk beemd, {niet afgewerkt contract}. 

 

Wautgherus filius quondam Nijcholai dicti Coel Wautghers soen de Lijemde 

quintam partem ad se spectantem in (dg: duo) duabus peciis prati sitis in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Groter Lijemde (dg: q) !ad (dg: 

locum) pratis de Alsen quarum una inter hereditatem Nijcholai de Berze ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici Scutten ex alio et altera inter 

hereditatem !inter hereditatem dicti Nijcholai de Berze ex uno et inter 

hereditatem domini quondam Arnoldi Nouden presbitri ex alio latere sunt 

site et que secunda pecia prati annuatim dividitur contra unam (dg: p) 

aliam peciam prati sit. 

 

BP 1182 p 092v 07 do 20-05-1400. 

Goeswinus zvw Johannes gnd Erenbrechts soen van Kessel verkocht aan 

Johannes van den Wijngarde, tbv Henricus van Ranst Costijns soen, 1 morgen 

land, in Kessel, ter plaatse gnd der Busser Hoeve, boven aldaar, tussen 

voornoemde Henricus Ranst enerzijds en Gerardus Watermael anderzijds, 

belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

                         
32 Vergelijk BP 1182 p 091r 06: moet “Margaretam” zijn. 
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Goeswinus filius quondam Johannis dicti Erenbrechts soen de Kessel unum 

iuger terre situm in parochia de Kessel ad locum dictum der Busscher 

Hoeve superius ibidem inter hereditatem Henrici de Ranst #Costijns soen# 

ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: de) Watermael ex alio prout 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van den 

Wijngarde ad opus dicti Henrici Ranst promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus et fossatis ad 

hoc spectantibus et infra terram sitis. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 092v 08 do 20-05-1400. 

De broers Goeswinus en ....rus, kvw Johannes Erenbrechts soen, verkochten 

aan Johannes van den Wijngarde, tbv Henricus van Ranst Costijns soen, de 

helft van 2 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd die Oeverste Ecpoel, 

tussen erfg vw Arnoldus van Vechel enerzijds en erfgoed gnd die Gemeijn 

Peperkoec anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere 

helft, {p.93} belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Goeswinus et ....rus fratres liberi quondam Johannis Erenbrechts soen 

(dg: unum m) medietatem duorum iugerum terre sitorum in parochia de 

Kessel ad locum dictum die Oeverste Ecpoel inter hereditatem (dg: 

liberorum qu) heredum quondam Arnoldi de Vechel ex uno et inter 

hereditatem dictam die Gemeijn Peperkoec ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem eorundem duorum iugerum terre ut 

dicebant #prout ibidem sita s[unt]# hereditarie 

 

1182 p.093r. 

 quinta post cantate: donderdag 20-05-1400. 

 

BP 1182 p 093r 01 do 20-05-1400. 

vendiderunt Johanni van den Wijngarde ad opus Henrici de Ranst Costijns 

soen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: ex) zegediken aqueductibus et fossatis ad dictam medietatem 

de jure spectantibus et infra terram (dg: terre) sitis. Testes Loze et 

Tijt datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 093r 02 do 20-05-1400. 

Ludovicus van Kessel beloofde aan Johannes van den Wijngarde, tbv Henricus 

van Ranst Costijns soen, 100 nieuwe Gelderse gulden, vandaag 36 gemene 

plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Ludovicus de Kessel promisit super omnia Johanni (dg: de) van den 

Wijngarde ad opus Henrici de Ranst Costijns soen centum novos Gelre 

gulden quorum quilibet ad presens solvit XXXVI gemeijn placken seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 093r 03 do 20-05-1400. 

Godefridus zvw Johannes van der Meer, zijn broer Heijmericus en Arnoldus 

Stevens soen beloofden aan Theodericus Scalpart 51 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen. 

 

(dg: l) Godefridus filius quondam Johannis van der Meer et Heijmericus 

eius frater et Arnoldus Stevens soen promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico Scalpart LI novos Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 093r 04 do 20-05-1400. 

Baudekinus Daems soen beloofde aan Theodericus Scalpart 25½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen. 
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-. 

Baudekinus Daems soen (dg: et Ghibo eius filius) promiserunt (dg: 

indivisi) super omnia Theoderico Scalpart XXV et dimidium novos Gelre seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 093r 05 do 20-05-1400. 

Albertus van Derenborch van Os verkocht aan Mechtildis dvw Bochardus 

steenbakker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd op den Paelacker, 

tussen Rutgherus van Derenborch enerzijds en wijlen Robbertus Peters soen 

anderzijds, (2) ½ mudzaad roggeland, gnd Westmans Kempken, in Oss, ter 

plaatse gnd aen Dorslaer, tussen Albertus Buc van Lijt enerzijds en Leria 

dvw Henricus Scilder anderzijds. 

 

Albertus de Derenborch de (dg: Os h) Os hereditarie vendidit Mechtildi 

filie quondam Bochardi lathome hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre sita in parochia de 

Os ad locum dictum op den (dg: Pael) Paelacker inter hereditatem Rutgheri 

de Derenborch ex uno et inter hereditatem quondam Robberti Peters soen ex 

alio item ex (dg: pecia ter) dimidia modiata terre siliginee (dg: sita in 

dicta parochia ad locum dictum Wai) dicta Westmans Kempken sita in 

parochia de Os ad locum dictum aen Dorslaer inter hereditatem Alberti Buc 

de Lijt ex uno et inter hereditatem Lerie filie quondam Henrici Scilder 

ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Tijt et Spina 

datum supra. 

 

BP 1182 p 093r 06 do 20-05-1400. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus 

van Erpe beloofden aan Johannes van Middegael, tbv Antonius van Monte Fia 

etc, 18 oude Franse schilden, met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400; 

11+30+25=66 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode et Godefridus filius naturalis quondam 

Arnoldi filii quondam Godefridi de Erpe promiserunt indivisi super omnia 

Johanni de Middegael ad opus Antonii de Monte Fia etc XVIII aude scilde 

Francie ad festum Jacobi proxime futurum sub pena I. Testes (dg: S) Tijt 

et (dg: Lo) Spina datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 093r 07 do 20-05-1400. 

Matheus zv Johannes gnd Matheus soen witlederbereider verkocht aan Agnes 

dvw Stephanus gnd Broecriemmaker een n-erfcijns van 20 schelling geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400), gaande uit een huis, erf en 

tuin, van wijlen Gerardus Vos, nu aan voornoemde verkoper behorend, in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes van 

Troest enerzijds en Gerardus Witmeri anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Matheus filius (dg: quondam) Johannis dicti Matheus soen parator albi 

corei hereditarie vendidit Agneti filie quondam Stephani dicti (dg: Riem) 

Broec-(dg: Riemsc Re)-riemmaker hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim (dg: Johannis) Domini et mediatim Johannis 

et primo termino nativitatis Domini proxime futuro de et ex domo area et 

orto #quondam Gerardi Vos nunc ad dictum venditorem spectantibus# sitis 

in Busco (dg: ad finem vi in) ad finem vici Ortensis inter hereditatem 

Johannis de Troe[s]t ex uno et inter hereditatem Gerardi Witmeri ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde [solvendo] et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 093r 08 do 20-05-1400. 

Johannes zv Henricus gnd Danels soen van Westilborch verkocht aan Henricus 

van Ghestel zvw Paulus gnd van Beke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in de eninge van Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Riel, te 

leveren, gaande uit een stuk land, in de eninge van Hilvarenbeek, ter 

plaatse gnd Riel, tussen Henricus Jutten enerzijds en Walterus gnd Jans 

anderzijds, met een eind strekkend aan Petrus gnd Bien soen en met het 

andere eind aan de gemene weg, welke pacht voornoemde Petrus Bien soen nu 

moet leveren aan eerstgenoemde Johannes. 

 

(dg: Henricus) Johannes filius Henrici dicti Danels soen de Westilborch 

(dg: hereditarie vendidit Henrico de Ghestel filio quondam Pauli de Beke) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in unione dicta eninge de Hildwaren#beke# 

(dg: tradendam ex pecia terre si) ad locum dictum Riel tradendam ex pecia 

terre sita in dictis unione et loco dicto Riel inter hereditatem Henrici 

Jutten ex uno et inter (dg: he) hereditatem Walteri dicti Jans ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem Petri dicti Bien soen et cum reliquo 

fine ad communem plateam et quam paccionem dictus Petrus Bien soen nunc 

solvere tenetur #primodicto Johanni# ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico de Ghestel filio quondam Pauli dicti de Beke promittens super 

omnia warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 093r 09 do 20-05-1400. 

Rodolphus Hernics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: p) Rodolphus Hernics soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 093r 10 do 20-05-1400. 

Bela wv Johannes gnd Houbraken, haar kinderen Arnoldus en Katherina, 

Engbertus gnd Denkens soen ev Aleijdis, Johannes Denkens soen ev Bela, en 

Walterus van Westerhoven ev Elizabeth, dv voornoemde Bela en wijlen 

Johannes Houbraken, gaven uit aan Willelmus zvw Willelmus Bastart van 

Bucstel een kamp, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, tussen 

voornoemde Willelmus zvw Willelmus Bastarts enerzijds en Jacobus van 

Meijelsvoert en zijn broer Willelmus anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan de plaats gnd die Rijoel; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 15 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Bela te leveren, en na haar 

overlijden aan haar kinderen voornoemde Arnoldus en Katherina en Leonius en 

Beatrix, aan voornoemde Engbertus, Johannes Denkens soen en Walterus en aan 

Johannes zvw Heijlwigis, dv eerstgenoemde  Bela en wijlen Johannes 

Houbraken. Leonius en Beatrix zullen met de uitgifte instemmen. Johannes 

van Kilsdonc beloofde dat zijn zoon, voornoemde Johannes, door hem verwekt 

bij wijlen zijn voornoemde vrouw Heijlwigis, dv voornoemde Bela en wijlen 

Johannes Houbraken, zodra hij meerderjarig is met de uitgifte zal 

instemmen. 

