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Bosch’ Protocol jaar 1400 08. 2 

 

 

1182 p.251r. 

 in profesto Katherine: woensdag 24-11-1400. 

 in crastino Thome: woensdag 22-12-1400. 

 in festo Katherine: donderdag 25-11-1400. 

 

BP 1182 p 251r 01 wo 24-11-1400. 

Willelmus zv Johannes van der Espendonc beloofde aan Johannes zv Emondus 

van den Hezeacker, tbv hem en Godefridus, Arnoldus en Elizabeth, kv 

voornoemde Emondus, een n-erfpacht van 5 mud {geen graansoort vermeld}, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit ¼ deel, behorend aan 

voornoemde Willelmus, in een hoeve, die was van voornoemde Johannes van der 

Espendonc, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsvelt. De brief overhandigen 

aan hr Walterus dekaan in Den Bosch. 

 

Willelmus (dg: vam) filius Johannis van der Espendonc promisit Johanni 

filio Emondi van den Hezeacker ad opus sui et ad opus Godefridi Ar[noldi] 

et Elizabeth liberorum !Emondi quod ipse Willelmus dabit et exsolvet 

dictis Johanni Godefrido Arnoldo et Elizabeth liberis dicti Emondi 

hereditariam paccionem quinque modiorum {geen graansoort vermeld} mensure 

de Busco anno quolibet hereditarie purificationis ex quarta parte ad 

dictum Willelmum spectante in quodam manso (dg: dicto ple dicti) qui 

fuerat dicti Johannis van der Espendonc sito in parochia de (dg: Rode 

Rod) Berlikem ad locum dictum Lengsvelt et in attinentiis eiusdem mansi 

universis quocumque sitis promittens super omnia warandiam. Testes Jorden 

et (dg: Jac) Neijnsel datum in profesto Katherine. Tradatur littera 

domino Waltero decano in Busco. 

 

BP 1182 p 251r 02 wo 22-12-1400. 

Vervolgens beloofden voornoemde broers Johannes, Godefridus en Arnoldus, kv 

Emondus van den Hezeacker, en Johannes gnd Mathijs soen ev Elizabeth dv 

voornoemde Emondus voornoemde pacht niet te manen zolang voornoemde 

Willelmus zv Johannes van der Espendonc leeft. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit (dg: constitutus igitur) 

constituti igitur dicti Johannes Godefridus Arnoldus fratres liberi 

Emondi van den Hezeacker et Johannes dictus Mathijs soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti Emondi promiserunt indivisi 

super omnia habita et habenda quod ipsi dictam paccionem non petent nec 

monebunt nec assequentur quamdiu dictus !dictus Willelmus filius Johannis 

(dg: de E) van der Espendonc vixerit in humanis salvis tamen (dg: dictis 

litteris) pretactis litteris in suo vigore permansuris. Testes Jordanus 

et Neijnsel datum in crastino Thome. 

 

BP 1182 p 251r 03 wo 24-11-1400. 

(dg: Egidius van Mechelen). 

 

(dg: Egidius de Mechelen). 

 

BP 1182 p 251r 04 wo 24-11-1400. 

Johannes gnd Groij nzvw Gerardus Groij droeg over aan de secretaris, tbv 

het leprozenhuis bij Den Bosch, een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling 

geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit 18 vadem land, in Kessel, 

ter plaatse gnd den Vorsten Ert, tussen Walterus van den Bossche enerzijds 

en Makarius gnd Kerijs van Kessel anderzijds, welke cijns Egidius van 

Mechelen gekocht had van Zebertus zv Arnoldus van der Molen, en welke cijns 

wijlen voornoemde Egidius van Mechelen in zijn testament vermaakt had aan 

voornoemde Johannes Groij. Henricus Weijer droeg het deel, dat aan hem 

behoort na overlijden van voornoemde Johannes Groij, in voornoemde cijns 
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van 5 pond 10 schelling, aan de secretaris, tbv voornoemd leprozenhuis. 

 

Johannes dictus Groij filius naturalis quondam Gerardi Groij hereditarium 

censum quinque librarum et decem solidorum monete solvendum hereditarie 

omnium sanctorum ex decem et octo mensuris terre dictis vadem sitis in 

parochia de Kessel in loco dicto den Vorsten Ert inter hereditatem 

Walteri van den Bossche ex uno et inter hereditatem Makarii dicti Kerijs 

de Kessel ex (dg: a) alio quem censum Egidius de Mechelen erga Zebertum 

filium Arnoldi van der Molen emendo acquisiverat et quem censum dictus 

quondam Egidius de Mechelen dicto Johanni Groij in suo testamento 

legaverat ut dicebat hereditarie supportavit mihi ad opus domus 

leprosorum site prope Buscum cum litteris [et] jure promittens super 

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

Henricus (dg: Henricus) Weijer totam partem et omne jus sibi competentes 

ac (dg: competituras) post obitum dicti (dg: -s) Johannis Groij 

competituras in dicto censu quinque librarum et X solidorum supportavit 

mihi ad opus dicte domus leprosorum cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Goeswinus et Jorden datum in profesto Katherine. 

{In margine sinistra een verticale haal om ruimte vrij te laten, die niet 

is benut}. 

 

BP 1182 p 251r 05 wo 24-11-1400. 

Hr Walterus Mostart dekaan van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen 

gedaan met goederen van wijlen Anselmus zvw Andreas van Eirde. 

 

Dominus Walterus Mostart decanus ecclesie beati Johannis ewangeliste in 

Busco omnes vendiciones et alienaciones et obligationes factas (dg: per 

Anselmum filium quondam) cum bonis quibuscumque quondam Anselmi filii 

quondam Andree de Eirde quocumque consistentibus sive sitis ut dicebat 

calumpniavit. 

 

BP 1182 p 251r 06 do 25-11-1400. 

Johannes Delijen soen van Os gaf uit aan Johannes van Loen zvw Theodericus 

½ morgen heide, in Oss, naast de plaats gnd Amstel, tussen voornoemde 

Johannes van Loen enerzijds en Henricus Vilt anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Johannes van Loen mag van 

voornoemde ½ morgen geen afstand doen, tenzij met 1 mud rogge en de pacht 

van een jaar eens, aan voornoemde Johannes Delijen soen te leveren, nadat 

alle eventuele achterstallige termijnen zijn voldaan. 

 

Johannes Delijen soen de Os dimidium juger terre mericalis situm in 

parochia de Os juxta locum dictum Amstel inter hereditatem Johannis de 

Loen #filii quondam Theoderici# ex uno et inter hereditatem Henrici Vilt 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni de Loen predicto 

#ab eodem possidendum# pro hereditaria paccione quinque lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

annexa condicione quod dictus Johannes de Loen dictum dimidium juger 

terre pro solucione dicte paccionis non resignabit nec dimittet nisi (dg: 

q) cum uno modio siliginis et paccione unius anno! dicto Johanni Delijen 

soen a predicto Johanne de Loen semel solvendis et eciam ommnibus 

arrestadiis ab ipso Johanne de Loen prius persol[vendis u]t ipse Johannes 

de Loen promisit super omnia. Testes Bruheze et Coptijt datum in festo 

Katherine. 

 

BP 1182 p 251r 07 do 25-11-1400. 

Johannes Mersman, zijn zoon Theodericus en zijn schoonzoon Marcelius Vilt 
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verkochten aan Arnoldus Grotart 7 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die 

Hoel Beemden, tussen wijlen Arnoldus Mersmans de jongere enerzijds en 

voornoemde Johannes Mersman anderzijds. 

 

Johannes Mersman Theodericus eius filius et Marcelius Vil[t] (dg: mariti) 

eius gener septem hont terre sita in parochia de Os ad locum dictum die 

Hoel Beemden inter hereditatem quondam Arnoldi Mersmans junioris ex uno 

et inter hereditatem dicti Johannis Mersman ex alio #ut dicebant# 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Grotart promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis). Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 251r 08 do 25-11-1400. 

Johannes die Custer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Custer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 251r 09 do 25-11-1400. 

Henricus, zvw Henricus Buekentop en szvw Johannes van Meijensfoert, 

verkocht aan Heijlwigis dvw Theodericus van den Heijden en Rodolphus van 

den ..pp.... zvw Johannes een kamp ter plaatse gnd Haseldonc, tussen wijlen 

Arnoldus Boest enerzijds en Lambertus van Pettelaer anderzijds, welk kamp, 

tezamen met een ander kamp ter plaatse gnd die Haseldonc, eerstgenoemde 

Henricus en Walterus zvw voornoemde Johannes van Meijensfoert verworven 

hadden van voornoemde Arnoldus Boest, en welk eerstgenoemd kamp 2 ...... 

groot is en aan eerstgenoemde Henricus behoort. 

 

Henricus (dg: Buekentop) filius quondam Henrici Buekentop gener quondam 

Johannis de Meijensfoert quendam campum situm (dg: in) ad locum dictum 

Haseldonc inter hereditatem quondam Arnoldi Boest ex uno et inter 

hereditatem Lamberti de Pettelaer ex alio quem campum predictum s[imul] 

cum quodam alio campo in dicto loco die Haseldonc vocato (dg: dictus) 

situato primodictus Henricus et Walterus filius dicti quondam Johannis de 

Meijensfoert (dg: dudum acquisiverant) erga dictum Arnoldum Boest 

acquisiverant prout in litteris et quem campum primodictum primodictus 

Henricus duo ....... terre continere et ad se spectare dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Heijlwigi filie quondam 

Theoderici van den Heijden et Rodolpho van den ..pp.... filio quondam 

Johannis promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Uden et Jordanus datum supra. 

 

BP 1182 p 251r 10 do 25-11-1400. 

Voornoemde koper beloofden aan voornoemde verkoper 49 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto venditori XLIX 

Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.252v. 

 in festo Katherine: donderdag 25-11-1400. 

 quinta post Lucie: donderdag 16-12-1400. 

 

BP 1182 p 252v 01 do 25-11-1400. 

Petrus zvw Johannes Wellens verkocht aan Johannes van Bladel bakker een 

stuk land, in Vught Sint-Lambertus, tussen Theodericus Loekart enerzijds en 

de gemene waterlaat anderzijds, belast met een b-erfcijns van 4 schelling 

geld aan dekaan en kapittel en een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche 

maat, aan de koper. 

 

Petrus filius quondam Johannis Wellens peciam terre sitam in parochia de 

Vucht sancti Lamberti (dg: peciam terre) inter hereditatem Theoderici 
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Loekart ex uno et inter communem aqueductum ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario 

censu IIIIor solidorum monete decano et capitulo et hereditaria paccione 

(dg: dco) unius sextarii siliginis mensure de Busco dicto emptori exinde 

solvendis. Testes Uden et Jordanus datum in festo Katherine. 

 

BP 1182 p 252v 02 do 25-11-1400. 

Johannes van Hijntham schoenmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Hijntham sutor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 252v 03 do 25-11-1400. 

Theodericus zvw Theodericus Werneer ev Hilla dvw Johannes Colen soen 

verkocht aan Henricus Steijmpel de helft van een hofstad van wijlen 

Johannes Colen soen, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Poeldonc, beiderzijds tussen voornoemde Henricus Steijmpel, te weten de 

helft richting het woonhuis van voornoemde Henricus. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Werneer (dg: medietatem domist) 

maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Johannis Colen 

soen medietatem cuiusdam domistadii quondam Johannis Colen soen siti 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Poeldonc inter 

hereditatem Henrici Steijmpel ex (dg: uno et in) utroque latere 

coadiacentem scilicet illam medietatem que sita est versus domum 

habitationis dicti Henrici ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Steijmpel predicto promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 252v 04 do 25-11-1400. 

Johannes Helinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Helinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 252v 05 do 25-11-1400. 

Henricus en Mechtildis, kvw Ghibo van Haren, verkochten aan Nijcholaus 

Plaetmaker der Kijnder 1½ weide, gnd anderhalve zandweijde, in Maren, ter 

plaatse gnd Zandweijden, beiderzijds tussen voornoemde Nijcholaus, belast 

met maasdijken en sluizen. Hermannus Scut ev Elizabeth dvw voornoemde Ghibo 

deed afstand. 

 

Henricus (dg: de Haren filius) #et Mechtildis liberi# quondam Ghibonis de 

Haren #cum tutore# (dg: et Mechtil et Hermannus Scut maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Ghibonis) unam et 

dimidiam pascuas dictas vulgaliter anderhalve zandweijde sitas in 

parochia de Maren ad locum dictum Zandweijden inter hereditatem Nijcholai 

Plaetmaker der Kijnder ex utroque latere coadiacentem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Nijcholao promittentes cum tutore indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus Mose 

(dg: aqueductibus) et slusis ad premissa de jure spectantibus. Quo facto 

Hermannus Scut (dg: f) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Ghibonis super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 252v 06 do 25-11-1400. 

Nijcholaus Robben soen, Johannes die Rode en Henricus zvw Arnoldus Bouweman 

beloofden aan Willelmus van Ghiessen 28 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-1401) te betalen. 
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Nijcholaus Robben soen Johannes die (dg: Roede d) Rode et Henricus filius 

quondam Arnoldi Bouweman promiserunt indivisi super omnia Willelmo de 

Ghiessen XXVIII Hollant gulden vel valorem ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 252v 07 do 25-11-1400. 

Henricus Bouweman ev Elizabeth dvw Albertus Jans soen verkocht aan 

Willelmus van Ghiessen 1 morgen land van wijlen voornoemde Albertus, in 

Oss, ter plaatse gnd Pael Acker, tussen Johannes van Boemel enerzijds en 

Petrus vzn Goch anderzijds. 

 

Henricus Bouweman maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Alberti Jans soen unum juger terre dicti quondam Alberti situm in 

parochia de Os ad locum dictum Pael Acker inter hereditatem Johannis de 

Boemel ex uno et inter hereditatem Petri de Goch ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 252v 08 do 16-12-1400. 

Henricus zvw Johannes Rijcouts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Henricus filius quondam Johannis Rijcouts soen prebuit et reportavit. 

Testes Uden et Jordanus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1182 p 252v 09 do 25-11-1400. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen droeg over aan de broers 

Henricus en Johannes, kvw Arnoldus van der Heijden, een stuk heide, onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensvenne, tussen Albertus zvw 

Henricus gnd Albrechts soen enerzijds en Johannes van Lijnther anderzijds, 

met gebouwen, aan eerstgenoemde Johannes verkocht door Petrus zvw Jacobus 

Oeden soen. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel Wautghers soen peciam terre 

mericalis sitam infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

Griensvenne inter hereditatem Alberti filii Henrici dicti quondam 

Albrechts soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Lijnther ex alio 

simul cum edificiis supra predictam peciam terre consistentibus venditam 

(dg: dicto) primodicto Johanni a Petro filio quondam Jacobi Oeden soen 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico et Johanni #fratribus 

{in margine sinistra: fratribus}# liberis quondam Arnoldi van der Heijden 

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

obligationem (dg: deponere) ex parte sui deponere. (dg: testes datum 

supra) Testes Uden et Jordanus datum (dg: quin) in festo Katherine. 

 

BP 1182 p 252v 10 do 25-11-1400. 

Walterus Claus soen ev Margareta dvw Jordanus van der Vloet droeg over aan 

Henricus zvw voornoemde Jordanus alle goederen, die aan hem en zijn 

voornoemde vrouw Margareta gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Margareta, gelegen onder Oirschot. 

 

Walterus Claus soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Jordani van der Vloet omnia et singula bona sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam parentum dicte Margarete advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Oerscot consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico filio dicti quondam Jordani promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1182 p 252v 11 do 25-11-1400. 

Arnoldus Buc zvw Henricus Zeijnssen verkocht aan Bertholdus van Arle een 
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n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit 

(1) een stuk land, in Haaren, tussen de gemeint enerzijds en Arnoldus van 

der Heijden anderzijds, en het huis en de gebouwen op dit stuk land, (2) 

een tuin aldaar, naast voornoemd stuk land, reeds belast met een b-erfcijns 

van 4 oude Vlaamse groten aan de koper en een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat. 

 

Arnoldus Buc filius quondam Henrici Zeijnssen hereditarie vendidit 

Bertholdo de Arle hereditarium censum X solidorum monete solvendum 

hereditarie Lamberti ex pecia terre sita in parochia de Haren inter 

hereditatem !communitatem ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der 

Heijden ex alio atque ex domo et edificiis supra predictam peciam terre 

consistentibus atque ex quodam orto sito ibidem contigue juxta peciam 

terre predictam ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem #aliam# deponere excepto hereditario censu quatuor 

#antiquorum# grossorum Flandrensium dicto emptori et hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco prius exinde solvendis et 

(dg: su) promisit super omnia #premissa {in margine sinistra: premissa}# 

pro solucione dicti census decem solidorum et (dg: pro predicto) #dicti# 

census quatuor grossorum Flandrensium sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 252v 12 do 25-11-1400. 

Oda wv Ghisbertus van den Leempoel, Johannes, Engbertus en Ghisbertus, kv 

voornoemde Oda en wijlen Ghisbertus, en Johannes Bijts ev Elizabeth dvw 

voornoemde Ghiselbertus verkochten aan Engbertus van den Nuwenhuze, tbv 

hem, zijn vrouw Katherina dvw Johannes die Leuwe en hun kinderen, een 

streep land in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Walterus van den 

Nuwenhuze enerzijds en voornoemde Engbertus van den Nuwenhuze anderzijds. 

 

Oda relicta quondam (dg: Ghibonis) #Ghisberti# van den Leempoel #cum 

tutore# Johannes Engbertus Ghisbertus (dg: et Johannes) liberi dictorum 

Ode et quondam Ghisberti et Johannes Bijts maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam (dg: Ghibonis ..) #Ghiselberti# 

strepam terre sitam in parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter 

hereditatem Walteri van den Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem 

Engberti van den Nuwenhuze ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Engberto van den Nuwenhuze predicto ad opus sui et ad opus Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis die Leuwe et ad opus liberorum ab eisdem 

Engberto et Katherina pariter genitorum et generandorum promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

condicione annexa quod dicti Engbertus et Katherina dictam strepam terre 

possidebunt quamdiu vixerint in humanis post decessum ipsorum amborum ad 

dictos suos liberos genitos [et generandos advolvendam. Testes] datum 

supra. 

 

1182 p.253r. 

 in crastino Katherine: vrijdag 26-11-1400. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1400. 

 

BP 1182 p 253r 01 do 25-11-1400. 

Henricus zv Everardus Scoenmaker ev Elizabeth dv Johannes Wouters soen van 

Zonne droeg over aan voornoemde Johannes Wouters soen, tbv Walterus, 

Heijlwigis, Katherina en Maria, kv voornoemde Johannes en wijlen diens 

vrouw Truda, alle goederen, die aan hem en zijn voornoemde vrouw gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Truda, mv voornoemde Elizabeth en ev 

voornoemde Johannes Wouters soen. Voornoemde Henricus deed voorts  

afstand van alle goederen die voornoemde Johannes verworven had na 

overlijden van voornoemde Truda. Opstellen in 2 brieven. 
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Ponetur in duabus litteris. 

Henricus filius (dg: quondam) Everardi Scoenmaker maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie Johannis Wouters soen de Zonne omnia 

et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: quocumque 

locorum consist) sibi #et dicte sue uxori# de morte quondam Trude matris 

olim dicte Elizabeth uxoris olim dicti Johannis Wouters soen successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Wouters soen predicto (dg: promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex par) ad opus Walteri Heijlwigis 

Katherine et Marie liberorum dicti Johannis et quondam Trude promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: 

testes datum supra atque om atque #tradetur littera dicto Johanni#) 

#insuper dictus Henricus# super omnibus et singulis bonis que dictus 

Johannes post decessum dicte Trude acquisiverat (dg: ad opus dictorum) 

atque super toto jure sibi in eisdem bonis competente et post decessum 

dicti Johannis competituro ad opus dictorum liberorum renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 02 vr 26-11-1400. 

Theodericus zv Reijmboldus Dircs soen van Lijt beloofde aan Arnoldus 

Stercke zvw Engelbertus 9 Engelse nobel of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1401) te betalen. 

 

Theodericus filius Reijmboldi Dircs soen de Lijt promisit super omnia 

Arnoldo Stercke filio quondam Engelberti IX Engels nobel seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Jordanus et Neijnsel datum 

in crastino Katherine. 

 

BP 1182 p 253r 03 vr 26-11-1400. 

Godefridus Meirsken maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 

pond geld, gaande uit een huis en erf van wijlen Rodolphus die Wize 

vleeshouwer, in Den Bosch, aan de straat gnd die Zijl, tussen erfgoed van 

wijlen Arnoldus zv Volcquinus Mijs van Amersfoert enerzijds en erfgoed van 

Jacobus van den Meir anderzijds. 

 

Godefridus Meirsken hereditarium censum sex librarum monete quem se 

solvendum habere dicebat ex domo et area quondam Rodolphi die Wize 

carnificis sita in Busco ad vicum dictum die Zijl inter hereditatem 

quondam (dg: Rodolphi Wiz) Arnoldi filii Volcquini Mijs de Amersfoert ex 

uno et inter hereditatem Jacobi van den Meir ex alio monuit de tribus 

annis etc. Testes (dg: J) Bruheze et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 04 vr 26-11-1400. 

Johannes Weirt zvw Johannes Weirt van Os schoenmaker en Denkinus zv 

Henricus Rutgers soen beloofden aan Wedego zvw Bartholomeus Wedigen 22 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-

1401) te betalen. 

 

Johannes Weirt filius quondam Johannis Weirt de Os sutoris et Denkinus 

filius Henrici Rutgers soen promiserunt indivisi super omnia Wedegoni 

filio quondam Bartholomei Wedigen XXII novos florenos Gelrie seu valorem 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 05 vr 26-11-1400. 

Heijmericus Groij en Theodericus van der Wagen beloofden aan Johannes 

Delijen soen van Os 24 Gentse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande 

(di 15-02-1401) te betalen. 

 

Heijmericus Groij et Theodericus (dg: Vladeracken) van der Wagen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Delijen soen de Os XXIIII 
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Gentsche nobel seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes Goes et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 06 vr 26-11-1400. 

Voornoemde Heijmericus Groij en Theodericus van der Wagen beloofden aan 

Johannes Delijen soen van Os 20 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis over 

een jaar (zo 25-12-1401) te betalen. Ze hebben nog schuld van voornoemde 

brief en de oude schuldbrief. 

 

Dicti Heijmericus Groij et Theodericus (dg: Vl) van der Wagen promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Delijen soen de Os (dg: XXII) XX Gentsche 

nobel seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Debent de littera antedicta et de 

littera debitali antiqua. 

 

BP 1182 p 253r 07 vr 26-11-1400. 

Voornoemde Heijmericus en Theodericus beloofden aan Johannes Delijen soen 

van Os 23 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis over 2 jaar (ma 25-12-

1402) te betalen. 

 

Dicti Heijmericus et Theodericus promiserunt indivisi super omnia Johanni 

Delijen soen de Os XXIII Gentsche nobel seu valorem a nativitatis (dg: 

Domini pro) Domini proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 08 vr 26-11-1400. 

Johannes Delijen soen van Os droeg over aan de secretaris, tbv Egidius 

Coptiten, 70 Gentse nobel of de waarde ervan in ander paijment, aan 

voornoemde Johannes Delijen soen beloofd1 door Johannes van Brolio, zijn 

broer Ywanus van Brolijo en Heijmericus Groij, met adiusticatie. 

 

Johannes Delijen soen de Os (dg: pro) septuaginta aureos denarios 

communiter Gentsche nobel vocatos boni auri et iusti ponderis seu valorem 

eorum in alio pagamento promissos dicto Johanni Delijen soen a Johanne de 

Brolio Ywano de Brolijo eius fratre et Heijmerico Groij prout in litteris 

supportavit mihi ad opus Egidii (dg: Coptiten) Coptiten cum litteris et 

jure et adiusticatione. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 09 vr 26-11-1400. 

Broeder Henricus van Mierde kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch orde 

van Sint-Willelmus droeg over aan hr Adam van Mierde priester (1) een 

lijfrente van 2 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, op het 

leven van voornoemde broeder Henricus, een helft te betalen met Sint-

Remigius-Belijder en de andere helft met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit (1a) 

1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd der Opperen Poel, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Arnoldus van Gravia anderzijds, (1b) 

4 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd op den Bijes Acker, beiderzijds 

tussen Johannes gnd Gerijs, aan voornoemde broeder Henricus verkocht door 

Johannes Weijnsken zvw Johannes van Wanssem, (2) een lijfrente van 2 gulden 

pieter, op het leven van voornoemde broeder Henricus, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (2a) een stukje 

land, in Oss, ter plaatse gnd op Dorselair, tussen erfgoed van de H.Geest 

in Oss enerzijds en Metta van Tefelen anderzijds, (2b) een stuk land, in 

Oss, ter plaatse gnd Op den Operen Poel, tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en Arnoldus van den Grave anderzijds, (2c) alle andere 

goederen en erfgoederen van voornoemde Johannes Weijnsken zvw Johannes 

Weijnsken, welke rente voornoemde broeder Henricus gekocht2 had van 

                         
1 Zie ← BP 1181 p 462v 02 do 24-07-1399, Johannes van Brolijo, zijn broer Ywanus en 
Heijmericus Groij beloofden aan Johannes Delijen soen van Os 70 Gentse nobel met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1399) te betalen. 
2 Zie ← BP 1179 p 272v 08 do 13-07-1391, verkoop van de lijfrente. 
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voornoemde Johannes Weijnsken zvw Johannes Weijnskens. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Frater Henricus de Mierde conventualis de Porta Celi siti prope Buscum 

ordinis sancti Willelmi vitalem pensionem duorum aureorum denariorum 

communiter gulden peter vocatorum boni auri et iusti ponderis seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum anno quolibet ad vitam dicti 

fratris Henrici et non ultra mediatim Remigii confessoris et mediatim in 

festo beati (dg: ad) Petri ad cathedram ex uno iugere terre sito in 

parochia de Os in loco dicto der Opper[en] Poel inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Gravia ex 

alio atque ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia 

in loco dicto op den (?dg: Bijen) Bijes Acker inter hereditatem Johannis 

dicti Gerijs ex utroque latere coadiacentem venditam dicto fratri Henrico 

a Johanne Weijnsken filio quondam Johannis (dg: W) de Wanssem prout in 

litteris atque vitalem pensionem duorum de[nariorum au]reorum communiter 

gulden peteren vocatorum solvendam anno quolibet ad vitam dicti fratris 

Henrici et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex particula 

terre sita in parochia de Os [in] loco dicto op Dorselair inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Os ex uno et inter hereditatem Mette 

de Tefelen ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia in lo[co 

dicto] Op [den O]peren Poel inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: de .) van den (dg: Grav) 

Grave et ex omnibus aliis bonis et hereditatibus dicti Johannis (dg: 

Weijsl) Weijnsken filii quondam Johannis Weijnsken quam pensionem dictus 

frater Henricus erga dictum Johannem Weijnsken filium (dg: quo) quondam 

Johannis Weijnskens emendo acquisiverat prout in litteris legitime 

supportavit domino (dg: Ade) Ade de Mierde presbitro cum litteris et jure 

et omnibus arrestadiis sibi restantibus etc promittens super omnia ratam 

servare. Testes Goeswinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 10 vr 26-11-1400. 

De broers Ghisbertus en Roverus, kv Rodolphus van Wetten bakker, 

verklaarden ontvangen te hebben van hun voornoemde vader Rodolphus alle 

kleinodiën, gebruiksvoorwerpen en huisraad, die Margareta, mv voornoemde 

broers, had nagelaten. Ze beloofden hun vader en andere erfg nimmer hierop 

aan te spreken. 

 

Ghisbertus et Roverus fratres liberi Rodolphi de Wetten pistoris palam 

recognoverunt se recepisse a dicto Rodolpho eorum patre omnia et singula 

(dg: ..) clenodia et utensilia et domicilia #que (dg: d) Margareta mater 

olim dictorum fratrum in sua morte post se reliquit# (dg: eisdem 

[Ghisberto] et Rovero fratribus de morte quondam eorum matris advolutis 

et post obitum dicti Rodolphi eorum [patris] successione ad[vol]vendis) 

clamantes inde quitum et promiserunt indivisi super omnia dictum 

Rodolphum eorum patrem et alios (dg: eorum) #eius# heredes et successores 

numquam impetere occacione dictorum domiciliorum clenodiorum et 

utensiliorum. Testes Uden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 253r 11 za 27-11-1400. 

Arnoldus zvw Johannes van der Bolst maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van wijlen Johannes nzvw 

Walterus van Erpe. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van der Bolst omnes et singulas 

vendiciones alienaciones et obligationes factas (dg: per Johannem) cum 

bonis quib[uscumque] quondam Johannis filii naturalis quondam Walteri de 

Erpe calumpniavit. Testes Jordanus et N[eijn]sel datum sabbato post 

Katherine. 
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1182 p.254v. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1400. 

 

BP 1182 p 254v 01 za 27-11-1400. 

De broers Henricus, Walterus, Bartholomeus en Romboldus, kvw Petrus van den 

Pas, Walterus Brekelman ev Yda, Johannes Rogge ev Katherina, dvw voornoemde 

Petrus van den Pas, en Petrus zvw Godefridus van den Pas zvw voornoemde 

Petrus van den Pas: 6/11 behorend aan voornoemde Henricus, Walterus, 

Bartholomeus, Romboldus, Walterus Brekelman en Johannes Rogge, en 1/11 deel 

behorend aan voornoemde Petrus zvw Godefridus van den Pas en aan Hermannus 

zvw voornoemde !Walterus van den Passe, in goederen, deels gelegen in 

Venloen en deels in Oisterwijk, ter plaatse {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Walterus Bartholomeus Romboldus fratres liberi quondam Petri van 

den Pas Walterus Brekelman maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris 

Johannes Rogge maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum 

dicti quondam Petri van den Pas et Petrus filius quondam Godefridi #van 

den Pas# filii dicti quondam Petri van den Pas sex (dg: decim) undecimas 

partes ad dictos Henricum Walterum Bartholomeum Romboldum fratres 

Walterum Brekelman et Johannem Rogge (dg: spectantes) atque unam 

undecimam partem ad dictum Petrum filium dicti quondam Godefridi van den 

Pas et ad Hermannum filium eiusdem quondam !Walteri van den Passe 

spectantem in (dg: q) bonis sitis partim in parochia de Venloen et partim 

in parochia de Oesterwijc in lo. 

 

BP 1182 p 254v 02 za 27-11-1400. 

Destijds had Jutta wv Petrus gnd van den Pas goederen, deels gelegen in 

Venloen en deels in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, welke goederen 

Lambertus gnd Beijs van Venloen in pacht verkregen had van Rutgherus van 

den Stadeacker, op haar beurt in pacht verkregen van voornoemde Lambertus 

Beijs. De broers Henricus, Walterus, Bartholomeus en Romboldus, kvw Petrus 

van den Pas verwekt bij voornoemde Jutta, Walterus gnd Brekelman ev Yda, 

Johannes Rogge ev Katherina, dvw voornoemde Petrus van den Pas en Jutta, en 

Petrus, zvw Godefridus van den Pas zvw voornoemde Petrus van den Pas en 

Jutta, verkochten thans aan Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen (1) 7/11 

deel van voornoemde goederen en toebehoren, voorzover onder Oisterwijk 

gelegen, (2) 7/11 deel van een stuk heide, in Venloen, ter plaatse gnd die 

Wuest Heijde, tussen Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen enerzijds en een 
?oude weg die nu behoort aan Berisius van Breda anderzijds, van welke zeven 

1/11 delen er zes behoren aan voornoemde Henricus, Walterus, Bartholomeus, 

Romboldus, Walterus Brekelman en Johannes Rogge en het resterende zevende 

1/11 deel aan voornoemde Petrus zvw Godefridus van den Pas en zijn broer 

Hermannus zvw voornoemde Godefridus van den Pas. Voornoemde Petrus zvw 

Godefridus van den Pas beloofde dat zijn voornoemde broer Hermannus die nog 

onmondig is, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Notum sit universis quod cum Jutta relicta quondam Petri dicti van den 

Pas bona sita partim in parochia de Venloen et partim in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout cum edificiis terris pratis #pascuis# 

et mericis atque cum ceteris eorundem bonorum attinentiis singulis et 

universis que bona predicta cum dictis eorum attinentiis Lambertus dictus 

Beijs de Venloen erga Rutgherum van den Stadeacker ad pactum acquisivit 

erga eundem Lambertum Beijs acquisuisset prout in litteris constituti 

igitur coram scabinis infrascriptis Henricus Walterus Bartholomeus 

Romboldus fratres liberi quondam Petri van den Pas ab eodem quondam Petro 

et dicta Jutta pariter geniti Walterus dictus Brekelman maritus et tutor 

legitimus Yde sue uxoris Johannes Rogge maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam Petri van den Pas et Jutte 

predicte atque Petrus filius quondam Godefridi van den Pas filii dictorum 

quondam Petri van den Pas et Jutte sue uxoris septem #undecimas# !decimas 

partes dictorum bonorum (dg: s) cum suis (dg: eidificiis) terris pratis 
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et mericis et (dg: cum) #in# ceteris eorundem bonorum attinentiis prout 

et in quantum huiusmodi bona cum suis (dg: edificiis) terris pratis 

#pascuis# et mericis et ceteris suis attinentiis infra parochiam de 

Oesterwijc sita sunt #atque + {hier BP 1182 p 254v 03 invoegen}# et de 

quibus septem (dg: decim) undecimis partibus sex (dg: s) ad dictos 

Henricum Walterum Bartholomeum Romboldum fratres et ad Walterum Brekelman 

et Johannem Rogge et reliqua septima undecima pars (dg: spectant) ad 

dictum Petrum filium dicti quondam (dg: Walter) Godefridi van den Pas 

(dg: part) et ad Hermannum suum fratrem filium dicti quondam Godefridi 

van den (dg: Pa) Pas (dg: God) pertinent (dg: salvis tamen eis et 

reservatis) ut dicebant (dg: hereditarie ven) hereditarie vendiderunt 

Henrico Bac filium! quondam Ghisberti de Loen supportaverunt cum litteris 

et jure occacione promittentes indivisi super omnia (dg: warandiam) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper dictus 

Petrus filius quondam Godefridi van den Pas super omnia quod ipse dictum 

(dg: Pe) Hermannum suum fratrem adhuc impuberum existentem ut dicebat 

quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit super dicta (dg: u septima) 

undecima parte ad eosdem Petrum et Hermannum fratres spectante et super 

jure ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes Goessuinus et 

Jordanus datum sabbato post Katherine. 

 

BP 1182 p 254v 03 za 27-11-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 254v 02; in margine sinistra:} 

atque septem undecimas partes cuiusdam pecie terre mericalis site in 

parochia de (dg: Loe) Venloen ad locum dictum die Wuest Heijde inter 

hereditatem Henrici Bac filii quondam Ghisberti de Loen ex uno et inter 
?antiquam plateam nunc ad Beri[sium] van Breda spectantem ex alio. 

 

BP 1182 p 254v 04 za 27-11-1400. 

Voornoemde zeven verkopers verkochten aan Henricus gnd Bac zvw Ghiselbertus 

van Loen (1) 7/10 deel, dat aan hen en aan voornoemde Hermannus bv 

voornoemde Petrus behoort, in 1/11 deel dat behoord had aan Deliana dvw 

voornoemde Petrus van den Pas, in voornoemde goederen met toebehoren 

voorzover onder Oisterwijk gelegen, (2) 7/10 deel, dat aan hen en aan 

voornoemde Hermannus zvw Godefridus van de Pas behoort, in voornoemd 1/11 

deel dat behoord had aan Delijana, in voornoemd stuk heide, in Venloen, ter 

plaatse gnd die Wuest Heijde, welk 1/11 deel voornoemde zeven verkopers, 

Johannes zvw voornoemde Petrus van den Pas, Ghibo Nennen en Petrus zvw 

....... zvw voornoemde Petrus van den Pas verworven hadden van voornoemde 

Deliana. 

 

Dicti septem (dg: unam sept) venditores ut supra (dg: una) septem decimas 

partes ad se et ad dictum Hermannum fratrem dicti Petri spectantes ut 

supra in una undecima parte que undecima pars spectabat ad Delianam 

filiam dicti quondam Petri van den Pas in dictis bonis cum suis terris 

pratis et mericis et ceteris suis attinentiis universis prout et in 

quantum huiusmodi bona (dg: suis) cum suis attinentiis infra parochiam de 

Oesterwijc sita sunt atque (dg: septem) septem decimas partes ad ipsos et 

ad dictum Hermannum (dg: ?filium di fre) filius! quondam Godefridi van 

den Pas spectantes #in dicta undecima parte que ad dictam Delijanam 

spectabat in# dicta pecia terre mericalis sita in parochia de Venloen ad 

locum dictum die Wuest Heijde ut supra (dg: hereditarie vendiderunt 

Henrico Bac filio quondam Ghisberti de Loen) et quam undecimam partem 

dicti septem venditores et Johannes filius dicti quondam Petri van den 

Pas et Ghibo Nennen et Petrus filius quondam ....... filii quondam (dg: 

Pe) dicti Petri van den Pas erga dictam Delianam acquisiverant prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Henrico dicto (dg: d) Bac filio quondam 

Ghiselberti de Loen promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 254v 05 do 02-12-1400. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes Goess et Coptiten datum 

quinta post Andree. {NB. Aangenomen dat deze datum alléén voor dit 

contract geldt}. 

 

BP 1182 p 254v 06 za 27-11-1400. 

(dg: Voornoemde Henricus Bac beloofde). 

 

(dg: Dictus Henricus Bac promisit). 

 

BP 1182 p 254v 07 za 27-11-1400. 

Waarschijnlijk is deze brief doorgehaald en niet geschreven. 

Destijds had Rutgherus van den Stadeacker in pacht uitgegeven aan Lambertus 

Beijs goederen, deels gelegen in Venloen en deels in Oisterwijk ter plaatse 

gnd Udenhout, welke goederen geweest waren van Johannes van Loen de 

jongere, uitgezonderd (1) goederen die waren van Arnoldus van den Berghe, 

(2) cijnzen en pachten die hij aan wijlen voornoemde Johannes van Loen 

betaalde en leverde, (3) een stuk land, behorend aan Rodolphus bv Jutta, in 

de akkers aldaar, (4) goederen die Erardus Proijser in pacht verworven had 

van voornoemde Rutgherus; de uitgifte was geschied voor (a) de 

grondcijnzen, (b) een b-erfpacht aan de H.Geest in Oisterwijk, (c) een 

b-erfpacht van 3½ mud rogge met Lichtmis in Oisterwijk aan voornoemde 

Rutgherus te leveren. Vervolgens had Jutta wv Petrus van den Pas die 

goederen, zoals voornoemde Lambertus die in pacht verkregen had van 

voornoemde Rutgherus, op haar beurt in pacht verkregen van voornoemde 

Lambertus Beijs. Thans beloofde Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen aan 

voornoemde zeven verkopers dat hij 8/10 deel van voornoemde cijnzen en 

pachten zal betalen en leveren {p.255} zó dat voornoemde Romboldus en de 

andere zeven verkopers en Petrus zvw Hermannus van den Pas en hun goederen 

daarvan geen schade ondervinden, en er ook geen schade zal zijn voor 5 

lopen land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed gnd 
?Lijndacker enerzijds en een stuk land ?gnd Drie Lopensaet anderzijds. 