 

Bela relicta quondam Johannis dicti Houbraken #Arnoldus# (dg: cum) 

Katherina eius liberi cum tutore #et# Engbertus dictus Denkens soen 

maritus et tutor legitimus Aleijdis et Johannes Denkens soen maritus et 

tutor Bele sue uxoris et Walterus de Westerhoven maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dictorum Bele et quondam Johannis 

Houbraken quendam campum situm in parochia de Bucstel in loco dicto 

Groter Lijemde inter hereditatem Willelmi filii quondam Willelmi Bastart 

de Bucstel ex uno et inter hereditatem Jacobi de Meijelsvoert et Willelmi 

sui fratris ex alio (dg: prout ibi) tendentem a communi platea ad locum 

dictum die (dg: Rijoel) Rijoel prout ibidem situs est ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum dicto Willelmo filio quondam Willelmi 

Bastarts ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: qu) censu domini fundi 
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exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione quindecim 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda primodicte Bele quoad 

vixerit et post eius decessum dictis Arnoldo Katherine #et Leonio et 

Beatrici# suis liberis et Engberto Johanni Denkens soen Waltero et 

Johanni filio quondam Heijlwigis filie (dg: dicte) primodicte Bele et 

quondam Johannis (dg: Hoi) Houbraken ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et quod ipsi 

(dg: dictos Arnoldum Katherinam) Leonium et Beatricem (dg: et Johannem) 

dictam donationem ad pactum ratam facient observare promisit insuper (dg: 

super omnia dictus) Johannes de Kilsdonc super omnia habita et habenda 

quod ipse dictum Johannem suum filium [ab eodem] et dicta quondam 

Heijlwige sua uxor filia (dg: dictorum) olim dictorum Bele et quondam 

Johannis Houbraken pariter genitum quamcito ad annos sue pubertatis 

pervenerit dicte donacioni ad pactum faciet consentire et perpetue ratam 

servare et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 093r 11 do 20-05-1400. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Henricus van Beke zv Arnoldus en 

Engbertus Denkens soen 78¾ Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over 

een jaar (do 02-02-1402) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia Henrico de Beke filio Arnoldi et 

Engberto Denkens soen septuaginta octo Hollant gulden et [t]res quartas 

partes unius Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a purificatione proxime 

futura ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.094v. 

 quinta post cantate: donderdag 20-05-1400. 

 

BP 1182 p 094v 01 do 20-05-1400. 

Theodericus Lecker droeg over aan Arnoldus gnd die Blake de helft van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Lieshout, tussen kinderen gnd 

Sceenkens Kijnderen enerzijds en Jutta van den Nuwenhuze en haar kinderen 

anderzijds, (2) een stuk land, in Lieshout, tussen Arnoldus van den Broec 

enerzijds en Wautgherus gnd Wauthem van den Zande anderzijds, welke pacht 

voornoemde Theodericus Lecker gekocht had van voornoemde Arnoldus die 

Blake. Gecancelleerd omdat hij niet wilde betalen. 

 

Istud est cancellatum quia noluit solvere. 

Theodericus Lecker medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum! 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Lijeshout 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Lijeshout inter hereditatem 

liberorum dictorum Sceenkens Kijnderen ex uno et inter hereditatem Jutte 

van den Nuwenhuze #et eius liberorum# ex alio atque ex pecia terre sita 

in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi van den Broec ex uno et inter 

hereditatem Wautgheri dicti Wauthem van den Zande ex alio quam paccionem 

duorum modiorum siliginis dictus Theodericus Lecker erga Arnoldum dictum 

die Blake emendo acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit) quas vidimus hereditarie supportavit dicto Arnoldo die Blake 

cum litteris et jure !et occacione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Spina datum quinta 

post cantate. 

 

BP 1182 p 094v 02 do 20-05-1400. 

Walterus zv Theodericus gnd Willems soen van den Laer droeg over aan 

Johannes zvw Mathias van den Laer 1 mud rogge b-erfpacht maat van 

Hilvarenbeek, met Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit 2 mud 

rogge b-erfpacht maat van Hilvarenbeek, die erfg vw Henricus gnd Mijs met 

Lichtmis in Hilvarenbeek moeten leveren aan Katherina gnd Lurings? en haar 
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zusters Hillegondis en Agnes, welke mud rogge Walterus gnd Stijnen 

verworven had van voornoemde Katherina, Hillegondis en Agnes, en welke mud 

voornoemde Walterus vernaderd had van voornoemde Walterus Stijnen. 

 

-. 

Walterus filius Theoderici dicti Willems soen van den Laer (dg: 

hereditariam paccionem) unum modium siliginis mensure de Hildwarenbeke 

hereditarie paccionis solvendum hereditarie purificationis et in 

#Hildwaren# Beke tradendam (dg: ex) de et ex (dg: hereditaria paccione) 

duobus modiis siliginis dicte mensure hereditarie paccionis (dg: qu) quos 

heredes quondam Henrici dicti Mijs solvere tenentur (dg: K) annuatim et 

hereditarie termino solucionis et loco predictis Katherine dicte 

L[?u]rings Hillegondi et Agneti suis sororibus ut dicebat et quem modium 

siliginis (dg: he) hereditarie paccionis Walterus #dictus# Stijnen erga 

dictas Katherinam Hillegondem et Agnetem sorores emendo acquisiverat et 

quem modium siliginis dicte paccionis dictus Walterus erga dictum 

Walterum Stijnen per modum redempcionis e jure proximitatis acquisiverat 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: dicto Thijs va) filio 

qundam Mathie van den Laer promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 094v 03 do 20-05-1400. 

Gheerlacus zvw Lambertus Wijnrics soen verkocht aan Gerardus Kepken zvw 

Walterus van den Poel een stuk land, in Geffen, beiderzijds tussen Johannes 

Kepken van Geffen. 

 

-. 

Gheerlacus filius quondam (dg: Johanni) Lamberti Wijnrics soen peciam 

terre sitam in parochia de Geffen (dg: ad locum dictum) inter hereditatem 

(dg: #quondam# Gerardi) Johannis Kepken de Geffen ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit Gerardo 

Kepken filio quondam Walteri van den Poel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 094v 04 do 20-05-1400. 

Rutgherus gnd Cnode verkocht aan Arnoldus Meijssen zvw Willelmus gnd Bernts 

soen (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd, gnd dat Nuwe Scoer, in 

Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Arnoldus gnd van der Braken 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht Jacobus Scutter korenkoper 

gekocht had van Albertus zv Jordanus gnd Aelbrechts soen van Best, (2) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk beemd, in Oirschot, in de herdgang van 

Straten, tussen kinderen gnd Maes Kijnderen enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, welke pacht voornoemde Jacobus Scutter gekocht had van Johannes 

gnd die Custer nzvw hr Willelmus Vos kanunnik van Oirschot, en welke beide 

pachten voornoemde Rutgherus Cnode verworven had van voornoemde Jacobus 

Scutter. 

 
?Solvit. 

Rutgherus dictus Cnode hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quadam pecia prati dicta dat Nuwe Scoer sita in parochia de 

Oerscot in loco dicto ter Notelen inter hereditatem Arnoldi dicti van der 

Braken ex uno et inter (dg: h) communitatem ex alio quam paccionem (dg: 

Jac Sc) Jacobus Scutter emptori! bladi erga Albertum filium Jordani dicti 

Aelbrechts soen de Best emendo acquisiverat prout in litteris atque 

hereditariam paccionem unius (dg: mod) modii siliginis dicte mensure 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia prati 

sita in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem 
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liberorum dictorum Maes Kijnderen ex uno et inter communitatem (dg: ide) 

ibidem ex alio quam paccionem dictus Jacobus Scutter erga Johannem dictum 

die Custer filium naturalem quondam domini Willelmi Vos canonici 

Oerscottensis emendo acquisiverat prout in litteris et quas pacciones 

unius modii siliginis et unius modii siliginis dictus Rutgherus Cnode 

erga dictum Jacobum Scutter acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Arnoldo Meijssen filio quondam Willelmi dicti Bernts soen 

supportavit cum litteris (dg: et aliis et jure) et jure promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere et sufficere. Testes (dg: da) Tijt et Spina datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1182 p 094v 05 do 20-05-1400. 

Een vidimus maken van 3 brieven, “Albertus zv Jordanus”, “Johannes die 

Custer etc” en “Jacobus Scutter” en voornoemde Arnoldus Meijssen beloofde, 

zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una Albertus filius Jordani et 

altera Johannes die Custer etc et tercia Jacobus Scutter et dictus 

Arnoldus Meijssen promisit super omnia tradere dicto Rutghero ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 094v 06 do 20-05-1400. 

(dg: Petru). 

 

BP 1182 p 094v 07 do 20-05-1400. 

Rodolphus zvw Godefridus gnd die Heilt verkocht aan Otto die Bever zv 

Theodericus gnd Bever alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Godefridus die Heilt resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn moeder Aleijdis. 

 

Rodolphus filius quondam Godefridi dicti die Heilt omnia bona hereditaria 

et parata sibi de morte quondam dicti Godefridi die Heilt sui patris 

successione advoluta et post mortem Aleijdis sue matris successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie vendidit 

Ottoni die Bever filio Theoderici dicti Bever promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Spina 

datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 094v 08 do 20-05-1400. 

Mathijas zvw Johannes Spermer van Os beloofde aan Johannes Broet 29 Engelse 

nobel of de waarde en 17 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1400) te betalen. 

 

Mathijas filius quondam Johannis Spermer de Os promisit super omnia 

Johanni Broet XXIX Engels nobel #seu valorem# ende XVII #gemeijn# placken 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos etc. Testes Tijt et 

Spina datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 094v 09 do 20-05-1400. 

Martinus zvw Johannes gnd Keijsters droeg over aan Engbertus zvw Willelmus 

van den Yvenlaer, tbv diens broer Arnoldus zvw voornoemde Willelmus van den 

Yvenlaer, een lijfrente van 5 oude schilden of de waarde, op het leven van 

voornoemde Martinus te betalen, een helft met Allerheiligen en de andere 

helft op 1 mei, aan hem verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Martinus filius quondam Johannis dicti Keijsters vitalem pensionem 

quinque aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

seu valorem (dg: venditam sibi) solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

Martini et non ultra mediatim omnium sanctorum et mediatim prima die 

mensis maij venditam sibi ab oppido de Busco legitime supportavit (dg: 
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Arnoldo van den Yvenlaer cum litteris et jure promittens super omnia) 

Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer ad opus Arnoldi sui 

fratris filii dicti quondam Willelmi van den Yvenlaer cum litteris et et 
?jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 094v 10 do 20-05-1400. 

Johannes Pulslauwer zvw Henricus Pulslauwer gaf uit aan Johannes gnd 

Heerman zv Johannes gnd Heerman (1) een huis, erf, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd ?Quade Brede?, tussen 

Jordanus van den Broec enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan Wijnricus van Tefelen en met het andere eind aan de gemeint, 

(2) 1/9 deel in een kamp van wijlen Theodericus van den {p.95} Broec, ter 

plaatse gnd Yecscot, naast Nijcholaus van den Broec, te weten het 1/9 deel 

dat ligt naast voornoemde Nijcholaus van den Broec enerzijds en Jordanus 

van den Broec anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan de 

heer van Helmond die gaan uit voornoemd huis, erf, tuin en erfgoederen, een 

cijns aan Arnoldus van Eijndoven die uit voornoemd 1/9 deel gaat, en thans 

voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes Pulslauwer filius quondam Henrici Pulslauwer (dg: quendam 

mansum) domum aream et ortum ac hereditates sibi adiacentes sitos in 

parochia de Rode sancte Ode juxta locum dictum ?Quade Brede? (dg: inter 

hereditatem Wijnrici de Tefelen ex uno et) inter hereditatem Jordani van 

den Broec ex uno (dg: tendentes cum) et inter communitatem ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem (dg: dicti) Wijnrici de Tefelen et 

cum reliquo fine ad communitatem atque nonam partem ad se spectantem in 

quodam campo quondam (dg: The) Theoderici van den  

 

1182 p.095r. 

 quinta post cantate: donderdag 20-05-1400. 

 in crastino Potentiane virginis anno CCCC: donderdag 20-05-1400. 

 

BP 1182 p 095r 01 do 20-05-1400. 

Broec sito in loco dicto Yecscot iuxta hereditatem Nijcholai van den 

Broec (dg: ex uno et inter) scilicet illam nonam partem que sita est (dg: 

inter hereditatem) contigue iuxta dictam hereditatem dicti (dg: q) 

Nijcholai van den Broec ex uno et inter hereditatem Jordani van den Broec 

ex [alio] ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni dicto (dg: 

Heerk) Heerman filio Johannis dicti Heerman ab eodem hereditarie 

possidendos pro censibus domino de Helmont ex dictis domo area orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus et pro censu Arnoldo de Eijndoven ex 

dicta nona parte de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Tijt et Spina datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 095r 02 do 20-05-1400. 

Godefridus Donnecop beloofde aan Arnoldus Sceijdemaker 16 Engelse nobel of 

de waarde met Pinksteren over een jaar (zo 22-05-1401) te betalen. 

 

Godefridus Donnecop promisit super omnia (dg: Reijnero) #Arnoldo# 

Sceijdemaker XVI Engels nobel seu valorem a penthecostes proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 095r 03 do 20-05-1400. 

Godefridus van Os en Katherina, kvw Hermannus van Os zvw hr Godefridus van 

Os ridder, verkochten aan Johannes Pulslauwer zvw Henricus Pulslauwer een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 
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leveren, gaande uit een hoeve, gnd te He.ecam, van wijlen voornoemde 

Hermannus van Os, in Sint-Oedenrode, beiderzijds tussen ....... ....... zvw 

hr Emondus Rover, reeds belast met de grondcijns. 

 

{Bij de hoek van dit contract, rechtsonder, is nadrukkelijk een deel met 

inkt onleesbaar gemaakt}. 

Godefridus de Os et Katherina liberi quondam Hermanni de Os filii quondam 

domini Godefridi de Os militis cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni 

Pulslauwer filio quondam Henrici Pulslauwer hereditariam paccionem duorum 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicto te He.ecam 

#dicti quondam Hermanni de Os# sito in parochia de Rode sancte Ode inter 

hereditatem ....... ....... filii quondam domini Emondi Rover ex utroque 

latere coadiacentem et ex attinentiis eiusdem mansi singulis [et 

universis quocumque locorum consistentibus] promittentes cum tutore 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: de) aliam 

deponere excepto censu domino fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datunm supra. 

 

BP 1182 p 095r 04 do 20-05-1400. 

Ze kunnen voornoemde pacht terugkopen tussen nu en Lichtmis over 2 jaar (vr 

02-02-1403), elke mud met 38 nieuwe Gelderse gulden, zoals die vandaag in 

de beurs gaan of de waarde, en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gerardus 

van Eijcke, Rodolphus van de Broek, Arnoldus Hoernken en Robbertus van 

Neijnsel. 

 

A. 

Et poterint redimere dicti Godefridus et Katherina seu eorum alter seu 

eorum heredes dictam paccionem ad spacium (dg: ..) infra hinc et 

purificationis proxime futurum et per spacium duorum annorum a 

purificationis proxime futuro sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente quemlibet modium dicte paccionis cum triginta octo novis Gelre 

gulden quales pro presenti ad bursam communiter currunt seu valorem et 

cum paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus 

dicti! scabinis Gerardo de Eijcke Rodolpho de Palude Arnoldo (dg: de) 

Hoernken (dg: d.) Robberto de Neijnsel datum in crastino Potentiane 

virginis hora vesperarum anno CCCC. 

 

BP 1182 p 095r 05 do 20-05-1400. 

Theodericus van Emmichoven zvw Willelmus van Emmichoven beloofde aan 

voornoemde Godefridus en Katherina van voornoemde pacht van 2½ mud binnen 

voornoemde termijn 1½ mud te lossen met eigen penningen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid als hierboven. 

 

A. 

Theodericus de Emmichoven (dg: promisit) filius quondam Willelmi de 

Emmichoven promisit super habita et habenda fide prestita dictis 

Godefrido et Katherine quod ipse de dicta paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis quitabit cum suis propriis denariis dicto spacio 

pendente unum et dimidium modios siliginis hereditarie paccionis sic quod 

eis et supra dicta contrapignora dampna exinde non eveniant. Testes datum 

et actum ut supra. 

 

BP 1182 p 095r 06 do 20-05-1400. 

(dg: Baudekinus Daems soen en zijn zoon Ghibo beloofden aan Johannes van de 

Kelder 26 Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1400) te betalen). 

 

(dg: Baudekinus Daems soen et Ghibo eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Penu XXVI Stramproedsche gulden seu valorem ad 
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nativitatis Domini proxime futurum persolvendos) {doorgehaald met 2 

schuine strepen en een golvende lijn}. 

 

BP 1182 p 095r 07 do 20-05-1400. 

Baudekinus Daems soen en zijn zoon Ghisbertus beloofden aan Johannes van de 

Kelder, gedurende 2 jaar, elk jaar met Kerstmis, 26 Stramprooise gulden of 

de waarde te betalen, en de zegedijken en waterlaten te zullen onderhouden, 

die behoren bij 9 morgen land van wijlen Matheus Becker, in Lithoijen, nu 

behorend aan voornoemde Johannes. 

 

(dg: Johannes dictus) Baudekinus Daems soen et Ghisbertus eius filius 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Johanni de Penu ad spacium duorum annorum proxime futurorum anno quolibet 

eorundem duorum annorum XXVI Stramproetsche gulden seu valorem 

nativitatis Domini et pro primo solucionis (dg: a) nativitatis Domini 

proxime futurum et quod (dg: a) zegediken et aqueductus spectantes ad 

novem iugera terre quondam Mathei Becker sita in Lijttoijen nunc ad 

dictum Johannem spectantia dictis duobus annis durantibus (dg: cum) ad 

jus coloni et (dg: ad) cum zicht et zeijssen in bona disposicione 

observabunt sic quod dicto Johanni dampna exinde (dg: s) non eveniant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 095r 08 do 20-05-1400. 

Johannes zvw Adam Heijlen soen van Hijnen verkocht aan Mijchael zv 

Reijnerus gnd Enode en Heijlwigis dvw voornoemde Adam 1/3 deel in een 

hofstad, in Rosmalen, in Hijnen, beiderzijds tussen gemene wegen, geheel de 

hofstad belast met 22 schelling33 geld aan de broederschap van de H.Maagd-

Maria in de kerk van Den Bosch. 

 

Johannes filius quondam Ade Heijlen soen de Hijnen terciam partem ad se 

spectantem in quodam domistadio sito #in parochia de Roesmalen# in (dg: 

Hij) Hijnen inter (dg: hereditatem communem s) communes plateas ex 

utroque latere coadiacentes ut dicebat hereditarie vendidit Mijchaeli 

(dg: et Heijlwi) filio Reijneri dicti Enode et Heijlwigi filie dicti 

quondam Ade promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: oneribus exinde solvendis) XXII! solidis monete 

confraternitati beate Marie virginis #in ecclesia de Busco# (dg: exinde) 

ex dicto integro domistadio de jure solvendis. Testes Tijt et Wolph datum 

supra. 

 

BP 1182 p 095r 09 do 20-05-1400. 

(dg: Henricus nzvw Thomas nzvw Henricus Maes soen van Hijntham). 

 

{Geheel doorgehaald met een golvende lijn:} Henricus filius naturalis 

quondam Thome filii (dg: quondam) naturalis quondam Henrici Maes soen de 

Hijntham. 