Voornoemde Romboldus zal de grondcijns betalen die uit voornoemde 5 lopen 

land gaat. 

 

... [sc]ribatur littera ... cancellatum. 

Notum sit universis quod cum Rutgherus van den Stadeacker bona sita (dg: 

in) partim in parochia de Venloen et partim in parochia de Oesterwijc in 

(dg: lo) loco dicto Udenhout cum edificiis terris pratis pascuis (dg: et 

m) !pascuis et mericis atque cum ceteris eorundem bonorum attinentiis 

singulis et universis que bona predicta cum dictis eorum attinentiis 

quondam fuerant Johannis de Loen junioris exceptis tamen bonis que 

fuerant Arnoldi van den Berghe et censibus et paccionibus quos et quas 

dicto quondam Johanni de Loen annuatim solvere consueverat atque pecia 

terre ad Rodolphum fratrem Jutte spectante sita in agris ibidem exceptis 

eciam bonis que Erardus Proijser erga dictum Rutgherum ad pactum 

acquisiverat dedisset ad hereditarium pactum Lamberto B[eij]s scilicet 

pro censibus dominorum fundi et pro hereditaria paccione mense sancti 

spiritus in Oesterwijc annuatim exinde (dg: sol) de jure solvendis atque 

pro hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis dicto 

Rutghero exinde solvenda (dg: prout) hereditarie purificationis et in 

Oesterwijc tradenda prout in litteris et cum deinde Jutta relicta quondam 

Petri van den Pas dicta bona cum suis attinentiis prout dictus (dg: H) 

Lambertus ea erga dictum Rutgherum ad pactum acquisiverat erga eundem 

Lambertum Beij[s] (dg: acq) acquisuisset prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis Henricus Bac filius quondam Ghisberti 

de Loen promisit super omnia dictis septem ven[ditori]bus [quod ipse] 

(dg: dictas pacciones hereditarias dicte mense sancti spiritus in 

Oesterwijc ex premissis solvendas et de) octo decimas partes #dictorum 
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censuum d......# dictarum paccionum mense !spiritus in Oesterwijc et 

dicte paccionis trium et dimidii modiorum siliginis dicto Rutghero van 

den Stadeacker seu suis [s]uccessoribus ex premissis [solvende] ut 

prefertur ....... ....... ....... ....... ....... ....... (dg: ....... 

....... ....... ....... ....... .......) #dabit et#  

 

1182 p.255r. 

 in vigilia Andree: maandag 29-11-1400. 

 

BP 1182 p 255r 01 za 27-11-1400. 

exsolvet sic quod #dicto Romboldo et aliis# dictis septem venditoribus 

#et Petro filio quondam Hermanni van den Pas# et ad et supra hereditates 

(dg: dampna exinde non eveniant non eveniant quovis modo in futurum) nec 

ad quinque lopinatas terre sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout inter hereditatem dictam [?Lij]ndacker ex uno et inter peciam 

terre [?dictam] Drie Lopensaet ex alio dampna exinde non eveniant (dg: 

testes datum supra). Dictus tamen Romboldus solvet censum domini fundi ex 

jamdictis quinque lopinatis terre de jure ....... Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 255r 02 za 27-11-1400. 

Destijds had Jutta wv Petrus van den Pas etc zoals hierboven. 

Thans verkochten de broers Walterus en Henricus, kvw voornoemde Petrus van 

den Pas, aan Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen (1) 1/10 deel, behorend 

aan Petrus zvw Hermannus van den Pas zvw voornoemde Petrus van den Pas, in 

voornoemde goederen en toebehoren voorzover in Oisterwijk gelegen, (2) 1/10 

deel, aan voornoemde Petrus zvw Hermannus van den Pas behorend, in 

voornoemd stuk heide, in Venloen, ter plaatse gnd die Wuest Heijde, belast 

met grondcijnzen en een b-erfpacht aan de H.Geest van Oisterwijk, en geheel 

de goederen belast met een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk. 

 

Notum sit universis quod cum Jutta relicta quondam Petri van den Pas etc 

(dg: cum per) ut supra constituti igitur coram scabinis (dg: sc) 

infrascriptis Walterus (dg: unde) et Henricus fratres liberi (dg: q) 

dicti quondam Petri van den Pas unam decimam partem ad Petrum filium 

quondam Hermanni van den Pas filii dicti quondam Petri van den Pas 

spectantem (dg: d) in dictis bonis (dg: cum) cum suis (dg: attinentiis) 

terris pascuis pratis et mericis et ceteris suis attinentiis prout !in in 

quantum (dg: dicta) huiusmodi bona cum suis attinentiis in parochia de 

Oesterwijc sita sunt atque unam decimam partem ad dictum Petrum filium 

dicti Hermanni van den Pas spectantem in supra! pecia terre mericalis in 

parochia de Venloen in loco dicto (dg: V) die (dg: W) Wuest Heijde ut 

supra hereditarie vendiderunt Henrico Bac filio quondam Ghisberti de Loen 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et (dg: hereditaria paccione) quadam 

hereditaria paccione mense !spiritus in Oesterwijc exinde solvendis et 

hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oesterwijc ex premissis integris bonis ?s- cum suis attinentiis solvenda. 

Testes Goess et Jordanus datum supra. 

 

BP 1182 p 255r 03 za 27-11-1400. 

(dg: Bovengenoemde). 

 

(dg: supradicti). 

 

BP 1182 p 255r 04 za 27-11-1400. 

Destijds had Jutta wv Petrus van den Pas etc zoals hierboven. 

Thans verkochten voornoemde zeven verkopers aan Berisius van Breda 7/11 

deel, zoals in het eerste contract, in een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Venloen, tussen voornoemde Berisius van Breda enerzijds en 

Petrus zvw Hermannus van de Pas anderzijds. Voornoemde Petrus zvw 
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Godefridus van den Pas beloofde dat zijn minderjarige broer Hermannus, 

zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Notum sit universis quod cum Jutta relicta quondam Petri van den Pas etc 

(dg: p) ut supra constituti igitur supra! septem venditores septem 

undecimas partes ad se spectantes ut in primo (dg: contractu contract) 

contractu in domo et orto et hereditatibus !sitis adiacentibus sitis in 

parochia de Venloen inter hereditatem Berisii de Breda ex uno et inter 

(dg: her) hereditatem Petri filii quondam Hermanni van de Pas ex alio 

hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt dicto Berisio de Breda (dg: 

pro) cum litteris et jure occacione promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorundem (dg: p) deponere promisit 

insuper dictus Petrus filius quondam Godefridi van den Pas super omnia 

quod ipse Hermannum suum fratrem quamcito ad annos sue pubertatis 

pervenerit super premissis et jure faciet renunciare. 

 

BP 1182 p 255r 05 za 27-11-1400. 

(dg: voornoemde zeven verkopers: 7/11 deel, aan hen). 

 

(dg: dicti septem venditores septem decimas partes ad se). 

 

BP 1182 p 255r 06 za 27-11-1400. 

Voornoemde zeven verkopers verkochten aan Berisius van Breda 7/10 deel in 

1/11 deel, dat behoord had aan Deliana dvw voornoemde Petrus van den Pas, 

in voornoemd huis, tuin en aangelegen erfgoederen. 

 

Dicti septem (dg: septem) venditores septem (dg: u) decimas partes ad se 

spectantes in una (dg: d) undecima (dg: spectante) parte !que ad Delianam 

filiam dictum! quondam Petri van den Pas spectante in dictis domo et orto 

et hereditatibus sibi adiacentibus (dg: supra) vendiderunt Berisio de 

(dg: Bres) Breda promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte! deponere. 

 

BP 1182 p 255r 07 za 27-11-1400. 

De broers Walterus en Henricus, kvw Petrus van den Pas: 1/10 deel behorend 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Walterus et Henricus fratres liberi quondam Petri van den Pas unam 

decimam partem spect. 

 

BP 1182 p 255r 08 ma 29-11-1400. 

Arnoldus van den Gasthuze zvw Ywanus van Broegel droeg over aan Arnoldus 

Jacobs soen van Nuenen een b-erfcijns van 14 schelling, met Sint-Remigius 

te betalen, gaande uit een beemd en erfgoed, ter plaatse gnd Nuenen, ter 

plaatse gnd in die Laet, welke cijns Henricus gnd Hessels soen van den 

Broec gekocht had van de broers Theodericus, Goeswinus, Johannes, Mijchael, 

Fabianus en Arnoldus, kvw Goeswinus van Welle, en welke cijns aan Elsbena 

van Gherwen grootmoeder van eerstgenoemde Arnoldus gekomen was na 

overlijden van voornoemde Henricus Hessels soen van den Broec, en welke 

cijns aan eerstgenoemde Arnoldus gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde grootmoeder Elsbena. Met achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus van den Gasthuze filius quondam Ywani (dg: van) de Broegel 

hereditarium censum quatuordecim solidorum (dg: solv) solvendum 

hereditarie Remigii ex quodam prato et hereditate sitis ad locum dictum 

Nuenen in loco dicto in die Laet quem censum Henricus dictus Hessels soen 

van den Broec erga Theodericum Goeswinum Johannem Mijchaelem Fabianum 
!ende Arnoldum fratres liberos quondam Goeswini de Welle emendo 

acquisiverat ut dicebat et qui census (dg: primodicto Arnoldo) #Elsbene 

de Gherwen avie olim primodicti Arnoldi# de morte dicti quondam Henrici 

Hessels soen van den (dg: Broc) Broec (dg: ?fut) successione fuerat 
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advolutus et qui census primodicto Arnoldo de morte [dicte] quondam 

Elsbene sue (dg: uxoris) avie successione est advolutus ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Jacobs soen de Nuenen (dg: promittens) 

cum arrestadiis omnibus sibi deficientibus etc promittens super omnia 

ratam servare. Testes Goeswinus et Jorden datum in vigilia Andree. 

 

BP 1182 p 255r 09 ma 29-11-1400. 

Gerardus zvw Conrardus zvw Gerardus pottenbakker maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, aan wijlen 

voornoemde Conrardus verkocht door Theodericus gnd van Sprewel. 

 

Gerardus filius quondam (dg: Conr) Co[nra]rdi filii quondam Gerardi 

tornatoris hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis mensure de 

Busco venditam dicto quondam Con[r]ardo a Theoderico dicto de Sprewel 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 255r 10 ma 29-11-1400. 

Elizabeth wv Willelmus van Herpen smid droeg over aan Gerisius zvw 

voornoemde Willelmus van Herpen (1) de helft in (1a) een huis en erf van 

wijlen Johannes Bessellen, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, naast erfgoed van hr Godefridus van Ghele priester 

richting het eind van de Hinthamerstraat, welk huis en erf voornoemde 

wijlen Willelmus van Herpen gekocht3 had van Johannes zvw voornoemde 

Johannes Bessellen, (1b) de helft van de stenen muur met ondergrond aldaar, 

tussen voornoemd huis en het huis van Arnoldus Snoec zvw Lambertus gnd 

Witmeri en (1c) de goot op deze muur, (2) haar vruchtgebruik in de andere 

helft van voornoemd huis, erf, muur met ondergrond en goot. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi d[e H]erpen fabri cum tutore 

medietatem ad se jure hereditario spectantem in domo et area (dg: sita) 

quondam Johannis Bessellen sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem domini Godefridi de Ghele presbitri (dg: ex) [?vers]us 

finem vici Hijnthamensis quam domum et aream dictus quondam Willelmus de 

Herpen erga Johannem filium quondam Johannis (dg: Besse) Bessellen 

predicti emendo acquisiverat prout in litteris atque (dg: suum usufructum 

dicte Elizabeth competentem in reliqua medietate eiusdem domus et aree ut 

dicebat) atque in medietate muri lapidei cum suo fundo sit[i] ibidem 

inter dictam domum et inter domum Arnoldi Snoec filii quondam Lamberti 

dicti (dg: Wit) Witmeri atque in guttario (dg: eiusdem muri lap) supra 

eundem murum consistente insuper suum usufructum dicte Elizabeth 

competentem !reliqua medietate dicte domus et aree et in reliqua 

medietate dicti muri cum suo fundo et dicti guttarii ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerisio filio dicti quondam Willelmi de Herpen 

#cum litteris et jure# promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum in 

vigilia [A]n[dree]. 

 

BP 1182 p 255r 11 ma 29-11-1400. 

Theodericus Spormer zvw Johannes van Megen beloofde aan Tielmannus Tielmans 

soen ....... 27 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1401) te betalen. 

 

Theodericus Spormer (dg: -s soen) filius quondam Johannis de Megen 

promisit super omnia Tielmanno Ti[el]mans soen (dg: et Herb) ....... 

XXVII novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis (dg: ?nativitatis) 

Johannis proxime persolvendos. Testes Goeswinus et Neijnsel datum [in 

vigi]lia Andree. 

 

                         
3 Zie ← BP 1177 f 292v 01 wo 04-04-1386, verkoop van het huis. 
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BP 1182 p 255r 12 ma 29-11-1400. 

Voornoemde Tielmannis droeg voornoemd geld over aan Henricus Bertouts. 

 

D[ictu]s Tielmannis dictam pecuniam supportavit Henrico Ber[t]o[ut]s 

(?dg: ....). Testes ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1182 p.256v. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1400. 

 quinta post Valentini: donderdag 17-02-1401. 

 in vigilia Andree: maandag 29-11-1400. 

 

BP 1182 p 256v 01 za 27-11-1400. 

(dg: Henricus van der Rijt zvw Rodolphus van Eijndoven: een stuk weide gnd 

grueze, gnd). 

 

Henricus (dg: #Henricus# van der Rijt filius quondam Rodolphi de 

Eijndoven peciam pascue dicte grueze dictam). 

 

BP 1182 p 256v 02 za 27-11-1400. 

Willelmus, Henricus en Elizabeth, kvw Hadewigis dvw Ghisbertus van Loen ev 

Jacobus gnd Bulle zvw Willelmus Bulle, Rodolphus zv voornoemde Elizabeth en 

Goeswinus zvw Gerardus Hoijft ev Hadewigis dvw voornoemde Hadewigis 

verkochten aan Henricus Bac van Rijthoven zvw Ghisbertus van Loen een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Loen, uit een b-erfpacht van 4½ mud 

rogge, maat van Loen, welke pacht van 4½ mud voornoemde Henricus Bac zvw 

Ghisbertus van Loen beloofd had aan wijlen voornoemde Hadewigis dvw 

Ghisbertus met Lichtmis in Loen, in het huis van wijlen voornoemde 

Ghisbertus, te leveren, gaande uit alle erfelijke goederen die aan 

voornoemde Hadewigis gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader 

Ghisbertus, resp. aan haar zullen komen na overlijden van Hilla mvw 

voornoemde Hadewigis, gelegen onder Oisterwijk, Tilburg en Loen, 

uitgezonderd ½ bunder moer van wijlen voornoemde Ghisbertus, in Loen, ter 

plaatse gnd Zeijcbossche, en haar deel in cijnzen, die Elizabeth Brijtters 

en kv Aleijdis Snabben betaalden aan wijlen voornoemde Ghisbertus. 

Willelmus zvw Henricus Bulle beloofde dat Johanna onmondige dvw Johannes 

zvw voornoemde Jacobus Bulle, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Willelmus Henricus (dg: t) Elizabeth liberi quondam (dg: Ghisberti) 

Hadewigis filie quondam Ghisberti de Loen uxoris olim Jacobi dicti Bulle 

filii quondam Willelmi Bulle (dg: et Go) cum tutore et Rodolphus #filius# 

dicte Elizabeth et Goeswinus filius quondam Gerardi Hoijft maritus et 

tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie dicte quondam Hadewigis 

hereditariam paccionem (dg: quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Loen) duorum modiorum siliginis mensure de Loen de hereditaria 

paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem quatuor et dimidii modiorum siliginis Henricus Bac de Rijthoven 

filius quondam Ghisberti de Loen promiserat se daturum et soluturum dicte 

quondam Hadewigi filie dicti quondam Ghisberti hereditarie purificationis 

et in parochia de Loen in domo dicti quondam Ghisberti tradendam ex 

omnibus et singulis bonis hereditariis dicte Hadewigi de morte dicti 

quondam Ghisberti sui patris successione advolutis et post mortem Hille 

matris eiusdem quondam Hadewigis successione advolvendis quocumque 

locorum infra parochias de Oesterwijc de Tilborch et de Loen situatis 

exceptis tamen dimidio #bonario# hereditatis dicte moer dicti quondam 

Ghisberti sito in parochia de Loen in loco dicto Zeijcbossche atque tota 

parte et omni jure dicte quondam Hadewigi competentibus in censibus quos 

Elizabeth Brijtters et liberi Aleijdis Snabben dicto quondam Ghisberto 

solvere consueverunt et tenebantur prout in litteris hereditarie (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# dicto Henrico Bac filio quondam Ghisberti 

de Loen cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Willelmus 
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filius quondam Henrici Bulle #promisit# quod ipse Johannam filiam quondam 

(dg: Jac) Johannis filii dicti quondam Jacobi Bulle quamcito ad annos 

pervenerit super premissis et jure ad opus dicti emptoris (dg: facient) 

faciet renunciare. Testes Goeswinus et Jordanus datum sabbato post 

Katherine. 

 

BP 1182 p 256v 03 za 27-11-1400. 

Voornoemde koper beloofde aan Willelmus zvw Jacobus Bulle een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Venloen, met Lichtmis in Venloen te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en mudzaad aangelegen land, in Oisterwijk, naast 

de plaats gnd Udenhout, tussen erfgoed van het klooster van Tongerlo 

enerzijds en Berisius van Breda anderzijds. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum Willelmo filio quondam 

Jacobi Bulle hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Loen 

#Venloen# hereditarie purificationis et in (dg: Loen tradendam) Venloen 

tradendam ex (dg: pecia) domo et orto et una modiata terre sibi adiacente 

sitis in parochia de (dg: Venloen) Oesterwijc juxta locum dictum Udenhout 

inter hereditatem conventus de Tongerlo ex uno et inter hereditatem 

Berisii de (dg: Ber) Breda ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 256v 04 do 17-02-1401. 

Voornoemde Willelmus verkocht voornoemde pacht van 1 mud rogge aan 

voornoemde Henricus Bac. 

 

{Later ertussen geschreven}. ║. 

Dictus Willelmus dictam paccionem unius modii siliginis hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# dicto Henrico Bac promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Neijnsel 

datum quinta post Valentini. 

 

BP 1182 p 256v 05 za 27-11-1400. 

Voornoemde koper beloofde aan Johanna dvw Johannes zvw Jacobus Bulle een 

n-erfpacht van 2½+1/6 lopen rogge, maat van Venloen, met Lichtmis in 

Venloen te leveren, gaande uit voornoemd huis, tuin en mudzaad land. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum Johanne filie quondam 

Johannis filii quondam Jacobi Bulle hereditariam paccionem duorum et 

dimidii lopinorum siliginis et sexte partis unius lopini siliginis 

mensure predicte hereditarie purificationis et in Venloen tradendam ex 

domo orto et (dg: dimidia) una modiata terre predictis promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 256v 06 ma 29-11-1400. 

Laurencius van den Broijle zvw Willelmus van den Broijle, Jacobus van der 

Hogart ev Oda dvw voornoemde Willelmus, Henricus Bertout, Theodericus 

Spormer, Tielmannus gnd Teilmans soen en zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes 

van Megen verkochten aan Willelmus Cloenken (1) de helft van een huis, met 

ondergrond, en tuin, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Gerardus Vos enerzijds en een ledig erfgoed van Johannes gnd Rijke 

anderzijds, welke helft wijlen Adam van den Broijle zvw voornoemde 

Willelmus van den Broijle gekocht had van Hermannus Loden soen, (2) het 

vruchtgebruik dat aan Eefsa wv Johannes zvw Walterus gnd Codde, nu ev 

Johannes gnd Molle zvw Gerardus Molle, behoorde, in de andere helft van 

voornoemd huis met ondergrond en tuin, welke vruchtgebruik wijlen 

voornoemde Adam van den Broijle verworven had van voornoemde Hermannus 

Loden soen, en welk huis met ondergrond en tuin, en vruchtgebruik aan 

voornoemde Laurencius, Jacobus, zijn vrouw Oda, en Henricus Bertout voor 

één helft gekomen was na overlijden van voornoemde Adam en aan voornoemde 

Theodericus, Tielmannus en zijn vrouw Heijlwigis voor de andere helft na 
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overlijden van Katherina evw voornoemde Adam. 

 

Laurencius van den Broijle #filii! quondam Willelmi van den Broijle# 

Jacobus van der Hogart maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie 

dicti quondam Willelmi Henricus Bertout atque Theodericus Spormer 

Tielmannus dictus Teilmans soen maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam (dg: He) Johannis de Megen et (dg: dictus) dicta Heijlwigis 

cum eodem tamquam cum tutore medietatem (dg: que ad ad) domus (dg: et 

aree) cum suo fundo et orti sitorum in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Gerardi Vos ex uno et inter vacuam hereditatem 

Johannis dicti Rijke ex alio quam medietatem Adam quondam van den Broijle 

filius dicti quondam Willelmi van den Broijle erga Hermannum Loden soen 

emendo acquisiverat prout in litteris atque usufructum qui ad Eefsam 

relictam quondam Johannis filii quondam Walteri dicti Codde nunc (dg: 

uxor) uxor! Johannis dicti Molle filii quondam Gerardi Molle habuit in 

reliqua medietate dictorum domus cum suo fundo et orti prenominatorum 

quem usufructum dictus quondam Adam van den Broijle erga dictum Hermannum 

Loden soen acquisiverat prout in litteris et quos domum cum suo fundo et 

ortus #et usufructus# dictis Laurencio Jacobo Ode sue uxori et Henrico 

Bertout pro una medietate de morte dicti quondam Ade ... dictis 

Theoderico Tielmanno et Heijlwigi #sue uxori# de morte Katherine uxoris 

olim dicti quondam Ade pro reliqua medietate successione sunt advoluti ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo (dg: Cloenken) Cloenken (dg: 

pro) supportaverunt cum litteris [et] jure promittentes indivisi super 

[omnia] ratam [servare] et ob[ligationem] ex parte eorum deponere. Testes 

Goeswinus et Jorden datum in vigilia Andree. 

 

BP 1182 p 256v 07 ma 29-11-1400. 

Godefridus van Orthen en Albertus van Maren verwerkten hun recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus de Orthen et Albertus de Maren prebuerunt et reportaverunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 256v 08 ma 29-11-1400. 

Voornoemde Willelmus Cloenken en Albertus van Maren beloofden aan 

Theodericus Spormer 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1401) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Cloenken et Albertus de Maren promiserunt indivisi super 

omnia Theoderico Spormer XVI novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 256v 09 ma 29-11-1400. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Wijnricus Screijnmaker maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan wijlen 

voornoemde Wijnricus verkocht door Henricus zvw Henricus Berwout, welke 

pacht nu aan hem behoort. 

 

Nijcholaus dictus (dg: Coel) Coel filius quondam Wijnrici Screijnmaker 

hereditariam (dg: cens) paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

venditam dicto quondam Wijnrico ab Henrico filio quondam Henrici Berwout 

prout in litteris et quam ad se spectare dicebat mo[nuit] de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.257r. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1400. 

 in vigilia Andree: maandag 29-11-1400. 

 anno Domini M CCCC index VIII mensis decembris die prima: 

  woensdag 01-12-1400. 
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BP 1182 p 257r 01 za 27-11-1400. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Rodolphus van de Doorn, tbv 

Elizabeth dv voornoemde Rodolphus, 26¼ Engelse nobel of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1401) te betalen. 

 

Johannes de Vucht cijrothecarius promisit super omnia Rodolpho de Spina 

#ad opus Elizabeth (dg: sue) filie dicti Rodolphi# XXVI Engels nobel et 

quartam partem unius Engels no[bel] vel valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Jorden datum sabbato post 

Katherine. 

 

BP 1182 p 257r 02 za 27-11-1400. 

Elizabeth wv Willelmus van Herpen smid droeg over aan Gerisius zvw 

voornoemde Willelmus haar vruchtgebruik in (1) een huis en erf van wijlen 

Johannes Bessellen, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

naast erfgoed van wijlen hr Godefridus Ghele priester richting het eind van 

de Hinthamerstraat, welk huis en erf wijlen voornoemde Willelmus van Herpen 

gekocht4 had van Johannes zvw Johannes Bessellen, (2) een muur die staat 

tussen voornoemd huis en het huis van Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri.  

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi de Herpen fabri cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in domo et area (dg: dicti) quondam Johannis 

Bessellen sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

quondam domini Godefridi Ghele presbitri (dg: ex uno) versus finem vici 

Hijnthamensis quam domum et aream dictus quondam Willelmus de Herpen erga 

Johannem filium quondam Johannis Bessellen emendo acquisiverat prout in 

litteris #+ {BP 1182 p 257r 03 invoegen}# legitime supportavit Gerisio 

filio dicti Willelmi !quondam promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 257r 03 za 27-11-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 257r 02}. 

atque in muro consistente inter dictam domum et inter domum Arnoldi Snoec 

(dg: et inter) filii quondam Lamberti Witmeri. 

 

BP 1182 p 257r 04 za 27-11-1400. 

(dg: Henricus) Henricus v. 

 

BP 1182 p 257r 05 za 27-11-1400. 

Henricus van der Rijt nzvw hr Rodolphus van Eijndoven priester ev 

Luijtgardis dv Bruijstinus van den Nuwenhuze verkocht aan Johannes zvw 

Henricus Dekens 1/6 deel in een stuk groeze, gnd die Beendonc, in Deurne, 

tussen wijlen Amelius van den Nuwenhuze enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Bijnderen, te weten het 1/6 deel dat ongeveer in het midden 

ligt. 

 

Henricus van der Rijt filius naturalis domini quondam Rodolphi de 

Eijndoven presbitri maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris 

filie (dg: quondam) Bruijstini van den Nuwenhuze sextam partem (dg: p) ad 

se spectantem in pecia pascue dicte groeze dicta die Beendonc (dg: sita 

p) sita in parochia de Doerne inter hereditatem quondam Amelii van den 

Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen (dg: .. et 

quam sexta) scilicet illam sextam partem que sita est circa medium dicte 

pecie pascue ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Henrici Dekens (dg: soen) promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 257r 06 ma 29-11-1400. 

Jkvr Yda dvw Everardus van Onstaden droeg over aan Lambertus zv Henricus 

                         
4 Zie ← BP 1177 f 292v 01 wo 04-04-1386, verkoop van het huis. 
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van den Arennest alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar ouders. 

 

Domicella Yda filia quondam Everardi de Onstaden cum tutore omnia bona 

(dg: sibi) mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte 

quondam parentum dicte domicelle successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto filio 

Henrici van den Arennest promittens (dg: super) cum #tutore# !omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. (dg: testes) Goeswinus et 

Jorden datum in (dg: p) vigilia Andre!. 

 

BP 1182 p 257r 07 ma 29-11-1400. 

Voornoemde Lambertus zv Henricus van den Arennest beloofde aan voornoemde 

jkvr Yda dvw Everardus van Onstaden een lijfrente van 26 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) voornoemde goederen, (2) alle goederen 

die aan Hilla, ev voornoemde Lambertus en dvw voornoemde Everardus, gekomen 

waren na overlijden van haar ouders. 

 

(dg: La) Dictus Lambertus promisit super (dg: omnia habita et habenda) se 

daturum (dg: et) #et# soluturum dicte domicelle Yde annuam et vitalem 

pensionem XXVI librarum monete anno quolibet ad vitam dicte Yde et non 

ultra (dg: Remigii) nativitatis Johannis {liggende streep om rest van de 

regel, die ongebruikt is, door te halen} de et ex predictis bonis omnibus 

(dg: atque) atque de et ex omnibus (dg: aliis) bonis (dg: dicti Lamberti 

sinl habitis et habendis quoq quocumque locorum consistentibus sive sitis 

et cum mortua fuerit dicte) Hille (dg: filie) #uxori# dicti Lamberti 

filie dicti quondam Everardi de morte quondam parentum eiusdem Hille 

successione advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum 

mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 257r 08 ma 29-11-1400. 

Gerisius zvw Willelmus zvw Gerisius gnd Collen van Herpen droeg over aan 

Elizabeth, wv voornoemde Willelmus en dv Henricus van Diegeden van Loen, 

voor de duur van haar leven, de helft in een b-erfpacht van 8 malder rogge, 

maat van Herpen, welke pacht van 8 malder Marcelius Bastart nzvw hr 

Marcelius investiet van de kerk van Herpen beloofd had aan wijlen 

voornoemde Willelmus, in Den Bosch te te leveren, een helft met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit een hoeve in Herpen. 

 

Gerisius filius quondam Willelmi (dg: de Herpen) #filii quondam Gerisii 

dicti Collen de Herpen# medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione octo maldrorum siliginis mensure de Herpen quam paccionem octo 

maldrorum siliginis dicte mensure Marcelius Bastart filius naturalis 

quondam domini Marcelii investiti olim ecclesie de Herpen promisit se 

daturum et soluturum dicto quondam Willelmo hereditarie mediatim Domini 

et mediatim (dg: Johannis) Petri ad cathedram #et in Busco tradendam# ex 

quodam manso sito in parochia de Herpen atque ex attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis prout in litteris legitime supportavit 

Elizabeth relicte dicti quondam Willelmi [filie] (dg: quondam) Henrici de 

Diegeden de Loen cum litteris et jure ab eadem Elizabeth quoad vixerit et 

non ultra possidendam promittens super omnia [ratam] servare et cum dicta 

Elizabeth mortua fuerit etc extunc dicta medietas ad primodictum Gerisium 

revertetur. Testes (dg: da) Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 257r 09 ma 29-11-1400. 

Voornoemde Gerisius zvw Willelmus zvw Gerisius gnd Collen van Herpen 

beloofde aan Elizabeth, wv voornoemde Willelmus en dv Henricus van Diegeden 

van Loen, een lijfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, en 5 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, gaande uit al zijn goederen. 
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Dictus Gerisius promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Elizabeth vitalem! duorum !sexoriorum siliginis mensure 

[de] Busco et quinque novorum (dg: gulden) Gelre gulden seu valorem anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra #nativitatis .......# ex 

omnibus et singulis bonis dicti Gerisii habitis et habendis quocumque 

sitis et cum dicta Elizabeth mortua etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 257r 10 wo 01-12-1400. 

Johannes die Yoede zv Petrus enerzijds en Johannes van Gestel zvw Willelmus 

anderzijds. Johannes die Yoede toonde zich bereid te voldoen aan Johannes 

van Gestel 800 Stramprooise gulden, die aan Johannes van Gestel resteren 

van 1000 Stramprooise gulden, die Johannes die Yoede beloofd had aan 

Johannes van Gestel en diens vrouw Guedeldis dv Johannes die Yoede, als 

huwelijksgift. Te voldoen aan erfgoederen en erfrenten, zoals schepenen in 

Den Bosch die voldoende achten. Opgesteld in Den Bosch, voor het raadhuis, 

onder de trap daarvan, in aanwezigheid van Johannes Berwout, ....... 

......., Johannes van Keent, Godefridus van Brecht, Godefridus die Bije, 

Petrus die Yoede en meer anderen. 

 

[Anno nativitatis Domini] M CCCC index VIII mensis decembris die prima 

hora prime #constituti# Johannes die Yoede filius Petri ex una et 

Johannes de Gestel filius quondam [5Willelmi] ex altera dictus Johannes 

preexhibuit se paratum ad satisfaciendum dicto Johanni (dg: -s) de 

#Gestel# (dg: octingentis st) octingentos Stramproet[sche] gulden eidem 

Johanni adhuc restantes de mille Stramproetsche gulden quos dictus 

Johannes #die Yoede# promiserat dicto Johanni de Gestel cum Gued[elde] 

sua uxore filia primodicti nomine dotis et in subsidium matrimonii (dg: 

.... insuper) ad (dg: s..) assignandum et firmandum dicto Johanni de 

Ge[stel] octingentos Stramproetsche gulden ad (dg: here) bonos 

hereditarios seu hereditarios redditus prout scabinis in Busco videbitur 

id [dicto] Johanni de Gestel ratum fore et firmum. Acta in Busco ante 

pretorium su[b] gradum eiusdem pretorii pre[sentibus? Jo]h[anne] Berwout 

....... ....... et Johanne de Keent Godefrido de Brecht Godefrido die 

Bije [et?] Petro die Yoede et pluribus aliis. 

 

BP 1182 p 257r 11 wo 01-12-1400. 

Hetzelfde jaar, maand, dag en uur toonde Johannes die Yoede in afwezigheid 

van Johannes van Gestel zich bereid 800 Stramprooise gulden aan erfgoederen 

en erfrenten te voldoen {de rest van dit contract is onleesbaar}. 

 

[Anno] index mense die et hora quo supra dictus Johannes die Yoede in 

absentia dicti Johannis de Gestel exhibuit se ....... ....... (dg: VIII) 

VIIIc Stramproetsche gulden (dg: prout) ad ?hereditates et hereditarios 

redditus prout (dg: sc in Busco) scabinis in Busco ....... ....... 

[?matri]monialibus ....... ....... ....... videlicet {de rest van dit 

contract, ongeveer een regel, is onleesbaar}. 

 

1182 p.258v. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1400. 

 quinta post Andree: donderdag 02-12-1400. 

 

BP 1182 p 258v 01 wo 01-12-1400. 

Petrus van Megen wollenklerenwever maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 60 Hollandse gulden, die Elizabeth wv Egidius Boijen beloofd 

had met Pasen te betalen aan voornoemde Petrus, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Elizabeth. 

 

Petrus de Megen textor laneorum hereditarium censum sexaginta Hollant 

gulden quem Elizabeth relicta quondam Egidii Boijen promisit super habita 

                         
5 Aanvulling op basis van BP 1182 p 259r 03. 
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et habenda se daturum et soluturum dicto Petro hereditarie in festo 

pasche ex omnibus et singulis bonis dicte Elizabeth habitis et habendis 

quocumque sitis (dg: mo) prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Goeswinus et Jorden datum in crastino Andree. 

 

BP 1182 p 258v 02 wo 01-12-1400. 

Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van Hees droeg over aan de broers 

Arnoldus, Johannes en Willelmus, kv voornoemde Gerardus van Kessel, tbv hen 

en Petrus, Aleijdis en Beatrix, kv voornoemde Gerardus van Kessel, zijn 

vruchtgebruik in een kamp, 4 morgen groot, van wijlen Goeswinus Lodewijchs 

soen, in Kessel, ter plaatse gnd dat Nuwelant, tussen erfgoed gnd den Gans 

Hoevel enerzijds en Johannes van Beerze anderzijds. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Arnoldi de Hees suum usufructum sibi 

competentem in quodam campo quatuor iugera continente #quondam Goeswini 

Lodewijchs soen# (dg: dicti quondam Arnoldi sit de Hees) sito in parochia 

de Kessel ad locum dictum dat Nuwelant inter hereditatem dictam den Gans 

Hoevel ex uno et inter hereditatem Johannis de Beerze ex alio prout 

ibidem situs est supportavit Arnoldo (dg: et) Johanni et Willelmo (dg: 

fi) fratribus liberis dicti Gerardi de Kessel ad opus eorum et ad opus 

(dg: Aleijdis) Petri Aleijdis et Beatricis liberorum dicti Gerardi de 

Kessel promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 258v 03 do 02-12-1400. 

Voornoemde broers Arnoldus, Johannes en Willelmus, kv Gerardus van Kessel, 

verkochten voornoemd kamp van 4 morgen aan Ludovicus zvw Goeswinus 

Lodewijch soen. Verkopers en met hen hun voornoemde vader Gerardus van 

Kessel beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd zegedijken en 

waterlaten. Petrus, Aleijdis en Beatrix, onmondige kv voornoemde Gerardus 

van Kessel, zullen zodra ze meerderjarig zijn afstand doen. 

 

Dicti (dg: Petrus) Arnoldus Johannes et Willelmus fratres liberi (dg: 

quond) Gerardi de Kessel dictum campum quatuor jugera continentem 

hereditarie vendiderunt (dg: Goe) Ludovico filio quondam Goeswini 

Lodewijch soen promittentes et cum eis dictus Gerardus de Kessel eorum 

pater indivisi super habita et habenda warandiam (dg: et obligationem 

depone) tamquam de hereditate ab omni aggere Mose et censu libera et 

obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus ad dictum campum 

de jure spectantibus et quod ipsi (dg: de v) debitores Petrum Aleijdem et 

Beatricem liberos dicti Gerardi de Kessel quamdiu! ad annos pubertatis 

pervenerint super dicto campo et jure ad opus dicti emptoris facient 

renunciare et dicto emptori #de# dicto campo warandiam prestare. Testes 

Uden et Jorden datum quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 258v 04 wo 01-12-1400. 

Mechtildis wv Nijcholaus gnd die Wolf van Venloen droeg over aan haar 

kinderen Johannes en Gertrudis haar vruchtgebruik in een hoeve van wijlen 

voornoemde Nijcholaus, in Venloen, tussen wijlen Arnoldus gnd Appel Berten 

soen enerzijds en Willelmus van Weijndelsnest anderzijds. De brief 

overhandigen aan Berisius van Breda. 

 

Mechtildis relicta quondam Nijcholai dicti die Wolf de Venloen #cum 

tutore# suum usufructum sibi competentem in quodam manso dicti quondam 

Nijcholai sito in parochia de Venloen (dg: et a) inter hereditatem (dg: 

Art) quondam Arnoldi dicti Appel Berten soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van Weijndelsnest ex alio atque in attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque consistentibus sive sitis ut dicebat 

legitime supportavit Johanni et Gertrudi suis liberis promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Jorden et Neijnsel datum in crastino Andree. 

Tradatur littera Berisio de Breda. 
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{Vanaf hier een haal in margine sinistra, kennelijk om ruimte vrij te 

laten voor BP 1182 p 258v 05, 06 en 07}. 

 

BP 1182 p 258v 05 do 02-12-1400. 