 

BP 1182 p 095r 10 do 20-05-1400. 

Albertus Last beloofde aan Ghibo Jacobs soen 12½ Gentse nobel of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Albertus Last promisit super omnia Ghiboni Jacobs soen (dg: XII) XII et 

dimidium Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 095r 11 do 20-05-1400. 

{Nadrukkelijk met inkt onleesbaar gemaakt of sterk vervuild}. 

01 ....... ....... ....... ....... ....... #....... ....... ....... ....... 

quondam Engberti Ludinc de .......# ....... ....... ....... ....... ....... 

                         
33 Zie bestand: “buDB Hintham 20 s G Lijsscap zv T v Hijnen J Daems v Hinen”. 
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sedecim lopinos siliginis ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

02 ....... capones ....... ....... ....... ....... ....... ....... suis 

attinentiis dicta ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

03 ....... ....... dictam ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

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

04 Willelmi ...sen soen ....... capones (dg: .......) ....... ....... 

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

05 ad opus ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

..eijsen soen ....... 

06 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... eius 

filius indivisi super omnia ....... ....... ....... ....... 

07 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

liberorum eiusdem ?Erenberti Ludinc ....... ....... ....... 

08 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... non 

presument se jus in premissis ....... ....... quod dictus ....... ....... 

09 ....... ....... ....... dictorum Johannis et ....... ....... ....... 

premissa d..... possidebit ?quoad ?vixerit et cum ambo mortui fuerint extunc 

premissa devol[ventur] ....... 

10 ....... ....... ....... ....... ....... genitos et generandos. Testes 

datum supra. 

 

1182 p.096v. 

 quinta post cantate: donderdag 20-05-1400. 

 anno CCCC in crastino Potentiane: donderdag 20-05-1400. 

 

BP 1182 p 096v 01 do 20-05-1400. 

Henricus van der Voert van Hezewijc verkocht aan Aleijdis dvw Nijcholaus 

van Heelwijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in een stuk land, gnd den 

Aftersten Acker, van wijlen Johannes Spierinc van Hezewijc, in Heeswijk, 

tussen kvw voornoemde Johannes Spijerinc enerzijds en kvw Walterus Scots en 

Ghibo van der Voert anderzijds, deze helft reeds belast met 2 hoenderen. 

 

Henricus van der Voert de (dg: Heze) Hezewijc hereditarie vendidit 

Aleijdi filie quondam Nijcholai de Heelwijc hereditariam paccionem 

dimidii! siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex (dg: pecia ter) medietate ad dictum venditorem 
!in (dg: quo) quadam pecia terre dicta den Aftersten Acker quondam 

Johannis Spierinc de Hezewijc sita in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Johannis Spijerinc ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Walteri Scots et hereditatem Ghibonis van 

der Voert ex alio promittens super omnia (dg: w) habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus (dg: pul) pullis 

ex dicta medietate prius solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et 

Wolph datum quinta post cantatur. 

 

BP 1182 p 096v 02 do 20-05-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1400) met 21 Stramprooise gulden of de waarde en de pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Arnoldus Hoernken en mr Johannes van Best. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a nativitatis Johannis 

proxime futuro sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum (dg: XXV) XXI Stramproetsche gulden seu valorem et cum 

paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus dictis 

scabinis Arnoldo Hoernken magistro Johanne de Best datum anno CCCC in 

crastino Potentiane hora vesperarum. 

 

BP 1182 p 096v 03 do 20-05-1400. 

Ghibo van der Voert van Hezewijc verkocht aan Aleijdis dvw Nijcholaus van 
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Heelwijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de helft in een beemd, in Heeswijk, naast het 

water gnd die Aa enerzijds en erfgoed gnd die Mengers Donc anderzijds, 

geheel de beemd reeds belast met 5½ schelling gemeen paijment. 

 

Ghibo van der Voert de Hezewijc hereditarie vendidit Aleijdi filie 

quondam Nijcholai de Heelwijc hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam 

p[ra]to [s]ito in parochia de Hezewijc juxta aquam dictam die Aa (dg: 

inter) ex uno et inter hereditatem dictam die Mengers Donc ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque et dimidio solidis communis 

pagamenti ex dicto integro prato de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 096v 04 do 20-05-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1400) met 21 Stramprooise gulden of de waarde en de pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid als hierboven. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a nativitatis Johannis 

proxime futuro sine medio sequentium semper dicto spatio pendente cum XXI 

Stramproetsche gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis ut in 

forma. Acta et presentibus ut in contractu immediate. 

 

BP 1182 p 096v 05 do 20-05-1400. 

Henricus Ysvogel droeg over aan zijn zoon Nijcholaus voor de duur van het 

leven van voornoemde Henricus een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Mees Broec, tussen Willelmus gnd Costers soen van Orthen enerzijds en de 

dijk gnd zegedijk anderzijds. 

 

Henricus Ysvogel (dg: suum usufructum) peciam terre sitam in (dg: 

parochia de Mere) jurisdictione de Merewijc in loco dicto Mees Broec 

inter hereditatem Willelmi dicti Costers soen de Orthen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) aggerem dictum zegedike ex alio ut dicebat supportavit 

Nijcholao suo filio ab eodem Nijcholao ad vitam dicti Henrici sui patris 

possidendam promittens super omnia ratam servare tali condicione (dg: 

quod) quod cum dictus Henricus viam universe carnis fuerit ingressus quod 

extunc presens supportatio exspirabit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 096v 06 do 20-05-1400. 

Voornoemde Nijcholaus droeg voornoemd stuk land over aan Mechtildis ev 

Hermannus Sticker, tbv voornoemde Hermannus, voor de duur van het leven van 

voornoemde Henricus Ysvogels. 

 

Dictus Nijcholaus dictam peciam terre supportavit Mechtildi uxori 

Hermanni Sticker ad opus eiusdem Hermanni ab eodem Hermanno ad vitam 

dicti Henrici Ysvogels et non ultra possidendam promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 096v 07 do 20-05-1400. 

Henricus nzvw Thomas nzvw Henricus Maes soen van Hijntham verkocht aan 

Johannes Keijser 1/3 deel, dat aan wijlen voornoemde Henricus Maes 

behoorde, in een broekland gnd dat Elswas, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Petrus Ludincs enerzijds en Henricus Keijser anderzijds, met 

een eind strekkend aan een hofstad van wijlen voornoemde Henricus Maes soen 

en met het andere eind aan voornoemde Henricus Keijsers, dit 1/3 deel 

belast met 6 schelling gemeen paijment. 
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Henricus filius naturalis quondam Thome filii naturalis quondam Henrici 

Maes soen de Hijntham terciam partem que ad dictum quondam Henricum Maes 

spectabat in quadam palude dicta dat Elswas sita in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum Hijnen inter hereditatem Petri Ludincs ex uno et inter 

hereditatem Henrici Keijser (dg: t-) ex alio tendente cum uno fine ad 

domistadium dicti quondam Henrici Maes soen et cum (dg: cum) reliquo fine 

ad hereditatem dicti Henrici Keijsers !ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Keijser promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex solidis communis pagamenti ex (dg: -inde solvendis) 

dicta tercia parte solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 096v 08 do 20-05-1400. 

Mr Johannes van der Moelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Johannes van der Moelen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 096v 09 do 20-05-1400. 

Thomas van Hijnen en Arnoldus Roelofs soen ev Elizabeth dvw Johannes van 

der Hamsvoert deden tbv Henricus nzvw waarschijnlijk van: óf van een nzvw 

Henricus Maes soen afstand van (1) een huis, erf en tuin van wijlen 

Henricus Maes soen van Hijntham, waarin wijlen voornoemde Henricus woonde, 

in Hintham, ?naast een ander huis en tuin van voornoemde wijlen Henricus, 

naast Henricus Genen en Lambertus van den Arennest enerzijds en Mathijas zv 

Marcelius van Eirde anderzijds, (2) 3 lopen land van wijlen voornoemde 

Henricus, gelegen naast eerstgenoemd huis en tuin, (3) een stuk land, ter 

plaatse gnd ?Dalfs Hoevel, naast Petrus Ludinc, welk stuk land behoorde aan 

wijlen voornoemde Henricus Maes soen, (4) een hofstad en broekland, gnd 

Elswas, van wijlen voornoemde Henricus, naast laatstgenoemd stuk land, (5) 
?1 morgen land van wijlen voornoemde Henricus, ter plaatse gnd op die 

Slagen, naast Arnoldus Stamelart van de Kelder, (6) een erfgoed gnd dat 

Peters Lijvelt, van wijlen voornoemde Henricus, in Hintham, dat wijlen 

voornoemde Henricus verworven had van de stad Den Bosch, (7) andere 

goederen, die wijlen voornoemde Henricus in zijn testament vermaakt had aan 

zijn natuurlijke zoon waarschijnlijk Henricus. 

 

Thomas de Hijnen et Arnoldus Roelofs soen maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis van der Hamsvoert super domo et area et 

orto quondam Henrici Maes soen de Hijntham in quibus idem quondam 

Henricus inhabitabat sitis in Hijntham !inter (dg: hereditatem) alios 

domum et ortum eiusdem quondam Henrici sitos ibidem (dg: ex) contigue 

juxta hereditatem Henrici Genen Lamberti van den Arennest ex uno et inter 

hereditatem Mathije filii Marcelii de Eirde ex alio item super tribus 

lopinatis terre dicti quondam Henrici primodictis domo et orto 

adiacentibus atque !ex pecia terre sita in loco dicto ?Dalfs Hoevel 

contigue iuxta hereditatem Petri Ludinc et que pecia terre spectabat ad 

dictum quondam Henricum Maes soen atque super domistadio et palude dicta 

Elswas dicti quondam Henrici iamdicte pecie terre adiacente insuper super 
?uno iugere terre (dg: p) [dicti quondam He]nrici sito in loco dicto op 

die Slagen contigue iuxta hereditatem Arnoldi Stamelart de Penu necnon 

super quadam hereditate dicta dat Peter[s] Lijvelt dicti quondam Henrici 

sita in Hijntham quam (dg: primo) dictus quondam Henricus erga [oppi]dum 

de Busco acquisiverat et super aliis bonis que dictus quondam Henricus 

....... ....... ....... ....... suo filio naturali in suo testamento 

legaverat [ut di]cebant ad opus Henrici filii naturalis dicti quondam 

(dg: .......) ....... ....... quondam Henrici ....... Maes soen 

renunciaverunt ....... ....... Testes (dg: d) Vlochoven et Wolph datum 

supra. 