Voornoemde Johannes en Gertrudis verkochten aan Berisius van Breda een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit voornoemde hoeve. Verkopers en hun moeder Mechtildis 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een cijns en hoenderen aan de 

grondheer. 

 

-. 

Dicti Johannes et Gertrudis cum tutore hereditarie vendiderunt Berisio de 

Breda hereditarium pactum duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie omnium sanctorum et in Busco tradendam ex dicto 

manso et ex attinentiis eiusdem mansi universis quocumque sitis ut 

dicebant promittentes cum tutore et cum eis Mechtildis eorum (dg: f) 

mater (dg: indivisi super) cum tutore indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu et pullis domino 

fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Goeswinus et Coptiten datum quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 258v 06 do 02-12-1400. 

Florencius van Drongelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Florencius de Drongelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 258v 07 do 02-12-1400. 

Voornoemde Johannes en Gertrudis verhuurden voornoemde hoeve aan hun 

voornoemde moeder Mechtildis voor de duur van haar leven, voor de lasten 

die eruit gaan. De brief overhandigen aan voornoemde Berisius van Breda. 

 

Dicti Johannes et Gertrudis dictum mansum cum suis attinentiis locaverunt 

dicte Mechtildi sue matri ab eadem quoad vixerit possidendum (dg: pt) pro 

(dg: oner) oneribus exinde solvendis. Testes datum supra. Tradatur 

littera dicto Berisio de Breda. 

 

BP 1182 p 258v 08 wo 01-12-1400. 

Destijds had Arnoldus Groet Art alle goederen van Willelmus zvw Jacobus gnd 

Willems soen gerechtelijk gekocht van Walterus van Os. Voornoemde Arnoldus 

Groet droeg thans over aan Johannes van den Elshout een huis6, erf en tuin 

van voornoemde Willelmus zvw Jacobus Willems soen, in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Hermannus Zanders enerzijds en 

erfgoed van kvw G...... ?gnd Huben soen anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Groet Art omnia bona Willelmi filii 

quondam Jacobi dicti Willems soen erga Walterum de Os per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisiverat prout in 

litteris constitutus igitur co[ram scabinis] infrascriptis dictus 

Arnoldus Gro[et] domum et aream ac ortum dicti Willelmi filii quondam 

Jacobi Willems soen (dg: here) [sitos] in Busco ad finem vici Orthensis 

inter hereditatem (dg: H quondam) Hermanni Zanders ex uno et inter 

hereditatem liberorum #quondam# G...... ?dicti (dg: Huberti) Huben soen 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: de) #van den# 

Elshout cum litteris et jure occacione promittens super ....... ....... 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: d) Uden et Jorden 

datum in crastino Andree. 

{Hierna in margine sinistra een verticale haal om ruimte vrij te laten 

                         
6 Zie → BP 1182 p 259r 02 wo 01-12-1400, belofte uit dit huis, erf en tuin 

een erfpacht en een erfcijns te betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1400 08. 25 

voor BP 1182 p 258v 09, 10, 11 en 12}. 

 

BP 1182 p 258v 09 wo 01-12-1400. 

(dg: Johannes van Elshout beloofde aan Arnoldus). 

 

(dg: Johannes de Els... Elshout promisit super omnia Arnoldo). 

 

BP 1182 p 258v 10 wo 01-12-1400. 

Johannes van den Elshout beloofde aan Bartholomeus gnd Meus zvw 

Bartholomeus Meus Wedigen 11 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1400) te betalen. 

 

Johannes van den Elshout promisit super omnia Bartholomeo dicto Meus 

filio quondam Bartholomei Meus Wedigen XI Ho[llant] gulden seu valorem !a 

nativitatis Domini proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 258v 11 wo 01-12-1400. 

Voornoemde Johannes van den Elshout beloofde aan Gerardus van der Merendonc 

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

betalen. 

 

Dictus Johannes van den Elshout promisit super omnia Gerardo van der 

Merendonc XI Hollant gulden seu valorem !a nativitatis Domini proxime 

futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 258v 12 wo 01-12-1400. 

Vervolgens beloofden voornoemde Bartholomeus en Gerardus, ieder voor een 

helft, aan Johannes van den Elshout dat, indien uiterlijk met Kerstmis over 

een jaar (zo 25-12-1401), bevonden zou worden dat er meer betaald moet 

worden uit voornoemd huis, erf en tuin dan de hertogencijns, een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus Hoernken en een b-erfcijns van 

3 pond geld aan Petrus Witmeri, dat dan voornoemde Bartholomeus en Gerardus 

dat meerdere zullen afkorten van voornoemde 11 gulden en 11 gulden, 

voorzover {p.259} dat geld reikt, te weten voor 20 schelling erfcijns geld 

10 Hollandse gulden. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum! totum precedens constituti igitur 

dicti (dg: John) Bartholomeus et Gerardus promiserunt #divisi (dg: super) 

scilicet [quilibet] super ?omnia pro una [medietate]# dicto Johanni van 

den Els[h]out ....... si (dg: inventum fuerit a) infra hinc a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum inventum fuerit aliquid 

plus solvendum ex dictis [7domo area] et orto quam census domini ducis et 

hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco Arnoldo 

Hoernken et hereditarius census [8trium libr]arum monete Petro Witmeri 

exinde solvendi annuatim ut dicebant quod extunc dicti Bartholomeus et 

Gerardus abbreviabunt [hoc p]lus scilicet quilibet eorum Bartholomei et 

Gerardi pro una medietate ....... de dictis XI florenis et XI florenis in 

quantum ad ?XI ?flor[eni? et XI] 

 

1182 p.259r. 

 anno nativitatis Domini M CCCC index VIII mensis decembris die prima: 

  woensdag 01-12-1400. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1400. 

 quinta post Andree: donderdag 02-12-1400. 

 

BP 1182 p 259r 01 wo 01-12-1400. 

floreni (dg: ex) se extendent scilicet pro (dg: rata) XX solidis 

hereditarii census monete X Hollant gulden et sic proportionabiliter pro 

                         
7 Aanvulling op basis van BP 1182 p 258v 08. 
8 Aanvulling op basis van BP 1182 p 259r 02. 
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rata dicti pluris ex premissis solvendi. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 259r 02 wo 01-12-1400. 

Voornoemde Arnoldus Groet Art had voornoemd huis, erf en tuin overgedragen9 

aan Johannes van den Elshout. Voornoemde Johannes van den Elshout beloofde 

aan voornoemde Arnoldus Groet Art voortaan uit voornoemd huis, erf en tuin 

te zullen leveren en betalen, (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Willelmus zvw Jacobus Willems soen levert aan Arnoldus 

Hoernken, (2) een b-erfcijns van 3 pond geld, die voornoemde Willelmus zvw 

Jacobus Willems soen betaalt aan Petrus Witmeri gaande uit zijn 

erfgoederen, zó dat voornoemde Arnoldus Groet Art en de andere goederen die 

waren van voornoemde Willelmus zvw Jacobus Willems soen daarvan geen schade 

ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum dictus Arnoldus Groet Art (dg: dictus) 

dictos domum aream et ortum hereditarie supportavit Johanni van den 

Elshout prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Johannes van den Elshout promisit !omnia dicto Arnoldo Groet Art 

quod ipse Johannes van den Elshout hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam dictus Willelmus filius quondam Jacobi 

Willems soen Arnoldo Hoernken et hereditarium censum III librarum monete 

quem dictus Willelmus filius quondam Jacobi Willems soen Petro Witmeri ex 

suis hereditatibus solvere consuet et tenebatur annuatim ut dicebat nunc 

deinceps annuatim et perpetue dabit et exsolvet de et ex dictis domo area 

et orto sic quod (dg: ad) dicto Arnoldo Groet Art et ad et supra reliqua 

bona que fuerant dicti Willelmi filii quondam Jacobi Willems soen dampna 

exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 259r 03 wo 01-12-1400. 

Johannes van Gestel zvw Willelmus verklaarde, in afwezigheid van zijn 

schoonvader Johannes Yoede zv Petrus, bereid te zijn de vestiging te 

aanvaarden die voornoemde Johannes die Yoede moet doen aan voornoemde 

Johannes van Gestel en zijn vrouw Guedeldis dv voornoemde Johannes Yoede in 

erfgoederen en renten van rogge en geld, volgens huwelijkscontract tussen 

voornoemde Johannes van Gestel en zijn vrouw Guedeldis, zoals de mannen die 

daarbij aanwezig waren hebben begrepen. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers van de stad Den Bosch in aanwezigheid van Gerardus van Uden, 

Godefridus die Bije en Gerardus Heijnen soen van Heeswijc. 

 

A. 

Anno nativitatis Domini M CCCC index VIII mensis decembris die prima hora 

vesperarum constitutus Johannes de Gestel filius quondam Willelmi in 

absentia Johannis Yoede filii Petri sui soceri palam protestatus fuit 

quod ipse paratus est acceptare #assignare# heredationem et firmationem 

(dg: sibi faciendam) quam dictus Johannes die Yoede dicto Johanni de 

Gestel facere tenetur cum Guedelde sua uxore filia (dg: dicti) dicti 

Johannis Yoede (dg: in omnibus et) in hereditariis redditibus siliginis 

vel pecunie in omnibus et per omnia prout #dictus Johannes die Yoede# 

huiusmodi heredationem et firmationem dicto Johanni de Gestel facere 

tenetur et firmare juxta contractum matrimonii alias contractum inter 

dictum Johannem de Gestel et dictam Guedeldem suam (dg: suam) uxorem et 

prout homines matrimoniales (dg: int) qui interfuerunt dicto contractui 

matrimoniali intellexerunt et prout eis huiusmodi heredatio et firmatio 

constat facienda primodicto! de Gestel (dg: ad) a dicto Johanne Yoede. 

Acta in camera scriptorum oppidi de Busco presentibus Gerardo de Uden 

Godefrido die Bije Gerardo Heijnen soen de Heeswijc. 

 

                         
9 Zie ← BP 1182 p 258v 08 wo 01-12-1400, overdracht van het huis, erf en 

tuin. 
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BP 1182 p 259r 04 wo 01-12-1400. 

(dg: Godefridus Donnecop ev) 

 

(dg: Godefridus Donnecop m) 

 

BP 1182 p 259r 05 wo 01-12-1400. 

Jacobus Donnecop ev Aleijdis dvw Egidius schrijver droeg over aan Zebertus 

zv Engbertus van Krekelhoven de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit 

3 stukken land van Walterus zvw Henricus gnd Decker, in Haaren, (1) die 

Scoetacker, (2) die Langrot, (3) dat Cloetken, welke pacht wijlen 

voornoemde Egidius schrijver gekocht had van voornoemde Walterus zvw 

Henricus die Decker. 

 

Jacobus Donnecop maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Egidii scriptoris medietatem hereditarie paccionis dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli et in 

Busco tradende ex tribus peciis terre Walteri filii quondam Henrici dicti 

Decker sitis in parochia de (dg: Haren) Haren quarum una die Scoetacker 

altera die Langrot et tercia dat Cloetken nuncupate sunt quam paccionem 

dimidii modii siliginis dictus quondam Egidius scriptor erga dictum 

Walterum filium quondam Henrici die [Decker] emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Petro) Zeberto filio Engberti de 

Krekelhoven cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Uden et 

Jorden datum in crastino Andree. 

 

BP 1182 p 259r 06 wo 01-12-1400. 

Yudocus Bruijsten beloofde aan Johannes van Erpe zvw Johannes van Erpe 

handschoenmaker 32 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1401) te betalen. 

 

Yudocus Bruijsten promisit super omnia Johanni (dg: va) de Erpe filio 

quondam Johannis de Erpe cijrothecarii XXXII novos Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 259r 07 do 02-12-1400. 

Godefridus die Ridder van Eijndoven, Henricus van Merlaer de oudere zvw 

Rodolphus van Merlaer, Petrus die Sloetmaker en Lambertus die Ridder 

beloofden aan Lambertus smid van Middelrode en Johannes van Druenen zv 

Petrus alias gnd Sceffenere 16 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1401) in Den Bosch te leveren. 

 

#Godefridus die Ridder de Eijndoven et# He[nricus] (dg: Me) de Merlaer 

senior filius quondam Rodolphi de Merlaer (dg: P) Petrus d[i]e Sloetmaker 

et Lambertus die Rid[der] promiserunt indivisi super omnia Lamberto fabro 

de Middelrode et Johanni de Druenen filio Petri alias dicto Sceffenere 

XVI modios et (dg: duos) duo sextaria siliginis mensure de Busco ad pasca 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Uden et Jorden 

datum quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 259r 08 do 02-12-1400. 

Voornoemde Godefridus die Ridder beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Dictus Godefridus die Ridder promisit super habita et habenda alios 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 259r 09 do 02-12-1400. 

....... ....... ?..vw ?Petrus gnd Corstiaens verkocht aan Henricus zvw 

Henricus gnd Boudekens soen gnd die Wetter een n-erfpacht van 12 ... rogge, 
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maat van Oirschot, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, in de herdgang van 

Spoordonk, tussen Nijcholaus Hermans soen van Spoerdonc enerzijds en 

....... ....... anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

....... ....... ?quondam ?Petri dicti Corstiaens hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Henrici dicti Boudekens soen dicti die Wetter 

hereditariam paccionem XII (dg: ....) ... #.......# siliginis mensure de 

(dg: Bu) Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Bu) 

Busco tradendam ex domo area orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

dicti venditoris sitis in parochia de (dg: Oest) Oerscot in pastoria de 

Spoerdonc inter hereditatem Nijcholai He[r]mans soen de Spoerdonc ex uno 

et inter ....... ....... ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 259r 10 do 02-12-1400. 

Theodericus Bathen soen, Wiskinus zvw Theodericus Neven soen en Ghibo gnd 

Molle beloofden aan Katherina dvw Ghibo gnd Abt 176 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren (zo 22-05-1401) en de 

andere helft met Sint-?Remigius aanstaande (za 01-10-1401). 

 

[T]heodericus Bathen soen Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen 

et Ghibo (dg: -n) dictus Molle promiserunt indivisi super omnia Katherine 

fi[lie] quondam [Gh]ibonis dicti (dg: Apt) Abt centum et LXXVI novos 

Gelre gulden seu valorem mediatim (dg: Remigii et mediatim) penthecostes 

et mediatim [?Remig]ii proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.260v. 

 quinta post Andree: donderdag 02-12-1400. 

 

BP 1182 p 260v 01 do 02-12-1400. 

Johannes van Heersel zvw Johannes van Herzel droeg over aan Johannes van 

der Hautart, tbv hr Johannes van Berlaer heer van Helmond, 100 Franse 

kronen, aan hem beloofd10 door hr Paulus van Haestricht ridder heer van 

Venloen en hr Theodericus Rover ridder. 

 

Johannes de Heersel filius quondam Johannis de Herzel centum aureos 

denarios communiter Vrancrijcs cronen vocatos boni auri et iusti ponderis 

promissos sibi a domino Paulo de Haestricht milite domino de Venloen #et# 

domino Theoderico Rover milite prout in litteris legitime supportavit 

Johanni van der Hautart ad opus domini Johannis de Berlaer domini de 

Helmont cum litteris et jure. Testes Uden et Coptiten datum quinta post 

Andree. 

 

BP 1182 p 260v 02 do 02-12-1400. 

Johannes wettige zv Arnoldus Stamelart van Broegel droeg over aan Johannes 

zvw Andreas van Lennenshoevel een huis met zijn hofstad en aangelegen tuin, 

in Breugel, ter plaatse gnd die Leet, tussen Arnoldus Hannen soen en zijn 

kinderen enerzijds en kv hr Willelmus van der Langdonc anderzijds, met een 

eind strekkend aan Willelmus Gielijs soen en met het andere eind aan de 

gemene weg, welk huis, hofstad en tuin eerstgenoemde Johannes verworven had 

van Johannes zvw Johannes gnd Houtman van Bruegel. 

 

Johannes filius (dg: ?liga) legitimus Arnoldi Stamelarts (dg: de Zonne) 

#de Broegel# domum cum suo domistadio et ortum sibi adiacentem et ad hanc 

spectantem sitos in parochia de Broegel ad locum dictum die Leet inter 

hereditatem Arnoldi Hannen soen et suorum liberorum ex uno et inter 

                         
10 Zie ← BP 1181 p 465r 05 za 26-07-1399, belofte 100 Franse kronen na 

maning te betalen. 
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hereditatem (dg: He) puerorum domini Willelmi van der Langdonc ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem Willelmi (dg: Clae Claes soen) 

Gielijs soen et cum reliquo fine ad communem plateam quos domum et 

domistadium et ortum primodictus Johannes erga Johannem filium quondam 

Johannis dicti Houtman de Bruegel !ut dicebat hereditarie supportavit 

(dg: Ar) Johanni filio quondam Andree de Lennenshoevel promittens super 

#omnia# ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goes 

et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 260v 03 do 02-12-1400. 

Voornoemde Johannes wettige zv Arnoldus Stamelart droeg over aan Johannes 

zvw Andreas van Lennenshoevel 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Son, uit 2 

mud rogge b-erfpacht, maat van Son, welke 2 mud wijlen Johannes Houtman met 

Lichtmis beurde, gaande uit erfgoederen gnd te Gore, die waren van 

Elizabeth van Gore en haar zoon Henricus, in Breugel, welke mud rogge 

eerstgenoemde Johannes verworven had van de broers Johannes en Godefridus, 

kvw voornoemde Johannes Houtman. 

 

Dictus Johannes filius (dg: ?lig) legitimus Arnoldi Stamelart unum modium 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Zonne de duobus modiis 

siliginis hereditarie paccionis dicte mensure quos duos modios siliginis 

dicte paccionis (dg: dictus) quondam Johannes Houtman solvendos habuit 

annuatim et hereditarie purificationis ex hereditatibus (dg: sitis) !die 

(dg: d) te Gore que fuerant (dg: quo) dudum Elizabeth de Gore et Henrici 

eius filii et ex attinentiis earundem hereditatum sitis in parochia de 

Broegel (dg: in) quem (dg: modium) modium siliginis dicte paccionis 

primodictus Johannes #erga# Johannem (dg: -is) et Godefridum (dg: -us) 

fratres liberi! dicti quondam Johannis Houtman acquisiverat ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Andree de Lennenshoevel 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 260v 04 do 02-12-1400. 

Henricus Nollen zv Henricus gnd Nollen gaf uit aan Willelmus zvw Johannes 

van den Bijchelaer (1) 3 stukken land, in Boxtel, in Liemde, (1a) tussen 

Henricus Hessels soen enerzijds en Petrus Coppens soen anderzijds, (1b) 

tussen Johannes Roetart enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1c) tussen 

Ghevardus van den Venne enerzijds en Gerardus Huls Bussche anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1402). Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Willelmus en met hem zijn 

kinderen Godefridus, Johannes en Katherina, en Arnoldus zv Agnes van den 

Hoeve ev Hilla dv voornoemde Willelmus tot onderpand (2) de helft in 2 

lopen roggeland, in Boxtel, in Liemde, tussen Ghevardus van den Venne 

enerzijds en Gerardus Huls Bussche anderzijds. 

 

Henricus Nollen filius Henrici dicti Nollen tres pecias terre sitas in 

parochia de Bucstel in jurisdictione dicta dingbanc de Lijemde quarum una 

inter hereditatem Henrici Hessels soen ex uno et inter hereditatem Petri 

Coppens soen ex alio altera inter hereditatem Johannis Roetart ex uno et 

(dg: inter here) communem plateam ex alio et tercia inter hereditatem 

Ghevardi van den Venne ex uno et inter hereditatem Gerardi Huls (dg: 

bucs) Bussche ex alio sunt site ut dicebat (dg: he) dedit ad hereditarium 

pactum Willelmo filio quondam Johannis van den Bijchelaer ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis #et primo 

termino ultra annum# et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Willelmus #et# (dg: God) et 

cum eo Godefridus Johannes (dg: A) et Katherina eius liberi cum tutore et 

Arnoldus (dg: filius) filius Agnetis van den Hoeve maritus (dg: li) et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie dicti Willelmi (dg: unam lo) 
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medietatem ad se spectantem in duabus lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Ghevardi van den Venne ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Huls Bussche ex alio (dg: ad) ut dicebat 

ad pignus imposuerunt promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

aliam deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 260v 05 do 02-12-1400. 

Albertus zvw Johannes Alarts soen en zijn vrouw Cristina dvw Nijcholaus van 

Eijndoven droegen over aan Petrus Sloetmaker van Eijndoven alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van Elizabeth ev Godefridus van 

Vlimen sv voornoemde Cristina, daarvan uitgezonderd huisraad en kleinodiën 

die aan voornoemde Cristina gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Elizabeth. 

 

Albertus filius quondam Johannis Alarts soen maritus (dg: legitimus) 

legitimus Cristine sue uxoris filii! quondam Nijcholai de Eijndoven et 

dicta Cristina cum eodem tamquam cum tutore omnia bona (dg: d) eis de 

morte quondam Elizabeth (dg: relicte) uxoris olim Godefridi de Vlimen 

sororis olim dicte Cristine successione advoluta quocumque consistentia 

sive sita exceptis #eis et reservatis# domiciliis et clenodiis dicte 

Cristine de morte dicte quondam (dg: Cristine) #Elizabeth# advolutis ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Petro Sloetmaker de Eijndoven 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 260v 06 do 02-12-1400. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde Albertus en Cristina schadeloos te 

houden van alle schulden die wijlen voornoemde Elizabeth had en van het 

testament van voornoemde Elizabeth. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia habita et habenda quod ipse dictos 

Albertum et Cristinam ab omnibus debitis que debebat dicta quondam 

Elizabeth personis quibuscumque et a toto testamento dicte Elizabeth et 

(dg: da) a dampnis indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 260v 07 do 02-12-1400. 

Johannes Kepken Lijsbetten soen van Geffen en zijn kinderen Gerardus, 

Sophia, Elizabeth en Mechtildis gaven uit aan Godefridus gnd Goebels soen 

een hofstad in Geffen, tussen de gemene weg enerzijds en Elizabeth dvw 

Albertus smid anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemene weg; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Geffen te leveren. Slechts op te geven met 12 lopen rogge, 

Bossche maat, eens. 

 

Johannes Kepken Lijsbetten soen de Geffen #Gerardus (dg: Soph) Sophia 

Elizabeth et Mechtildis (dg: filie eius cum tutore et) eius liberi cum 

tutore# quoddam domistadium situm in parochia de Geffen inter (dg: he) 

communem plateam ex [uno] et inter hereditatem Elizabeth filie quondam 

Alberti fabri ex alio ut (dg: dicebat dedit ad) tendens cum utroque fine 

ad communem plateam [ut d]icebat dedit! ad hereditarium pactum Godefrido 

(dg: filio) dicto Goebels soen ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

#quoad vixerit et post eius decessum suis heredibus# ab alio hereditarie 

(dg: purificationis) [nativitatis] Domini et in Geffen tradenda ex 

premissis promittentes #cum tutore# super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit (dg: 

no) ne[c di]mittet nisi cum (dg: duplo pact) XII lopinis siliginis dicte 

mensure dicto Johanni semel dandis ut super omnia promisit. Testes 

Goeswinus et Coptiten datum [s]u[pra]. 

 

BP 1182 p 260v 08 do 02-12-1400. 

Johannes van Os zv Arnoldus van Os beloofde aan Arnoldus Vogeleer 28 nieuwe 
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Gelderse gulden of de waarde en 13 gemene plakken met Pinksteren aanstaande 

(zo 22-05-1401) te betalen. 

 

Johannes de Os filius (dg: quo) Arnoldi de Os promisit super omnia 

Arnoldo Vogeleer XXVIII novos Gelre gulden seu valorem et XIII gemeijn 

placken ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Goeswinus et Coptiten datum quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 260v 09 do 02-12-1400. 

Hessello zvw Gobelinus koster van Gestel verkocht aan Johannes Doreman zvw 

Walterus Doreman een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Sint-Andreas in Berkel te leveren, gaande uit een hoeve in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Walterus zvw voornoemde Gobelinus enerzijds en 

erfgoed behorend tot de goederen van Ghiersberch anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns. 

 

Hessello filius quondam Gobelini custodis de (dg: Geffen) #Gestel# 

hereditarie vendidit Johanni (dg: Dorman) #Doreman# filio quondam Walteri 

Doreman hereditariam paccionem unius m[o]d[ii] siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie Andree et in Berkel tradendam ex quodam 

(dg: d) manso sito in parochia de Oesterwijc in [loco dicto] Udenhout 

inter hereditatem Walteri filii dicti quondam Gobelini ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad bona de Ghiersberch ex alio atque ex (dg: ....) 

[attinentiis dicti m]ansi universis quocumque sitis ut dicebat promittens 

[super] omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde prius solvendo et su[fficientem] facere. ....... 

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

 

1182 p.261r. 

 quinta post Andree: donderdag 02-12-1400. 

 

BP 1182 p 261r 01 do 02-12-1400. 

Everardus van Bruggen zv Johannes van Bruggen van Lijemde droeg over aan 

zijn broer Walterus van der Bruggen zv voornoemde Johannes van Bruggen een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot 

Liemde, beiderzijds tussen Johannes van der Laerscot, (2) een stuk land 

aldaar, eveneens beiderzijds tussen Johanes van der Laerscot, welke 2 

stukken land voornoemde Everardus verworven had van zijn voornoemde vader 

Johannes van Bruggen, en welke 2 stukken land voornoemde Everardus in pacht 

had uitgegeven aan zijn voornoemde broer Walterus van der Bruggen voor een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en voor voornoemde pacht van ½ 

mud rogge. 

 

Everardus de Bruggen filius Johannis de Bruggen de Lijemde hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam solvendam habet 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Bucstel in loco dicto (dg: Gro) Groet Lijemde inter 

hereditatem Johannis van der Laerscot ex (dg: uno et inter here) utroque 

latere coadiacentem atque ex pecia terre sita (dg: ibidem) ibidem eciam 

inter hereditatem (dg: dicti) Johannis van der Laerscot ex utroque latere 

coadiacentem quas duas pecias terre dictus Everardus erga dictum 

#Johannem# (dg: ve) de Bruggen suum patrem acquisiverat et quas duas 

pecias terre dictus Everardus (dg: erga) dederat ad pactum Waltero van 

der Bruggen suo fratri filio dicti Johannis (dg: van de) de Bruggen 

scilicet pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure 

exinde prius solvenda et pro dicta paccione dimidii modii siliginis dicte 

mensure prout in litteris hereditarie supportavit (dg: domino Ade de 

Mierde presbitro) #dicto Waltero van der Bruggen suo fratri# cum litteris 

et jure promittens super! ratam servare et obligationem #ex parte sui# 

(dg: quo facto dictus Walterus w van der Bruggen). Testes Coptiten et 
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Neijnsel datum quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 261r 02 do 02-12-1400. 

Walterus van der Bruggen zv Johannes van der Bruggen verkocht aan hr Adam 

van Mierde priester een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde 2 stukken land en 

uit 4 lopen land, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen Johannes 

van der Laerscot enerzijds en Gertrudis van Reijtsel anderzijds, welke 4 

lopen voornoemde Walterus verworven had van zijn zuster Belen, voornoemde 2 

stukken reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Walterus van der Bruggen filius Johannis van der Bruggen hereditarie 

vendidit domino Ade de Mierde presbitro hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex dictis duabus peciis terre et ex quatuor lopinatis 

terre sitis in parochia et loco (dg: dicto) predictis inter hereditatem 

Johannis van der Laerscot ex uno et inter hereditatem Gertrudis de 

Reijtsel ex alio quas quatuor lopinatas terre dictus Walterus erga Belen 

suam sororem acquisiverat ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis ex dictis duabus peciis terre prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 261r 03 do 02-12-1400. 

Everardus van Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Bruggen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 261r 04 do 02-12-1400. 

Johannes zv Arnoldus Stamelart van Broegel beloofde aan Johannes zvw 

Andreas van Lennenshoevel 37 Franse kronen of de waarde en 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1401) te betalen en te 

leveren. 

 

Johannes filius Arnoldi Stamelarts (dg: soen) de Broegel promisit super 

omnia Johanni filio quondam (dg: Arnoldi) Andree de (dg: ve) 

Lennenshoevel XXXVII Vrancrijx cronen seu valorem et tres modios 

siliginis mensure de Busco a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes (dg: Goes) Goes et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 261r 05 do 02-12-1400. 

Hessello zvw Gobelinus koster van Gestel verkocht aan Johannes zvw Amelius 

gnd die Groet Leeuwe een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, 

met Lichtmis in Berkel bij de kapel aldaar te leveren, voor het eerst over 

een jaar (do 02-02-1402), gaande uit een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, naast Johannes die Wolf enerzijds en Gerardus Truden 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 3 mud 

rogge. 

 

Hessello (dg: Go) filius quondam Gobelini custodis de (dg: Geffen) 

#Gestel# hereditarie vendidit Johanni filio quondam Amelii dicti die 

Groet Leeuwe hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et in Berkel prope cappellam ibidem tradendam ex quodam manso dicti 

venditoris sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel juxta 

hereditatem Johannis die (dg: Loe) Wolf ex uno et inter (dg: com) 

hereditatem Gerardi Truden ex alio et ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque sitis promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem (dg: ex par) deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis exinde prius solvendis et 
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sufficientem facere. Testes Goeswinus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 261r 06 do 02-12-1400. 

Johannes zv Hermannus molenaar van Oerscot verkocht aan Johannes zvw 

Willelmus Sceijnckel van Gestel bij Oesterwijc een n-erfpacht van 10 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een huis en tuin in Moergestel, ter plaatse gnd die Katerstraat enerzijds 

en Johannes Daneels anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Moergestel, 

ter plaatse gnd die Katerstraat, tussen Gerardus gnd Maes enerzijds en 

Johannes van der Heijden anderzijds, (3) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

maat van Oirschot, gaande uit een huis, tuin en hofstad, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Spoordonk, naast de watermolen enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Oisterwijk. 

 

Johannes filius (dg: quon) Hermanni multoris de (dg: Oes) Oerscot (dg: 

hereditariam hereditatem p) hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Willelmi Sceijnckel de (dg: Oes) Gestel prope Oesterwijc hereditariam 

paccionem (dg: qu) decem lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: ?va) domo et 

orto sitis in parochia de Gestel prope Oesterwijc ad locum dictum die 

(dg: Ka) Katerstraet ex uno et inter hereditatem Johannis Daneels ex alio 

atque ex una sextariata terre siliginee sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem (dg: Jo) Gerardi dicti Maes ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Heijden ex alio atque ex hereditaria 

paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam dictus 

venditor solvendam habet hereditarie ex domo et orto et domistadio sitis 

in parochia de (dg: Oerscot ad) Oerscot ad locum dictum Spoerdonc iuxta 

molendinum aquatile ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio 

promittens super omnia! et obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi et hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de 

Oesterwijc exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 261r 07 do 02-12-1400. 

Thomas zvw Stephanus van der Amervoert ev Aleijdis dvw Engbertus van den 

Hezeacker gaf uit aan Ghibo gnd Quappe (1) ¼ deel, dat aan voornoemde 

Thomas en Aleijdis gekomen was na overlijden van voornoemde Engbertus, 

resp. dat aan hen zal komen na overlijden van Gertrudis mv voornoemde 

Aleijdis, in een hoeve van wijlen voornoemde Engbertus, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd Cleppenscoer, (2) alle andere 

erfelijke goederen die aan voornoemde Thomas en Aleijdis gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Engbertus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Gertrudis mv voornoemde Aleijdis; de uitgifte 

geschiedde voor de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1402). Voor voornoemde Thomas gereserveerd de huisraad en 

kleinodiën van voornoemde Engbertus. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Ghibo tot onderpand (3) ¼ deel dat aan hem behoort in voornoemde 

hoeve, (4) andere erfelijke goederen, die aan hem en zijn vrouw Hilla dvw 

voornoemde Engbertus gekomen waren na overlijden van voornoemde Engbertus, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Gertrudis mv voornoemde 

Hilla. 

 

Thomas (dg: Ste) filius quondam (dg: Stepha) Stephani van der Amervoert 

maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie quondam (dg: Ember) Engberti 

van den Hezeacker (dg: quatuor) quartam partem dictis Thome et Aleijdi 

sue uxori de morte dicti quondam Engberti successione advolutam et post 

mortem Gertrudis matris dicte Aleijdis successione advolvendam in quodam 

manso dicti quondam Engberti sito in parochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout ad locum dictum Cleppenscoer et (dg: ex) #in# attinentiis 
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eiusdem mansi singulis et universis et (dg: omnibus) omnia alia bona 

hereditaria dictis Thome et Aleijdi (dg: -s) de morte dicti quondam 

Engberti advoluta et post mortem dicte Gertrudis matris dicte Aleijdis 

successione advolvenda quocumque consistentia sive sita ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Ghiboni dicto Quappe ab eodem hereditarie 

possidendas pro oneribus dictis onraet exinde prius solvendis dandis 

atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et in Busco tradenda promittens super omnia ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere exceptis tamen et dicto Thome in hiis 

reservatis domiciliis et clenodiis (dg: et j) dicti Engberti ut dicebat 

et alter repromisit et ad maiorem! dictus Ghibo unam (dg: terciam par) 

quartam partem ad se spectantem in dicto manso et (dg: bonis) dicta alia 

bona hereditaria sibi et !et Hille sue uxori filie dicti quondam 

[Engberti] de morte dicti quondam Engberti successione advoluta! et post 

mortem Gertrudis matris dicte Hille advolvenda[s] quocumque sit[as] ad 

pi[gnus im]posuit et f[irmiter] obligavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.262v. 

 quinta post Andree: donderdag 02-12-1400. 

 

BP 1182 p 262v 01 do 02-12-1400. 

Andreas, Arnoldus en Elizabeth, kvw Johannes Florijs soen, verkochten aan 

Ywanus zvw Franco gnd Buc de helft, die aan hen gekomen was na overlijden 

van hun broer Florencius, in de helft van een huis, erf en tuin, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Leonius zv Petrus Loders 

enerzijds en een steeg anderzijds, te weten de helft van de helft richting 

voornoemd erfgoed van Leonius. 

 

Andreas Arnoldus et Elizabeth liberi quondam Johannis Florijs soen cum 

tutore medietatem eis de morte quondam Florencio! eorum fratre! 

successione advolutam (dg: in) #in medietate# domus et aree et orti 

sitorum in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Leonii filii 

Petri Loders (dg: so) ex uno et inter (dg: hereditatem communem stat) 

quandam (dg: steeg) stegam ex alio scilicet (dg: in) medietatem illius 

medietatis dictorum domus aree et orti que medietas sita est versus 

dictam hereditatem dicti Leonii ut dicebant hereditarie (dg: su) 

vendiderunt Ywano filio (dg: Fra) quondam (dg: F[r]a) Franconis dicti Buc 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goeswinus et Coptiten datum 

quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 262v 02 do 02-12-1400. 

(dg: Reijmb). 

 

BP 1182 p 262v 03 do 02-12-1400. 

Reijmboldus zvw Goeswinus gnd die Ledige verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker 

1 hont land, in Alem, tussen voornoemde Nijcholaus Plaetmaker enerzijds en 

Henricus gnd Grous anderzijds; verkoper en met hem zijn moeder Oda 

beloofden lasten af te handelen, en voornoemde Nijcholaus in voornoemde 

hont land te vesten voor heer en hof waarvan deze in leen afhangt. 

 

-. 

Reijmboldus filius quondam Goeswini dicti die Ledige unum hont terre 

situm in parochia de Alem inter hereditatem Nijcholai Plaetmaker ex uno 

et inter hereditatem (dg: Gr) Henrici dicti Grous ex alio prout ibidem 

situm est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Nijcholao Plaetmaker 

promittens (dg: super omnia wa) et cum eo Oda eius mater cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere et quod ipsi 

dictum Nijcholaum in dicto hont terre inponent instituent et heredabunt 

(dg: prout hi) coram domino et curia a quibus dependit #in feodum# prout 
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(dg: dicto R) illi qui super #hoc# fuerint sententiatores pronunciabunt 

id dicto Nijcholao ratum fore et firmum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 262v 04 do 02-12-1400. 

Destijds had Theodericus Buc alle goederen van Henricus van der Bruggen zvw 

Henricus van der Donc gerechtelijk gekocht van Elizabeth wv Stephanus van 

der Donc zvw Johannes Colen soen. Voornoemde Theodericus Buc en Johannes 

Wert gaven thans uit aan Ghibo zvw Henricus gnd Martens een tuin, gnd 

Vondermans Hof, in Vessem, tussen Boudewinus van Vessem enerzijds en 

Walterus gnd van den Meirven anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemene weg, welke tuin voornoemde Theodericus Buc en Johannes Wert 

verworven hadden van voornoemde Henricus van der Bruggen en zijn zoon 

Willelmus Vos; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem aan voornoemde Theodericus te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1402). 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Buc omnia bona (dg: quondam) 

Henrici van der Bruggen filii quondam Henrici van der Donc erga Elizabeth 

relictam quondam Stephani van der Donc filii quondam Johannis Colen soen 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset 

prout in litteris quas vidimus (dg: constitutus igitur et) constituti 

coram scabinis infrascriptis dictus Theodericus Buc et Johannes Wert 

quendam ortum dictum Vondermans Hof situm in parochia de Vessem inter 

hereditatem Boudewini de Vessem ex uno et inter hereditatem Walteri dicti 

van den Meirven ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam #et# 

quem ortum dicti Theodericus Buc et Johannes Wert erga dictum (dg: W) 

Henricum van der Bruggen et Willelmum Vos eius filium acquisiverant prout 

in litteris hereditarie (dg: supportaverunt) dederunt ad hereditarium 

pactum Ghiboni filio quondam Henrici dicti Martens #cum ultimodictis 

litteris et jure et cum primodictis litteris occacione# ab eodem 

hereditarie possidenda pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Vessem danda (dg: sibi ab alio l) dicto Theoderico 

integraliter ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Vessem tradenda !a dicto 

orto promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

aliam ex parte eorum deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et 

Coptiten datum (dg: quin) quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 262v 05 do 02-12-1400. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Theodericus Buc en Johannes Wert 

53¼ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-

07-1401) te betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit super omnia dictis Theoderico Buc et Johanni Wert 

LIII novos Gelre gulden (dg: seu valorem) et unam quartam partem unius 

novi Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 262v 06 do 02-12-1400. 

Denkinus van der Eijcke beloofde aan Johannes gnd Sperre 29 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1401) te betalen. 

 

Denkinus van der Eijcke promisit super omnia Johanni dicto (dg: Spe) 

Sperre XXIX novos Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 262v 07 do 02-12-1400. 

Johannes Huben soen, Walterus zvw Henricus Dircs soen en Johannes van 

Loeven van Scijnle beloofden aan Arnoldus van Beke nzv etc 25½ Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1401) te betalen. 
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Johannes Huben soen Walterus filius quondam Henrici Dircs soen et 

Johannes de Loeven de (dg: v) Scijnle promiserunt indivisi super omnia 

Arnoldo de Beke filio naturali etc XXV et dimidium Hollant gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 262v 08 do 02-12-1400. 

De broers Petrus en Willelmus, kvw Theodericus die Duvel, en Gerardus Corf 

ev Heijlwigis dvw voornoemde Theodericus die Duvel verkochten aan Wijnricus 

zvw Rodolphus gnd die Neijser, tbv Gertrudis dvw Johannes zvw voornoemde 

Rodolphus die Neijser, een stuk land, in Nuland, tussen Johannes die Preter 

enerzijds en een steeg behorend aan kvw Willelmus Kepkens anderzijds, 

belast met een b-erfcijns van 18 schelling geld en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat. 

 

Petrus et Willelmus fratres liberi quondam Theoderici die Duvel et 

Gerardus Corf maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

[dicti] quondam Theoderici die Duvel peciam terre sitam in parochia de 

Nuwelant inter hereditatem Johannis die (dg: Peter) #Preter# ex uno et 

inter (dg: h[ereditatem]) quandam stegam spectantem ad liberos quondam 

Willelmi Kepkens ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Wijnrico 

filio quondam Rodolphi dicti die Neijser ad opus Gertrudis filie quondam 

Johannis filii dicti quondam Rodolphi die Neijser promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis !exceptis 

hereditario censu XVIII solidorum monete et hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco ex dicta pecia terre de jure solvendis 

annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 262v 09 do 02-12-1400. 

Johannes zvw Cristianus gnd Pouwels soen verkocht aan Johannes zvw 

Philippus van der Voert 1 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Hautart, tussen Nijcholaus zvw Henricus Goedewert enerzijds en de dijk van 

Theodericus van Hermalen en Arnoldus Metten soen van der Stegen anderzijds, 

belast met 1 oude groot en wegen die over voornoemde bunder beemd lopen. 

 

Johannes filius quondam Cristiani dicti Pouwels soen unum bonarium prati 

cum suis attinentiis situm in parochia de Scijnle ad locum dictum die 

Hautart inter hereditatem Nijcholai filii quondam Henrici Goedewert ex 

uno et inter (dg: hereditatem) #aggerem# Theoderici de Hermalen et 

Arnoldi Metten soen van der Stegen ex alio in ea quantitate qua ibidem 

situm est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Philippi 

(dg: van den) van der Voert promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso (dg: g) antiquo exinde solvendo 

et viis per dictum bonarium prati de jure tendentibus et transeuntibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 262v 10 do 02-12-1400. 

Voornoemde Johannes zvw Philippus van der Voert beloofde aan voornoemde 

Johannes zvw Cristianus gnd Pouwels soen een n-erfcijns van 4 pond geld, 

gaande uit voornoemde bunder, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (zo 25-12-1401). 

 

Dictus Johannes filius quondam Philippi van der Voert promisit (dg: 

super) se daturum et soluturum dicto Johanni filio quondam Cristiani 

dicti Pouwels soen hereditarium censum quatuor librarum monete anno 

quolibet hereditarie (dg: purificationis) #nativitatis Domini# et primo 

termino a (dg: purificationis) #nativitatis Domini# proxime futuro ultra 

annum ex dicto bonario. 

 

BP 1182 p 262v 11 do 02-12-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1400), met 40 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, 
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de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van ....... ....... ....... van 

Best. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum (dg: datum) a festo 

nativitatis Domini proxime futuro sine medio sequentium semper dictis 

tribus annis durantibus cum XL Hollant gulden (dg: seu valorem) monete 

comitis Willelmi seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que defecerint ut in forma. [Acta in c]amera ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... de Best datum 

anno M CCCC [mensi]s [d]ece[mbris] ....... ....... ....... ....... 

....... 

 

1182 p.263r. 

 quinta post Andree: donderdag 02-12-1400. 

 

BP 1182 p 263r 01 do 02-12-1400. 

(dg: Goeswinus zoon). 

 

(dg: Goeswinus filius). 

 

BP 1182 p 263r 02 do 02-12-1400. 

Ludovicus zvw Goeswinus Lodewijchs soen beloofde aan Johannes gnd 

Tijmmerman zvw Andreas Tijmmerman 14 oude schilden of de waarde met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1401) te betalen. 

 

Ludovicus filius quondam Goeswini Lodewijchs soen promisit super omnia 

Johanni dicto (dg: d) Tijmmerman filio quondam (dg: Ard) Andree 

Tijmmerman XIIII aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et (dg: Copti) Coptiten datum 

quinta post Andree. 

 

BP 1182 p 263r 03 do 02-12-1400. 

Walterus Herbrechts soen van den Bredeacker droeg over aan Anselmus Wijtman 

van Haren 4 penning nieuwe cijns, die Arnoldus Buckinc met Sint-Lambertus 

betaalde aan voornoemde Walterus, uit goederen van wijlen voornoemde 

Arnoldus Buckinc, in Esch. 

 

Iste noluit solvere. 

Walterus Herbrechts soen van den Bredeacker #(dg: he)# quatuor denarios 

novi census quos (dg: ipse solvendos habet hereditarie in crastino 

Lamberti ex) Arnoldus Buckinc dicto (dg: Engberto) #Waltero# solvere 

consuevit annuatim in crastino Lamberti in bonis eiusdem quondam Arnoldi 

(dg: Bucken) Buckinc sitis in parochia de Essche ut dicebat hereditarie 

supportavit Anselmo Wijtman de Haren promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 263r 04 do 02-12-1400. 

Johannes van den Sloet, Zibertus van Hoculem, Willelmus van Enode en 

Johannes van Amersoijen beloofden aan Johannes gnd Sasse zv Lambertus 67½ 

Engelse nobel (dg: of de waarde) met Pasen over 2 jaar (zo 15-04-1403) te 

betalen. 

 

Johannes van den Sloet (dg: promisit super) Zibertus de Hoculem Willelmus 

de Enode #et# Johannes de Amersoijen promiserunt indivisi super omnia 

Johanni dicto Sasse filio Lamberti (dg: sexaginta octo) sexaginta septem 

et dimidium Engels nobel (dg: seu valorem) a festo pasche proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 263r 05 do 02-12-1400. 

Willelmus van Enode beloofde aan Johannes gnd Zasse zv Lambertus 4½ Engelse 
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nobel of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-1402) te betalen. 

 

Willelmus de Enode promisit super omnia Johanni dicto Zasse filio 

Lamberti quatuor et dimidium Engels nobel seu valorem a festo pasche 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 263r 06 do 02-12-1400. 

Egidius zv Egidius gnd Zecker ev Elizabeth dvw Guedeldis dvw Walterus gnd 

Groeve verkocht aan Gerardus zvw Zanderus Coelners ¼ deel, dat aan hem en 

zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Guedeldis, in een 

b-erfcijns van 9 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huizinge met ondergrond, tuin en huizen 

van Godefridus gnd Sceijncken zvw Godefridus Sceijnckel, in Den Bosch, aan 

de Kolperstraat, over het water aldaar, tussen erfgoed van Arnoldus van Os 

enerzijds en erfgoederen van naburen wonend in de Kolperstraat {lees: 

Beurdse Straat} anderzijds, en uit een weg behorend tot voornoemde 

huizinge, aldaar, naast erfgoed van wijlen Jacobus van Ghempe, welke weg 

reikt vanaf de Kolperstraat tot aan voornoemd water, welke cijns wijlen 

voornoemde Guedeldis gekocht11 had van eerstgenoemde Godefridus Sceijnckel. 

 

Egidius filius Egidii dicti Zecker maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Guedeldis filie quondam Walteri dicti Groeve 

quartam partem sibi et dicte sue uxori de morte dicte quondam Guedeldis 

successione advolutam in hereditario censu novem librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex habitatione 

(dg: Go) cum suo fundo et orto ac domibus Godefridi dicti Sceijncken! 

filii quondam Godefridi Sceijnckel sitis in Busco ad vicum Colperstraet 

ultra aquam ibidem inter hereditatem Arnoldi de Os ex uno et inter (dg: 

hereditatem) hereditates vicinorum commorantium in vico dicto 
!Colperstraet ex alio atque de et ex !ad dictam (dg: h mansi) 

habitationem spectant[e] sitam! ibidem contigue iuxta hereditatem quondam 

Jacobi de Ghempe et que via tendit a dicto vico Colper-(dg: state)-straet 

vocato usque ad aquam predictam quem censum novem librarum dicta quondam 

Guedeldis erga primodictum Godefridum Sceijnckel emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Gerardo filio 

quondam Zanderi Coelners (dg: cum litteris et jure occacione) promittens 

super omnia (dg: ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

testes) warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 263r 07 do 02-12-1400. 

Mechtildis dv Henricus gnd Rijcouts soen van Kessel verkocht aan Thomas zvw 

Arnoldus Lumoeden soen, tbv Lumoedis ndv voornoemde Mechtildis en Thomas, 

een n-erfcijns van 4 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

alle goederen van voornoemde Mechtildis, (2) alle goederen die aan 

voornoemde Mechtildis gekomen waren na overlijden van haar moeder Elizabeth 

resp. die aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde Henricus 

Rijcouts soen, (3) alle goederen van voornoemde Mechtildis; zou voornoemde 

Lumoedis zonder wettig nageslacht overlijden voor ze 25 is, dan gaat de 

cijns naar erfg van voornoemde Mechtildis. Niet aan iemand anders 

overhandigen dan voornoemde Mechtildis, zolang ze leeft. 

 

Solvit. 

Mechtildis filia (dg: quondam) Henrici dicti (dg: -s) !de Rijcouts soen 

de Kessel cum tutore hereditarie vendidit Thome filio quondam Arnoldi 

Lumoeden soen ad opus Lumoedis filie naturalis dictorum Mechtildis et 
!dicti Thome hereditarium censum quatuor aude scilde solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex omnibus bonis dicte Mechtildis atque ex 

omnibus bonis dicte Mechtildi (dg: -s) de morte quondam Elizabeth sue 

matris successione advolutis atque post mortem dicti Henrici Rijcouts 

                         
11 Zie ← BP 1179 p 184v 09 ±vr 11-06-1395, verkoop van de erfcijns. 
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soen successione advolutis! atque ex omnibus bonis dicte Mechtildis (dg: 

habita) ab ea habitis et imposterum habendis et acquisiverat! promittens 

cum tutore super (dg: h) omnia warandiam et sufficientem facere. (dg: 

testes Jorden et) Coptiten datum supra. + {BP 1182 p 263r 09 invoegen}. 

#Testes Goeswinus et Jorden datum supra#. Non tradatur alicui quam dicte 

Mechtildi quamdiu ipsa vixerit. 

 

BP 1182 p 263r 08 do 02-12-1400. 

Voornoemde Mechtildis dv Henricus gnd Rijcouts soen van Kessel machtigde 

Thomas zvw Arnoldus Lumoeden soen haar goederen te beheren. 

 

Solvit. Debent .. solidos. 

Dicta Mechtildis dedit potestatem Thome filio quondam Arnoldi Lumoeden 

soen potestatem regendi sua bona quecumque habita et habenda usque ad 

revocacionem. Testes (dg: datum supra) Jordanus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 263r 09 do 02-12-1400. 

+ {invoegen in BP 1182 p 263r 07}. 

tali condicione si dicta Lumoedis antequam ad XXV annum pervenerit sine 

prole legitima extunc dictus census ad heredes dicte Mechtildis 

devolvetur. 

 

BP 1182 p 263r 10 do 02-12-1400. 

Herbertus zvw Rodolphus gnd Hals machtigde Arnoldus Groet Art een 

b-erfpacht en de achterstallige termijnen daarvan te manen van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Herbertus gekocht had van Henricus Goebels 

soen, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Henricus Goebels. 

 

Herbertus filius quondam Rodolphi dicti Hals dedit (dg: pat potestatem) 

Arnoldo Groet Art plenam potestatem monendi etc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam (dg: sol) paccionem dictus 

Herbertus (dg: emendo) #emendo# acquisiverat erga Henricum Goebels soen 

solvendam hereditarie purificationis ex omnibus bonis dicti Henrici 

Goebels habitis et habendis quocumque sitis ut dicebat et omnia 

arrestadia (dg: s..) inde deficientia et cum hiis etc usque ad 

revocacionem. Testes Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 263r 11 do 02-12-1400. 

Gerardus Arts soen van Overbeke machtigde Arnoldus Groet Art al zijn 

renten, pachten, cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Gerardus Arts soen de Overbeke dedit potestatem Arnoldo Groet Art 

potestatem monendi etc omnes suos redditus pacciones et census et credita 

sua quecumque usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

1182 p.264v. 

 anno Domini M CCCC mensis decembris die tercia: donderdag 02-12-1400. 

 in die Barbare: zaterdag 04-12-1400. 

 in crastino conceptionis: donderdag 09-12-1400. 

 

BP 1182 p 264v 01 do 02-12-1400. 

Rijcskinus zvw Gerardus gnd Leppers van Berchen verkocht aan Johannes zvw 

Henricus van der Vauderen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1½ morgen land, in 

Oss, achter Scadewijc, tussen Elizabeth wv Petrus Volpen soen en haar 

kinderen enerzijds en kvw Belia gnd Maes anderzijds, (2) de helft in een 

hofstad, in Berghem, tussen Stenskinus Kathelinen soen enerzijds en Yda 

Boets anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Stenskinus. 
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Rijcskinus filius quondam Gerardi dicti Leppers de (dg: Beirch) Berchen 

hereditarie vendidit Johanni filio #quondam# Henrici van der Vauderen 

hereditariam paccionem (dg: unius) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Martini et in Busco tradendam ex uno et 

dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Osse (dg: ad) retro 

Scadewijc inter (dg: he) hereditatem Elizabeth relicte quondam Petri (dg: 

Volken) #Volpen# soen et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Be) quondam Belie dicte Maes ex alio atque ex medietate ad 

dictum venditorem spectante in quodam domistadio sito in parochia de (dg: 

Os) #Berchen# inter hereditatem Stenskini Kathelinen soen ex uno et inter 

hereditatem Yde Boets ex alio scilicet ex illa medietate que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Stenskini ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Uden et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 264v 02 do 02-12-1400. 

Henricus Steijmpel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 

pond en van een b-erfcijns van 10 pond, aan hem verkocht door Johannes en 

Margareta, kvw Gerardus van Berze. 

 

Henricus Steijmpel hereditarium censum decem librarum et hereditarium 

censum decem librarum venditos sibi a Johanne et Margareta liberis 

quondam Gerardi de Berze prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 264v 03 do 02-12-1400. 

Willelmus Bresser verkocht aan Lambertus Plaetmaker van Moudewijc een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1401), gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus koper enerzijds 

en erfgoed van Theodericus van der Wagen anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, reeds belast 

met een b-erfcijns van 30 schelling oude pecunia. 

 

Willelmus Bresser hereditarie vendidit Lamberto Plaetmaker de Moudewijc 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

nativitatis) mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime futuro ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico selliparorum inter hereditatem dicti 

Lamberti emptoris ex uno et inter hereditatem Theoderici van der Wagen ex 

alio tendente a dicto communi vico retrorsum ad communem aquam ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXX solidorum antique pecunie exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Uden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 264v 04 do 02-12-1400. 

Wautgherus zv Martinus gnd Luden soen ev Katherina dvw Johannes gnd 

Godevarts soen verkocht aan Nijcholaus zv Johannes zvw Boudewinus van den 

Water 1 morgen beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Bellenbroec, 

tussen Egidius Willems soen enerzijds en voornoemde Wautgherus en 

Godefridus zvw voornoemde Johannes Godevarts soen anderzijds, belast met ½ 

oude groot en een b-erfcijns van 5 schelling oude pecunia aan de grondheer. 

 

Wautgherus filius Martini dicti Luden soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis dicti Godevarts soen unum 

iuger (dg: terre) prati situm in parochia de Gestel prope Herlaer ad 

locum dictum Bellenbroec inter hereditatem Egidii Willems soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Wautgheri et Godefridi filii dicti quondam 

Johannis Godevarts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao 

filio Johannis filii quondam Boudewini van den Water promittens super 
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omnia warandiam et obligationem deponere exceptis dimidio grosso antiquo 

(dg: domino de Herlaer fundo) et hereditario censu quinque solidorum (dg: 

antiquorum) antique pecunie domino fundi ex dicto jugere terre de jure 

solvendis. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 264v 05 do 02-12-1400. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Wautgherus 20 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1401) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super (dg: di) omnia dicto Wautghero XX novos 

Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 264v 06 do 02-12-1400. 

En hij kan voornoemde beemd terugkopen met Sint-Jan over 3 jaar (di 24-06-

1404), of binnen 15 dagen ervoor of erna, met 28 Hollandse gulden geld van 

Willelmus graaf van Holland of de waarde. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes van Erpe zvw Johannes van 

Erpe handschoenmaker, Gerardus Heijnen soen van Hezewijc en Bazelius van 

Zidewijnden. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum juger (dg: prato ad spacium trium) a festo 

nativitatis Johannis proxime #futuro# ultra #tres# annos sine medio 

sequentes seu infra quindenam precedentem vel infra quindenam sine medio 

sequentem cum XXVIII Hollant! monete (dg: comitis) #ducis# Willelmi 

comitis Hollandie seu valorem ut in forma. Acta in camera presentibus 

dictis scabinis et Johanne de Erpe filio quondam Johannis de Erpe 

cijrothecarii et Gerardo (dg: filii) Heijnen soen de Hezewijc et Bazelio 

de Zidewijnden (dg: da) anno Domini M CCCC mensis decembris die tercia 

hora complete. 

 

BP 1182 p 264v 07 za 04-12-1400. 

Hermannus zvw Ludovicus gnd Lode Eefsen soen verkocht aan Gerardus Heerken 

zvw Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerken een kamp, 4½ morgen 

groot, in Meerwijk, ter plaatse gnd Hoeven, tussen wijlen Goeswinus Moedel 

van de Steenweg enerzijds en erfgoed gnd den Blotencamp anderzijds, met een 

eind strekkend aan de waterlaat van de hertog, belast met zegedijken en 

waterlaten. 

 

Hermannus filius quondam Ludovici dicti Lode E[e]fsen soen quendam campum 

(dg: quinque) #quatuor# et dimidium iugera terre continentem situm in 

(dg: territorio) #jurisdictione# de Meerwijc in loco d[icto] Hoeven inter 

hereditatem (dg: Go) quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via ex uno et 

inter hereditatem [dictam] den Blotencamp ex alio (dg: in ea q) tendentem 

cum uno fine ad aqueductum domini ducis in ea quantitate [qua dictus 

campus] ibidem situs est ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Heerken 

filio quondam Gerardi Heerken senioris filii quondam Godefridi 

[He]er[k]en promittens super habita et habenda warandiam (dg: et ob) 

tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et censu [libera exceptis] 

zegediken et aqueductibus ad premissa de jure. Testes Uden et Neijnsel 

datum in die Barbare. 

 

BP 1182 p 264v 08 za 04-12-1400. 

Gerardus zvw Zanderus Coelners verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Zanderi Coelners prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 264v 09 do 09-12-1400. 

Hr Adam van Mierde priester maande 3 achterstallige jaren van een 
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b-erfcijns van 6 pond, aan hem verkocht door Bazelius van Zidewijnden. 

 

Dominus Adam de Mierde presbiter hereditarium censum sex librarum 

venditum sibi a (dg: ?Be) Bazelio de Zidewijnden prout in litteris monuit 

de 3 annis. Jorden et Neijnsel [datum] in crastino conceptionis. 

 

BP 1182 p 264v 10 do 09-12-1400. 

Voornoemde hr Adam van Mierde priester maande 3 achterstallige jaren van 

(1) een b-erfcijns van 6 pond, die hij verworven had van Johannes Basin, 

(2) een b-erfcijns van 6 pond, die voornoemde hr Adam verworven had van 

voornoemde Johannes Basin. 

 

Dictus dominus Adam hereditarium censum sex librarum !librarum (dg: v ve) 

quem ipse erga Johannem Basin acquisiverat prout in litteris et 

hereditarium censum sex librarum quem dictus dominus Adam erga dictum 

Johannem Basin acquisiverat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 264v 11 do 09-12-1400. 

Een grotendeels nadrukkelijk met inkt onleesbaar gemaakt contract, waarin 

leesbaar is “naast de plaats gnd den ?Bekendike, tussen”, “wijlen 

Katherina”, “verworven van ....... ....... van wijlen Johannes ?Scolters 

ev” en “van voornoemde Paulus Stickers”. 

 

{Grotendeels nadrukkelijk met inkt doorgehaald} / iuxta locum dictum den 
?Bekendike inter h[ereditatem] / quondam Katherine ....... / erga ....... 

....... quondam Johannis ?Scolters maritum et tutorem / erga dictum 

Pa[ulum] Stickers ....... {twee regels onleesbaar}. 

 

1182 p.265r. 

 in crastino Nijcholai: dinsdag 07-12-1400. 

 sexta post conceptionem beate Marie: vrijdag 10-12-1400. 

 

BP 1182 p 265r 01 di 07-12-1400. 

De broers Nijcholaus, Arnoldus, Thomas, Gerardus en Johannes Stercke, kvw 

Nijcholaus zv Agnes, verkochten aan Willelmus zv Willelmus van Bakel een 

stuk land, 3½ morgen 19½ roeden groot, in Maren, in het groot eiland van 

Maren, tussen erfg vw Albertus Loze enerzijds en kv Willelmus van Ghewanden 

anderzijds, welk stuk land wijlen voornoemde Nijcholaus zv Agnes in cijns 

verkregen had van Walterus van Oekel, en welk stuk land nu aan hen behoort, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Nijcholaus Arnoldus Thomas Gerardus et Johannes Stercke fratres liberi 

quondam Nijcholai (dg: Agne) filii Agnetis quandam peciam terre (dg: 

sitam) tria et dimidium iugera (dg: et d) atque decem et novem ac 

dimidiam virgatas terre continentem sitam in parochia de Maren in magna 

insula de Maren inter hereditatem heredum quondam Alberti Loze ex uno et 

inter hereditatem liberorum Willelmi de Ghewanden ex alio quam peciam 

terre dictus quondam Nijcholaus filius Agnetis erga Walterum de Oekel ad 

censum acquisiverat prout in litteris et quam peciam terre nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio (dg: quondam) 

Willelmi de Bakel (dg: pro) supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 
!sui et dicti quondam Nijcholai filii Agnetis deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Testes Bruheze et Jorden datum in crastino 

Nijcholai. 

 

BP 1182 p 265r 02 di 07-12-1400. 

Voornoemde broers Nijcholaus, Arnoldus, Thomas, Gerardus en Johannes 

Stercke, kvw Nijcholaus zv Agnes, verkochten aan Willelmus zv Willelmus van 

Bakel 4 hont land, in Maren, in het groot eiland aldaar, tussen Ambrosius 
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gnd Broes Butters soen enerzijds en erfg vw Willelmus van Berze anderzijds, 

strekkend vanaf erfgoed van een zekere Loef Arts soen tot aan de Maas. Ze 

beloofden lasten af te handelen en voornoemde Gerardus beloofde garantie en 

lasten af te handelen. 

 

Dicti quinque venditores quatuor hont terre sita in parochia de Maren in 

magna insula ibidem inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Butters soen 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Willelmi de Berze ex alio 

tendentia ab hereditate dicti (dg: Loers) Loef Arts soen usque in Mosam 

prout ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio 

(dg: quondam) Willelmi de (dg: Bak) Bakel promittentes indivisi super 

(dg: omnia warandiam et obligationem deponere) omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia dictus 

Gerardus !super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 265r 03 di 07-12-1400. 

Wellinus en Yda, kvw Nijcholaus van Berze van Hees, en Emondus zvw Walterus 

Emonts soen ev Aleijdis dvw voornoemde Nijcholaus verkochten aan Johannes 

zv voornoemde Nijcholaus van Berze alle erfgoederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Wellinus, Yda en Aleijdis, 

gelegen onder Hees. 

 

Wellinus et Yda liberi quondam Nijcholai de Berze de Hees cum tutore et 

Emondus filius quondam Walteri Emonts soen maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai omnes hereditates eis 

(dg: he) de morte quondam #parentum# dictorum Wellini Yde et Aleijdis 

(dg: di) successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de Hees 

situatas ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio dicti 

Nijcholai de (dg: P) Berze promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Jorden et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 265r 04 di 07-12-1400. 

Elizabeth wv Gerardus zvw Gerardus Heijlen soen droeg over aan Johannes zvw 

Arnoldus Ghenen soen haar vruchtgebruik in 8 hont land, in Geffen, op de 

gemeint aldaar, ter plaatse gnd die Quade Rijt, tussen kvw Henricus van 

Zelant enerzijds en Willelmus van Zelant anderzijds. 

 

Elizabeth relicta quondam Gerardi (dg: #filii quondam Gerardi# dicti 

Heijlen soen cum tutore) filii quondam Gerardi Heijlen soen cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in octo hont terre sitis in parochia de 

(dg: ?B) Geffen supra communitatem #ibidem# ad locum dictum die Quade 

Rijt inter hereditatem liberorum quondam Henrici de Zelant ex uno et 

inter hereditatem Willelmi de Zelant ex alio supportavit Johanni filio 

quondam Arnoldi Gh[en]en soen promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Datum supra. 

 

BP 1182 p 265r 05 di 07-12-1400. 

Thomas zvw Arnoldus Stamelart van de Kelder maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Adam van Mierde, tbv 

wijlen voornoemde Arnoldus Stamelart van de Kelder, gekocht had van hr 

Rijcoldus Koc ridder, en die nu aan hem behoort. 

 

Thomas filius quondam (dg: Jo) Arnoldi Stamelart de Penu hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam paccionem Adam de 

Mierde ad opus dicti quondam Arnoldi Stamelart de Penu erga dominum 

Rijcoldum Koc militem emendo acquisiverat prout in litteris et quam 

paccionem nunc ad se spectare! monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 265r 06 di 07-12-1400. 

De broers Thomas en Gerardus, kvw Nijcholaus gnd Agnesen soen van Driel, 

droegen over aan hub broer Johannes gnd die Stercke alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van Gertrudis dvw Johannes gnd Luweken. 

 

(dg: G) Thomas et Gerardus fratres liberi quondam Nijcholai dicti Agnesen 

soen de Driel omnia bona (dg: b im) mobilia et immobilia hereditaria et 

parata eis de morte quondam Gertrudis filie quondam Johannis dicti 

Luweken successione advoluta quocumque consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni dicto die Stercke suo fratri 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 265r 07 di 07-12-1400. 

(dg: Johannes zvw Philippus van der Mere) Meervoert: 5 stukken land, in 

Son, waarvan. 

 

(dg: Johannes [filius] quondam Philippi van der Mere) Meervoert quinque 

pecias terre sitas in parochia de Zonne quarum. 

 

BP 1182 p 265r 08 di 07-12-1400. 

Otto gnd Loef zvw Nijcholaus Ghissbrechts soen van Deijle beloofde aan zijn 

oom Theodericus Loef Otten soen 100 Engelse nobel na maning te betalen. 

 

Otto dictus (dg: L) Loef filius quondam Nijcholai Ghissbrechts soen de 

Deijle promisit super [o]mnia habita et habenda Theoderico Loef Otten 

soen suo avunculo (dg: ce) centum Engels nobel ad monitionem 

persolvendos. Testes Bruheze et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1182 p 265r 09 vr 10-12-1400. 

Voornoemde Theodericus droeg voornoemde 100 Engelse nobel over aan 

Nijcholaus Loef zvw Nijcholaus van Deijle. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Theodericus dictos centum Engels nobel supportavit Nijcholao Loef 

filio quondam Nijcholai de Deijle. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

sexta post conceptionem beate Marie. 

 

BP 1182 p 265r 10 ±di 07-12-1400. 

Johannes van Caudenbergen zvw Florencius van Coudenbergen gaf uit aan 

Jacobus van Vladeracken, Engbertus Dolft zvw Jacobus ?Ave soen, Johannes 

Loijer zvw Johannes Loijers, Johannes van Audenhoven en zijn broer 

Rutgherus van Audehoven (1) de oostelijke helft van een huis en tuin van de 

goederen gnd te Gemonden van wijlen Franco gnd Crupelant grootvader van 

eerstgenoemde Johannes, in Oirschot, in de herdgang van der Notelen, (2) de 

helft van een erfgoed gnd Rot, tegen voornoemd huis en tuin gelegen, (3) 

een stuk land, gnd die Boegarts Acker, aldaar, met een erfgoed gnd die 

Putten, naast het stuk land gelegen, (4) een stuk land, gnd die Groet 

Brake, aldaar, (5) een stuk land, gnd die Cleijn Brake, met de helft van de 

waterlaat die naast dit stuk land loopt naar de plaats gnd tot den 

Heijlaer, met de erfgoederen, gnd Lanen, aldaar binnen de waterlaat 

gelegen, (6) een stuk land, gnd die Putacker, aldaar, met een eind 

strekkend aan de weg die voor de huizinge van Jacobus van Herzel loopt naar 

Straten, zoals deze erfgoederen behoorden aan wijlen voornoemde Franco 

Crupelant en zoals ze, samen met andere erfgoederen van wijlen voornoemde 

Franco, aan wijlen Willelmus van Audehoven gekomen waren na erfdeling 

tussen hem en Johannes gnd Bruijstens van ....beke; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 25 mud {p.266} rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in voornoemd huis te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden 

voornoemde Jacobus, Engbertus Dolft, Johannes Loijer, Johannes van 

Audenhoven en zijn broer Rutgherus tot onderpand (7) een b-erfpacht van 5 



Bosch’ Protocol jaar 1400 08. 45 

mud rogge, maat van Oirschot, die de broers Rutgherus en Willelmus van 

Audenhoven, kvw Willelmus van Audenhoven met Lichtmis beurden, gaande uit 

(7a) huizen, tuinen, een akker en een beemdje, in Oirschot, naast Denkinus 

gnd Scoenmakers enerzijds en kv Johannes gnd Leeuwe anderzijds, zoals 

omgraven, en zoals ze behoorden aan wijlen voornoemde Willelmus van 

Audenhoven, (7b) een erfgoed gnd een eusel en een beemd, aldaar, over de 

gemene weg, naast Goeswinus van den Roetelen en Willelmus van der Mere 

enerzijds, met een eind strekkend aan kv Jordanus gnd van Bidevelt, welke 

erfgoederen Henricus van Berze Vos soen in cijns verkregen had van 

voornoemde broers Rutgherus en Willelmus, voor een b-erfcijns van 4 

schelling 4 penning oude cijns aan het kapittel van Oirschot, een 

b-erfpacht van 2 mud rogge aan Johannes van Zidewijnden of zijn erfg en 

voor voornoemde erfpacht van 5 mud rogge, (7c) een b-erfpacht van 8 lopen 

rogge, maat van Oirschot, gaande uit een stuk land gnd Colnen Hoeve, in 

Oirschot, welke pacht van 8 lopen voornoemde Henricus van Berze mede tot 

onderpand had gesteld, en van welke pacht van 5 mud voornoemde Willelmus 

zvw Willelmus van Audenhoeven een helft verworven had van zijn voornoemde 

broer Rutgherus, (8) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (8a) een schuur met 

ondergrond, en aangelegen stuk land, in Oirschot, in de herdgang Boterwijk, 

tussen Willelmus zvw Willelmus van den Dijcke enerzijds en Johannes die 

Sceerre en een weg aldaar, lopend naar de kerk van Oirschot, anderzijds, 

(8b) een stuk land, gnd die Best Donc, in Oirschot, in de herdgang 

Boterwijk, tussen Johannes Everaert enerzijds en Johannes gnd die Bruijn 

anderzijds, (8c) een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd in het 

Ekerschot, tussen kvw Ghibo gnd Boven en kvw Heijmericus gnd die Poirter 

enerzijds en kvw Mathijas gnd die Bruijn anderzijds, (8d) een stuk land gnd 

Vrients Beemt, in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, tussen kvw 

Henricus gnd Arts enerzijds en Petrus gnd Heijmerics soen anderzijds, (8e) 

een b-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, die Marcelius die Monic 

beurde, gaande uit een stuk land gnd eusel, in Oirschot, in de herdgang 

Boterwijk, tussen Johannes gnd Meus enerzijds en de gemene weg anderzijds, 

(8f) een b-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van Oerle, die voornoemde 

Marcelius Monic beurde, gaande uit goederen gnd het Goed ter Hagen, in 

Knechsel, welke pacht van 2 mud rogge eerstgenoemde Willelmus van Audehoven 

gekocht had van voornoemde Marcelius die Monic, (9) een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, die Jacobus zvw Luppertus van Herzel met Lichtmis? 

leverde aan eerstgenoemde Willelmus van Audenhoven, gaande uit goederen gnd 

die Lulsdonc, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, (10) een b-erfpacht 

van 3½ mud rogge, maat van Oirschot, die wijlen voornoemde Willelmus van 

Audenhoven beurde, gaande uit een kamp gnd Wreijnlaer, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Spoordonk, naast Johannes van der Hostat, welke pachten van 5 

mud, 2 mud, 2 mud en 3½ mud nu aan hen behoren. 

 

Johannes de Caudenbergen filius quondam Florencii de Coudenbergen 

medietatem do[mu]s #et# orti (dg: si) bonorum dictorum te Ghemonden 

quondam Franconis dicti C[r]upelant #avi olim primodicti Johannis# 

sitorum in parochia de Oerscot (dg: ad) in pastoria van der N[oete]len 

scilicet illam medietatem que sita est versus oriens atque medietatem 

hereditatis dicti! Rot dictis domui et orto adiacentis item peciam terre 

dictam die Boegarts Acker sitam ibidem cum hereditate dicta die Putten 

(dg: si) jamdicte pecie terre adiacente item peciam terre dictam die 

Gro[et] Brake sitam ibidem item peciam terre dictam die Cleijn Brake cum 

medietate aqueductus dicti waterlaet (dg: situm) siti juxta (dg: p) 

jamdictam peciam terre die Cleijn Brake vocatam #sit[am] ibidem# (dg: it) 

tendentis ad locum (dg: H) tot den Heijlaer cum hereditatibus dictis 

Lanen ibidem sitis infra dictum aqueductum die waterlaet vocatum item 

peciam terre dictam die Putacker sitam ibidem tendentem cum uno fine ad 

viam quandam per quam itur (dg: versus) ante habitationem Jacobi de 

Herzel versus Straten prout huiusmodi hereditates ibidem site sunt et ad 

dictum quondam Franconem Crupelant spectare consueverunt et Willelmo 
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quondam de Audehoven mediante quadam divisione prius habita inter eundem 

Willelmum et Johannem dictum Bruijstens de ....b[e]ke [cum] predictis 

hereditatibus et quibusdam aliis hereditatibus #dicti quondam Franconis# 

ibidem cesserunt in partem ?etc dedit ad hereditarium pactum Jacobo de 

Vladeracken Engberto Dolft filio quondam Jacobi ?Ave soen Johanni Loijer 

filio quondam Johannis Lo[ije]rs [12Johanni] de Audenhoven et Rutghero de 

Audehoven suo fratri [ab eisdem hereditarie possidendas pro heredita]ria 

paccione [vig]inti quinque mo 

 

1182 p.266v. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1182 p 266v 01 ±di 07-12-1400. 

diorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab aliis hereditarie 

purificationis et in dicta domo tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi (dg: s) ex premissis et ad maiorem securitatem 

solucionis dicte paccionis XXV modiorum siliginis dicte mensure 

primodicto Johanni ex premissis solvende ut prefertur prenominati Jacobus 

Engbertus Dolft Johannes Loijer Johannes de (dg: Aud) Audenhoven et 

Rutgherus eius frater hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Oerscot quam paccionem Rutgherus et Willelmus fratres de 

Audenhoven (dg: f) liberi quondam Willelmi de Audenhoven solvendam 

habuerunt hereditarie purificationis ex domibus et ortis ac quodam agro 

et quodam pratulo sitis in parochia de Oerscot tendentibus juxta 

hereditatem Denkini dicti Scoenmakers ex uno et inter hereditatem 

liberorum Johannis dicti Leeuwe ex alio prout ibidem siti sunt et 

circumfossati et ad dictum quondam Willelmum de Audenhoven spectare 

consueverunt atque ex quadam hereditate dicta een eeusel et quodam prato 

sitis ibidem (dg: inter) ultra communem plateam et inter hereditatem 

Goeswini van den Roetelen et Willelmi van der Mere ex uno tendentibus cum 

uno fine ad hereditatem liberorum (dg: Jo) Jordani dicti de Bidevelt quas 

hereditates jamdictas Henricus de Berze Vos soen erga dictos Rutgherum et 

Willelmum fratres pro hereditario censu quatuor solidorum et quatuor 

denariorum antiqui census capitulo de Oerscot atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis Johanni de Zidewijnden seu suis 

heredibus annuatim exinde prius solvendis atque pro predicta paccione 

quinque modiorum siliginis (dg: acq) ad pactum acquisiverat (dg: ut 

dicebat et de qua paccione quinque modiorum siliginis dictus Willelmus 

filius quondam Willelmi de Audenhoven unam) atque ex (dg: hereditatibus) 

hereditaria paccione octo lopinorum siliginis dicte mensure solvenda 

annuatim et hereditarie ex pecia terre dicta Colnen Hoeve sita in 

predicta parochia quam paccionem octo lopinorum siliginis dictus (dg: He) 

Henricus de Berze simul cum jamdictis hereditatibus antedictis Rutghero 

et Willelmo fratribus pro solucione dicte paccionis quinque modiorum 

siliginis ad pignus imposuerat ut dicebant et (dg: q) de qua (dg: 

medietate) paccione quinque modiorum siliginis dictus Willelmus filius 

quondam Willelmi de Audenhoeven unam medietatem erga eundem Rutgherum 

suum fratrem acquisiverat prout in litteris quas vidimus atque (dg: ex) 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis 

aolvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam et 

deliberandam de et ex horreo cum suo fundo ac peciam! terre sibi 

adiacente sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Boeterwijc inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Willelmi van den Dijcke ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Sceerre (dg: ex) ac viam ibidem tendentem 

versus ecclesiam de Oerscot ex alio atque de et ex pecia terre dicta die 

Best Donc sita in parochia et pastoria jamdictis inter hereditatem 

Johannis Everaert ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die Bruijn 

ex alio item de et ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto 

                         
12 Aanvulling op basis van BP 1182 p 266v 01. 
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int Ekerscot inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis dicti Boven et 

liberorum quondam Heijmerici dicti (dg: j) die Po[ir]ter ex (dg: ?uno) 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Mathije dicti die Bruijn ex 

alio item de et ex pecia prati dicta Vrients Beemt sita in dicta parochia 

de Oerscot in pastoria de Spoerdonc inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici dicti Ar[t]s ex uno et inter hereditatem Petri dicti Heijmerics 

soen ex alio item ex hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis 

mensure [de] Busco quam Marcelius die Monic solvendam habebat hereditarie 

ex pecia terre dicta eeusel sita [in] dicta parochia in dicta pastoria de 

Boeterwijc inter hereditatem Johannis dicti Meus ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: quam paccionem pri) item de et ex hereditaria 

paccione quinque et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerle quam 

dictus (dg: h) Marcelius Monic solvendam habebat hereditarie de et ex 

bonis dictis tGoet (dg: ter H) ter Hagen sitis in parochia de Knechsel 

quam paccionem duorum modiorum siliginis primodictus Willelmus de 

Audehoven erga dictum Marcelium die Monic emendo acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus item hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam (dg: primodictus quondam Willelmus de 

Audenhoven solvendam habuit hereditarie purificationis ex bonis) 

Jacob[u]s #filius# quondam (dg: Jo) Lupperti de Herzel primodicto 

Willelmo de Audenhoven sol[vere] consuevit et tenebatur (dg: ex) 

hereditarie p[urificationis?] ex bonis dictis die (dg: Lus) Lulsdonc 

sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum (dg: ....) Spoerdonc atque 

hereditariam [p]accionem trium et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerscot quam predictus quondam Willelmus de Audenhoven solvendam habuit 

hereditarie ex (dg: here) quodam campo (dg: sit) dicto communiter (dg: 

W....gela) Wreijnlaer sito in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Spoerdonc juxta hereditatem Johannis van der Hostat ut dicebat et quas 

pacciones quinque modiorum siliginis duo[rum mo]diorum siliginis et 

duorum modiorum siliginis et trium et dimidii modiorum siliginis nunc ad 

[se] spectare dicebant primodicto Johanni de [C]audenberghe ad pignus 

imposuerunt et promiserunt indivisi super habita et habenda de dictis 

paccionibus ad pignus impositis warandiam et obligationem deponere et 

(dg: #premissas hereditates et hereditarias pacciones# sufficientes) 

super habita et habenda sufficientem facere promiserunt insuper dicti 

quinque super habita et habenda quod ipsi primodictum Johannem de 

Caudenber[ghe] ab omni impeticione (dg: sib) eidem Johanni primodicto 

.... fienda ac eventura (dg: ab) a liberis et he[redibus] {ruim 2 regels 

onleesbaar}. 