 

1182 p.097r. 

 quinta post cantate: donderdag 20-05-1400. 
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 sexta post cantate: vrijdag 21-05-1400. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 28-05-1400. 

 

BP 1182 p 097r 01 do 20-05-1400. 

Petrus zvw Rodolphus gnd Roef Scijndelman van Vechel verkocht aan Egidius 

zv Egidius Boefken een stuk land, in Veghel, tussen Willelmus Denkens soen 

enerzijds en voornoemde Egidius zv Egidius gnd Buefken anderzijds. 

 

Petrus (dg: Roefs soen de Vechel) filius quondam Rodolphi dicti Roef 

Scijndelman (dg: poa) de Vechel peciam terre sitam in parochia de Vechel 

inter hereditatem Willelmi Denkens soen ex uno et inter hereditatem 

Egidii filii Egidii dicti (dg: Buef) Buefken ex [alio] (dg: hereditatem 

ve) hereditarie vendidit dicto Egidio filio Egidii Boefken promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Vlochoven et 

[W]olp[hart] datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 097r 02 do 20-05-1400. 

Wautgherus zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van Lijemde verkocht aan 

zijn broer Willelmus (1) 1/5 deel in 2 dagmaten beemd, in Boxtel, in Groot 

Liemde, tussen wijlen Henricus Scutken enerzijds en Nijcholaus van Berze 

anderzijds, (2) 1/5 deel in de helft van een stuk beemd aldaar, tussen 

voornoemde Nijcholaus van Berze enerzijds en wijlen Johannes Nouden en zijn 

medeërfgenamen anderzijds, welke helft jaarlijks gedeel wordt tegen de 

andere helft, belast met de grondcijns. 

 

Wautgherus filius quondam Nijcholai dicti Coel Wautghers soen de Lijemde 

(dg: pe quinque) quintam partem ad se spectantem in duabus diurnatis 

prati sitis in parochia de Bucstel in jurisdictione dicta dingbanc Groter 

Lijemde inter hereditatem quondam Henrici Scutken ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Berze ex alio atque quintam partem ad se 

spectantem in medietate pecie prati site ibidem inter hereditatem dicti 

Nijcholai de Berze ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Nouden et 

suorum coheredum ex alio et que medietas annuatim dividitur contra 

reliquam medietatem eiusdem pecie prati hereditarie vendidit Willelmo suo 

fratri promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 097r 03 do 20-05-1400. 

Arnoldus nzv hr Sijmon van den Broec priester droeg over aan hr Adam van 

Mierde, tbv hr Gerlacus van Ghemert investiet van de kerk van Sint-Petrus 

van Vught, een huis, hofstad en tuin aan het eind ervan gelegen, onder de 

vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen Arnoldus van den Hoernic enerzijds en 

Henricus Eijcsken anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van 

Sint-Oedenrode, en met het andere eind aan de gemene weg, aan voornoemde hr 

Sijmon, tbv zijn voornoemde natuurlijke zoon Arnoldus, verkocht door 

Johannes Roetart ev Aleijdis dvw Gerardus Cornet. 

 

Arnoldus filius naturalis domini Sijmonis van den Broec presbitri domum 

et domistadium ac ortum sibi ad finem adiacentem (dg: sitos in parte) et 

ad hoc spectantem sitos infra libertatem de Rode sancte Ode inter 

hereditatem Arnoldi van den Hoernic ex uno et inter hereditatem Henrici 

Eijcsken ex alio tendentes cum uno fine ad communitatem de Rode et cum 

reliquo fine ad communem plateam venditos dicto domino Sijmoni ad opus 

dicti Arnoldi sui filii naturalis a Johanne Roetart marito et tutore 

legitimo Aleijdis sue uxoris filie quondam Gerardi Cornet ut dicebat 

hereditarie supportavit #domino# Ade de Mierde ad opus domini Gerlaci de 

Ghemert (dg: presbitri ...) investiti ecclesie sancti Petri de Vucht 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 097r 04 do 20-05-1400. 

Ghibo zv Ghibo Kesselman beloofde aan Godefridus Ommaet alias gnd Colner 12 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1400) te 

betalen. 

 

Ghibo filius Ghibonis Kesselman promisit super omnia Godefrido Ommaet 

alias dicto Colner XII Engels nobel [seu] valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 097r 05 do 20-05-1400. 

Hermannus Loden soen beloofde aan Ghibo van Creijel 50 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren over 3 jaar (zo 03-06-1403) te betalen. 

 

Hermannus Loden soen promisit super omnia Ghiboni de (dg: Tuijl L) 

Creijel L novos Gelre gulden vel valorem (dg: ad) a festo penthecostes 

proxime futuro ultra 3-s annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 097r 06 do 20-05-1400. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Ghibo gedurende 3 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1400), elk jaar met Pinksteren 5 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Ghiboni ad spacium trium annorum festum penthecostes proxime futurum sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum quinque novos Gelre 

gulden vel valorem et pro primo solucionis termino a festo pehtecostes 

proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 097r 07 do 20-05-1400. 

(dg: Robbertus van Neij). 

 

(dg: Robbertus de Neij). 

 

BP 1182 p 097r 08 vr 21-05-1400. 

Elizabeth wv Theodericus gnd Zoetmelc de jongere droeg over aan haar 

dochters Elizabeth, Ermegardis en Theoderica haar vruchtgebruik in de 

helft, die aan wijlen voornoemde Theodericus Zoetmelc gekomen was na 

overlijden van zijn tante Jutta evw Gerardus gnd Mostart, in een b-erfcijns 

van 10 pond geld, met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

b-erfrente van 23 regalen, die Johannes zvw Johannes zvw Johannes zvw Lucas 

van Erpe beurde, gaande uit goederen gnd Tasse, in Woensel, welke cijns van 

10 pond wijlen voornoemde Gerardus Mostart gekocht had van voornoemde 

Johannes zvw Johannes zvw Johannes zvw Lucas van Erpe. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici dicti Zoetmelc junioris cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in medietate que dicto quondam 

Theoderico (dg: de m) Zoetmelc de morte quondam Jutte sue matertere 

uxoris olim Gerardi quondam dicti Mostart successione fuerat advoluta in 

hereditario censu decem librarum monete solvendo hereditarie nativitatis 

Johannis et in Busco tradendo ex annuo et hereditario redditu viginti 

trium regalium boni auri et iusti ponderis quem redditum (dg: dictus) 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Johannis filii quondam 

Luce de Erpe solvendum habuit anno quolibet hereditarie in bonis dictis 

Tassche sitis in parochia de Woensel et ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis quem 

censum decem librarum dictus quondam Gerardus Mostart erga dictum 

Johannem filium quondam Johannis filii quondam Johannis filii quondam 

Luce de Erpe emendo acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit) #quas vidimus# legitime supportavit Elizabeth [Er]megardi et 

Theoderice suis filiabus promittens cum tutore #super omnia# ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Wolph 
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datum sexta post cantate. 

 

BP 1182 p 097r 09 vr 28-05-1400. 

Voornoemde Elizabeth, Ermgardis en Theoderica, dvw Theodericus Zoetmelc de 

jongere, verkochten voornoemde helft van de cijns aan Heijlwigis dvw 

Zanderus gnd Coelners. Zij, en met hen hun moeder Elizabeth, beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Dicte Elizabeth Ermgardis et Theoderica filie quondam Theoderici Zoetmelc 

junioris cum tutore dictam medietatem dicti census hereditarie 

vendiderunt Heijlwigi filie quondam Zanderi dicti Coelners supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes cum tutore (dg: indivisi si) et cum eis 

Elizabeth mater earundem filiarum indivise super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem (dg: dep) in dicta medietate dicti census 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes Loze et Wolph datum in 

crastino ascensionis. 

 

BP 1182 p 097r 10 vr 28-05-1400. 

Godefridus Mostart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Mostart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 097r 11 vr 28-05-1400. 

Een vidimus maken van een vidimus die begint met “Wij Arnoldus van Waderle 

en Ghisbertus Lijscap de jongere etc” en voornoemde 3 dochters en ....... 

droegen over aan Heijlwigis dvw Zanderus Colmer hun recht in voornoemde 

vidimus, voor zover het betreft de laatste brief die in die vidimus is 

opgenomen, beginnend met “Johannes zvw Johannes zvw Johannes zv Lucas van 

Erpe”. 

 

Et fiet vidimus de vidimus incipiente nos Arnoldus de Waderle et 

Ghisbertus Lijscap junior etc et dicte tres filie et ....... cum tutore 

totum jus eis in dicto vidimus competentem (dg: sup) scilicet in quantum 

concernit ultimam litteram in dicto vidimus conscriptam incipiente 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Johannis filii Luce de 

Erpe etc supportaverunt Heijlwigi filie quondam Zanderi (dg: K) Colmer. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.098v. 

 sexta post cantate: vrijdag 21-05-1400. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 28-05-1400. 