 

1182 p.267r. 

 in crastino conceptionis beate Marie: donderdag 09-12-1400. 

 in festo conceptionis Marie: vrijdag 10-12-1400. 

 

BP 1182 p 267r 01 do 09-12-1400. 

Johannes van den Kerhove, Johannes Borchman, Petrus Willeken, Johannes 

Willems soen, Johannes Schelleken, Theodericus die Haen, Walterus gnd 

Colner wonend aan de Vughterdijk en Henricus die Haen zv Theodericus 

beloofden aan Sijmon van der Vare, tbv Antonius van Monte Fia etc, 84 oude 

Franse schilden met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1401; 22+31+2=55 dgn) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes van den Kerhove Johannes Borchman Petrus (dg: Well) Willeken 

Johannes Willems soen Johannes Schelleken (dg: D) Theodericus die Haen 

Walterus dictus Colner commorans ad aggerem Vuchtensem et Henricus die 

Haen filius Theoderici promiserunt indivisi super omnia Sijmoni van der 

Vare ad opus Antonii de Monte Fia etc LXXXIIII aude scilde Francie ad 

purificationis proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes Bruheze 

et Jorden datum (dg: i) in crastino conceptionis beate Marie. 
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BP 1182 p 267r 02 do 09-12-1400. 

De vijf eersten beloofden de drie anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Quinque primi promiserunt alios tres indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 267r 03 vr 10-12-1400. 

Thomas Luten soen, Willelmus van Kessel, Johannes Willems soen en 

Wautgherus Ghisellen soen van Hees beloofden aan Danijel Roesmont 18 Gentse 

nobel met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1401) te betalen. 

 

Thomas Luten soen Willelmus de Kessel Johannes Willems soen Wautgherus 

Ghisellen soen de Hees promiserunt (dg: divisi) indivisi super omnia 

Danijeli Roesmont XVIII Gentsche nobel ad purificationis proxime futurum 

persolvendos (dg: datum). Testes Goes et Jorden datum in festo 

conceptionis Marie. 

 

BP 1182 p 267r 04 do 09-12-1400. 

Willelmus Sluijsman van Vucht verkocht aan Henricus Lanttermaker zvw 

Henricus Lanttermaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van voornoemde koper enerzijds en erfgoed van 

wijlen Jacobus van Vessem anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, 

een b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment en een b-erfcijns van 40 

schelling oude pecunia. 

 

Willelmus Sluijsman de Vucht hereditarie vendidit Henrico (dg: Lanther) 

Lanttermaker filio quondam Henrici Lanttermaker hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

area et orto sitis in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem dicti 

emptoris ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi de Vessem ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem !de deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu quinque solidorum 

communis pagamenti et hereditario censu XL solidorum antique pecunie (dg: 

x) exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Uden et Goess 

datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1182 p 267r 05 do 09-12-1400. 

Johannes die Gruijter van Roder Eijgen droeg over aan Willelmus die Wilde 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot 

te leveren, gaande uit 3 mud rogge erfpacht, maat van Oirschot, welke 3 mud 

Johannes Meus soen van Boterwijc moet leveren aan hr Rutgherus priester zv 

Johannes Rutghers soen van Audenhoven en zijn moeder Margareta, gaande uit 

een stuk land, gnd Berten Stucke en een stuk land gnd dat Breede Stucke, in 

Oirschot, naast de weg gnd den Audenhovense Wech, naast Henricus zv hr 

Godefridus van Audenhoven, welke pacht van 1 mud voornoemde Johannes die 

Gruijter verworven had van voornoemde hr Rutgherus priester en zijn moeder 

Margareta. 

 

Johannes die Gruijter de Roder Eijgen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam ex (dg: here) tribus modiis 

siliginis hereditarie paccionis dicte mensure (dg: quam paccionem tr) 

quos tres modios siliginis hereditarie paccionis dicte mensure #Johannes 

Meus soen de Boterwijc solvere tenetur annuatim et hereditarie# domino 

Rutghero (dg: -us) presbitro filio Johannis Rutghers soen de Audenhoven 

et Margarete eius matri ex pecia terre dicta Berten Stucke !et dat Breede 

Stucke sita in parochia de Oerscot juxta viam dictam den Audenhovensche 

Wech inter hereditatem Henrici filii domini Godefridi de Audenhoven quam 

paccionem unius modii siliginis dicte mensure dictus Johannes die 
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Gruijter erga dictos dominum Rutgherum presbitrum et Margaretam eius (dg: 

matrem) matrem acquisiverat (dg: emendo) ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo die Wilde promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 267r 06 do 09-12-1400. 

(dg: Yda weduwe). 

 

(dg: Yda Yda relicta). 

 

BP 1182 p 267r 07 do 09-12-1400. 

Yda wv Willelmus gnd Winpenninc droeg over aan Heijmericus zvw Laurencius 

Bollander haar vruchtgebruik in ½ morgen land van wijlen voornoemde 

Willelmus, in Lithoijen, ter plaatse gnd Heijnen Hoeve, tussen Johannes die 

Raet enerzijds en wijlen Johannes Bernts soen van Overmere anderzijds, met 

maasdijken en andere lasten gnd onraad. 

 

Solvit. 

Yda relicta quondam Willelmi dicti Winpenninc cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in dimidio iugere (dg: d-) terre dicti quondam Willelmi 

sito in parochia de Lijttoijen in loco dicto Heijnen Hoeve inter 

hereditatem Johannis die Raet ex uno et inter hereditatem (dg: J) quondam 

Johannis Bernts soen de Overmere ex alio ut dicebat (dg: hereditarie 

supportavit H) cum (dg: aggere Mo) aggeribus Mose et aliis oneribus 

dictis onraet ad dictum dimidium iuger terre de jure spectantibus ut 

dicebat legitime supportavit Heijmerico (dg: l) filio quondam Laurencii 

Bollander (dg: -s) promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 267r 08 do 09-12-1400. 

Johannes van der Haghe zvw Johannes van der Haghe, Henricus Marcelijs soen 

en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Johannes van der Haghe gaven uit aan 

de broers Rodolphus en Henricus, kvw voornoemde Johannes van der Hage, een 

stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, ter plaatse gnd in het 

Hoefken, tussen Jacobus Loze enerzijds en Nijcholaus van der Hoeven 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 12½ Vlaamse groot aan de hertog, 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en thans voor een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan 

voornoemde Henricus Marcelijs soen en zijn vrouw Elizabeth, voor het eerst 

over een jaar (do 02-02-1402). 

 

Johannes van der Haghe filius quondam Johannis van der Haghe et Henricus 

Marcelijs soen maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis van der Haghe et !cum dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore pe[ciam terre] sitam in parochia de Nuwelant (dg: ad) in loco 

dicto Wilshuzen in loco dicto int Hoefken inter hereditatem Jacobi Loze 

ex uno et inter hereditatem Nijcholai van der (dg: Ho) Hoeven ex alio 

[ut] dicebant de[derunt] ad hereditarium pactum (dg: Willelmo fi) 

#Rodolpho et Henrico fratribus liberis# dicti (?dg: quondam) quondam 

Johannis van der Hage ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: X du) 

duodecim et dimidio grossis Flandriensibus domino duci et hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco exinde solvendis ab aliis 

etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure 

de Busco danda (dg: d) integraliter dicto Henrico Marcelijs soen (dg: ab 

a) et Elizabeth sue uxori ab alio! hereditarie purificationis [primo] 

termino (dg: ult) ult[ra] annum (dg: ex premissis) et in Busco tradenda 

ex premissis promittentes (dg: cum) indivisi super omnia warandiam et 

aliam (dg: ob) obligationem deponere et alteri repromiserunt indivisi. 

Testes datum supra. 
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1182 p.268v. 

 in crastino conceptionis: donderdag 09-12-1400. 

 

BP 1182 p 268v 01 do 09-12-1400. 

Johannes van der Hage zvw Johannes van der Haghe, Henricus Marcelijs soen 

en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Johannes van der Hagen droegen over 

aan Willelmus zvw voornoemde Johannes van der Hage 2/6 deel, dat aan 

voornoemde Johannes en Elizabeth gekomen was na overlijden van hun ouders, 

in een hoeve gnd het Goed ter Hagen, in Nuland, zoals dit 2/6 deel aan 

voornoemde Johannes, Henricus en Elizabeth na erfdeling was gekomen. 

 

Johannes van der Hage filius quondam Johannis van der Haghe et Henricus 

Marcelijs soen maritus (dg: et) legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dicti quondam (dg: di Henrici) Johannis van der Hagen et dicta Elizabeth 

cum eodem tamquam cum tutore duas sextas partes (dg: eis) dictis Johanni 

et Elizabeth de morte quondam parentum suorum successione advolutas in 

manso dicto tGoet ter Hagen sito in parochia de Nuwelant prout huiusmodi 

due sexte partes ibidem site sunt et dictis Johanni Henrico et Elizabeth 

mediante hereditaria divisione prius habita inter eos et suos in hoc 

coheredes cesserunt in partem ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Willelmo filio dicti quondam Johannis van der Hage promittentes (dg: su) 

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

Testes Jorden et Neijnsel datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1182 p 268v 02 do 09-12-1400. 

Bartholomeus gnd Meus zvw Rijcoldus van den Beirgelen verkocht aan 

Godefridus zvw Mathias Fijen soen van Berlikem een lijfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 

bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen Laurencius 

Coninc enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 1 oude 

groot en 15 schelling gemeen paijment. 

 

Solvit. 

Bartholomeus dictus Meus (dg: Rijco) filius quondam Rijcoldi van den 

Beirgelen legitime vendidit Godefrido filio quondam Mathie Fijen soen de 

Berlikem vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti Godefridi et non ultra 

purificationis et primo termino solucionis a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex uno bonario terre sito in 

parochia de (dg: Berlike) Berlikem ad locum dictum Middelrode inter 

hereditatem Laurencii Coninc ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex 

alio promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: X) uno grosso antiquo et XV solidis communis 

pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere et cum dictus 

Godefridus mortuus fuerit. Testes (dg: Goes) et Uden et Goes datum supra. 

 

BP 1182 p 268v 03 do 09-12-1400. 

Henricus gnd Dircs zvw Henricus Dircs droeg over aan Walterus die Groeve 

zvw Johannes gnd Oem 1 hengst, 1 merrie, 2 koeien, 6 stierkalfjes, 25 

schapen en 4 varkens, in Oirschot, aan het huis van eerstgenoemde Henricus. 

Henricus zal het vee te schattingsrecht houden. Zodra Walterus hiervan 37 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, heeft 

ontvangen, zal het vee en wat het heeft voortgebracht voor de helft van 

Henricus zijn en voor de andere helft van Walterus. 

 

Henricus dictus Dircs filius quondam Henrici Dircs (dg: duas et) unum 

equum et unam equam duas vaccas sex iuvencos dictos stier et XXV oves #et 

quatuor porcos# consistentes in parochia de (dg: Oes) Oerscot ad domum 

primodicti Henrici ut dicebat supportavit Waltero die Groeve filio 

quondam Johannis dicti Oem (dg: ab) promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod primodictus Henricus premissa tenebit a 
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dicto Waltero ad jus stabilitionis ita cum dictus Walterus de premissis 

et inde proveniendis perceperit XXXVII (dg: g) novos (dg: Gelre) Gelre 

gulden (dg: sc) scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato extunc premissa et (dg: j) inde provendienda spectabunt 

mediatim ad dictum Henricum et mediatim ad dictum Walterum (dg: promisit 

insuper dictus Henricus quod ip super omnia quod ipse). Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 268v 04 do 09-12-1400. 

Henricus zv Johannes molenaar van Gemert droeg over aan hr Ghisbertus van 

Bakel priester 3 stukken land, in Bakel, (1) beiderzijds tussen de gemeint, 

(2) tussen kv Aleijdis van der Zorzel enerzijds en Ludovicus zv Heijlwigis 

anderzijds, (3) tussen Ghibo van den Laer enerzijds en Lambertus van der 

Zorzel anderzijds, aan eerstgenoemde Henricus in pacht uitgegeven door 

Lambertus gnd van den Broexken, belast met de pacht en de voorwaarden in de 

brief vermeld. 

 

-. 

Henricus filius Johannis multoris de Ghemert tres pecias terre sitas in 

parochia de Bakel quarum una inter communitatem ibidem ex utroque latere 

altera inter hereditatem liberorum Aleijdis van der Zorzel ex uno et 

inter (dg: hereditatem) hereditatem Ludovici filii Heijlwigis ex alio et 

tercia inter hereditatem Ghibonis van den (dg: Laer) Laer ex uno et inter 

hereditatem Lamberti van der Zorzel ex alio sunt site datas ad pactum 

primodicto Henrico a Lamberto dicto van den Broexken prout in litteris 

hereditarie supportavit domino Ghisberto de Bakel presbitro cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis paccione et condicionibus in dictis litteris contentis. 

 

BP 1182 p 268v 05 do 09-12-1400. 

Andreas zvw Henricus zvw Leonius van der Boxbruggen droeg over aan Johannes 

die Hoessche van Lijttoijen 2 mud rogge b-erfpacht, maat van Helmond, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een akker, gnd Kerselaer, met de 

aangelegen hofstad, in Erp, naast een schuur van Gerardus van Boerdonc, (2) 

4 akkers, ter plaatse gnd Boerdonc, in Beek bij Arle, (2a) gnd Straetacker, 

2 lopen rogge groot, (2b) gnd Groet Acker, 4 lopen rogge groot, tussen 

Ghisbertus van Boerdonc en Theodericus van Boerdonc, (2c) gnd Strepe, 2 

lopen rogge groot, tussen Johannes van Boerdonc en Arnoldus gnd Goed Wert, 

(2d) naast Gerardus van Boerdonc, en een erfgoed gnd uitvang, aan de andere 

kant van de weg aldaar, welke akker en erfgoed gnd uitvang samen 2 lopen 

rogge groot zijn, welke 2 mud rogge b-erfpacht voornoemde Andreas verworven 

had van wijlen zijn voornoemde vader Henricus zvw Leonius van der 

Boxbruggen. 

 

Andreas filius #quondam# Henrici filii quondam Leonii van der Boxbruggen 

duos modios siliginis mensure de Helmont solvendos hereditarie 

purificationis ex quodam agro dicto (dg: K) Kerselaer {in margine 

sinistra: Ker} cum domistadio sibi adiacente sito in parochia de Erpe 

juxta quoddam horreum Gerardi de Boerdonc (dg: -s) atque ex quatuor agris 

terre sitis in loco dicto Boerdonc in parochia de Beke prope Arle 

scilicet ex quodam agro dicto Straetacker duos lopinos siliginis in 

semine capiente ex quodam agro dicto Groet Acker quatuor lopinos 

siliginis in semine capiente sito inter hereditatem (dg: Ghisberti) 

Ghisberti de Boerdonc et (verbeterd uit: ex) #inter# hereditatem 

Theoderici de Boerdonc ex quodam agro dicto Strepe duos lopinos siliginis 

(dg: sit) in semine capiente sito inter hereditatem Johannis de Boerdonc 

et inter hereditatem Arnoldi dicti Goed Wert atque ex quodam agro sito 

juxta hereditatem Gerardi de Boerdonc atque ex (dg: hereditate) 

hereditate dicta uijtvanc sita ab altero latere vie ibidem et (dg: qu 

agr) qui ager et hereditas dicta (dg: uijtfo) uijtvanc duos lopinos 

siliginis (dg: in semi) simul in semine continent (dg: quam paccionem du) 
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quos duos modios siliginis hereditarie paccionis dictus (dg: He) Andreas 

erga dictum #quondam# Henricum suum patrem filium quondam dicti Leonii 

van der Boxbruggen acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni die Hoessche de Lijttoijen promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et Jorden datum in 

crastino conceptionis. 

 

BP 1182 p 268v 06 do 09-12-1400. 

Voornoemde Andreas zvw Henricus zvw Leonius van der Boxbruggen verkocht aan 

Johannes die Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1402), gaande uit (1) een huis, tuin en 4 lopen aangelegen 

roggeland, in Erp, ter plaatse gnd Mostarts Hoeve, tussen Petrus zvw Petrus 

Berniers soen enerzijds en Yda sv voornoemde Andreas anderzijds, (2) 1 

zesterzaad roggeland, in Erp, naast het hek gnd die Heze Ynde, tussen een 

gemene steeg enerzijds en kvw Johannes Emonts soen anderzijds, (3) een stuk 

beemd, 2 vrachten hooi groot, in Erp, tussen Henricus Cnode enerzijds en 

Jacobus van Dieperbeke anderzijds, voornoemd huis en tuin reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Dictus Andreas hereditarie vendidit Johanni die Hoessche de Lijttoijen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino solucionis a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex domo 

et orto et quatuor lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Erpe ad locum dictum Mostarts Hoeve inter hereditatem Petri filii quondam 

Petri Berniers soen ex uno et inter hereditatem (dg: Yd) Yde sororis 

dicti Andree venditoris ex alio atque ex una sextariata terre siliginee 

(dg: sita in dicta dicta) sita in dicta parochia (dg: a) juxta repagulum 

dictum die Heze Ynde inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Jo[hannis] Emont[s] soen ex alio atque ex pecia prati 

duas plaustratas feni continente sita in dicta parochia inter hereditatem 

Henrici Cnode [ex uno et inter] hereditatem Jacobi de Dieperbeke ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi e[x dict]is domo et orto prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 268v 07 do 09-12-1400. 

Voornoemde Andreas beloofde aan Johannes die Hoessche van Lijttoijen 11 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1401) te betalen. 

 

Dictus Andreas promisit super omnia Johanni die Hoessche d[e Lijt]toijen 

XI novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. [Testes] datum supra. 

 

1182 p.269r. 

 in crastino conceptionis: donderdag 09-12-1400. 

 in octavis epiphanije: donderdag 13-01-1401. 

 sabbato post conceptionis: zaterdag 11-12-1400. 

 

BP 1182 p 269r 01 do 09-12-1400. 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel verkocht aan Henricus van 

Tuijfteze, tbv hr Johannes van Cranenborch ridder, een stuk beemd, in 

Boxtel, tegenover het huis van hr Johannes van Cranenborch, over het water 

gnd die Dommel, tussen voornoemd water gnd die Dommel enerzijds en elders 

naast erfgoed van de heer van Boxtel, met een weg die bij dit stuk beemd 

behoort over voornoemd erfgoed van de heer van Boxtel. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Henrici de Kessel peciam prati (dg: s) 

sitam in parochia de Bucstel (dg: juxta aquam dictam die Dummel in 
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opposito) #in opposito# domus domini Johannis de Cranenborch (dg: inter 

hereditatem) ultra aquam dictam die Dommel inter eandem aquam die Dommel 

vocatam ex uno et inter hereditatem domini (dg: d) de Bucstel (dg: ex) 

alibi circum[qua]que coadiacentem ut dicebat (dg: hereditatem) cum via ad 

dictam peciam (dg: terre) #prati prout ibidem sita est# de jure spectante 

et per (dg: -t) dictam hereditatem dicti domini de Bucstel tendente ut 

dicebat hereditarie! Henrico de Tuijfteze ad opus domini Johannis de 

Cranenborch militis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Bruheze et Jorden datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1182 p 269r 02 do 09-12-1400. 

Johannes zv Johannes gnd Coninc van Berlikem: zijn vruchtgebruik in 2 

stukken land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, (1) gnd dat Nuwelant, 

tussen Walterus van Hijntam enerzijds en voornoemde Walterus van Hijntham, 

Johannes van Gassel en Jacobus Leijten soen anderzijds, (2) gnd Art Robben 

Hof, tussen Walterus van Hijntham enerzijds en Henricus van den Arennest zv 

Lambertus anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius (dg: quo) Johannis dicti (dg: -s) Coninc de Berlikem suum 

usufructum sibi competentem in #(dg: medietate)# duabus peciis terre 

sitis in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver quarum una dicta 

dat Nuwelant inter hereditatem Walteri de Hijntam ex uno et inter 

hereditates dicti Walteri de Hijntham Johannis de Gassel et (dg: Aleij) 

Jacobi Leijten soen (dg: et ..) ex alio et altera (dg: inter he) dicta 

Art Robben (dg: fo) Hof inter hereditatem Walteri de Hijntham ex uno et 

inter hereditatem Henrici van den Arennest filii Lamberti ex alio sunt 

situate atque. 

 

BP 1182 p 269r 03 do 09-12-1400. 

Johannes zv Johannes gnd Coninc van Berlikem droeg over aan de secretaris, 

tbv Arnoldus, Mechtildis en Margarete, kvw Cristianus van der Heijden, zijn 

vruchtgebruik in (1) een stuk land, gnd dat Nuwelant, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Walterus van Hijntam enerzijds en voornoemde 

Walterus van Hijntham, Johannes van Gassel en Jacobus Leijten soen 

anderzijds, (2) de helft, die aan erfg vw Enghelberna dvw voornoemde 

Cristianus van der Heijden ev eerstgenoemde Johannes gekomen was na 

overlijden van voornoemde Enghelberna, resp. aan hen zal komen na 

overlijden van eerstgenoemde Johannes, in een stuk land, gnd Art Robben 

Hof, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Walterus van Hijntham 

enerzijds en Henricus van den Arennest zvw Lambertus anderzijds, en in alle 

andere goederen die aan erfg vw voornoemde Enghelberna gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Enghelberna resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van eerstgenoemde Johannes. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Johannes. Twee brieven, één voor Johannes en de andere voor 

Arnoldus zv Cristianus van der Heijden. 

 

Johannes filius Johannis dicti Coninc de Berlikem suum usufructum sibi 

competentem in pecia terre dicta dat Nuwelant sita in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem Walteri de Hijntam ex 

uno et inter hereditates dicti Walteri de Hijntham Johannis de Gassel et 

Jacobi Leijten soen ex alio atque in medietate que heredibus quondam 

Enghelberne filie quondam Cristiani van der Heijden uxoris olim 

primodicti Johannis de morte eiusdem #quondam# Enghelberne successione 

est advoluta #et post mortem (dg: dicti) primodicti Johannis advolvenda# 

in pecia terre (dg: s) dicta Art Robben Hof sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Walteri de Hijntham ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Arennest filii quondam Lamberti ex alio atque 

in omnibus aliis bonis dictis heredibus dicte quondam Enghelberne #de 

morte dicte quondam Enghelberne# successione advolutis et post mortem 

primodicti Johannis successione advolvendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit mihi ad (dg: 
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opus) #opus Arnoldi# Mechtildis et Margarete (dg: sororum s dicte quondam 

Enghelberne) liberorum dicti quondam Cristiani van der Heijden promittens 

super omnia ratam servare. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

Tradatur littera primodicto Johanni. Duplicetur littera et unam 

h[abebit?] Johannes et reliquam Arnoldus filius Cristiani van der 

Heijden. ?Pro Arnoldus. {Hierna een verticale haal in margine sinistra 

naast BP 1182 p 269r 04 en 05, om hiervoor ruimte vrij te laten}. 

 

BP 1182 p 269r 04 do 13-01-1401. 

Voornoemde Arnoldus zvw Cristianus van der Heijden, Rutgherus Smijt ev 

Mechtildis, en Willelmus zvw Theodericus van Hedel ev Margareta, dvw 

voornoemde Cristianus, verkochten voornoemd stuk land gnd dat Nuwelant en 

de helft van het andere stuk land gnd Art Robben Hoff aan Johannes zvw 

Johannes Coninc van Berlikem. 

 

Dictus Arnoldus (dg: Mech) filius quondam Cristiani van der Heijden 

Rutgherus Smijt maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et 

Willelmus filius quondam Theoderici de Hedel maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Cristiani dictam peciam terre 

dat Nuwelant vocatam medietatem relique pecie terre (dg: et alia bona 

suprascripta hereditarie supportaverunt) #dicte Art Robben Hoff 

hereditarie vendiderunt# Johanni filio Johannis Coninc de Berlikem 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Uden et Goeswinus datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1182 p 269r 05 do 13-01-1401. 

Arnoldus zvw Theodericus Oden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici Oden soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 269r 06 do 09-12-1400. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Johannes van 

Edingen. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs de Zeelst omnes vendiciones 

et alienaciones factas (dg: per) cum bonis quibuscumque quondam Johannis 

de Edingen calumpniavit. Testes Jorden et Neijnsel datum in crastino 

conceptionis. 

 

BP 1182 p 269r 07 do 09-12-1400. 

Petrus Bijeken zvw Otto van der Graft, de broers Johannes van der Graft en 

Willelmus Bijeken, kvw Godefridus van der Graft, en Bartholomeus gnd Meus 

zvw Bartholomeus Meus Wedigen beloofden aan Johannes van den Hoevel Zerijs 

soen 12 Gentse nobel of de waarde en 12 gemene plakken met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1401) te betalen. 

 

Petrus Bijeken (dg: et Johannes) filius quondam Ottonis van der Graft 

(dg: W) Johannes van der Graft (dg: eius frater) et Willelmi Bijeken eius 

frater liberi quondam Godefridi van der Graft (dg: promiserunt indivisi 

super omnia) et Bartholomeus dictus Meus filius quondam Bartholomei Meus 

Wedigen promiserunt indivisi super omnia Johanni (dg: ..) van den Hoevel 
!filio Zerijs #soen# XII Gentsche nobel seu valorem et XII gemeijn 

placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 269r 08 do 09-12-1400. 

De drie eersten beloofden voornoemde Bartholomeus schadeloos te houden. 
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Solvit. 

Tres primi promiserunt indivisi super omnia dictum Bartholomeum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 269r 09 do 09-12-1400. 

Hr Gerardus Groij (dg: kanunnik) als rector van het altaar van Sint-Jan-

Evangelist, Georgius en Anna, in Den Bosch, in de kerk van de begijnen, 

maande13 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van ongeveer 4 pond oude 

pecunia, welke cijns voornoemde hr Gerardus als rector van voornoemd altaar 

beurt, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast 

de kapel van Sint-Eligius. 

 

Dominus Gerardus Groij (dg: canonicus) tamquam rector altaris (dg: 

Johannis) sanctorum Johannis ewangeliste Georgii et Anne siti in Busco in 

ecclesie beghinarum hereditarium censum IIII librarum antique (dg: pe) 

pecunie (dg: quem ipse) vel circiter quem censum dictus dominus Gerardus 

tamquam rector dicti altaris solvendum habet hereditarie ex domo et area 

sita in Busco in vico Orthensi contigue juxta capellam sancti Eligii 

ibidem monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 269r 10 za 11-12-1400. 

Vrouwe Katherina van Mordrecht machtigde Theodericus die Rode zvw Marcelius 

haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te 

beheren. 

 

Domina Katherina de Mordrecht dedit et contulit Theoderico die Rode filio 

quondam Marcelii plenam potestatem et mandatum speciale monendi levandi 

et percipiendi suos census redditus et pacciones et credita que debentur 

eidem ac debebuntur a personis quibuscumque et !ad bona regendi usque ad 

revocacionem. Testes (dg: Jorden) Steenwech et Jorden, datum sabbato post 

conceptionis Marie. 

 

1182 p.270v. 

 in crastino conceptionis: donderdag 09-12-1400. 

 sexta post conceptionem Marie: vrijdag 10-12-1400. 

 

BP 1182 p 270v 01 do 09-12-1400. 

Henricus zvw Arnoldus van den Vendijc en Henricus Storijman ev Heijlwigis 

dvw voornoemde Arnoldus van den Vendijc verkochten aan Johannes Hagart zvw 

Gerardus zvw Johannes Huben soen 2/3 deel in een stuk beemd, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Lievengoer, tussen voornoemde Johannes Hagarts enerzijds en 

Walterus gnd Tor anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi van den (dg: Venne de V) Vendijc et 

Henricus Storijman maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie dicti 

quondam Arnoldi van den Vendijc duas tercias partes ad se spectantes in 

pecia prati sita in parochia de Tilborch ad locum dictum Lievengoer inter 

hereditatem Johannis Hagarts (dg: soe) ex uno et inter hereditatem 

Walteri dicti Tor ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni Hagart filio quondam Gerardi (dg: f dicti Jan) filii quondam 

Johannis Huben soen promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde de jure solvendo. 

Testes Jorden et Neijnsel datum (dg: quinta) in crastino conceptionis. 

 

BP 1182 p 270v 02 do 09-12-1400. 

Godefridus Ommaet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
13 Zie ← BP 1181 p 209r 07 do 07-11-1398, maning van waarschijnlijk dezelfde 

cijns. 
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Godefridus Ommaet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 270v 03 do 09-12-1400. 

Voornoemde Henricus zvw Arnoldus van den Vendijc en Henricus Storijman ev 

Heijlwigis dvw voornoemde Arnoldus van den Vendijc verkochten aan Johannes 

van Arle 2/3 deel in (1) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd op die 

Vlas Straet, tussen Nijcholaus Molle enerzijds en Matheus gnd Luwe 

vleeshouwer anderzijds, (2) een stuk eusel, in Tilburg, naast de gemene 

weg, tussen voornoemde Nijcholaus Molle enerzijds en Henricus gnd Cop 

Moeren soen anderzijds, (3) een stuk land, in Tilburg, aan de plaats gnd 

aen die Rijt, tussen Arnoldus zvw Petrus Nouden soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, geheel de drie stukken belast met een b-erfpacht van 

16½ lopen rogge, maat van Tilburg, 5 schelling gemeen paijment b-erfcijns 

en 2 schelling gemeen paijment b-erfcijns. 

 

Dicti Henricus et Henricus venditores ut supra duas tercias partes ad se 

spectantes in (dg: undecim lopinatis terre siliginee) #pecia terre# sita 

in parochia de Tilborch (dg: a) ad locum dictum op die Vlas Straet inter 

hereditatem Nijcholai Molle ex uno et inter hereditatem Mathei dicti Luwe 

carnificis ex alio atque in pecia (dg: terre) pascue #dicte eusel# sita 

in dicta parochia juxta communem plateam inter hereditatem dicti 

Nijcholai Molle ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Cop Moeren soen 

ex alio atque in pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum aen 

die Rijt inter hereditatem Arnoldi filii quondam Petri (dg: o) Nouden 

soen ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam communem viam ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Arle promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepta (dg: quinque) 

hereditaria paccione decem et (dg: septem) #sex et dimidii# lopinis! 

siliginis mensure de Tilborch in dictis integris tribus peciis terre 

solvenda (dg: atque) annuatim atque quinque solidis communis pagamenti 

hereditarii census #et duobus solidis communis pagamenti hereditarii!# 

eciam ex dictis (dg: peciis) integris tribus peciis de jure solvendis 

atque (dg: duobus XVI). Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 270v 04 do 09-12-1400. 

Godefridus Ommaet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Ommaet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 270v 05 do 09-12-1400. 

(dg: Gerongi). 

 

BP 1182 p 270v 06 do 09-12-1400. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes gnd Jacobs soen van der Lijnden gaf uit aan 

Gerongius zvw Henricus Geroncs soen 2 stukken land, in Rosmalen, (1) tussen 

wijlen Rodolphus Rover van Vladeracken enerzijds en Johannes Gerijts soen 

anderzijds, (2) tussen wijlen voornoemde Rodolphus Rover enerzijds en 

voornoemde Johannes Gerijts soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, en 2 hoenderen, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-

1401). Slechts op te geven met 8 lopen rogge en 4 hoenderen eens. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis dicti Jacobs soen van der 

Lijnden duas pecias terre sitas in parochia de Roesmalen (dg: ..) quarum 

una inter hereditatem quondam Rodolphi (dg: Rode) Rover de (dg: Ee) 

Vladeracken ex uno et inter hereditatem Johannis Gerijts soen ex alio et 

altera inter hereditatem dicti quondam Rodolphi Rover ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Gerijts soen ex alio sunt site dedit ad 

hereditariam paccionem Gerongio filio quondam Henrici Geroncs soen ab 

eodem etc pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Busco et duorum pullorum danda sibi ab alio hereditarie (dg: 
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purificationis) nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et non resignabit #nec dimittet# nisi cum (dg: du) octo 

lopinis siliginis et quatuor pullis (dg: s) dicto Arnoldo semel dandis ut 

alter promisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 270v 07 vr 10-12-1400. 

Lambertus van den Laer zvw Danijel van Zelant verkocht aan Willelmus Loijer 

zvw Willelmus Loijer een stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd Groet 

Nuwelant, tussen Godefridus Scoemaker kramer enerzijds en hr Arnoldus 

Dedekens priester van Helmond anderzijds, strekkend vanaf de tuin van 

Folpertus gnd Folpken Stevens soen tot aan de dijk gnd den Hueve Dijc, 

belast met dijken en waterlaten. 

 

Lambertus van den Laer filius quondam Danijelis de Zelant peciam terre 

sitam in parochia de Nuwelant ad locum dictum Groet Nuwelant inter 

hereditatem Godefridi Scoemaker institoris ex uno et inter hereditatem 

domini Arnoldi Dedekens presbitri de Helmont ex alio tendentem ab orto 

Folperti dicti Folpken Stevens soen ad aggerem dictum den Hueve Dijc 

prout ibidem sita est hereditarie vendidit Willelmo Loijer (dg: 

promittens super omnia) filio quondam Willelmi Loijer promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus et 

aqueductibus ad premissa de jure spectantibus ut dicebat. Testes Bruheze 

et Coptiten datum sexta post conceptionem Marie. 

 

BP 1182 p 270v 08 vr 10-12-1400. 

Judocus zvw Willelmus Kepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Judocus filius quondam Willelmi Kepken prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 270v 09 vr 10-12-1400. 

Johannes zvw mr Wolphardus van Ghiessen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan wijlen voornoemde mr Wolphardus 

overgedragen door hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw 

Petrus van Waderle. 

 

Johannes filius quondam #magistri# Wolphardi #de Ghiessen# hereditarium 

censum trium librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in hiis computato supportatum dicto quondam 

magistro Wolphardo a domino Theoderico Rover milite (dg: prou) marito et 

tutore legitimo domine Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de 

Waderle prout in litteris monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 270v 10 vr 10-12-1400. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken machtigde hr Arnoldus nzvw 

voornoemde Rodolphus Rover priester te manen enz een b-erfcijns van 20 pond 

geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een b-erfcijns van 60 

pond, die Walterus van Meerwijc beurt uit goederen die waren van hr 

Johannes van Levedael ridder, gelegen in de heerlijkheid ......., in Velp, 

en uit andere goederen van voornoemde Walterus, welke cijns van 20 pond aan 

wijlen voornoemde Rodolphus Rover was verkocht door voornoemde Walterus van 

Merewijc. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken dedit et contulit 

domino Arnoldo filio naturali eiusdem quondam Rodolphi Rover presbitro 

plenam et liberam potestatem et mandatum speciale monendi petendi levandi 

et percipiendi et via juris assequendi si opus fuerit hereditarium censum 

viginti librarum monete solvendum hereditarie nativitatis beati Johannis 
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baptiste ex annuo et hereditario censu sexaginta librarum quem Walterus 

de Meerwijc annuatim et hereditarie solvendum habet in bonis que fuerant 

domini Johannis de Levedael militis sitis in dominio ....... ....... in 

parochia de Velpe atque ex ceteris bonis omnibus et singulis dicti 

Walteri ubicumque locorum consistentibus sive sitis venditum dicto 

quondam Rodolpho Rover a dicto Waltero de Merewijc prout in litteris et 

cum hiis omnia et singula faciendi etc usque ad revocacionem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 270v 11 vr 10-12-1400. 

Theodericus gnd Deijs van den Aelsvoert en zijn vrouw Ermgardis wv 

Reijnerus van Barlaham droeg over aan Johannes zvw Theodericus zvw Franco 

van Orthen en Arnoldus Buc chirurgijn het vruchtgebruik, aan voornoemde 

Ermgardis behorend, in de helft van een hoeve van wijlen voornoemde 

Reijnerus, in Tilburg, ter plaatse gnd Coudenberch. 

 

(dg: Stephanus) #Theodericus# dictus Deijs van den Aelsvoert maritus 

legitimus Ermgardis sue uxoris relicte quondam Reijneri de Barlaham et 

dicta Ermgardis cum eodem Theoderico suo marito tamquam cum suo tutore 

usufructum dicte Ermgardi quovis modo competentem in medietate cuiusdam 

mansi dicti quondam Reijneri siti in parochia de Tijlborch ad locum 

dictum Coudenberch (dg: cum eiusdem) atque in attinentiis dicte 

medietatis dicti mansi singulis et universis legitime supportavit Johanni 

filio quondam Theoderici filii quondam Franconis de Orthen et Arnoldo Buc 

cijrurgico promittentes dictus Theodericus Deijs et Ermgardis eius uxor 

cum eodem tamquam cum dicto suo tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

supra. 

 

1182 p.271r. 

 sabbato post conceptionis: zaterdag 11-12-1400. 

 secunda post vocem: maandag 09-05-1401. 

 

BP 1182 p 271r 01 vr 10-12-1400. 

Johannes zvw Theodericus zvw Franco van Orthen en Arnoldus Buc chirurgijn 

beloofden aan Ermgardis wv Reijnerus van Barlaham een lijfpacht van 4½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al 

hun goederen. De brief overhandigen aan Goeswijn Moedel Bertouts soen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Franconis de Orthen et 

Arnoldus Buc cijrurgicus promiserunt indivisi super omnia #habita et 

habenda# (dg: super se dicto Theoderico et) Ermgardi (dg: eius) uxori 

relicte dicti quondam Reijneri de Barlaham quod ipsi Johannes et Arnoldus 

Buc dabunt et (verbeterd uit: ex) exsolvent dicte (dg: Theoderico Deijs 

et) Ermgardi vitalem pensionem (dg: quinq) quatuor et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam eiusdem Ermgardis et 

non ultra purificationis et (dg: a prou) pro primo solucionis termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex 

omnibus bonis dictorum Johannis et Arnoldi ab eo! ad presens habitis et 

posterum acquirendis tali condicione quod cum dicta Ermgardis mortua 

fuerit quod extunc dicti Johannes et Arnoldus et eorum bona erunt quiti. 

Testes datum supra. Tradatur littera Goeswijn Moedel Bertouts soen. 

 

BP 1182 p 271r 02 vr 10-12-1400. 

Gerardus zvw Henricus van der Wert van Scijnle verkocht aan Johannes van 

Lijeshout smid, tbv hem, zijn vrouw Gertrudis dvw Henricus Hoernere van 

Lijeshout en hun gezamenlijke kinderen Johannes, Henricus en Laurencius, 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land, gnd den Groten Acker after Willems 

Hof, in Schijndel, tussen Johannes Rijcarts soen enerzijds en Henricus 
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Voertman anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Gerardus filius quondam Henrici van der Wert de Scijnle legitime vendidit 

Johanni de Lijeshout fabro ad opus sui et ad opus Gertrudis sue uxoris 

filie quondam Henrici Hoernere de Lijeshout et ad opus Johannis Henrici 

et Laurencii liberorum eorundem Johannis de Lijeshout fabri et Gertrudis 

annuam et vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Johannis et Gertrudis eius 

uxoris et ad (dg: opus) vitam dictorum Johannis Henrici et Laurencii 

liberorum Johannis primodicti seu alterius eorundem #diutius viventis# in 

festo beati Remigii (dg: ex pecia) ex! in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta den Groten Acker after Willems Hof #sita in !perrochia de Scijnle# 

inter hereditatem Johannis Rijcarts soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Voertman ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere tali condicione quod 

alter dictorum Johannis et Gertrudis atque Johannis Henrici et Laurencii 

eorum liberorum diutius vivens dictam vitalem pensionem integraliter 

possidebit videlicet cum omnes mortui fuerint tunc erit quitus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 271r 03 vr 10-12-1400. 

Johannes van Colen en Aleijdis dv Johannes van Colen, door voornoemde 

Johannes van Colen verwekt bij zijn vrouw Margareta van Hoculem, droegen 

over aan Johannes die Ghier den Pasteijbecker alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Bertha ndvw Gerardus Kanghieter, door 

wijlen voornoemde Gerardus verwekt bij voornoemde Margareta. 

 

#Johannes de Colen et# Aleijdis filia Johannis de Colen cum suo tutore 

(dg: et dictus Johannes de Cole) ab eodem Johanne de Colen et Margareta 

de Hoculem eius (verbeterd uit: exus) uxore #pariter genita# (dg: reli) 

omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata ipsis seu eorum 

alteri de morte quondam Berthe filie naturalis quondam (dg: Johannis Kem) 

Gerardi Kanghieter ab eodem quondam Gerardo et dicta Margareta pariter 

genite jure successionis hereditarie advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie supportaverunt Johanni die Ghier den 

Pasteijbecker promittentes indivisi super habita et habenda #cum tutore# 

warandiam et obligationem et impeticionem (dg: ex parte eorum) deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 271r 04 za 11-12-1400. 

Gerardus van Aa zvw hr Gerardus van Aa ridder en zijn zoon Gerardus gaven 

uit aan Willelmus van den Dijc en Johannes zv Johannes Zegers soen een stuk 

beemd, 2½ bunder minus 20 roeden groot, gnd die Smaeldonc, in Schijndel, 

achter de kerk aldaar, ter plaatse gnd die Hard Beemde, tussen Henricus van 

Arkel enerzijds en Johannes Voet en Henricus Egen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 2 oude groten aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (do 02-02-1402). 

 

Tradetur. 

Gerardus de Aa filius quondam domini (dg: Ja) Gerardi de Aa militis et 

Gerardus eius filius peciam prati #duo et dimidium bonaria minus XX 

virgatis continentem# dictam die Smaeldonc sitam in parochia de Scijnle 

retro ecclesiam ibidem ad locum dictum die Hard Beemde inter hereditatem 

Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem Johannis Voet et Henrici 

Egen ex alio ut dicebant prout ibidem sita est ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Willelmo van den Dijc et Johanni filio Johannis 

Zegers soen ab eisdem hereditarie possidendam pro (dg: hereditario censu) 

duobus grossis antiquis domino fundi exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

integraliter primodicto Gerardo quoad vixerit et post eius obitum dicto 
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Gerardo filio primodicti Gerardi hereditarie purificationis et pro primo 

a purificationis proxime futuro ultra! et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et (dg: alter) alii repromiserunt indivisi. Testes Goeswinus et 

Coptiten datum sabbato post conceptionis. 

 

BP 1182 p 271r 05 ma 09-05-1401. 

Thomas van de Kelder vernaderde in afwezigheid van voornoemde Willelmus van 

den Dijc en in aanwezigheid van voornoemde Johannes zv Johannes Zegers 

soen. Voornoemde Johannes week. 

 

Nota et scribatur. 

Thomas de Penu in absentia dicti (dg: Pe) Willelmi van den Dijc et in 

presentia dicti Johannis filii Johannis Zegers soen prebuit et dictus 

(dg: dic) Johannes cessit. Testes Bruheze et Jorden datum secunda post 

vocem. 

 

BP 1182 p 271r 06 za 11-12-1400. 

Voornoemde Willelmus van den Dijc en Johannes zv Johannes Zegers soen 

beloofden aan Gerardus van Aa 70 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus 

of de waarde en 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 

02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dicti Willelmus et (dg: Ge) Johannes promiserunt indivisi super omnia 

Gerardo de Aa LXX Hollant gulden monete comitis Willelmi seu valorem et 

unum et dimidium modios siliginis mensure de Busco a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 271r 07 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus gaven uit aan Rijcoldus 

zvw Willelmus Veren Hadewigen soen een stuk beemd, gnd den Langen Buenre, 

1¼ bunder minus 10 roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen Mijchael Willems soen enerzijds en Henricus zv Theodericus van 

Hermalen en Rutgherus Buerinc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 

oude groot aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1402). 

 

Gerardus de Aa et Gerardus eius filius predicti peciam prati #dictam den 

Langen Buenre# unum bonarium et quartam partem unius bonarii minus decem 

virgatis [contin]entem sitam in parochia de Scijnle in loco dicto Eijlde 

inter hereditatem Mijchael! Willems soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii Theoderici de Hermalen et Rutgheri Buerinc ex alio prout 

ibidem sita est ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Rijco[ld]o 

filio quondam Willelmi Veren Hadewigen soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro uno grosso antiquo domino fundi exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda integraliter dicto Gerardo quoad vix[erit] et post 

eius obitum dicto Gerardo filio primodicti Gerardi hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 271r 08 .. 03-06-1653. 

Mr Thomas van Rijnsborch als rentmeester van den mannengasthuijs van Jacob 

wtten Oosterwijck h[ee]ft opentl[ijc b]ekent ende beleden dat Lambert 

Eijmberts den pacht van anderhalff mudden roggen hier geconstitueert mit 

opdrachte van enen pacht van twee mudden ende vijf lopen roggen ten behoeve 

van den gemelten gasthuijs op h[ui]den gedaen aen hem heeft affgelost ende 
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gequeten. Actum den III junij anno XVIc LIII. Handtekening. 

 

BP 1182 p 271r 09 za 11-12-1400. 

Voornoemde Rijcoldus beloofde aan eerstgenoemde Gerardus 52½ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 10 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Rijcoldus promisit super omnia (dg: dicto) primodicto Gerardo (dg: 

LX) LII et dimidium Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem et 

decem sextaria siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 271r 10 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Johannes 

Herbrechts soen 2 stukken land, gnd Twe Lokeren, 4½ lopen roggeland minus 4 

roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Loekeren, (1) tussen erfgoed 

van de Armen van ....... van Schijndel enerzijds en Ghibo Lobbe anderzijds, 

(2) tussen Katherina van den Borne enerzijds en ....... ....... van wijlen 

Theodericus Herberts soen anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus duas pecias terre dictas Twe Lokeren quatuor 

et dimidiam lopinatas terre siliginee (dg: ex) m[inus] quatuor virgatis 

continentes sitas in parochia de Scijnle (dg: prou) ad locum dictum 

Loekeren #quarum una# inter hereditatem pauperum de ....... de Scijnle ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Lobbe ex alio et altera inter 

hereditatem (dg: j) Katherine van den Borne ex uno et inter ....... 

....... ....... quondam Theoderici [H]e[r]be[r]ts soen ex alio prout 

ibidem site sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Herbrechts 

s[oen] ....... ....... ....... ....... ....... ....... warandiam et 

ob[ligationem deponere]. Testes datum supra. 

 

1182 p.272v. 

 sabbato post conceptionis: zaterdag 11-12-1400. 

 

BP 1182 p 272v 01 za 11-12-1400. 

Johannes Herbrechts soen van Dijnther beloofde aan Gerardus van Aa 26½ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 5 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te 

leveren. 

 

Johannes Herbrechts soen de Dijnther promisit super omnia Gerardo de Aa 

XXVI et dimidium Hollans gulden monete comitis Willelmi vel valorem et 

quinque sextaria siliginis mensure de Busco a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Goes et Coptiten datum sabbato 

post conceptionem (dg: datum sab). 

 

BP 1182 p 272v 02 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Mijchael 

Willems soen van Overacker een stuk land, gnd den Ekelhof, 3 lopen rogge 

minus 5 roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Johannes van den Culen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus eius filius peciam terre dictam den Ekelhoff 

(dg: sitam in parochia de) tres lopinatas terre siliginee minus quinque 

virgatis continentem sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot 

inter hereditatem Johannis van den Culen ex uno et inter communem viam ex 

alio prout ibidem sita est ut dicebant hereditarie vendiderunt !Mijchali 

Willems soen van Overacker promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 272v 03 za 11-12-1400. 

Voornoemde Mijchael beloofde aan eerstgenoemde Gerardus 26¼ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 10 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Mijchael promisit super omnia primodicto Gerardo XXVI Hollans 

gulden monete comitis Willelmi et quartam partem vel valorem et decem 

lopinos siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra 

annum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 04 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Elizabeth 

dvw Willelmus van Overacker een stuk beemd, gnd dat Tijns Beemdeken, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Hard Beemde, tussen Henricus van Arkel 

enerzijds en voornoemde Elizabeth anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus peciam prati dictam dat (dg: Tijs) #Tijns# 

Beemdeken sitam in parochia de Scijnle in loco dicto die Hard Beemde 

inter hereditatem Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

filie quondam Willelmi van Overacker ex alio prout ibidem sita est et ad 

ipsos dinoscitur pertinere hereditarie vendiderunt dicte Elizabeth 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 05 za 11-12-1400. 

Voornoemde Elizabeth en haar broer Mijchael beloofden aan voornoemde 

Gerardus van Aa 7 7/8 Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde en 3 

lopen rogge, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te 

leveren. 

 

Dicta Elizabeth et Mijchael eius frater promiserunt indivisi super omnia 

dicto Gerardo de Aa VIII Hollant gulden dicte monete minus octava parte 

#seu valorem# et tres lopinos siliginis a purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 06 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Lambertus 

zvw Lambertus van Gherwen een stuk land, gnd den Bruggeacker, 4 lopen 

roggeland minus 3 roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd den Nieuwe 

Kamp, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Lambertus anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus eius filius peciam terre dictam den 

Bruggeacker (dg: tres) #quatuor# lopinatas terre siliginee minus tribus 

virgatis continentem sitam in parochia de Scijnle in loco dicto den Nuwen 

Camp inter (dg: hereditatem) communem viam ex uno et inter hereditatem 

Lamberti filio! quondam Lamberti de Gherwen (dg: prou) ex alio prout 

ibidem sita est ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Lamberto 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 07 za 11-12-1400. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Gerardus van Aa 25 Hollandse 

gulden voornoemd geld of de waarde en 10 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dicto Gerardo de Aa XXV Hollant 

gulden dicte monete #seu valorem# et decem lopinos siliginis mensure de 

Busco a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1182 p 272v 08 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Mijchael zv 

Jacobus van den Hulze een stuk land, gnd den Wesellenbosch, 2 lopen 2 

roeden roggeland groot, in Schijndel, naast de plaats gnd Wibosch, tussen 

Johannes Peters soen van Eirde enerzijds en Jordanus zvw Theodericus van 

Herende anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus peciam terre dictam den Wesellenbosch duas 

lopinatas et duas virgatas terre siliginee continentem sitam in parochia 

de Scijnle (dg: ad) juxta locum dictum Wibosch inter hereditatem Johannis 

Peters soen de Eirde ex uno et inter hereditatem Jordani filio! quondam 

Theoderici de Herende ex alio prout ibidem sita est ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Mijchaeli filio Jacobi van den Hulze promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 272v 09 za 11-12-1400. 

Voornoemde Mijchael beloofde aan voornoemde Gerardus van Aa 26¼ Hollandse 

gulden voornoemd geld of de waarde en 10 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Mijchael promisit super omnia dicto Gerardo de Aa XXVI Hollant 

gulden dicte monete et quartam partem unius Hollans gulden vel valorem et 

X lopinos siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 10 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Henricus 

Eghen een stuk land, in Schijndel, tussen de gemene weg gnd den Gruenenwech 

enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus peciam terre (dg: sit) sitam in parochia de 

Scijnle inter communem viam dictam den Gruenenwech ex uno et inter 

hereditatem Henrici Eghen ex alio prout ibidem sita est et ad ipsos 

dinoscitur pertinere ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Henrico 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 11 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Goeswinus 

zvw Henricus van den Waude een stuk land, gnd den Clockengoet, in 

Schijndel, naast de kerk aldaar, tussen Johannes van den Haghart enerzijds 

en een gemene weg anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus peciam terre dictam den Clockengoet sitam in 

parochia de Scijnle juxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Johannis van 

den Haghart ex uno et inter (dg: hereditatem) communem viam ex alio prout 

ibidem sita est et ad ipsos dinoscitur pertinere ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Goeswino filio quondam Henrici van den Waude promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 272v 12 za 11-12-1400. 

Voornoemde Goeswinus van den Waude en Henricus Eghen beloofden aan Gerardus 

van Aa 23¾ Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde en 9 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te 

leveren. 

 

Dicti Goeswinus van den Waude et Henricus Eghen promiserunt indivisi 

super omnia #Gerardo de Aa# (dg: XXIIII et dimidi) XXIII et dimidium 

Hollant gulden #dicte monete# et quartam partem unius Hollant gulden #vel 
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valorem# et novem lopinos siliginis dicte mensure a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 13 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Petrus van 

der Hautart (1) een stuk land, gnd die Huijsacker, in Schijndel, tussen kvw 

Willelmus van Overacker enerzijds en voornoemde kvw Willelmus van Overacker 

en Theodericus van Hermalen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Cleijn 

Tolacker, in Schijndel, tussen erfgoed van de commendator van Gemert 

enerzijds en wijlen Elizabeth Reijners anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus peciam terre dictam die Huijsacker sitam in 

dicta parochia inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Overacker 

ex uno et inter hereditatem (dg: Tl) dictorum liberorum quondam Willelmi 

de Overacker et Theoderici de Hermalen ex alio (dg: ut dicebant) atque 

peciam! dictam die Cleijn Tolacker (dg: ex) sitam in dicta parochia inter 

hereditatem commendatoris de Ghemert ex uno et inter hereditatem quondam 

Elizabeth Reijners (dg: soen) ex alio prout ibidem site sunt hereditarie 

vendiderunt Petro van der Hautart promittentes indivisi super omnia 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 272v 14 za 11-12-1400. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Gerardus van Aa 52½ Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde en ?1 mud 2 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia Gerardo de Aa LII et dimidium Hollant 

gulden monete comitis Willelmi #seu valorem# et ?unum modium et duo 

sextaria siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra 

annum [persolvendos. Testes] datum supra. 

 

1182 p.273r. 

 sabbato post conceptionem: zaterdag 11-12-1400. 

 

BP 1182 p 273r 01 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Henricus 

zvw Henricus nzvw hr Willelmus van Aa investiet van Gestel een stuk land, 

gnd die Aude Ynde Stat, in Schijndel, ter plaatse gnd aen Delscot, op de 

akkers aldaar, tussen Jordanus zvw Theodericus van Herende enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Dicti Gerardus de Aa et Gerardus eius filius peciam terre dictam die Aude 

Ynde Stat sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum aen Delscot supra 

agros ibidem inter hereditatem Jordani filii (dg: Th) quondam Theoderici 

de Herende ex uno et (dg: in l) communem viam ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico filii! quondam Henrici filii (dg: q) 

naturalis domini quondam Willelmi de Aa investiti de Ghestel (dg: ex 

alio) promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Goes et Coptiten datum sabbato post conceptionem. 

 

BP 1182 p 273r 02 za 11-12-1400. 

Voornoemde koper en Willelmus Jordens soen beloofden aan Gerardus van Aa 

27½ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 10½ lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen 

en te leveren. 

 

Dictus !venditor et Willelmus Jordens soen promiserunt indivisi super 

omnia Gerardo de Aa XXVII #et dimidium# Hollant gulden monete comitis 

Willelmi seu valorem et X et dimidium lopinos siliginis mensure de Busco 

a purificationis proxime futuro ultra annum!. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 273r 03 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus gaven uit aan Gerardus van 

den Boegarde een stuk land, gnd dat Voerloect voer Werner, 1¼ bunder en 29 

roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd aen Delscot, tussen Johannes 

van den Boegart enerzijds en Johannes Voetken en erfg vw Gerongius snijder 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de grondheer, 

(2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1402). 

 

Dicti Gerardus et Gerardus eius filius (dg: Ge) peciam terre dictam dat 

Voerloect voer Werner unum bonarium et quartam partem unius bonarii (dg: 

minus) et XXIX virgatas continentem sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum aen Delscot inter hereditatem Johannis van den Boegart ex uno et 

inter hereditatem Johannis Voetken et heredum quondam Gerongii sartoris 

ex alio prout ibidem sita est ut dicebant dederunt ad hereditarium (dg: 

cen) pactum Gerardo van den (dg: Boe) Boegarde ab eodem etc pro uno 

grosso antiquo domino fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda (dg: 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis prom) 

primodicto Gerardo integraliter quoad vixerit et post eius obitum dicto 

Gerardo eius filio hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 04 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van den Boegarde beloofde aan voornoemde Gerardus van 

Aa 34¾ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 13 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen 

en te leveren. 

 

Dictus Gerardus van den Boegarde promisit super omnia dicto Gerardo de Aa 

XXXV Hollant gulden monete Hollandie comitis Willelmi minus quarta parte 

unius Hollant gulden seu valorem et (dg: XX) XIII lopinos siliginis 

mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 05 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Nijcholaus 

zvw Henricus Goedewert een stuk land, gnd dat Gewant, in Schijndel, ter 

plaatse gnd in die Boenre, beiderzijds tussen Willelmus Lobbe, met een eind 

strekkend aan een gemene weg. 

 

Dicti Gerardus de Aa et Gerardus eius filius peciam terre dictam dat 

Gewant sitam in parochia de Scijnle in loco dicto in die Boenre inter 

hereditatem Willelmi Lobbe ex utroque latere coadiacentem tendentem cum 

uno fine ad communem viam ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao 

filio quondam Henrici Goedewert promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 06 za 11-12-1400. 

(dg: Voornoemde Gerardus en zijn zoon Gerardus). 

 

(dg: dicti Gerardus et Gerardus eius filius). 

 

BP 1182 p 273r 07 za 11-12-1400. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Gerardus van Aa 5¼ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus en 1 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 
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Dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Gerardo de Aa quinque 

Hollant gulden et quartam partem unius Hollant gulden monete comitis 

Willelmi et unum sextarium siliginis mensure de Busco a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 08 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Lambertus 

zv Johannes die Laet, tbv voornoemde Johannes, 1/3 deel en 36 roeden van 

een akker gnd den Groten Witten Acker, in Schijndel, ter plaatse gnd aen 

dat Wijbossche, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Eghen en 

Johannes gnd Tijmmerman anderzijds, te weten het 1/3 deel en 36 roeden 

gelegen op het bovenste einde van de akker, naast de gemene weg en erfgoed 

van voornoemde Henricus Egens, zoals afgepaald. 

 

Dicti Gerardus et Gerardus eius filius terciam partem #et XXXVI virgatas 

terre# cuiusdam agri dicti den Groten Witten Acker siti in parochia de 

Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbossche inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Henrici Eghen et Johannis 

dicti Tijmmerman ex alio scilicet illam terciam partem (dg: que sita est 

contigue juxta dictam comm) et XXXVI virgatas que site sunt (dg: contigue 

jux) in superiori fine (dg: conti) eiusdem (dg: agri) agri contigue iuxta 

(dg: he) dictam communem plateam et hereditatem dicti Henrici Egens ut 

dicebant #prout ibidem limitata est# hereditarie vendiderunt #Lamberto 

filio Johannis die Laet ad opus eiusdem Johannis# !Johanni die Laet 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 09 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Rijcoldus 

zvw Henricus gnd Veren Hadewigen soen 1/3 deel minus 18 roeden van 

voornoemde akker, te weten het 1/3 deel minus 18 roeden, gelegen naast 

voornoemd erfgoed van Johannes Tijmmerman, zoals afgepaald. 

 

Dicti Gerardus de Aa et Gerardus eius filius terciam partem minus XVIII 

virgatis dicti (dg: dicti) agri scilicet illam terciam partem minus XVIII 

virgatis que sita est contigue iuxta dictam hereditatem (dg: dicti) 

Johannis Tijmmerman prout ibidem limitata est ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Rijcoldo filio quondam Henrici dicti Veren Hadewigen soen 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 10 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Johannes 

van Houthem 1/3 deel minus 18 roeden van voornoemde akker, te weten het 1/3 

deel minus 18 roeden in het onderste einde van de akker, naast de gemene 

weg, zoals afgepaald. 

 

Dicti Gerardus de Aa et Gerardus eius filius terciam partem (dg: dicti) 

minus XVIII virgatis dicti agri scilicet illam terciam! minus XVIII 

virga[tis] que sita !in inferiori fine dicti agri contigue iuxta (dg: j) 

communem plateam prout ibidem sita est limitata ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni de Houthem promittentes (dg: super omnia) indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 11 za 11-12-1400. 

Lambertus zv Johannes gnd die Laet, Rijcoldus zvw Henricus Veren Hadewigen 

soen en Johannes van Houthem beloofden aan Gerardus van Aa 99¾ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 2 mud 3 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te 

leveren. 
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(dg: Johannes die Laet Nijch) #Lambertus filius Johannis dicti die Laet# 

Rijcoldus filius quondam Henrici Veren Hadewigen soen et Johannes de 

Houthem promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Aa centum Hollant 

gulden monete comitis Willelmi seu valorem minus quarta parte unius 

Hollant gulden et duos modios (dg: ..) et tres (dg: modios) #sextaria# 

siliginis mensure de Busco (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 12 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus verkochten aan Willelmus 

van den Eijnde een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd in den Nuwen 

Camp, tussen Reijnkinus van der Locht enerzijds en Johannes van den Culen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg aldaar en met het 

andere eind aan erfgoed gnd dat Nederlant. 

 

Dicti Gerardus de Aa et Gerardus eius filius peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum in den Nuwen Camp inter hereditatem 

Reijnkini van der Locht ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Culen ex alio tendentem cum uno fine ad communem viam ibidem et cum 

reliquo fine ad hereditatem dictam dat (dg: Nederla) Nederlant (dg: ex 

alio) ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo van den Eijnde 

promittentes indivisi super! warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 273r 13 za 11-12-1400. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Gerardus van Aa 22 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto [Gerardo de] Aa XXII Hollant gulden 

monete comitis Willelmi seu valorem et dimidium modium siliginis mensure 

de Bu[sco] a purificationis proxime futuro (dg: fu) ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.274v. 

 sabbato post conceptionem: zaterdag 11-12-1400. 

 

BP 1182 p 274v 01 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus gaven uit aan Reijnerus zv 

Walterus van der Locht een hofstad, huis en schuur met ondergronden, misse 

en tuin, en boomgaard, in Schijndel, ter plaatse gnd aen Delscot, tussen 

Johannes van den Culen enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, met 

het voorste eind strekkend aan de gemene weg en met het achterste eind aan 

erfgoed gnd dat Eijkenbusschelken, behorend aan voornoemde Gerardus van Aa 

en zijn zoon Gerardus; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot aan de 

grondheer en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1402). 

 

-. 

Dicti Gerardus de Aa et Gerardus eius filius (dg: domum) domistadium et 

domum et horreum cum suis fundo et fimario et orto et pomerium sitos! in 

parochia de Scijnle ad (dg: dictum) locum dictum (dg: ad) aen Delscot 

inter hereditatem (dg: d) Johannis van den Culen ex uno et inter communem 

viam (dg: ex alio) ibidem !alio tendentes cum (dg: uno f) anteriori fine 

ad communem plateam et cum posterior! fine ad hereditatem dictam dat 

Eijkenbusschelken ad dictos Gerardum de Aa et Gerardum eius filium 

spectantem ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Reijnero filio 

Walteri van der Locht (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendas pro uno 

grosso antiquo domino fundi exinde solvendo #dando etc# et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda (dg: 
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sibi) primodicto Gerardo quoad vixerit et post eius obitum dicto (dg: 

Ger) Gerardo eius filio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Goes et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1182 p 274v 02 za 11-12-1400. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan voornoemde Gerardus van Aa 63 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 1½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia (dg: pri) dicto Gerardo de Aa (dg: 

promisit super omnia) LXIII Hollant gulden monete comitis Willelmi seu 

valorem et unum et dimidium modios siliginis mensure de Busco a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 274v 03 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus gaven uit aan Reijnerus zv 

Walterus van der Locht en Lambertus van den Vorstenbossche een stuk land, 

gnd dat Nederlant, in Schijndel, ter plaatse gnd in Delscot, tussen een 

gemene weg aldaar enerzijds en erfg vw Henricus Egen anderzijds, met een 

eind strekkend aan Bela van den Culen en met het andere eind aan de gemene 

weg; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot aan de grondheer en thans 

voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1402). 

 

-. Tradetur. 

Dictus! Gerardus de Aa et Gerardus eius filius peciam terre dictam dat 

Nederlant sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum in Delscot inter 

(dg: hereditatem Be) communem viam (dg: ex uno) ibidem ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Henrici Egen ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Bele van den Culen et (verbeterd uit: ex) (dg: ?et) cum 

reliquo fine ad communem plateam ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Reijnero filio (dg: quo) Walteri van der Locht et Lamberto van den 

(dg: Voe) Vorstenbossche ab eisdem hereditarie possidendam pro uno grosso 

antiquo domino fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda 

primodicto Gerardo integraliter quoad vixerit et post eius obitum dicto 

Gerardo eius filio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromiserunt indivisi. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 274v 04 za 11-12-1400. 

Voornoemde Reijnerus en Lambertus beloofden aan Gerardus van Aa 73½ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 1 mud 6 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen 

en te leveren. 

 

Dicti Reijnerus et Lambertus promiserunt indivisi super omnia Gerardo de 

Aa (dg: LXXIIII) LXXIII et dimidium Hollant gulden monete comitis 

Willelmi seu valorem et unius! modii! et sex sextariorum! siliginis 

mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 274v 05 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus gaven uit aan Gerardus zv 

Henricus van der Voert een stuk land, gnd den Groten Tolacker, in 
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Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen Katherina van den Borne, erfg vw 

Henricus Egens en Henricus gnd Vortmans; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

(dg: tradetur). 

Dicti Derardus de Aa et Gerardus eius filius peciam terre dictam den 

Groten Tolacker sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot 

inter hereditatem (dg: Roveri van den) Katherine van den Borne (dg: ex 

uno) et inter hereditatem heredum quondam Henrici Egens (dg: ex alio) et 

inter hereditatem Henrici dicti Vortmans prout ibidem sita est (dg: 

hereditarie vendiderunt) dederunt ad hereditarium pactum Gerardo filio 

(dg: q) Henrici van der Voert ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

primodicto Gerardo (dg: ..) integraliter quoad vixerit et post eius 

obitum dicto Gerardo eius filio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum supra) 

Goeswinus et Coptiten datum sabbato post conceptionem. 

 

BP 1182 p 274v 06 .. 03-06-1653. 

Mr Thomas van Rijnsborch als rentmeester van mannengasthuijs van Jacob 

wtter Oesterwijck heeft opentlic bekent ende beleden dat Marten ....... 

Martens aen sijnen handen heeft affgelost ende gequeten ende dat mits 

opdracht van twee mudden ende vijf lopen roggen op ....... ten behoeve van 

voorn gasthuijs bij Lambert Eijmberts gedaen. Actum III junij anno XVIc 

LIII. Handtekening. 

 

BP 1182 p 274v 07 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus zv Henricus van der Voert beloofde aan voornoemde 

Gerardus van Aa 36 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde 

en 13½ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-

1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Gerardus filius Henrici van der Voert promisit super omnia dicto 

Gerardo de Aa (dg: XXXVI) XXXVI Hollant gulden monete comitis Willelmi 

seu valorem et XIII et dimidium lopinos siliginis mensure de Busco a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes !testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 274v 08 za 11-12-1400. 

Voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus gaven uit aan Johannes zvw 

Johannes Rijcouts soen een stuk land, gnd den Broecacker, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Bornse Buenre, tussen Arnoldus van den Culen enerzijds en 

Aleijdis van der Braken en Petrus Huben soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1402). 

 

Dicti Gerardus de Aa et Gerardus eius filius peciam terre dictam den 

Broecacker sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum die Bornsche 

Buenre inter hereditatem Arnoldi van den Culen ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis van der Braken et (dg: Ger) Petri Huben soen ex alio 

prout ibidem sita est ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni 

filio quondam Johannis (dg: Rijcart) Rijcouts soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda (dg: sibi) primodicto Gerardo integraliter quoad vixerit et 

post eius obitum dicto Gerardo eius filio hereditarie purificationis et 

pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1182 p 274v 09 za 11-12-1400. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus van Aa 34¼ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 12 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Gerardo de Aa XXXIIII Hollant 

gulden monete comitis Willelmi et quartam partem unius Hollant gulden seu 

valorem et XII lopinos siliginis mensure de Busco a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 274v 10 za 11-12-1400. 

Henricus Egen en zijn broer Arnoldus beloofden aan de secretaris, tbv 

Elizabeth dvw Johannes gnd Sperre 39 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1401) te 

betalen. 

 

Henricus Egen et Arnoldus eius (dg: filius) frater promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Arnoldo de Beke ad o) #mihi ad opus# Elizabeth filie 

quondam Johannis dicti Sperre XXXIX Hollant gulden monete (dg: W) comitis 

Willelmi seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos (dg: ..). 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 274v 11 za 11-12-1400. 

Arnoldus Bijercop en zijn kinderen Nijcholaus en Jutta verkochten aan 

Nijcholaus van Waelwijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad met 

gebouwen en toebehoren, in Waalwijk, tussen Rodolphus van der Hanen 

enerzijds en Yda wv Henricus Wellens anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan de plaats gnd die Felthofsloet, reeds belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment, (2) een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, gaande uit een erfgoed van wijlen Walterus die 

Custer, aldaar, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en wijlen Hessello 

Goetwert anderzijds, welke pacht van 1½ mud aan verkopers gekomen was na 

overlijden van voornoemde Walterus Custer. 

 

Arnoldus Bijercop et Nijcholaus et Jutta eius liberi cum tutore 

hereditarie vendiderunt Nijcholao de Walwijc! hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam [h]ereditarie Remigii et 

in (dg: Busco) Busco tradendam ex quodam domistadio cum edificiis et 

attinentiis sito in parochia de Waelw[ijc] inter hereditatem [R]odolphi 

van der (dg: Hagen) Hanen ex !alio et inter hereditatem Yde (dg: Wellens) 

relicte quondam Henrici Wellens ex alio tendente a communi platea (dg: u) 

retrorsum usque ad locum dictum die Felthofsloet atque ex hereditaria 

paccione (dg: ?g) unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam 

dicti venditores solvendam ha[bent] ex hereditate quondam Walteri die 

Custer [s]ita ibidem inter hereditatem dicti Rodolphi ex (dg: uno) uno et 

inter hereditatem (dg: He) quondam Hessellonis Goetwert ex alio (dg: p) 

et que paccio unius et dimidii (dg: modii si) modiorum siliginis dictis 

ve[nditoribus] de morte dicti quondam Walteri Custer successione fuerat 

advoluta ut dicebant promittentes cum tutore super habita et ha[benda] 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu (dg: 

XX) XX solidorum pagamenti communis ex dicto domistadio prius solvendo et 

sufficientem [facere]. Testes datum supra. 

 

1182 p.275r. 

 sabbato post conceptionem: zaterdag 11-12-1400. 

 

BP 1182 p 275r 01 za 11-12-1400. 

De broers Petrus en Yudocus, kvw Johannes gnd Engelberen soen, verkochten 
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aan hr Adam van Mierde priester de helft van 2 bunder beemd, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Lengsbroec, tussen Henricus Bloemmart enerzijds en Petrus 

zvw Petrus gnd Enghelberen soen anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld 

wordt tegen de andere helft, behorend aan Henricus van Beke zv Arnoldus van 

Beke, deze helft belast met 1 oude groot en 10 schelling geld. 

 

Petrus et Yudocus fratres liberi quondam Johannis dicti Engelberen soen 

medietatem duorum bonariorum prati sitorum in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Lengsbroec inter hereditatem Henrici Bloemmart ex uno et 

inter hereditatem Petri filii quondam Petri dicti Enghelberen soen ex 

(dg: u) alio (dg: et que m) et que medietas annuatim dividitur contra 

reliquam medietatem (dg: ?eorum) spectantem ad Henricum de Beke filium 

Arnoldi de Beke ut dicebant hereditarie vendiderunt domino Ade de Mierde 

presbitro promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo et X solidis monete ex 

dicta medietate annuatim de jure solvendis. Testes Goes et Coptiten datum 

sabbato post conceptionem. 

 

BP 1182 p 275r 02 za 11-12-1400. 

Petrus zvw Johannes gnd Enghelberen soen verkocht aan Oda wv Rutgherus van 

Boemel zvw Rutgherus van Boemel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(do 02-02-1402), gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Loefortse Hoeve, tussen hr Henricus Buc priester enerzijds en 

Yudocus zvw voornoemde Johannes Enghelberen soen anderzijds, (2) 5 morgen 

land, die waren van wijlen Johannes gnd Sluijter, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Molenbroec, tussen erfgoed gnd Sente Jans Camp nu behorend aan erfgoed 

van Henricus Aben soen enerzijds en Lana wv voornoemde Johannes Sluijter en 

haar kinderen anderzijds, deze 5 morgen belast met 30 schelling gemeen 

paijment. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Enghelberen soen hereditarie 

vendidit Ode relicte quondam Rutgheri de Boemel filii quondam Rutgheri de 

Boemel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex quatuor lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum die 

Loefortsche Hoeve inter hereditatem (dg: He) domini Henrici Buc (dg: ex) 

presbitri ex uno et inter hereditatem Yudoci filii dicti quondam Johannis 

Enghelberen soen ex alio atque (dg: qu) ex quinque iugeribus terre que 

fuerant quondam Johannis dicti (dg: b) Sluijter sitis in dicta parochia 

in loco dicto Molenbroec inter hereditatem (dg: he) dictam (dg: Sin) 

Sente Jans Camp nunc ad !ad hereditatem Henrici Aben soen spectantem ex 

uno et inter hereditatem Lane relicte dicti quondam Johannis Sluijter 

(dg: -s ex alio) et eius liberorum ex alio (dg: ut d) promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem (dg: dp) deponere 

exceptis XXX solidis communis pagamenti ex dictis quinque iugeribus terre 

annuatim prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 275r 03 za 11-12-1400. 

Yudocus zvw Johannes Enghelberen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yudocus filius quondam (dg: Petri) Johannis Enghelberen soen prebuit et 

reportavit (dg: testes). Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 275r 04 za 11-12-1400. 

Johannes van Wesel ev Mechtildis dvw Theodericus zvw Johannes Moelners 

linnenklerenwever verkocht aan Johannes zvw voornoemde Theodericus zvw 

Johannes Moelners (1) alle goederen die aan hem en zijn voornoemde vrouw 

Mechtildis gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Mechtildis, (2) alle goederen die aan hem of aan voornoemde Mechtildis door 
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wijlen voornoemde Theodericus in zijn testament waren vermaakt. 

 

Johannes de Wesel maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelners textoris lineorum 

omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi et 

dicte Mechtildi de morte quondam partentum dicte Mechtildis successione 

advoluta et omnia bona sibi aut dicte Mechtildi (dg: de) per dictum 

quondam Theodericum legata (dg: ut in) in suo testamento ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Johanni filio dicti quondam 

Theoderici filii quondam Johannis Moelners promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1182 p 275r 05 za 11-12-1400. 

Johannes van Heze zv Nijcholaus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Heze filius Nijcholai prebuit et reportavit. Testes Uden et 

Goes datum supra. 

 

BP 1182 p 275r 06 za 11-12-1400. 

(dg: Johannes zvw Petrus). 

 

(dg: Johannes filius quondam Petri). 

 

BP 1182 p 275r 07 zo 12-12-1400. 