 

BP 1182 p 098v 01 vr 21-05-1400. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Gerardus van Abruggen, tbv hem en zijn 

kinderen Theodericus en Beatrix, dat een kamp gnd Vrancken Kempken, in de 

dingbank van Empel en Meerwijk, ter plaatse gnd Loekeren, tussen Hermannus 

Peters soen enerzijds en Danijel zv Gerardus van Driel anderzijds, welk 

kamp voornoemde Robbertus verworven34 had van voornoemde Gerardus van 

Abruggen en diens kinderen Theodericus en Beatrix, direct na overlijden van 

voornoemde Robbertus en Katherina dvw Henricus van Berlikem, teruggaat naar 

voornoemde Gerardus, Theodericus en Beatrix. Noch erfg of opvolgers van 

voornoemde Robbertus noch erfg of opvolgers van voornoemde Katherina zullen 

rechten in dit kamp doen gelden doordat voornoemde Robbertus en Katherina 

het bezaten, bezitten en zullen bezitten gedurende hun leven, noch doordat 

voornoemde Robbertus het kamp verworven heeft van voornoemde Gerardus van 

Abruggen, Theodericus en Beatrix, noch op basis van de brief daarvan. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia habita et habenda Gerardo de 

Abruggen ad opus sui et ad opus Theoderici et Beatricis (dg: sui) 

                         
34 Zie ← BP 1182 p 080v 11 za 01-05-1400, verkoop van het kamp. 
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liberorum eiusdem Gerardi quod (dg: nec here) quidam campus dictus 

Vrancken Kempken situs in jurisdictione de Empel et de !de Merewijc ad 

locum dictum (dg: Loeke) Loekeren inter hereditatem Hermanni Peters soen 

ex uno (dg: et inter) et inter hereditatem Danijelis filii Gerardi de 

Driel ex alio quem campum dictus Robbertus erga dictos Gerardum de 

Abruggen et Theodericum et Beatricem eius liberos acquisiverat ut dicebat 

statim post obitum dicti Robberti et Katherine sue uxoris filie quondam 

Henrici de Berlikem #amborum# ad dictos Gerardum Theodericum et Beatricem 

eius liberos devolvetur revertetur et (dg: s) cum jure plenitudine 

succedet et quod nec heredes nec (dg: dicte) successores dicti Robberti 

nec heredes nec successores dicte Katherine post obitum dictorum Robberti 

et Katherine amborum numquam presument se jus habere in dicto campo super 

et ex eo quod dicti Robbertus et Katherina (dg: conti) coniuges 

possederunt et possident ac possidebunt ad vitam eorundem Robberti et 

Katherine amborum nec etc super et ex eo quod dictus Robbertus dictum 

campum erga dictos Gerardum de Abruggen Theodericum et Beatricem 

acquisivit nec vigore litterarum super huiusmodi acquisitione confectarum 

salvis tamen dictis Robberto et Katherine sue uxori hoc quod ipsi (dg: 

se) #Robbertus et Katherina# ac eorum alter diutius vivens dictum campum 

habebunt et possidebunt ac eodem frumentur pacifice et g..ote juxta omnem 

continentiam pretactarum litterarum quamdiu ipsi Robbertus et Katherina 

seu eorum alter vixerint seu vixerit in humanis. Testes Spina et Wolph 

datum sexta post cantate. 

 

BP 1182 p 098v 02 vr 21-05-1400. 

Jacobus zvw Wautgherus Beirtkens van Eijndoven en zijn vrouw Mechtildis dv 

Ghiselbertus gnd Beertken van den Kerchove, door wijlen voornoemde 

Ghisbertus verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Arnoldus van den 

Loo, droegen over aan Johannes van Best clericus, tbv Elizabeth dvw Egidius 

Scoenmaker en haar natuurlijke kinderen bij haar verwekt of nog te 

verwekken door hr Godefridus van den Velde dekaan van Woensel, een 

lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, op het leven van eerstgenoemde 

Mechtildis met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit een beemd, ter 

plaatse gnd in den Antberch, in Breugel, tussen Arnoldus Luden soens 

enerzijds en Johannes Dommekoten anderzijds, welke lijfpacht eerstgenoemde 

Mechtildis verworven had van Andreas Verkenman. 

 

Jacobus filius quondam Wautgheri Beirtkens de Eijndoven maritus legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie !filie legitime Ghiselberti dicti Beertken 

van den Kerchove ab eodem quondam Ghisberto et quondam Mechtilde sua 

uxore filia quondam Arnoldi van den Loo pariter genite et dicta 

Mechtildis cum eodem tamquam cum suo tutore vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Zonne solvendam anno quolibet ad vitam 

primodicte Mechtildis et non ultra purificationis et in parochia de Zonne 

tradendam ex quodam prato sito in loco dicto in den Antberch in parochia 

de Broegel inter hereditatem Arnoldi Luden soens ex uno et inter 

hereditatem Johannis Dommekoten ex alio quam pensionem primodicta 

Mechtildis erga Andream Verkenman acquisiverat ut dicebant legitime 

supportaverunt #Johanni de Best clerico ad opus# Elizabeth filie quondam 

Egidii Scoenmaker (dg: ad opus sui) et ad opus puerorum suorum naturalium 

ab ea et domino Godefrido van den (dg: Kerchoeven) Velde decano 

Woencellense pariter genitorum #et generandorum# promittentes indivisi 

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

Ghisbertus et Ghisbertus datum sexta post cantate. 

 

BP 1182 p 098v 03 vr 21-05-1400. 

Ghibo zvw Johannes Luijten soen van Eirde verkocht aan zijn zuster Luijta 

dvw voornoemde Johannes een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

stuk land, in Veghel, tussen kvw Willelmus zvw Jacobus Vrieze van Vechel 

enerzijds en de gemeint van Veghel anderzijds, reeds belast met de 
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grondcijns. 

 

Ghibo filius quondam Johannis Luijten soen de Eirde hereditarie vendidit 

(dg: Luijte) Luijte sue sorori filie dicti quondam Johannis hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pe) domo et orto et pecia 

terre sibi adiacente sitis in parochia de Vechel (dg: ad locum) inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi filii quondam Jacobi Vrieze de 

Vechel ex uno et inter communitatem de Vechel ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes (dg: 

Lucas) Vlochoven et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 098v 04 vr 21-05-1400. 

Theodericus Berwout maande35 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

25 oude schilden, die Theodericus Buc beloofd had met Pasen te betalen aan 

voornoemde Theodericus Berwout gaande uit het ambt van de vorsterij van 

voornoemde Theodericus Buc in de stad Den Bosch, geheel het deel en al het 

recht, aan voornoemde Theodericus Buc behorend, in de Gevangenpoort van de 

stad Den Bosch en alle goederen van voornoemde Theodericus Buc. 

 

Theodericus Berwout hereditarium censum viginti quinque denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum (dg: promisso) quem (dg: 

di) Theodericus Buc promisit se daturum et soluturum (dg: ?vagi) dicto 

Theoderico Berwout hereditarie pasche ex officio preconis dicte 

communiter (dg: vos) vorsterij dicti Theoderici Buc in oppido de 

Buscoducis atque ex toto! parte et omni jure ad dictum Theodericum Buc 

spectantibus in porta captivorum oppidi de Buscoducis et eius attinentiis 

(dg: s) universis insuper ex omnibus et singulis bonis prefati Theoderici 

Buc quocumque locorum sitis prout in litteris monuit de 3 (dg: lib) 

annis. 

 

BP 1182 p 098v 05 vr 28-05-1400. 

Ludolphus van Boemel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

25 oude schilden, aan Johannes zv Theodericus Berwout, tbv voornoemde 

Ludolphus, overgedragen. 

 

Ludolphus de Boemel hereditarium censum viginti quinque denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum supportatum (dg: sibi a) 

Johanni filio Theoderici Berwout ad [opus] dicti Ludolphi prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Loze et Wolphart datum in crastino 

ascensionis. 

 

BP 1182 p 098v 06 ±vr 28-05-1400. 

Nijcholaus gnd Coel van der Hamsvoert van Dijnter verkocht aan Henricus 

Hartman een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Dinther te leveren, gaande uit (1) een kamp met gebouwen, in Dinther, ter 

plaatse gnd aen Gheen Boege, tussen een ?gemene steeg enerzijds en Metta 

gnd A..s anderzijds, reeds belast met ?1 ?penning cijns, (2) een stuk land, 

gnd die Cloet, in H......, ter plaatse gnd Reijtsel, tussen Johannes die 

Jonger? enerzijds en een gemene weg anderzijds, dit stuk land reeds belast 

met een b-erfpacht van .. lopen rogge, Bossche maat. 

 

Nijcholaus dictus Coel van der (dg: Hamsfoer) Hamsvoert de Dijnter 

hereditarie vendidit Henrico Hartman hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Dijnter tradendam ex (dg: d.. et p) quodam campo cum 

suis edificiis sito in parochia de Dijnter ad locum dictum aen Gheen 

                         
35 Zie ← BP 1180 p 381r 08 vr 10-12-1395, maning van een even grote cijns 

uit dezelfde onderpanden. 



Bosch’ Protocol jaar 1400 04. 140 

Boege inter [?communem] stegam ex uno et inter hereditatem Mette dicte 

A..s ex alio atque ex pecia terre dicta die Cloet sita in H...... ad 

locum dictum Reijtsel inter hereditatem Johannis die Jonger? ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens [?super omnia?] (dg: 

warandiam si.) habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

[exceptis] ?uno ?denario census ex dicto campo et ....... ....... ....... 

(dg: .....) lopinorum siliginis dicte mensure ex dicta pecia terre prius 

so[lvendis] et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Loze et 

Wolph datum in crastino (dg: sacramenti) ........ 

 

1182 p.099r. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 28-05-1400. 

 sabbato post ascensionem: zaterdag 29-05-1400. 

 

BP 1182 p 099r 01 vr 28-05-1400. 