Johannes van den Stripe zvw Petrus van der Scueren verkocht aan Ludolphus 

van Boemel zvw Ludolphus van Boemel (1) de helft, die aan eerstgenoemde 

Johannes gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Petrus, in een 

hoeve lands van wijlen Ghisbertus Lijsscap schoonvader van Arnoldus gnd 

Ysebout, in Esch, op welke hoeve Bessella gnd van den Stripe woonde, zoals 

voornoemde Bessella de hoeve namens voornoemde Arnoldus Ysebout te pachters 

recht bezat, en welke hoeve wijlen voornoemde Petrus van der Scueren en 

wijlen Johannes van den Stripe in cijns verkregen hadden van voornoemde 

Arnoldus Ysebout, voor 27 pond gemeen paijment waarmee ten tijde van de 

betaling van de cijns in Den Bosch de ene koopman de andere koopman kan 

betalen, (2) 4/8 deel, aan eerstgenoemde Johannes behorend, in de andere 

helft van de hoeve, welk 4/8 deel van de andere helft eerstgenoemde 

Johannes verworven had van de broers Johannes, Willelmus, Theodericus en 

Erenbertus, kvw voornoemde Johannes van den Stripe, (3) 4/5 deel, aan 

eerstgenoemde Johannes behorend, in 1/8 deel dat aan Guedeldis dvw 

voornoemde Johannes van den Stripe behoorde, in voornoemde andere helft van 

de hoeve, welk 4/5 deel van 1/8 van ½ eerstgenoemde Johannes verworven had 

van voornoemde broers Johannes, Willelmus, Theodericus en Erenbertus, kvw 

Johannes van den Stripe. Geheel de hoeve is belast met (a1) een b-erfcijns 

van 24 pond geld, aan erfg vw Nijcholaus Scilders, (a2) een b-erfcijns van 

30 schelling geld, aan de naburen van Esch, (a3) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, aan erfg vw Johannes Jacobs soen, (a4) 6 groten gemeen 

paijment en 4½ hoen aan het klooster Porta Celi, (a5) 5 groten gemeen 

paijment en 1 hoen aan een altaar in de kerk van Haaren, (a6) 1 lopen rogge 

aan de kerk van Esch, (a7) 2 schelling gemeen paijment aan de kerk van Esch 

voor een jaargetijde, (a8) 2 penning oude cijns aan de mannen van der Aker, 

(a9) 1 penning gnd coelsche aan de heer van Boxtel, (a10) 3 penning oude 

cijns aan de hertog. Voornoemde helft, 4/8 deel van de andere helft en 4/5 

deel van 1/8 deel van voornoemde andere helft zijn belast met (b1) 10 

schelling 2 penning 1 ort nieuwe cijns aan de hertog, (b2) een b-erfcijns 

van 6 oude schilden, (b3) een erfpacht van ½ mud {p.276} rogge, Bossche 

maat, aan hr Henricus Buc priester, (b4) een b-erfcijns van 12 oude 

schilden, (b5) een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat aan voornoemde 

koper Ludolphus, (b6) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan 

Petrus Loekart, (b7) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

Heijlwigis Corvers, (b8) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

erfg vw Johannes Steen ketelaar, (b9) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 
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Bossche maat, aan erfg vw Johannes Beckers, (b10) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, aan de H.Geest in Vught. Voornoemde helft is belast 

met (c1) 2 schelling gemeen paijment aan de kerk van Sint-Petrus van Vught 

voor een jaargetijde. 

 

Johannes van den Stripe filius quondam Petri van der Scueren medietatem 

sibi de morte dicti quondam Petri sui patris successione advoluta! in 

quodam manso #terre# quondam Ghisberti Lijsscap soceri olim Arnoldi dicti 

Ysebout sito in Eisghe atque in omnibus et singulis dicti mansi 

attinentiis tam in humido quam in sicco consistentibus in quo manso 

Bessella dicta van den Stripe residere consuevit prout dicta Bessella 

dictum mansum terre cum dictis eius attinentiis ex parte et nomine dicti 

Arnoldi (dg: l) Ysebout (dg: col) jure coloni tenere et possidere 

consuevit et quem mansum terre cum suis attinentiis universis predictis 

dictus quondam Petrus van der (dg: Scue) Scueren et Johannes quondam van 

den Stripe erga dictum Arnoldum Ysebout ad (dg: p) censum acquisiverant 

scilicet pro viginti septem libris communis pagamenti cum quo unus 

mercator alteri mercatori pro tempore solucionis dicti census in Busco 

annuatim pagare poterit et deliberare prout in litteris atque (dg: 

quatuor #quinque# q) #quatuor# octavas partes ad primodictum Johannem 

spectantes  (dg: re) in (dg: relqua) reliqua medietate dicti mansi (dg: 

su) cum suis attinentiis (dg: un) predictis (dg: de quibus quinque 

#quatuor# octavis partibus primodictus Johannes unam erga Willelmu filium 

dicti quond) quas quatuor octavas partes dicte alterius medietatis dicti 

mansi cum suis attinentiis primodictus Johannes erga Johannem Willelmum 

Theodericum et Erenbertum fratres liberos dicti quondam Johannis van den 

Stripe acquisiverat ut dicebat atque (dg: quintam partem) #quatuor 

quintas partes# ad se spectantes in una octava parte (dg: dicte alterius 

medietatis dicti mansi) que ad Guedeldem filiam quondam dicti Johannis 

quondam van den Stripe spectare consueverat in dicta reliqua medietate 

dicti mansi cum suis attinentiis (dg: erga) et quas quatuor quintas 

partes jamdicte octave partis dicte alterius medietatis dicti mansi (dg: 

s) cum suis attinentiis primodictus Johannes erga dictos Johannem 

Willelmum Theodericum et Erenbertum fratres liberos dicti quondam 

Johannis v[an den Str]ipe acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit 

Ludolpho de Boemel filio quondam Ludolphi de Boemel supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu XXIIII librarum monete 

ex dicto integro manso cum suis attinentiis annuatim (dg: de jure 

solvendo) heredibus quondam Nijcholai Scilders de jure solvendo atque 

hereditario censu XXX solidorum monete vicinis de Essche ex dictos! manso 

cum suis attinentiis annuatim solvendo atque hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco heredibus quondam Johannis Jacobs soen 

ex (dg: dictis integris) dicto integro manso cum suis attinentiis 

annuatim solvenda atque (dg: conventui de Porta Celi) sex grossis 

communis pagamenti et quatuor et dimidio pullis conventui de Porta Celi 

et quinque grossis communis pagamenti et uno pullo cuidam altari sito in 

(dg: p) ecclesia de (dg: de) Haren et uno lopino siliginis ecclesie de 

Essche et duobus solidis communis pagamenti ecclesie de Essche pro quodam 

anniversario (dg: ex d) et duobus denariis antiqui census hominibus van 

der Aker (dg: ex dictis) ....... (dg: den) uno denario dicto coelsche 

domino de Bucstel #et III denariis antiqui census domino duci ex# ex 

dicto integro manso cum suis attinentiis annuatim de jure solvendis atque 

exceptis (dg: duobus denariis et uno ort novi –s census et duobus 

denariis et uno orto novi census ex) decem solidis (dg: novi) duobus 

denariis et uno ort novi census domino nostro duci ex dictis medietate et 

quatuor octavis partibus (dg: alt) et quatuor quintis partibus unius 

octa[ve partis alterius medietatis] dicti mansi cum suis attinentiis 

atque exceptis hereditario censu sex aude s[cilde] et hereditaria 

paccione dimidii m[o] 
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1182 p.276v. 

 dominica post conceptionem: zondag 12-12-1400. 

 in profesto Lucie: zondag 12-12-1400. 

 in festo Lucie: maandag 13-12-1400. 

 

BP 1182 p 276v 01 zo 12-12-1400. 

dii siliginis mensure de Busco domino Henrico Buc presbitro et 

hereditario censu XII aude scilde et hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco #dicto Ludolpho emptori# et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco Petro 

Loekart item hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure 

(dg: here) Heijlwigi Corvers et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis dicte mensure heredibus quondam Johannis Steen cacabarii atque 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure heredibus 

quondam Johannis (dg: Becker) [Be]ckers et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis dicte mensure mense sancti (dg: spi) spiritus in Vucht ex 

dicta medietate dicti mansi cum suis attinentiis et ex dictis quatuor 

octavis partibus alterius medietatis et dictis quatuor quintis partibus 

unius octave partis dicte alterius medietatis dicti mansi cum suis 

attinentiis annuatim prius solvendis annuatim et duobus solidis communis 

pagamenti ecclesie sancti Petri de Vucht ex dicta medietate pro quodam 

anniversario solvendis. Testes Uden et Coptiten datum dominica post 

conceptionem. 

 

BP 1182 p 276v 02 zo 12-12-1400. 

Johannes Zegers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: scribatur). 

Johannes Zegers soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 276v 03 zo 12-12-1400. 

Ludekinus nzvw Henricus van der Porten schoenmaker verkocht aan Bazelius 

van den Zidewijnden een n-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Walterus Geroncs alias gnd van Vucht enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel anderzijds, (2) een stal, gelegen 

achter erfgoed van wijlen Goeswinus Vrancken, in een straatje dat loopt 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, tussen erfgoed 

van wijlen voornoemde Walterus Geroncs enerzijds en erfgoed van wijlen 

Goeswinus Vrancken anderzijds. Verkoper en met hem zijn kinderen Henricus, 

Ludekinus en Hilla beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd uit 

voornoemd huis en erf: de hertogencijns, een b-erfcijns van 6 pond 

voornoemd geld aan hr Adam van Mierde, een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld aan erfg vw Godefridus Posteel, een b-erfcijns van 20 

schelling aan Gerardus Wilde en een b-erfcijns van 3 pond aan Anselmus zvw 

Goeswinus van Best. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici van der Porten sutor (dg: 

Henricus Ludekinus) hereditarie vendidit Bazelio van den Zidewijnden 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem quondam Walteri Geroncs alias dicti de 

Vucht ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de Wesel ex alio atque 

ex quodam stabulo sito retro hereditatem quondam Goeswini Vrancken in 

quodam viculo tendente a communi platea (dg: vs) retrorsum ad communem 

aquam inter hereditatem dicti (dg: W) quondam Walteri Geroncs ex uno et 

inter hereditatem quondam Goeswini Vrancken ex alio ut dicebat 

promittentes et cum eo Henricus Ludekinus et Hilla liberi primodicti 

Ludekini venditoris cum tutore super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis ex dicta 

domo et area et hereditario censu sex librarum dicte monete domino Ade de 
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Mierde et hereditario censu XL solidorum dicte monete heredibus quondam 

Godefridi Posteel et hereditario censu XX solidorum Gerardo Wilde et 

hereditario censu trium librarum Anselmo !quondam Goeswini de Best (dg: 

exinde) ex dicta domo et area solvendis et sufficientem facere. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum in profesto Lucie. 

 

BP 1182 p 276v 04 zo 12-12-1400. 

Vervolgens beloofde voornoemde verkoper zijn voornoemde kinderen schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod quum premissa ita acta essent constitutus dictus 

venditor promisit super habita et habenda dictos suos liberos indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 276v 05 zo 12-12-1400. 

Arnoldus nzvw Theodericus Bartholomei (dg: ev Conegundis dv Rutgherus van 

Boemel Zasman) verkocht aan Johannes van Best clericus, tbv Johannes Gobels 

soen schoenmaker, een n-erfcijns van 4 Engelse nobel of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van Essche enerzijds en 

erfgoed van Godefridus van Rode anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan erfgoed van voornoemde Godefridus. De koopsom is voldaan. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici Bartholomei (dg: maritus et 

tutor legitimus Conegundis sue uxoris filie Rutgheri de Boemel Zasman) 

#hereditarie vendidit Johanni de Best clerico ad opus Johannis Gobels 

soen sutoris# hereditarium censum quatuor Engelsche nobel vel valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco in vico dicto (dg: Perpe) Peperstraet inter hereditatem 

quondam Theoderici de Essche ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

Rode ex alio (dg: ut) tendente a communi platea ad hereditatem dicti 

Godefridi (dg: ex) ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere recognovit sibi fore satisfactum de pretio. Testes 

Uden et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1182 p 276v 06 ma 13-12-1400. 

Stephanus Stevens soen van der Voert droeg over aan Walterus van den Moelen 

zvw Arnoldus (1) een beemd, in Eersel, tussen kinderen gnd Mabelien Kijnder 

enerzijds en Johannes Moelner anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemene weg, (2) een stuk land, in Eersel, tussen Henricus Moelner enerzijds 

en erfgoed van het huis van Postel anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemene weg, (3) een stuk land, in Eersel, achter erfgoed gnd die Aude 

Hoeve, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Bijes anderzijds, (4) de 

helft van een beemd gnd die Quade Wasse, in Eersel, tussen kinderen gnd 

Belijen Scuijsinx Kijnder enerzijds en Elizabeth Godekens anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed van het huis van Postel en met het andere 

eind aan voornoemde kinderen gnd Lijsbethen Godekens Kijnder, welke 

erfgoederen behoorden aan Henricus Gruijter van Eersel zvw Henricus Bije en 

zijn vrouw Mabelia dvw Willelmus Sc..dels. Voor voornoemde Stephanus de 

b-erfpachten van 1 mud rogge en 1 mud rogge, maat van Eersel, gereserveerd, 

die voornoemde Stephanus uit voornoemde goederen beurt. 

 

Stephanus (dg: son) Stevens soen van der Voert quoddam pratum situm in 

parochia de Eersel inter hereditatem liberorum dictorum Mabelien Kijnder 

ex uno et inter hereditatem Johannis Moelner ex alio tendens cum uno fine 

ad communem plateam item peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici Moelner ex uno et inter hereditatem domus de Postula 

ex alio tendentem cum uno fine ad communem viam item peciam terre sitam 

in dicta parochia retro hereditatem dictam die Aude Hoeve inter communem 

viam ex uno et inter hereditatem Henrici Bijes ex alio item medietatem 
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cuiusdam prati dicti die Quade Wassche siti in parochia de Eersel inter 

hereditatem liberorum dictorum Belijen (dg: Scuijsincs) Scuijsinx Kijnder 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth Godekens ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem domus de Postula et cum reliquo fine ad hereditatem 

liberorum dictorum Lijsbethen Godekens Kijnder (dg: que hereditates nc) 

que hereditates predicte ad Henricum Gruijter de Eersel filium quondam 

Henrici Bije et Mabeliam eius uxorem filiam quondam Willelmi Sc..dels 

spectare consueverunt ut dicebat hereditarie supportavit Waltero van den 

Moelen filio quondam Arnoldi promittens super omnia ratam servare salvo! 

tamen dicto Stephano hereditariis paccionibus unius modii siliginis et 

unius modii siliginis mensure de Eersel quas dictus Stephanus annuatim ex 

premissis habet solvendas. Testes Uden et Neijnsel datum in festo Lucie. 

 

1182 p.277r. 

 sabbato post conceptionis: zaterdag 11-12-1400. 

 in crastino Thome: woensdag 22-12-1400. 

 in festo Lucie: maandag 13-12-1400. 

 in crastino Lucie: dinsdag 14-12-1400. 

 quarta post Lucie: woensdag 15-12-1400. 

 

BP 1182 p 277r 01 za 11-12-1400. 

Elizabeth dv Rodolphus van Gravia verhuurde aan Arnoldus Stamelart van 

Spanct een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat die loopt van de straat 

gnd die Oude Huls naar de huizinge van de vrouwe gnd van der Lake, tussen 

erfgoed van Johannes gnd Coninc Jan van Steensel enerzijds en erfgoed van 

Johannes van de Steen anderzijds, welk huis en erf voornoemde Elizabeth 

verworven14 had van voornoemde Arnoldus Stamelart van Spanct; verhuur voor 

de duur van het leven van voornoemde Arnoldus Stamelart voor de lasten die 

eruit gaan. 

 

Elizabeth filia Rodolphi de Gravia domum quandam et aream sitam in Busco 

ad vicum tendentem a vico dicto die Aude Huls versus habitationem domine 

dicte van der Lake inter hereditatem Johannis dicti Coninc Jan de 

Steensel ex una parte et inter hereditatem Johannis de Lapide ex altera 

parte coadiacentem cum eiusdem domus et aree attinentiis ibidem sitis 

quam domum et aream cum suis attinentiis dicta Elizabeth erga Arnoldum 

Stamelart de Spanct acquisiverat prout in litteris locavit recto 

locacionis modo dicto Arnoldo Stamelart de Spanct ab eodem (dg: ad) 

Arnoldo Stamelart ad vitam eiusdem Arnoldi Stamelart possidendam pro 

oneribus annuatim exinde de jure (dg: prom) dandis a dicto Arnoldo 

Stamelart quoad vixerit (dg: ix) promittens super omnia ratam servare. 

Testes Bruheze et Coptiten datum sabbato post conceptionis. 

 

BP 1182 p 277r 02 za 11-12-1400. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct gaf uit aan Petrus van der 

Hautart een hofstad en huis, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd die Sporct, tussen Goeswinus Snabben enerzijds en het overige erfgoed 

van voornoemde Theodericus Buc anderzijds, met geheel de sloot tussen 

voornoemde hofstad en het overige erfgoed van voornoemde Theodericus Buc; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1402). 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct quoddam 

domistadium #et domum# situm! infra libertatem oppidi de Buscoducis ad 

locum dictum die Sporct inter hereditatem (dg: Goeswini) Goeswini Snabben 

ex uno et inter (dg: hereditatem) reliquam hereditatem dicti Theoderici 

Buc ex alio simul cum integro fossato sito inter dictum (dg: s) 

domistadium et inter (dg: reliquam) dictam reliquam hereditatem dicti 

Theoderici Buc prout ibidem situm est ut dicebat dedit ad hereditarium 

                         
14 Zie ← BP 1181 p 466v 10 ma 28-07-1399, overdracht van het huis en erf. 
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censum Petro van der Hautart ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum) 

Goeswinus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 277r 03 wo 22-12-1400. 

Voornoemde Theodericus droeg voornoemde cijns van 3 pond over aan Bela wv 

Johannes Otten soen. 

 

+ {Later ertussen geschreven}. 

Dictus Theodericus dictum censum trium librarum supportavit Bele relicte 

quondam Johannis Otten soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere. Testes Bruheze et Jorden datum in crastino Thome. 

 

BP 1182 p 277r 04 wo 22-12-1400. 

Danijel Roesmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Danijel Roesmont prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 277r 05 za 11-12-1400. 

Johannes zvw Willelmus Maes soen van Hees verkocht aan hr Godefridus van 

Berchen priester, tbv hem en het gasthuis in Hees, een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Nijcholaus te leveren, gedurende het leven 

van voornoemde hr Godefridus in Den Bosch en, na zijn overlijden, in 

voornoemd gasthuis, gaande uit (1) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd 

in den Passche, tussen erfgoed van voornoemd gasthuis enerzijds en 

Gheerlacus Boest anderzijds, (2) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd in 

den Passche, tussen Egidius van Gheel enerzijds en Johannes die Kremer 

anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde hr Godefridus en de 

procuratores van het gasthuis. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Maes soen de Hees hereditarie vendidit 

domino Godefrido de Berchen #presbitri# ad opus sui et ad opus hospitalis 

siti in Hees hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet hereditarie Nijcholai (dg: et) ad vitam 

dicti domini Godefridi in Buscoducis et post eius (dg: obu) obitum in 

dicto hospitali tradendam ex pecia terre sita in parochia de Hees in loco 

dicto in den Passche inter hereditatem dicti hospitalis ex uno et inter 

hereditatem Gheerlaci Boest ex alio atque ex pecia terre sita in parochia 

et loco predictis inter hereditatem Egidii de Gheel ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Kremer ex alio (dg: pro) sunt site promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere tali condicione quod dictus dominus (dg: d) Godefridus dictam 

paccionem integraliter percipiet et possidebit quamdiu vixerit in humanis 

et post eius decessum ad dictum hospitale integraliter (dg: po) 

hereditarie (dg: p) devolvendam. Testes datum supra. Tradatur littera 

dicto domino Godefrido et procuratoribus dicti hospitalis simul. 

 

BP 1182 p 277r 06 za 11-12-1400. 

Willelmus van Diegeden vernaderde een b-erfpacht van 1 mud rogge, die hr 

Adam van Mierde verworven had van broeder Willelmus van Essche, zijn zuster 

Ermgardis en haar zoon. 

 

Willelmus de Diegeden prebuit ad redimendum hereditariam paccionem unius 

modii siliginis quam dominus Adam de Mierde erga fratrem Willelmum de 

Essche et Ermgardem suam sororem et eius filium acquisiverat prout in 

litteris et reportavit. Uden et Goeswinus datum supra. 
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BP 1182 p 277r 07 za 11-12-1400. 

Rodolphus van Gravia machtigde Arnoldus Stamelart van Spanct een b-erfpacht 

te manen van 7 mud 4 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne 

te leveren, 3 4/6 kapoen b-erfcijns, een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Helmond, een b-erfcijns van 33 schelling en een b-erfcijns van 51 

schelling, welke cijnzen en pachten voornoemde Rodolphus verworven had van 

voornoemde Arnoldus Stamelart van Spanct, en alle andere pachten en 

cijnzen, die voornoemde Rodolphus verworven had van voornoemde Arnoldus 

Stamelart. 

 

Rodolphus de Gravia dedit (dg: potestatem) Arnoldo Stamelart de Spanct 

potestatem monendi etc hereditariam paccionem septem modiorum (dg: s) et 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Doerne tradendam et tres et dimidium capones et 

sexta! partem unius caponis hereditarii census atque hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont item hereditarium 

censum triginta trium solidorum atque hereditarium censum quinquaginta 

unius solidorum quos census et pacciones dictus Rodolphus erga dictum 

Arnoldum Stamelart de Spanct! prout in litteris atque omnes et singulas! 

alias! pacciones et census quas et quos dictus Rodolphus erga dictum 

Arnoldum Stamelart acquisiverat ut dicebat et cum jus etc present.. 

revocacionem dicti Rodolphi minime duratur... Testes Bruheze et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1182 p 277r 08 ma 13-12-1400. 

Godefridus Sceijvel zvw Johannes Sceijvel, Johannes Moerwater en Nijcholaus 

Huben soen beloofden aan Andreas Hoppenbrouwen zvw Arnoldus Lemkens 23¼ 

Gentse nobel of de waarde met Sint-Aghata aanstaande (za 05-02-1401) te 

betalen, te weten elke schuldenaar op straffe van 25 Gentse nobel aan de 

hertog, of op straffe van op de gevangenpoort in Den Bosch te gaan en die 

niet te verlaten voor het geld betaald is. 

 

Godefridus Sceijvel filius quondam Johannis Sceijvel et Johannes 

Moerwater et Nijcholaus Huben (dg: pro) soen promiserunt indivisi super 

omnia Andree Hoppenbrouwen filio quondam Arnoldi Lemkens XXIII Gentsche 

nobel et quartam partem unius Gentsche nobel seu valorem in festo Aghate 

proxime futuro persolvendos (dg: testes) scilicet quilibet dictorum 

debitorum pena XXV Gentsche nobel danda domino duci etc seu intraturus 

portam captivorum in Busco inde non (dg: exius) exiturus quin ipsi prius 

de predicta pecunie summa satisfecerint sub pena predicta. Testes Uden et 

Neijnsel datum in festo Lucie. 

 

BP 1182 p 277r 09 di 14-12-1400. 

Johannes die Wert de jongere, Lucas van Erpe en Thomas van de Kelder 

beloofden aan Zibertus van Hoculem 43 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1401) te betalen. 

 

Johannes die Wert junior Lucas de Erpe et Thomas de Penu promiserunt 

indivisi super omnia Ziberto (dg: fi) de Hoculem XLIII novos Gelre gulden 

seu valorem ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes 

Jorden et Coptiten datum in crastino Lucie. 

 

BP 1182 p 277r 10 di 14-12-1400. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus (dg: servabit) promisit super omnia alios duos indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 277r 11 wo 15-12-1400. 

Thomas zvw Johannes gnd Maes Suagher verkocht aan Theodericus Knijp nzvw 

Henricus Knijp alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 
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Henricus gnd Knijp steenbakker zvw voornoemde Henricus Knijp. 

 

Thomas filius quondam Johannis dicti Maes Suagher omnia bona sibi de 

morte Henrici dicti Knijp #(dg: filii quon)# lathome #filii quondam 

Henrici Knijp# advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico Knijp filio naturali dicti 

quondam Henrici Knijp (dg: successione advoluta) promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et 

Goswinus datum quarta post Lucie. 

 

BP 1182 p 277r 12 wo 15-12-1400. 

Johannes die Cort ev Hilla dvw Henricus Knijp verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes die Cort maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie (dg: 

dicti) quondam Henrici Knijp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 277r 13 wo 15-12-1400. 

Johannes ....... ev Hilla dvw Henricus Knijp Maes Suager verkocht aan 

Theodericus Knijp nzvw voornoemde Henricus Knijp alle goederen, die aan hem 

en zijn voornoemde vrouw Hilla gekomen waren na overlijden van ....... 

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

 

[Jo]hannes ....... (dg: ....... ....... ....) [ma]ritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie quondam [He]nrici K[nij]p #Maes (dg: 

Suager) Suager# omnia et si[ngula] sibi et dicte Hille sue uxori de 

mo[rte] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... [K]nijp successione advoluta quo[15cumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit] The[oderico] Knijp filio 

naturali dicti [quondam He]nrici Knijp promittens super [omni]a [ratam 

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

 

1182 p.278v. 

 quarta post Lucie: woensdag 15-12-1400. 

 in festo Aghate: zaterdag 05-02-1401. 

 

BP 1182 p 278v 01 wo 15-12-1400. 

Jacobus Tijt maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 150 oude 

schilden, die Walterus Coptiten met Allerheiligen moet betalen aan zijn 

voornoemde broer Jacobus. 

 

Jacobus Tijt hereditarium censum centum et quinquaginta aude scilde quem 

Walterus Coptiten solvere tenetur dicto Jacobo suo fratri hereditarie 

omnium sanctorum monuit de 3 annis. Testes Goes et Jordanus datum quarta 

post Lucie. 

 

BP 1182 p 278v 02 wo 15-12-1400. 

Godefridus zvw Goeswinus van Laervenne ev Elizabeth dv Johannes gnd Ghiben 

soen verkocht aan voornoemde Johannes Ghiben soen alle goederen, die aan 

voornoemde Godefridus en zijn vrouw Elizabeth gekomen waren na overlijden 

van Elizabeth dv voornoemde Johannes Ghiben, door voornoemde Johannes 

verwekt bij zijn vrouw Yda dvw Godefridus van den Kolke. 

 

Godefridus filius quondam Goeswini de Laervenne maritus et tutor 

Elizabeth sue uxoris filie Johannis dicti Ghiben soen omnia et singula 

bona mobilia et immobilia hereditaria (dg: p) et parata (dg: que sibi) 

dictis Godefrido et Elizabeth sue uxori de morte quondam Elizabeth filie 

olim dicti Johannis Ghiben soen ab eodem Johanne et Yda sua uxore filia 

quondam Godefridi van den Kolke pariter genite successione advoluta 

                         
15 Aanvulling op basis van BP 1182 p 277r 11. 
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quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Johanni Ghiben soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte sui (dg: p dicte) et primodicte 

Elizabeth et quorumcumque heredum eiusdem Elizabeth primodicte deponere. 

Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 278v 03 za 05-02-1401. 

Voornoemde Johannes Ghiben droeg voornoemde goederen over aan Arnoldus zvw 

Hermannus Drinchellinc, tbv hem en Metta, Aleijdis en Elizabeth, dvw 

voornoemde Hermannus. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes Ghiben dicta bona omnia supportavit Arnoldo filio quondam 

Hermanni Drinchellinc ad opus sui et ad opus Mette Aleijdis Elizabeth 

filiarum dicti quondam Hermanni promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum in 

festo Aghate. 

 

BP 1182 p 278v 04 wo 15-12-1400. 

(dg: Petrus va). 

 

BP 1182 p 278v 05 wo 15-12-1400. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen en Petrus van den Yvenlaer 

beloofden aan Henricus van den Elsen 25 Franse kronen16 of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401) te betalen. 

 

Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri de Herpen et Petrus van den 

Yvenlaer promiserunt indivisi super omnia Henrico van den Elsen XXV 

Vrancrijcsche cronen seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 278v 06 wo 15-12-1400. 

Lambertus zv Arnoldus van Ghewanden: (1) een stukje land, in Hintham, 

beiderzijds tussen Reijmboldus nzv Reijmboldus Jans soen van Geffen, (2) 

een stukje land in Hintham, beiderzijds tussen eerstgenoemde Reijmboldus 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus filius Arnoldi de Ghewanden (dg: peciam) particulam terre sitam 

in Hijntham inter hereditatem (dg: d) Reijmboldi filii naturalis 

Reijmboldi Jans soen de Geffen ex utroque latere coadiacentem item 

particulam terre sitam in Hijntham (dg: in) inter hereditatem (dg: d) 

primodicti Reijmboldi ex !ex utroque latere co. 

 

BP 1182 p 278v 07 wo 15-12-1400. 

Johannes van den Bossche de jongere verkocht aan Otto gnd Boef zvw 

Nijcholaus van Deijle een huis17 en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Johannes Monijns enerzijds en erfgoed van Heijlwigis 

Gasteldoncs anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes zv 

Everardus van Beircke18. 

 

                         
16 Zie http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Kroon,_muntnaam, gouden kroon: Franse 
gouden munt (Fr. écu d'or à la couronne), ingevoerd door Karel IV van Frankrijk in 1385. 

Gewicht eerst 4,09 g, weldra gereduceerd tot 3,39 g, gehalte 0,995. De munt ontleende zijn 

naam aan de opvallend grote kroon boven het wapenschild op de vz. Op de kz staat een bebloemd 

kruis. …. De Franse kroon van 1385 is buiten Frankrijk nagevolgd. In de Nederlanden al in 1386 

in het nabij Frankrijk gelegen Henegouwen. ….  

17 Zie ← BP 1176 f 153r 03 ±ma 15-10-1380, verkoop van een erfcijns uit het 

huis en erf. 
18 Zie ← VB 1799 f 151v 05 ma 26-04-1400, Jan soen Everaets van Beircke was gericht … aen 
huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstrate tusschen den erve Jan Monijns 

ende tusschen den erve wilner Heijlwigen Gasteldoncs overmids gebreck van erfcijns dien hi 

dair aen had. 

http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Frankrijk
http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Henegouwen
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Johannes van den Bossche junior domum et aream sitam in Busco in vico 

ecclesiarum inter hereditatem Johannis Monijns ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis Gasteldoncs ex alio venditam sibi a Johanne filio 

Everardi de Beircke per judicem mediante sententia etc #prout in 

litteris# hereditarie (dg: sup) #vendidit# Ottoni dicto Boef filio 

quondam Nijcholai de Deijle (dg: cum litteris) promittens super omnia 

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

 

BP 1182 p 278v 08 wo 15-12-1400. 

Gerongius van den Bossche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerongius van den Bossche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 278v 09 wo 15-12-1400. 

Voornoemde Otto beloofde aan voornoemde Johannes van den Bossche de jongere 

17 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1401) en de andere helft met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-

1401). 

 

Dictus Otto promisit super omnia dicto Johanni van den Bossche juniori 

XVII Engels nobel seu valorem (dg: ad) mediatim Johannis proxime futurum 

et mediatim a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 278v 10 wo 15-12-1400. 

Aleijdis dvw Theodericus zvw Johannes Moelners linnenklerenwever verkocht 

aan haar zuster Elizabeth alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders. 

 

Aleijdis filia quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelners 

textoris lineorum #cum tutore# omnia bona mobilia et immobilia 

hereditaria #et# parata (dg: et q) sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit #(dg: Johanni de Hex)# Elizabeth sue sorori 

promittens cum tutore super omnia ratam! et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 278v 11 wo 15-12-1400. 

Agnes dvw Theodericus zvw Johannes Moelners linnenklerenwever verwerkte 

haar recht tot vernaderen. 

 

Agnes filia quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelners textoris 

lineorum prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 278v 12 wo 15-12-1400. 

Lambertus zv Arnoldus van Ghewanden: (1) 1/3 deel, in een stuk land, dat 

eertijds was van Johannes gnd Pijekenvet, in Hintham, beiderzijds tussen 

Reijmboldus nzv Reijmboldus Jans soen van Geffen, (2) 1/3 deel, in een stuk 

land, eertijds van voornoemde Johannes Pijekenvet, in Hintham, tussen 

Cristina Damens enerzijds en Petrus Jacobs soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd op dat Lege Broec, (3) 1/3 deel in een stuk 

land eertijds van voornoemde Johannes Pijekenvet, in Hintham, ter plaatse 

gnd dat Hinthamse Veld, tussen wijlen Adam van den Kerchove enerzijds en 

Ghisbertus van den Doren anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus filius Arnoldi de Ghewanden terciam partem ad se spectantem in 

pecia terre que (dg: fi quondam) fuerat (dg: quondam) #dudum# Johannis 

dicti Pijekenvet sita in Hijntham inter hereditatem Reijmboldi filii 

naturalis (dg: quondam) Reijmboldi Jans soen de Geffen ex utroque !Geffen 

atque !ex terciam partem ad se spectantem in pecia terre #dudum dicti 

(dg: quondam) Johannis Pijekenvet# sita in Hijntham inter hereditatem 
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Cristine (dg: Denkens) #Damens# ex uno et inter hereditatem Petri Jacobs 

soen ex alio tendente cum uno fine ad locum dictum op dat (dg: Lege) Lege 

Broec atque terciam partem ad se spectantem in pecia terre (dg: sita in 

dicti quondam Johannis) dudum dicti Johannis Pijekenvet sita in Hijntham 

ad locum dictum dat Hijnthamsche Velt inter hereditatem (dg: Cristine 

Damens ex uno) quondam (dg: q) Adam! (dg: d) van den Kerchove ex uno et 

inter hereditatem Ghisberti van den Doren ex alio {Hierna is ruimte 

vrijgelaten waarnaast, in margine sinstra, een verticale streep}. 

 

BP 1182 p 278v 13 do 16-12-1400. 

Johannes zvw Lambertus gnd Gulden Vede en zijn zoon Lambertus droegen over 

aan Paulus van Gherwen, tbv hem (voor 2/3) en Willelmus zv Johannes Zegers 

soen (voor 1/3), (1) 4/5 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Heijlwigis ndvw voornoemde Lambertus Gulden Vede, in geheel het deel en al 

het recht, dat aan de broers Theodericus en Lambertus, zvw Lambertus van 

den Perre, gekomen was na overlijden van hun ouders, in een kamp, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Eijndacker, tussen Metta gnd Meijs enerzijds 

en voornoemde Lambertus zvw Lambertus van den Perre anderzijds, welk deel 

en recht wijlen voornoemde Lambertus Gulden Vede, tbv voornoemde Heijlwigis 

ndvw voornoemde Lambertus Gulden Vede gekocht had van voornoemde broers 

Theodericus en Lambertus, zvw Lambertus van den Perre, (2) 4/5 deel, dat 

aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde Heijlwigis, in 1/3 deel, 

dat aan Lambertus zvw Lambertus Pesen soen van Scijnle behoort, in de helft 

van een stuk land gnd die Brake, dat was van wijlen Heijlwigis van 

Hijntham, in Schijndel, bij de plaats gnd die Eijndacker, tussen Rutgherus 

van der Berendonc enerzijds en Lambertus Gulden Vede anderzijds, te weten 

van het 1/3 deel dat gelegen is tussen Metta Meijs enerzijds en voornoemde 

Heijlwigis anderzijds, en dan in de helft die naast eerstgenoemde Rutgherus 

ligt, welk 1/3 deel wijlen voornoemde Lambertus Gulden Vede, tbv zijn 

voornoemde dochter Heijlwigis gekocht had van voornoemde Lambertus zvw 

Lambertus Pesen soen van Scijnle. 

 

Duplicetur. 

(dg: Lambertus dictus Gulden Vede) #Johannes# filius quondam Lamberti 

dicti Gulden Vede et Lambertus eius filius quatuor quintas partes (dg: 

ad) eis de morte quondam Heijlwigis filie #naturalis# dicti quondam 

Lamberti Gulden Vede successione advolutas (dg: atq) et ....... in tota 

parte et omni jure que et quod Theoderico et Lamberto fratribus filiis 

quondam Lamberti van den Perre de morte quondam suorum parentum jure 

successionis hereditarie advolutas! in quodam campo sito in parochia de 

Scijnle ad locum dictum die (dg: Brake #Eijnd) Eijndacker {in margine 

sinistra: Eijndacker}# inter hereditatem Mette dicte Meijs ex uno et 

inter hereditatem dicti Lamberti filii quondam Lamberti van den Perre ex 

alio quas partem et jus dictus #quondam# Lambertus Gulden Vede ad opus 

dicte Heijlwigis filie naturalis (dg: dicti dicti) #eiusdem# quondam 

[Lamber]ti Gulden Vede erga dictos Theodericum et Lambertum fratres 

filii! quondam Lamberti van den Perre emendo acquisiverat prout in 

litteris atque quatuor quintas partes eis de morte dicte quondam 

[H]eijlwi[gis] successione advolutas in (dg: una) tercia parte que ad 

Lambertum filium quondam Lamberti Pesen soen de Scijnle spectante! in 

medietate cuiusdam pecie terre dicte die Brake que fuerat quondam 

Heijlwigis de Hijntham site in parochia de Scijnle prope locum dictum die 

Eijndacker inter hereditatem Rutgheri van der Berendonc ex uno et inter 

hereditatem Lamberti (dg: Guld) Gulden Vede ex alio scilicet (dg: illam 

partem que sita terciam partem) #illius! tercie! partis!# que sita est 

inter hereditatem (dg: Met) Mette Meijs ex uno et inter hereditatem dicte 

Heijlwigis ex alio supradicte medietatis (dg: scilicet) que medietas sita 

est contigue iuxta hereditatem primodicti Rutgheri quam terciam partem 

dictus quondam Lambertus Gulden Vede (dg: err) ad opus dicte Heijlwigis 

sue filie (dg: ad) erga dictum Lambertum filium quondam Lamberti Pesen 

soen de Scijnle emendo acquisiverat prout in litteris [hereditarie] 
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supportaverunt Paulo (dg: ... Mette) de Gherwen (dg: ..) #ad opus sui et 

ad# Wi[llelmi] filii (dg: quondam) Johannis Zegers soen scilicet dicto 

Paulo pro duabus terciis partibus et (dg: pro) [d]icto ....... [pro] 

 

1182 p.279r. 

 quinta post Lucie: donderdag 16-12-1400. 

 quinta post Thome: donderdag 23-12-1400. 