Arnoldus van Dickelaer verkocht aan Henricus van Merlaer de oudere zv 

Rodolphus van Merlaer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Uden, 

ter plaatse gnd die Aude Dickelaerse Beemt, tussen Johannes van Dickelaer 

bv voornoemde verkoper enerzijds en Leonius zv Henricus van Dickelaer 

anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in Uden?, ter plaatse gnd Neder Goer, 

tussen Hermannus Coenen enerzijds en Jacobus van Merlaer anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de (dg: Dig) Dickelaer hereditarie vendidit Henrico de Merlaer 

seniori filio (dg: Mathei) Rodolphi de Merlaer he[reditariam] paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: prato dicto den) uno bonario 

prati s[ito in] parochia de Uden ad locum dictum die Aude Dickelaerssche 

Beemt inter hereditatem Johannis de Dickelaer fratris dicti ve[nditoris] 

ex uno et inter hereditatem Leonii filii (dg: quondam) Henrici de 

Dickelaer ex alio atque ex dimidio bonario prati (dg: sit) dicti 

venditoris sito in pa[rochia predicta?] in loco dicto Neder Goer inter 

hereditatem (dg: Ja) Hermanni Coenen ex uno et inter hereditatem Jacobi 

de Merlaer ex alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Loze et Wolph datum 

in crastino ascensionis. 

 

BP 1182 p 099r 02 vr 28-05-1400. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven en Johannes Gerijts soen van Vucht 

gewantsnijder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Gerardus Schade met zijn goederen. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven et Johannes (dg: de Vui) Gerijts 

soen de Vucht pannicida omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Gerardum Schade cum suis bonis calumpniavit. Testes Loze et Wolphart 

datum supra. 

 

BP 1182 p 099r 03 za 29-05-1400. 

Rutgherus van Gheldorp beloofde aan Elizabeth dvw Johannes Coninc een 

n-erfcijns van 100 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Rutgherus. 

 

Rutgherus de Gheldorp promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum (dg: Mechtil) Elizabeth filie quondam Johannis Coninc 

hereditarium censum centum aude scilde hereditarie pasche ex omnibus et 

singulis bonis dicti Rutgheri habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda warandiam. 

Testes (dg: datum) Vlochoven et Spina datum sabbato post ascensionem. 
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BP 1182 p 099r 04 za 29-05-1400. 

Henricus zvw Jordanus gnd Cluijsterman verkocht aan Henricus gnd Knape een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirscot op 

het onderpand te leveren, gaande uit een kamp in Oirschot, in de herdgang 

van der Notelen, tussen Johannes van Engelen enerzijds en voornoemde 

verkoper anderzijds. 

 

Henricus filius #quondam# Jordani dicti Cluijsterman hereditarie vendidit 

Henrico dicto Knape hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in !l Oerscot supra 

hereditatem (dg: -s) infrascriptam tradendam ex (dg: pecia terre sita) 

quodam campo sito in parochia de Oerscot (dg: ad ?le) in pastoria (dg: 

de) van der Notelen inter hereditatem Johannis de Engelen ex uno et inter 

hereditatem dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 099r 05 za 29-05-1400. 

Thomas zvw Willelmus van den Nuwenhuze en Petrus zvw Walterus van den Loe 

verklaarden, op vordering van de rechter, dat Petrus zv Walterus 

Poijnenborch buiten het huis, de samenleving en de kosten is geweest van 

zijn voornoemde vader Walterus, gedurende de afgelopen 6 weken en 3 dagen 

en langer, vanaf de dag waarop voornoemde Petrus om toestemming had 

gevraagd tot aan de dag van heden, op de manier zoals die bij emancipatie 

in acht wordt genomen. 

 

Thomas filius quondam Willelmi van den Nuwenhuze et Petrus filius quondam 

Walteri van den Loe deponent ad requisitionem judicis sub eorum prestito 

juramento quod Petrus filius Walteri (dg: l) Poijnenborch fuit jam extra 

domum convictum et expensos dicti Walteri sui patris per spacium sex 

septimanarum et trium dierum #proxime preteritorum# et amplius et ab 

(dg: alio) illo die quo dictus Petrus petiit licenciam a dicto Waltero 

patre usque ad presentem diem in omnibus modo et forma in emancipacione 

observari solitis. Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 099r 06 za 29-05-1400. 

Jutta dvw Johannes van Zontvelt verklaarde dat Goeswinus zvw Hermannus 

Veerdonc 1/6 deel betaald heeft, dat aan voornoemde Jutta behoorde, in 28 

nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde Goeswinus verschuldigd waren aan 

voornoemde Jutta en Theodericus van Zontvelt, wegens geld gnd “hoechselen” 

van erfgoederen, in Veghel, die voornoemde Goeswinus in pacht verkregen36,37 

had van voornoemde Jutta en Theodericus. 

 

....... ....... noluit. 

Jutta filia quondam Johannis de Zontvelt palam recognovit sibi per 

Goeswinum filium quondam Hermanni Veerdonc fore satisfactum de una sexta 

parte que ad dictam Juttam spectabat in (dg: octo) viginti octo (dg: 

floris) novis Gelre gulden quos dictus Goeswinus debebat dicte Jutte et 

Theoderico de Zoutvelt (dg: de hereditatibus sitis in parochia de Vech) 

tamquam de pecunia dicta hoechselen #que provenit# occacione (dg: 

hereditatum s) quarundam hereditatum sitarum in parochia de Vechel quas 

hereditates dictus Goeswinus erga dictos Juttam et Theodericum ad pactum 

acquisiverat ut dicebat. Testes Loze et Spina datum supra. 

 

BP 1182 p 099r 07 za 29-05-1400. 

Henricus van Zuliken verkocht aan hr Johannes van Orthen priester, tbv 

                         
36 Zie ← BP 1181 p 305r 05 do 27-02-1399, uitgifte van 1/6 deel van een 

hoeve van wijlen Henricus van Zontvelt. 
37 Zie ← BP 1181 p 273r 05 do 13-03-1399, uitgifte van 5/6 deel van een 

hoeve van wijlen Henricus van Zontvelt. 
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Elizabeth dvw Petrus van Orthen, een n-erfpacht38 van 1 mud rogge, Bossche 

maat, en een n-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren en te betalen, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergronden, 

tuin, akker en beemd, aaneengelegen, van wijlen Walterus gnd Koc, nu 

behorend aan voornoemde verkoper, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Brekelen, tussen Willelmus van Beke enerzijds en Rodolphus van den Brekelen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns, en een b-erfpacht van 15 lopen 

rogge, (2) een akker, gnd die Brede Acker, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Midacker, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en erfg vw 

Willelmus van Beke anderzijds, deze akker reeds belast met ?44 penning. 

 

Henricus de Zuliken hereditarie vendidit domino Johanni (dg: -s) de 

Orthen presbitro ad opus Elizabeth filie quondam Petri de Orthen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco #et 

hereditarium censum (dg: quin) quinque librarum monete# solvendos 

hereditarie purificationis et in Busco tradendum ex domo #horreo cum suis 

fundis# et orto et agro #et prato# sibi adiacentibus quondam Walteri 

dicti Koc (dg: sit) nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis in 

parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum [Br]ekelen inter 

hereditatem Willelmi de Beke ex uno et inter hereditatem Rodolphi van den 

Brekelen ex alio atque ex (dg: prato) #agro# dicto die Brede Acker sito 

in dicta parochia ad locum dictum Midacker inter hereditatem Arnoldi de 

Haenwijc ex uno et inter hereditatem heredum [quon]dam Willelmi de Beke 

ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem (dg: obligationem) deponere excepto censu domini (dg: ex 

dictis domo [horreo] cum suis fundis orto agro et paro de jure solvendis) 

fundi et hereditaria paccione XV lopinorum siliginis ex dictis domo 

hor[reo cum suis] fundis orto agro et prato atque ?XLIIII denariis ex 

dicto agro ad locum dictum Midacker sito solvendis et sufficientem 

[facere. Testes] ....... et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 099r 08 za 29-05-1400. 

Petrus zv Walterus Poijnenborch plaatste zich met voornoemde Walterus ?in 

zijn huis .. ......., voor een periode van 4 jaar, ingaande heden, per jaar 

voor 25 ......., met Kerstmis te betalen. Walterus aanvaardde voornoemde 

Petrus ....... ....... en Petrus beloofde het geld te betalen. 

 

[39Petrus filius] Walteri Poijnenborch locavit se cum dicto Waltero ad 

essendum et permanendum cum eodem (dg: W) Waltero #?in suis do[mo] 

con.... .. .......# ad spacium [quatuor anno]rum (dg: pro) datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet eorundem quatuor annorum 

pro {kort liggend streepje} XXV ....... dandis [dicto Waltero] a dicto 

Petro nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime 

futurum (dg: pro) et alter acceptavit dictum Petrum ....... ....... 

....... Petrus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto Waltero 

suo patri dictam pecuniam terminis solucionis predictis. [Testes] ....... 

[et] Wolph datum supra. 

 

1182 p.100v. 

 sabbato post ascensionem: zaterdag 29-05-1400. 

                         
38 Zie ← BP 1182 p 099r 07 za 29-05-1400, Henricus van Zuliken verkocht aan hr Johannes van 
Orthen priester, tbv Elizabeth dvw Petrus van Orthen, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, en een n-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te leveren en te betalen, 

gaande uit (1) een huis en schuur met ondergronden, tuin, akker en beemd, aaneengelegen, van 

wijlen Walterus gnd Koc, nu behorend aan voornoemde verkoper, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Brekelen, tussen Willelmus van Beke enerzijds en Rodolphus van den Brekelen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns, en een b-erfpacht van 15 lopen rogge, (2) een 

akker, gnd die Brede Acker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Midacker, tussen Arnoldus 

van Haenwijc enerzijds en erfg vw Willelmus van Beke anderzijds, deze akker reeds belast met 
?44 penning. 
39 Aanvulling op basis van BP 1182 p 099r 05. 
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 secunda post dominicam exaudi: maandag 31-05-1400. 

 

BP 1182 p 100v 01 za 29-05-1400. 
?Henricus gnd Ruijlen droeg over aan Godefridus van Ghemert al zijn 

goederen, die hij heeft en zal verkrijgen. 

 
?Henricus dictus Ruijlen omnia et singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et (dg: pacci) parata #habita et habenda# quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Theoderico 

de Ghemer G) Godefrido de Ghemert promittens super omnia warandiam. 

Testes Loze et Wolph datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1182 p 100v 02 za 29-05-1400. 

Mathijas zvw Adam gnd Theus soen van Welle droeg over aan Aleijdis Boes de 

helft in 2 stukken land, in Moergestel, ter plaatse gnd in het Roet, (1) 

tussen Robbertus die Gheijster enerzijds en Henricus gnd Lubprecht 

anderzijds, (2) tussen voornoemde Aleijdis Boes enerzijds en voornoemde 

Henricus Lubprechts anderzijds, deze helft belast met de helft van 9 

penning cijns. 

 

Mathijas filius quondam Ade dicti Theus soen de Welle medietatem ad se 

spectantem in duabus peciis terre sitis in parochia de Gestel prope (dg: 

H) Oesterwijc (dg: quarum una in loco dicto i) in loco dicto int Roet 

quarum una inter hereditatem Robberti die Gheijster ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti (dg: Libbrecht ex alio) Lubprecht (verbeterd 

uit: Lubbrecht) ex alio et altera inter hereditatem Aleijdis Boes ex uno 

et inter hereditatem dicti Henrici Lubprechts (verbeterd uit: Lubbrechts) 

ex alio ut dicebat hereditarie [sup]portavit dicte Aleijdi Boes 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta 

medietate novem denariorum census ex dicta medietate dictarum duarum 

peciarum terre solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 100v 03 za 29-05-1400. 

Johannes van Holair riemmaker droeg over aan .......loden 28 Hollandse 

gulden en 13 gemene plakken, aan hem, in een brief, beloofd door Petrus zvw 

Goeswinus Moedel van de Steenweg, met adiusticatie aan hem krachtens 

voornoemde brief verleend op alle goederen van voornoemde Petrus, en met 

proclamaties van alle voornoemde goederen van voornoemde Petrus, genoteerd 

in het boek van de stad Den Bosch. 

 

Johannes de Holair corrigiator viginti octo florenos aureos communiter 

gulden vocatos monete Hollandie atque tredecim denarios #dictos# 

communiter gemeijn placken (dg: ?v) promissos sibi a Petro filio quondam 

Goeswini Moedel de Lapidea Via prout in litteris (dg: simul) legitime 

supportavit .......loden simul cum litteris et adiusticatione (dg: et cum 

proclama) sibi ad omnia bona dicti Petri facta vigore dictarum litterarum 

et cum proclamationibus dictorum bonorum omnium dicti Petri conscriptis 

et (dg: cont) contenta in (dg: lib) libero oppidi de Busco ut dicebat. 

Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1182 p 100v 04 ma 31-05-1400. 

Henricus Suijcke verkocht aan Walterus van der Moelen van Meirhout een 

n-erfcijns van 1 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus graaf van 

Holland of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis in Den Bosch te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, in Eersel, ter plaatse gnd die 

Plaetse, tussen een gemene weg enerzijds en Aleijdis Stoeters anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemene weg aldaar en met het andere eind aan 

Elizabet Stullens, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 1 

Hollandse gulden, die voornoemde Walterus koper uit voornoemde goederen 

beurt. 
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Henricus Suijcke hereditarie vendidit Waltero van der Moelen de Meirhout 

hereditarium censum unius Hollants gulden monete quondam domini Willelmi 

olim comitis Hollandie seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum ex (dg: dmo) domo et 

orto dicti venditoris sitis in parochia de Eersel ad locum dictum die 

Plaetse inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Aleijdis 

Stoeters ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam ibidem et 

cum reliquo fine ad hereditatem Elizabet Stullens ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi #exinde solvendo# et hereditario censu unius floreni 

Hollandie quem dictus Walterus emptor ex premissis prius solvendum habet 

ut dicebat et sufficientem facere. Testes (dg: Loze) Vlochoven et Loze 

datum (dg: in) secunda post dominicam exaudi. 

 

BP 1182 p 100v 05 ma 31-05-1400. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre zvw hr Godefridus van Os 

ridder verkocht aan Rijcoldus zvw Henricus Veren Hadewigen soen van Scijnle 

een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd in het Kercvelt, tussen de 

muur van het kerkhof van de kerk van Schijndel enerzijds en Rutgherus zvw 

Lambertus van der Heijden anderzijds, belast met 1 oude groot aan de 

grondheer. Henricus van Baex beloofde nimmer recht te verhalen op dit stuk 

land op schepenbrieven, beloften en bezwaringen, aan voornoemde Henricus 

van Baex gedaan door voornoemde Godefridus, noch op basis van cijnzen die 

eerstgenoemde Godefridus moet betalen aan voornoemde Henricus van Baex. 

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre filii quondam 

domini Godefridi de Os militis peciam terre sitam in parochia de Scijnle 

ad locum dictum int Kercvelt inter murum cijmiterii (dg: de Scij) 

ecclesie de Scijnle ex uno et inter hereditatem Rutgheri filii quondam 

Lamberti van der Heijden ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rijcoldo 

filio quondam Henrici Veren Hadewigen soen de Scijnle promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso 

antiquo domino fundi exinde solvendo. Quo facto Henricus de Baex (dg: 

super) promisit super omnia habita et habenda quod ipse ad et supra 

dictam peciam terre numquam jus petet nec assequitur #jus# vigore 

quarumque litterarum et quarumcumque promissionum et obligationum eidem 

Henrico de Baex a predicto (dg: Henrico) #Godefrido factarum# datarum et 

promissarum nec eciam vigore quorumcumque censuum quos primodictus 

Godefridus antedicto Henrico de Baex solvere tenetur annuatim. Testes 

Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1182 p 100v 06 ma 31-05-1400. 

(dg: Voornoemde Godefridus van Os: de helft van een zekere). 

 

(dg: Dictus Godefridus de Os medietatem cuiusdam). 

 

BP 1182 p 100v 07 ma 31-05-1400. 

Voornoemde Rijcoldus beloofde aan Johannes Zerijs van Erpe, Johannes van 

Ghemert en Hubertus van Ghemert 34½ Hollandse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jan (do 24-06-1400) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1400). 

 

Dictus Rijcoldus promisit super omnia Johanni Zerijs de Erpe #et Johanni 

de Ghemert# et Huberto de Ghemert seu eorum alteri (dg: XXXIIII) XXXIIII 

et dimidium Hollant gulden seu valorem mediatim Johannis et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 100v 08 ma 31-05-1400. 

Voornoemde Godefridus van Os verkocht aan Johannes van Gael zvw Gerardus 

van Gael de helft van een akker, gnd die Langhe Acker, in Schijndel, ter 

plaatse gnd in den Omloep, tussen erfgoed gnd Rommels Acker enerzijds en de 
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weg gnd den Gruenen Wech anderzijds, deze helft belast met 1 oude groot aan 

de grondheer. Henricus van Baex beloofde als in het vorige contract. 

 

Dictus Godefridus de Os medietatem cuiusdam agri terre dicti die Langhe 

Acker siti in parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: den Bou) in den 

Omloep inter hereditatem dictam Rommels Acker ex uno et inter viam dictam 

den Gruenen Wech ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Gael 

filio quondam Gerardi de Gael promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domino 

fundi ex dicta medietate de jure solvendo. Quo facto Henricus de Baex 

promisit super habita et habenda ut in contractu immediate. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 100v 09 ma 31-05-1400. 

Voornoemde Godefridus van Os verkocht aan Gerardus van Gael zvw Gerardus 

van de Gael, tbv zijn moeder Mechtildis wv voornoemde Gerardus van Gael en 

tbv kv voornoemde Mechtildis, bij haar verwekt door wijlen voornoemde 

Gerardus van Gael, de andere helft van voornoemde akker gnd die Langhe 

Acker, deze helft belast met 1 oude groot aan de grondheer. Henricus van 

Baex beloofde als in de vorige contracten. 

 

Dictus Godefridus de Os reliquam medietatem dicti agri die Langhe Acker 

vocati hereditarie! Gerardo de Gael filio quondam [Gerardi] de Gael ad 

opus Mechtildis sue matris relicte eiusdem quondam Gerardi de Gael et ad 

opus liberorum eiusdem Mechtildis ab eadem Mechtilde et dicto quondam 

Gerardo de Gael pariter genitorum promittens cum [tutore super habita et 

habenda warandiam et] obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

domino fundi ex dicta medietate annuatim solvendo. [40Quo facto Henricus 

de Baex] promisit super habita et habenda ut in contractibus predictis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 100v 10 ma 31-05-1400. 

De broers Johannes en Gerardus, kvw Gerardus van Gael van Scijnle, 

beloofden aan voornoemde Johannes Zerijs van Erpe, Johannes van Ghemert en 

Hubertus van Ghemert, 45 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan (do 24-06-1400) en de andere helft met Sint-Remigius 

(vr 01-10-1400), en 45 Hollandse gulden of de waarde ....... ....... 

....... over een jaar te betalen. 

 

Johannes et Gerardus fratres liberi quondam Gerardi de Gae[l] de Scijnle 

promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni Zerijs de Er[41pe] Johanni 

de Ghemert et Huberto de Ghemert seu eorum alteri (dg: quin) quadraginta 

quinque Hollant gulden seu va[lorem mediatim Johannis et mediatim] 

Remigii [proxime] futurum [persolvendos] atque quadraginta quinque 

Hollant gulden seu valorem (dg: a purificationis proxime futuro ultra 

annum) ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.100Ar. 

 een lege bladzijde. 

 

1182 p.100Bv. 

 een lege bladzijde. 

 

 

                         
40 Aanvulling op basis van BP 1182 p 100v 08. 
41 Aanvulling op basis van BP 1182 p 100v 07. 