 

BP 1182 p 279r 01 do 16-12-1400. 

una tercia parte dictarum quatuor quintarum partium premissorum cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

quinta post Lucie. 

 

BP 1182 p 279r 02 do 16-12-1400. 

Henricus nzv Henricus gnd Nollekens soen van Zonne verkocht aan Willelmus 

van den Velde, tbv zijn broer Johannes van den Velde, het deel, dat aan 

zijn moeder Yda dvw Johannes van Bijchelaer behoorde, in een stuk beemd, 

gnd Doer Wijnkel, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd in Alsenre Beemde, 

tussen kinderen gnd Her Vlecken Kijnderen en Nijcholaus van Berze enerzijds 

en het water gnd die Dommel anderzijds, welk deel eerstgenoemde Henricus 

verworven had van zijn voornoemde moeder Yda, belast met tiendhooi. 

 

Henricus filius naturalis Henrici dicti Nollekens soen de Zonne (dg: 

peciam terre sitam quartam) totam partem que ad Ydam suam matrem filiam 

quondam Johannis de Bijchelaer spectabat in (dg: par) pecia prati dicta 

communiter Doer Wijnkel sita in parochia de Bucstel ad jurisdictionem de 

Lijemde ad locum dictum in Alsenre Beemde inter hereditatem (dg: quondam 

Luce) liberorum dictorum Her Vlecken (dg: soe) Kijnderen (dg: ex uno) et 

inter hereditatem (dg: d) Nijcholai de Berze (dg: ex alio tendente cum) 

ex uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio et quam partem (dg: dicta 

Yda) primodictus Henricus erga dictam Ydam suam matrem acquisiverat (dg: 

p) ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo van den Velde ad opus 

Johanni! van den Velde sui fratris promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto feno decinali exinde de jure solvendo. 

Testes Coptijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 279r 03 do 16-12-1400. 

Henricus van Uden en zijn zuster Luijtgardis, kvw Wellinus Werners, 

verkochten aan Petrus zvw mr Johannes Goutsmit, tbv Johannes van Gestel zvw 

Theodericus van Gestel kramer, een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde 

Wellinus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Rijxkinus 

Crulliart enerzijds en erfgoed van Walterus Doelvoet anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en 50 schelling voornoemd geld b-erfcijns. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten deed afstand, en beloofde tegen 

deze verkoop niets te ondernemen op basis van brieven of beloften aan hem 

gedaan door voornoemde Henricus van Uden. 

 

Henricus de Uden et Luijtgardis eius !frater liberi quondam Wellini 

Werners cum tutore hereditarie vendiderunt Petro filio quondam magistri 

Johannis Goutsmit ad opus Johannis de Gestel filii quondam Theoderici de 

Gestel institoris hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area et orto dicti quondam 

Wellini sitis in Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem Rijxkini 

Crulliart ex uno et inter hereditatem Walteri Doelvoet ex alio ut 

dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis censu domini ducis (dg: here) et L 

solidis dicte monete hereditarii census exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Quo facto Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi 

Coptiten super dicto censu et jure (dg: op) ad opus dicti (dg: He) 
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Johannis de Ghestel renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

dictam vendionem non venire ..... dictam vendicion[em] (dg: impi) 

#impediet# mediantibus litteris vel promissionibus quibuscumque sibi a 

dicto Henrico de Uden factis aut promissis a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem in litteris vel extra litteras ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 279r 04 do 16-12-1400. 

Gerardus gnd Voet verkocht aan Lambertus zv Johannes gnd Guldenman een 

hofstad en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat Luttel Eijnde, naast 

de gemene weg aldaar, tussen Lambertus Luten soen enerzijds en wijlen Hilla 

gnd Heijnen anderzijds, aan hem verkocht door Ghisbertus en Hilla, kvw 

Matheus gnd Schutter van Scijnle, en Nijcholaus gnd van Moerselt van 

Nijsterle. 

 

Gerardus dictus Voet domistadium et ortum sitos in parochia de Scijnle ad 

locum dictum aen dat Luttel Eijnde juxta communem plateam ibidem inter 

hereditatem Lamberti Luten soen ex uno et inter hereditates quondam Hille 

dicte (dg: He) Heijnen ex alio venditos sibi a Ghisberto et Hilla liberis 

quondam Mathei dicti Schutter de Scijnle et Nijcholao dicto de (dg: 

Moerste) Moerselt de Nijsterle prout in litteris hereditarie vendidit 

Lamberto filio (dg: quondam) Johannis dicti Guldenman supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 279r 05 do 16-12-1400. 

Mechtildis dvw Johannes gnd die Wulner zvw Metta wv Theodericus gnd Wulners 

van Sint-Oedenrode, droeg over aan Henricus van der Rijt van Mierle een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-

Oedenrode, aan het woonhuis van voornoemde Metta te leveren, gaande uit 2 

stukjes land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onstaden, tussen Wolterus 

gnd Blomart enerzijds en Johannes gnd Driepont anderzijds, welke pacht 

wijlen voornoemde Metta wv Theodericus Wulners gekocht had van Nijcholaus 

zvw Emondus van Sint-Oedenrode, en welke pacht aan voornoemde Mechtildis, 

toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van haar moeder Pernela. 

 

-. 

Mechtildis filia quondam Johannis dicti die Wulner (dg: cum tutore 

hereditariam paccionem unius mod ..) #filii# quondam Mette relicte! 

quondam Theoderici dicti Wulners de Rode sancte Ode #cum tutore# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Rode (dg: dicte) 

sancte Ode solvendam hereditarie purificationis et in Rode ad (dg: lo ad) 

domum habitationis dicte Mette tradendam ex duabus particulis terre sitis 

in parochia de Rode (dg: sancte Ode) predicto! ad locum dictum Onstaden 

inter hereditatem Wolteri dicti Blomart ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Driepont ex alio quam paccionem dicta (dg: -s) quondam 

(dg: Mette) Metta relicta quondam Theoderici Wulners (dg: in sede) erga 

Nijcholaum filium quondam Emondi de Rode sancte Ode emendo acquisiverat 

prout in litteris et que paccio dicte Mechtildi (dg: -s) de morte quondam 

Pernele sue matris in sede sue viduitatis successione est advolutus! ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico van der Rijt de Mierle cum 

litteris et jure promittens (dg: cum tutore ratam servare #super) cum 

tutore# super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 279r 06 do 23-12-1400. 

Henricus gnd Hoesdens en zijn zoon Petrus verkochten aan Theodericus 

Berwout de helft van 2 stukken beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd Strijpt, (1) beiderzijds tussen voornoemde 

Theodericus Berwout, (2) tussen Thomas die Brouwer enerzijds en Jutta 

Lemmens anderzijds, en van welke twee er één met een einde reikt aan het 
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andere. 

 

-. 

Henricus dictus Hoesdens et Petrus eius filius (dg: duas pecias terre) 

#medietatem duarum peciarum prati# sitarum in parochia (dg: de) sancti 

Lamberti de Vucht (dg: ad) in loco dicto Crumvoert ad locum dictum 

Strijpt quarum una inter hereditatem Theoderici Berwout ex utroque latere 

et altera inter hereditatem (dg: Joh) Thome die Brouwer ex uno et inter 

hereditatem Jutte Lemmens ex alio sunt site et de quibus una pecia prati 

tendit (dg: ad aliam e) cum uno fine ad (dg: a) reliquam earundem 

peciarum prati ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Theoderico 

Berwout promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: Coptiten) et (dg: Neijnsel) datum supra. Testes 

(dg: datum supra). Testes Jorden et (dg: ...) Neijnsel datum quinta post 

Thome. 

 

BP 1182 p 279r 07 do 16-12-1400. 

Goeswinus van den Laer van Nijsterle verkocht aan Henricus zvw Henricus gnd 

Hadewigen soen van Nijsterle een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-

02-1402), gaande uit een beemd, in Nistelrode, ter plaatse gnd op Meeuwel?, 

tussen Johannes Proeft van Bucstel enerzijds en de gemeint van Nistelrode 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Goeswinus van den Laer #de Nijsterle# hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Henrici dicti Hadewigen #soen# de Nijsterle hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: pro) purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex quodam prato sito in parochia 

de Nijsterle ad locum dictum op Mee[u?]wel inter (dg: hereditatem) 

hereditatem Johannis Proeft de (dg: Buis) Bucstel ex uno et inter 

communitatem de Nijsterle ex alio [ut] dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 279r 08 do 16-12-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1401), met 40 nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag gaan of de 

waarde, met de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van mr Johannes van Best, 

Arnoldis Groet Art en Henricus Steijmpel. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum post festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dictis sex annis durantibus 

cum XL novis Gelre guld[en] quales ad presens currunt seu valorem et cum 

paccione anni redempcionis et cum arrestadiis (dg: actum) ut in forma. 

Actum in camera presentibus magistro Johanne de Best Arnoldo Groet Art 

Henrico Steijmpel. 

 

BP 1182 p 279r 09 do 16-12-1400. 

Henricus van den Laer zvw Arnoldus van den Laer verkocht aan Henricus zvw 

Henricus Hadewigen soen van Nijsterle een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1402), gaande uit een stuk land, gnd Vos Camp, in 

Nistelrode, tussen voornoemde Henricus verkoper enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 2 ....... ........ 

 

[H]enricus van den Laer filius quondam Arnoldi van den Laer hereditarie 

(dg: s) vendidit #Henrico filio quondam Henrici Hadewigen soen de 

Nijsterle# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 
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solvendam hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre dicta Vos 

Camp sita in parochia de Nijsterle inter hereditatem dicti Henrici (dg: 

venditoris) venditoris ex uno et inter communem pla[team ex alio] 

promittens super [omnia] warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis duobus ....... ....... [prius] exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 279r 10 do 16-12-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1401), met 50 ?schilden geld van Frankrijk of van de keizer en de 

pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in ....... ....... ....... 

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

 

[Et poterit redimere ad] spacium sex annorum post festum purificationis 

proxime futurum sin[e] medio [sequentium semper dictis] (dg: ..) sex 

annis [durantibus c]u[m] L aureis denariis [communiter] s[?cilde vocatis 

boni auri et iusti] p[onderis] monete Francie seu cesaris et cum paccione 

anni redempcionis ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

........ 

 

1182 p.280v. 

 quinta post Lucie: donderdag 16-12-1400. 

 

BP 1182 p 280v 01 do 16-12-1400. 

Wautgherus zvw Johannes gnd Daems soen deed tbv Henricus Zelen soen afstand 

van de navolgende erfgoederen, in Berghem, (1) een stuk land, ter plaatse 

gnd in het Broexken, tussen Lambertus van den Kerchove enerzijds en Ghibo 

gnd die Smijt anderzijds, (2) 2 hont land, achter de plaats gnd Duer, ter 

plaatse gnd aen die Stocke, tussen kv Johannes gnd Volpen soen enerzijds en 

Johannes gnd Muijl anderzijds, (3) 2½ lopen roggeland, ter plaatse gnd op 

dat Greveken, tussen Bela wv Godefridus Andries enerzijds en Johannes 

Collart anderzijds, (4) 4 lopen roggeland, tussen Henricus Roelofs soen 

enerzijds en Gerardus Lambrechts soen anderzijds, (5) 1½ lopen roggeland, 

tussen Henricus Roelofs soen enerzijds en Denkinus gnd Colen soen 

anderzijds, (6) 1 lopen roggeland, naast het kruis aldaar, tussen Marcelius 

gnd Zeel Wouters soen enerzijds en wijlen Johannes Cortroc anderzijds, (7) 

het westelijke ¼ deel van een tuin gnd die Stiphoutsen Hof, tussen erfg vw 

Hubertus van Moenle enerzijds en een gemene weg anderzijds, (8) een stuk 

land gnd dat Hoeveken, tussen de landweer enerzijds en Johannes Collart 

anderzijds, (9) een stuk land, 1 spijnt rogge groot, achter de tuin van 

Corstantius gnd Volpen, zoals deze erfgoederen aan wijlen voornoemde 

Johannes Daems soen behoorden, (10) alle kleinodiën en huisraad van wijlen 

voornoemde Johannes Daems soen, voorzover voornoemde Henricus Zelen en 

wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes Daems soen die bezaten. Twee 

brieven, één voor Henricus Zelen soen en de andere voor Arnoldus Groet Art. 

 

-. 

Wautgherus filius quondam Johannis dicti (dg: Daems) Daems soen super 

hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de Berchem scilicet super 

pecia terre sita in loco dicto int Broexken inter hereditatem Lamberti 

van den Kerchove ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti die Smijt ex 

alio item super duobus hont terre sitis retro locum dictum Duer ad locum 

dictum aen die Stocke inter hereditatem liberorum Johannis dicti Volpen 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Muijl ex alio (dg: sit) 

item super duobus et dimidio lopinatis terre siliginee sitis ad locum 

dictum op dat Greveken [in]ter hereditatem Bele relicte quondam (dg: And) 

Godefridi Andries ex uno et inter hereditatem Johannis Collart ex alio 

item super quatuor lopinatis terre siliginee sitis inter hereditatem 

Henrici Roelofs soen ex uno et inter hereditatem Gerardi Lambrechts soen 

ex (dg: a) alio item super una (dg: m) et dimidia lopinatis terre 
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siliginee sitis inter hereditatem Henrici Roelofs soen ex uno et inter 

hereditatem Denkini dicti (dg: Coenen) #Colen# soen ex alio item super 

una lopinata terre siliginee sita (dg: inter) juxta crucem ibidem inter 

hereditatem Marcelii dicti Zeel Wouters #soen# ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Cortroc ex alio item super quarta parte 

cuiusdam orti dicti (dg: Stiphous) die Stiphoutschen Hof siti inter 

hereditatem heredum Huberti quondam de Moenle ex uno et inter communem 

plateam ex alio scilicet super illa quarta parte que sita! versus 

occidens item super pecia terre dicta dat Hoeveken inter munimen dictum 

lantweer ex uno et inter hereditatem Johannis Collart ex alio item super 

(dg: un) pecia terre unum spijnt siliginis in semine capiente sita (dg: 

reler) retro (dg: ?ortu) ortum Corstantii dicti Volpen prout dicte 

hereditates ibidem site sunt et ad dictum quondam Johannem Daems soen 

spectare consueverunt ut (dg: di) dicebat atque super omnibus (dg: cleij) 

clenodiis et domiciliis (dg: q) dicti quondam Johannis Daems soen prout 

et in quantum Henricus (dg: Cel) Zelen (dg: huiusmodi) et #quondam# 

Aleijdis (dg: filia eiusdem) eius uxor filia quondam Johannis Daems soen 

ea possidebant ut dicebat et super (dg: ..) jure ad opus dicti Henrici 

Zelen #soen# (dg: re et Arnoldi Groet Art) renunciavit promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum heredum deponere. Testes Uden et Neijnsel datum quinta post Lucie. 

Et erunt due littere et dictus (dg: H) Henricus Zelen #soen# habebit unam 

et Arnoldus Groet Art aliam. 

 

BP 1182 p 280v 02 do 16-12-1400. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes gnd Colen soen verkocht aan Henricus 

Steijmpel de helft van een hofstad van wijlen voornoemde Johannes, gelegen 

onder de vrijdom van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonc, 

beiderzijds tussen Henricus Steijmpel, te weten de helft naast het erfgoed 

gnd Calverhof van voornoemde Henricus Steijmpel. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Johannis dicti Colen #soen# 

medietatem domistadii (dg: siligin siti) dicti quondam Johannis siti 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Poeldonc inter 

hereditatem Henrici Steijmpel ex utroque latere coadiacentem scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta hereditatem !Calverhof dicti 

Henrici Steijmpel ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico Steijmpel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden 

et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 280v 03 do 16-12-1400. 

Henricus Steijmpel verkocht aan Nijcholaus Coel zvw Johannes Colen soen een 

stuk beemd, gnd Demeren, gelegen onder de vrijdom van de stad Den Bosch, 

ter plaatse gnd Poeldonc, ter plaatse gnd in Demeren, beiderzijds tussen 

voornoemde Nijcholaus, met een eind strekkend aan de gemene weg. 

 

Henricus Steijmpel peciam prati dictam Demeren sitam infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Poeldonc (dg: inter h) in loco dicto (dg: 

d) in Demeren inter hereditatem Nijcholai Coel filii quondam Johannis 

Colen soen ex (dg: uno et inter communem pl via) utroque latere 

coadiacentem tendentem !uno fine ad communem (dg: p) viam ut dicebat 

hereditarie (dg: sup) vendidit dicto Nijcholao (dg: filio) Coel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 280v 04 do 16-12-1400. 

(dg: Rijcoldus en). 

 

(dg: .. Rijcoldus et). 
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BP 1182 p 280v 05 do 16-12-1400. 

Johannes zvw Johannes gnd Vullen soen droeg over aan zijn broer Rijcoldus 

de helft in 3 roeden minus 4 voet land, in Geffen, ter plaatse gnd in den 

Vrede, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Lambertus Belen soen 

anderzijds, welke 3 roeden minus 4 voeten eerstgenoemde Johannes en zijn 

voornoemde broer Rijcoldus gekocht hadden van Johannes Aben soen van Geffen 

en Lambertus Wijnrics soen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti (dg: Vil) Vullen soen medietatem 

ad se spectantem in tribus virgatis terre minus quatuor pedatis sitis in 

parochia de Gheffen in loco dicto in den Vrede inter hereditatem Johannis 

Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Lamberti Belen soen ex alio (dg: 

...) quas tres virgatas terre minus quatuor pedatis (dg: d) primodictus 

Johannes et Rijcoldus eius frater erga Johannem Aben soen de Geffen et 

Lambertum Wijnrics soen emendo acquisiverant prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Rijcoldo suo fratri cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte) ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 280v 06 do 16-12-1400. 

Johannes Berger zvw Johannes Vullen soen, Emondus zvw Walterus gnd Emonts 

soen en Wijnricus zvw Rodolphus die Neijser verkochten aan Everardus 

Hadewigen soen een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Nuwelant, 

tussen Walterus van Oekel enerzijds en wijlen Rodolphus Neijsers 

anderzijds. 

 

Johannes Berger filius quondam !quondam Johannis (dg: Vil) Vullen soen et 

Emondus filius quondam Walteri dicti Emonts soen et Wijnricus filius 

quondam Rodolphi die (dg: Neijser) #Neijser# peciam terre sitam in 

parochia de Geffen (dg: int) in loco dicto int Nuwelant inter hereditatem 

Walteri de Oekel ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi Neijsers ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Everardo Hadewigen soen 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 280v 07 do 16-12-1400. 

Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Theodericus 

zv Gerardus van Rode, tbv zijn moeder Jutta van Zoemeren en kv voornoemde 

Jutta van Zoemeren, 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 Lantmeter enerzijds en Willelmus Jutten soen anderzijds, welke 

pacht Johannes van den Vijfhuzen gekocht had van Willelmus gnd Kerneer zvw 

Egidius gnd Dircs Brueder van Hal, en welke pacht eerstgenoemde Godefridus 

verworven had van voornoemde Johannes van den Vijfhuzen. De brief 

overhandigen aan ....... 

 

Godefridus filius naturalis quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de 

Erpe hereditariam paccionem unius modii ordei mensure (dg: de) de Busco 

solvendam hereditarie purificationis in ?in parochia de (dg: G) Vechel 

tradendam de et ex domo et area et orto sitis in parochia de Vechel inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem Jutte dicte Copparts ex alio 

atque ex quadam strepa #terre# sita in (dg: p) dicta parochia in loco 

dicto Binnen Kesellaer inter hereditatem Willelmi Lantmeter ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Jutten soen ex alio quam paccionem Johannes 

van den Vijfhuzen erga Willelmum dictum Kerneer filium quondam Egidii 

dicti D[ir]cs Brueder de Hal emendo acquisiverat ut dicebat et quam 

paccionem primodictus Godefridus erga dictum Johannem van den Vijfhuze[n 

acquisiverat] prout in litteris ut dicebat hereditarie supportavit 

Theoderico filio (dg: quond Gerardi de Ro) Gerardi de Rode ad opus Jutte 
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#de Zoemeren# sue matris et ad opus liberorum eiusdem Jutte de Zoemeren 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Jorden datum supra. 

Tradetur littera ....... ....... 

 

1182 p.281r. 

 quinta post Lucie: donderdag 16-12-1400. 

 quinta post Thome: donderdag 23-12-1400. 

 sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1400. 

 

BP 1182 p 281r 01 do 16-12-1400. 

Theodericus Broes soen verkocht aan Johannes zvw Theodericus van der 

Weijden een hofstad in Geffen, tussen wijlen hr Rijcoldus Koc ridder 

enerzijds en wijlen Henricus Truden soen anderzijds. 

 

Theodericus Broes soen quoddam domistadium situm in parochia de Geffen 

inter hereditatem (dg: Rijcoldi) domini quondam Rijcoldi Koc militis ex 

uno et inter hereditatem (dg: Henrici) quondam (dg: He) Henrici Truden 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Theoderici van der Weijden promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post 

Lucie. 

 

BP 1182 p 281r 02 do 16-12-1400. 

Andreas zvw Gerardus Emmen soen en Arnoldus Zegers soen ev Elizabeth dvw 

voornoemde Gerardus deden afstand van alle kleinodiën {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Andreas filius quondam Gerardi Emmen soen et Arnoldus Zegers soen maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Gerardi predicti 

super omnibus clenodii. 

 

BP 1182 p 281r 03 do 16-12-1400. 

(dg: Hen). 

 

BP 1182 p 281r 04 do 16-12-1400. 

Petrus zvw Johannes die Sot verkocht aan Henricus zv Johannes van der 

Aafort de oudere een stuk land, in Nuland, naast de plaats gnd Vinkel, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes van der Aafort de oudere, met een 

eind strekkend aan Johannes zv voornoemde Johannes van der Aafoert de 

oudere en met het andere eind aan de gemene weg, belast met 1 zester rogge, 

Bossche maat. 

 

-. 

Petrus filius quondam Johannis die Sot peciam terre sitam in parochia de 

Nuwelant juxta locum (dg: ....) dictum Vinckel inter hereditatem Johannis 

van der Aafort senioris ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Johannis filii dicti Johannis van der Aafoert 

senioris et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio dicti Johannis van der Aafort senioris promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno sextario 

siliginis mensure de Busco exinde solvendo. 

 

BP 1182 p 281r 05 do 16-12-1400. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Rodeken van Os verkocht aan Petrus van Drueten 

verwer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1401), gaande uit 

8 hont land, in Oss, ter plaatse gnd Paelacker, tussen Johannes Wijchgen 

enerzijds en Albertus van Derenborch anderzijds. 
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Johannes filius quondam Nijcholai dicti Rodeken de (dg: -s) Os 

hereditarie vendidit (dg: Nijcho) Petro de (dg: Dru) Drueten tinctori 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex octo hont terre sitis 

in parochia de Os ad locum dictum Paelacker inter hereditatem Johannis 

Wijchgen ex uno et inter hereditatem Alberti de Derenborch ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Uden et Neijnsel datum quinta 

post Lucie. 

 

BP 1182 p 281r 06 do 23-12-1400. 

Johannes die Meester zvw Johannes die Meester ev Metta dvw Walterus van 

Eersel droeg over aan Gerardus zvw voornoemde Walterus van Eersel een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, die aan eerstgenoemde Johannes 

en zijn vrouw Metta gekomen was na overlijden van voornoemde Walterus van 

Eersel, met Lichtmis in Venloen te leveren, gaande uit erfgoederen in 

Venloen. 

 

Johannes die Meester filius quondam Johannis die Meester maritus et tutor 

legitimus Mette sue uxoris filie quondam Walteri de Eersel hereditariam 

paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: quam dictus 

quondam Walterus solvendam habuit hereditarie purificationis et in 

Venloen tradendam ex) primodicto Johanni et dicte Mette sue uxori de 

morte dicti quondam Walteri de Eersel successione advolutam (dg: ut 

dicebat) solvendam hereditarie purificationis et in Venloen tradendam ex 

(dg: p) hereditatibus sitis in parochia de Venloen #ut dicebat# (dg: pro) 

hereditarie supportavit Gerardo filio dicti quondam Walteri de Eersel 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post Thome. 

 

BP 1182 p 281r 07 vr 17-12-1400. 

Petrus en Hadewigis, kvw Gerardus zvw Johannes gnd Joseph, Johannes van 

Doerne van Bucstel szvw voornoemde Gerardus en Johannes gnd Wautghers soen 

verkochten aan Theodericus Knijp nzvw Henricus Knijp de oudere alle 

goederen, die aan hen en aan Johannes en Metta, kvw voornoemde Gerardus, 

gekomen waren na overlijden van Katherina, dvw voornoemde Gerardus en wv 

Henricus Knijp steenbakker, voorzover wijlen voornoemde Henricus Knijp en 

Katherina die staande hun huwelijk verworven hadden. Voornoemde Petrus 

beloofde dat zijn broer Johannes nimmer hierop rechten zal doen gelden. 

Voornoemde Petrus en Johannes Wautghers soen beloofden dat voornoemde Metta 

dvw Gerardus nimmer hierop rechten zal doen gelden. Van voornoemde goederen 

zijn uitgesloten alle erfpachten en erfgoederen, die wijlen voornoemde 

Henricus Knuijp en wijlen zijn vrouw Katherina geschonken hadden gekregen. 

 

Petrus Hadewigis liberi quondam Gerardi (dg: Joh) filii quondam Johannis 

dicti Joseph cum tutore et Johannes de Doerne de Bucstel (dg: maritus et 

tutor legitimus) gener dicti quondam Gerardi Johannes dictus Wautghers 

soen omnia et singula bona eis #et Johanni et Mette liberis dicti quondam 

Gerardi# de morte Katherine filie dicti quondam Gerardi relicte quondam 

Henrici (dg: Kijn) Knijp lathomi successione advoluta prout in !in 

quantum dicti quondam Henricus Knijp et Katherina seu eorum alter stante 

integro thoro inter eos (dg: aqu) acquisiverant quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie vendiderunt (dg: Arnoldo Mijnnenmeer) 

#Theoderico Knijp filio (dg: quondam) naturali (dg: H) quondam Henrici 

Knijp (dg: de) senioris# promittentes cum (dg: d) tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

insuper #dictus Petrus# super omnia quod ipse Johannem suum fratrem 

perpetue talem habebit quod numquam presumet se jus in premissis habere 

promiserunt insuper dicti Petrus et Johannes Wautghers soen indivisi 

super omnia quod (dg: ipse) ipsi dictam Mettam filiam dicti quondam 
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Gerardi perpetue talem habebunt quod (dg: n) numquam !prosumet se jus in 

premissis habere excepta! in premissis omnibus hereditariis paccionibus 

(dg: quas) et hereditatibus quas (dg: q) dictus quondam Henricus Knuijp 

cum dicta quondam Katherina sua uxore nomine dotis sumpserat quocumque 

locorum (dg: cons) sitas aut solvendas. Testes J (dg: Bruheze) et 

Arnoldus et Jorden datum sexta post Lucie. 

 

BP 1182 p 281r 08 vr 17-12-1400. 

Arnoldus Mijnnemere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Mijnnemere prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 281r 09 vr 17-12-1400. 

Andreas zvw Gerardus Emmen soen en Arnoldus Zegers soen ev Elizabeth dvw 

voornoemde Gerardus deden tbv Weijndelmoedis, dvw Alberti Passen soen en wv 

Petrus zvw voornoemde Gerardus Emmen, afstand van alle huisraad, ......., 

kasten, kleinodiën en gerede en roerende goederen, die voornoemde Petrus 

heeft nagelaten. Elizabeth mv voornoemde Petrus en alle erfg vw voornoemde 

Petrus zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Andreas filius quondam Gerardi Emmen soen et Arnoldus Zegers soen maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Gerardi predicti 

super omnibus domiciliis #....... scrineis# et clenodiis et bonis paratis 

et mobilibus quibuscumque que (dg: di) Petrus filius (dg: dicti quon) 

olim dicti quondam (dg: Arnoldi Zegers soen) #Gerardi Emmen# in sua morte 

post se reliquit quocumque locorum consistentia ut dicebant (dg: seu) et 

super jure ad opus Weijndelmoedis (dg: relicte) filie quondam Alberti 

Passen soen relicte dicti quondam Petri renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem #?impeticionem# ex 

parte eorum deponere et quod (dg: Heij) Elizabeth matrem olim dicti Petri 

et omnes heredes dicti quondam Petri perpetue tales habebunt quod numquam 

presument se jus in premissis habere. Testes (dg: d datum supra) Coptiten 

et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 281r 10 vr 17-12-1400. 

Voornoemde Weijndelmoedis deed tbv Andreas zvw voornoemde Gerardus Emmen 

soen en Arnoldus Zegers soen afstand van alle erfgoederen van wijlen 

voornoemde Petrus, gelegen onder Vught, en alle erfpachten van wijlen 

voornoemde Petrus gaande uit erfgoederen onder Vught. 

 

(dg: W) Dicta Weijndelmoedis cum tutore super omnibus hereditatibus (dg: 

et hereditariis paccionibus) dicti quondam Petri quocumque locorum infra 

parochias de Vucht situatis (dg: ac solvendis et omnes ac ex) atque super 

omnibus hereditariis paccionibus dicti quondam Petri solvendis ex 

hereditatibus (dg: sitis) infra dictas parochias sitis ut dicebat et 

super jure ad opus Andree filii dicti quondam Gerardi Emmen soen et 

Arnoldi Zegers soen renunciavit promittens #cum tutore# super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui (dg: s) deponere (dg: de). Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 281r 11 vr 17-12-1400. 

Aleijdis dvw Arnoldus gnd van den Loe alias gnd van den Perre verkocht aan 

Willelmus Colen soen een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter 

Liemde, tussen Willelmus van den Loe enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 1 penning grondcijns. 

 

Aleijdis filia quondam Arnoldi dicti van den Loe alias dicti van den (dg: 

Per) Perre cum tutore peciam terre sitam in parochia de Bucstel in (dg: 

jurisdictione) loco dicto (dg: Gro) Groter Lijemde inter hereditatem (dg: 

Gerardi Hessels soen ex uno et inter) Willelmi van den Loe ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio prout ibidem sita est ut 
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dicebat hereditarie vendidit Willelmo Colen soen promittens (dg: super) 

cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno 

denario census domino fundi exinde solvendo. 

 

BP 1182 p 281r 12 vr 17-12-1400. 

Henricus Coppen soen beloofde aan Henricus Aben soen van Berlikem 50 nieuwe 

Gelderse gulden zoals die vandaag gaan of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1401) te betalen. 

 

Henricus (dg: Coppen) Coppen soen promisit super omnia Henrico Aben soen 

de Berlikem quinquaginta novos Gelre gulden quales ad presens curru[nt] 

seu [va]lorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Uden et 

Jorden datum sexta post Lucie. 

 

1182 p.282v. 

 sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1400. 

 quinta post Lucie: donderdag 16-12-1400. 

 

BP 1182 p 282v 01 vr 17-12-1400. 

Margareta wv Ghisbertus gnd die Bruijne dvw Johannes gnd Colijns: de helft 

in 4 lopen land, gnd Dunghens Brake {niet afgewerkt contract}. 

 

Margareta relicta quondam Ghisberti (dg: dicti) dicti die Bruijne filie! 

quondam Johannis dicti Colijns cum tutore medietatem ad se spectantem in 

quatuor lopinatis terre dictis (dg: Dun) Dunghens Brake. 

 

BP 1182 p 282v 02 vr 17-12-1400. 

Heijlwigis wv Goeswinus van den Wiel, haar dochter Hilla en Zegherus van 

Wordragen ev Aleijdis, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen Goeswinus, 

verkochten aan Petrus Witmeri Weenmaers soen 1 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd die Hoge Vranc Meren, tussen erfg vw Willelmus Corstiaens van 

Kessel enerzijds en erfg vw Leonius van Kessel anderzijds, belast met 

sloten aan beide einden van de morgen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Goeswini van den Wiel #Hilla eius filia# cum 

tutore Zegherus de Wordragen maritus et tutor Aleijdis sue! filie 

dictorum Heijlwigis et quondam Goeswini unum (dg: iu.) juger terre situm 

in parochia de Maren ad locum dictum die Hoge Vranc Meren inter 

hereditatem heredum (dg: Wi) quondam Willelmi Corstiaens de (dg: Maren) 

#Kessel# ex uno et inter hereditatem heredum quondam Leonii de Kessel ex 

alio prout ibidem situm est ut dicebant hereditarie vendiderunt Petri! 

Witmeri Weenmaers soen promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis ad hoc spectantibus 

et ab utroque fine dicti iugeris terre sitis. Testes Jorden et Neijnsel 

datum sexta post Lucie. 

 

BP 1182 p 282v 03 vr 17-12-1400. 

(dg: Johannes Leenman). 

 

BP 1182 p 282v 04 vr 17-12-1400. 

Ghibo Leenman en Johannes van der Hoeven beloofden aan Andreas zvw Gerardus 

Emmen soen 18 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1401) te betalen. 

 

Ghibo Leenman et Johannes (dg: G) van der Hoeven promiserunt indivisi 

super omnia Andree filio quondam Gerardi Emmen soen XVIII Stramproetsche 

gulden seu valorem ad (dg: Ar) Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Coptiten et Neijnsel datum sexta post Lucie. 

 

BP 1182 p 282v 05 do 16-12-1400. 

Margareta, wv Ghisbertus gnd die Bruijne en dvw Johannes gnd Colijns, droeg 
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over aan Lambertus Guldeman zv Johannes gnd Guldenman haar deel in de 

helft, die aan wijlen voornoemde Ghiselbertus behoorde, van 4 lopen land, 

gnd Dungens Brake, in Schijndel, tussen wijlen Egidius van de Doorn 

enerzijds en erfgoed dat Petrus van Gherwen thans beteelt anderzijds. 

 

Margareta relicta quondam Ghisberti dicti die Bruijne filia quondam 

Johannis dicti Colijns cum tutore totam partem et omne jus sibi 

competentes !medietate #que ad dictum quondam Ghiselbertum spectabat# 

quatuor lopinatarum terre (dg: si) dictarum Dungens Brake sitarum in 

parochia de Scijnle inter hereditatem quondam Egidii de Spina ex uno et 

inter hereditatem quam (dg: col) Petrus de Gherwen ad presens colit ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto Guldeman filio Johannis 

dicti Guldenman promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Uden et Neijnsel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1182 p 282v 06 vr 17-12-1400. 

Nijcholaus zvw Walterus van Maren verkocht aan Godefridus kramer zvw 

Godefridus Scoenmakers van Lijt 1 hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

die Lange Weiden, beiderzijds tussen voornoemde Godefridus kramer, met het 

onderste einde strekkend aan de gemene steeg aldaar, vrij van de maasdijk, 

maar belast met een cijns aan het kapittel van Luik, zegedijken en 

waterlaten. 

 

Nijcholaus (dg: Wouters soen) filius quondam Walteri de Maren unum hont 

terre situm in parochia de Groet Lijt in loco dicto die Langhe Weijden 

inter hereditatem Godefridi institoris filii quondam Godefridi 

Scoenmakers de Lijt #ex utroque# (dg: pro ?jo) tendens cum inferiori fine 

ad communem stegam (dg: ex) ibidem in ea quantitate qua ibidem situm est 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido institori promittens 

super omnia warandiam (dg: et obligationem deponere excepto censu d.. 

capituli) tamquam de hereditate ab omni aggere Mose libera et 

obligationem deponere excepto censu capitulo Leodiensi exinde solvendo et 

zegediken et aqueductibus ad dictum hont terre spectantibus de jure et 

infra terram sitis. Testes Jorden et Neijnsel datum sexta post Lucie. 

 

BP 1182 p 282v 07 do 16-12-1400. 

Gerisius zvw Arnoldus gnd Vilt verkocht aan Johannes Koijt, tbv het 

gasthuis in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, dat Arnoldus Koijt nzvw 

Arnoldus Koijt heeft gesticht, een n-erfcijns van 50 schelling geld, met 

Sint-Thomas-Apostel te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 21-12-

1401), gaande uit een stuk land, 11 hont groot, in Oss, voor de plaats gnd 

die Waelbeemde, tussen Godefridus van Beest enerzijds en Johannes zv 

Henricus gnd Vilt anderzijds. 

 

Gerisius filius quondam Arnoldi dicti Vilt hereditarie vendidit Johanni 

Koijt ad opus hospitalis siti in Busco ad vicum Hijnthamensem quod 

Arnoldus (dg: Ko) Koijt #filius naturalis quondam Arnoldi Koijt# fundavit 

hereditarium censum (dg: XL) #quinquaginta# solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo Thome apostoli et pro primo a Thome proxime futuro 

ultra annum ex pecia (dg: dicta d) terre (dg: dicta die Waelbeemde sita 

in p) XI hont terre continente sita in parochia de Os ante locum dictum 

die Waelbeemde inter hereditatem Godefridi de Beest ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Henrici dicti Vilt ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere tali condicione quod procuratores pro tempore dicti 

hospitalis seu eorum alter libere poterint petere levare et assequi 

singulis annis dictum censum ad opus dicti hospitalis. Testes Uden et 

Neijnsel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1182 p 282v 08 do 16-12-1400. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever: (dg: een b-erfpacht) 1/3 
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deel {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris (dg: le) lineorum (dg: 

hereditariam paccionem terciam partem) terciam partem. 

 

BP 1182 p 282v 09 do 16-12-1400. 

(dg: Mijchel). 

 

BP 1182 p 282v 10 vr 17-12-1400. 

Mijchael gnd Cluekart beloofde aan Johannes Nellen 102 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (wo 02-02-1401) en 

de andere helft op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 13-03-1401). 

 

Mijchael dictus Cluekart promisit super omnia Johanni Nellen centum et 

duos novos Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim purificationis et 

mediatim ad letare Jherusalem proxime futurum persolvendos. Testes 

Bruheze et Jorden datum sexta post Lucie. 

 

BP 1182 p 282v 11 vr 17-12-1400. 

Nijcholaus zvw Jacobus uter Hasselt droeg over aan zijn dochter Heijlwigis, 

tbv haar en haar zuster Metta dv voornoemde Nijcholaus, zijn vruchtgebruik 

in 1 bunder beemd, die was van wijlen Godefridus gnd Vijfvoet, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Lengsbroec, tussen erfgoed eertijds van het Sint-

Claraklooster in Den Bosch, nu behorend aan voornoemde Nijcholaus, 

enerzijds en erfgoed eertijds van Johannes Meelman, nu behorend aan 

Walterus van Hijntham, anderzijds, zoals omgraven. 

 

Nijcholaus (dg: ut) filius quondam Jacobi uter Hasselt suum usufructum 

sibi competentem in uno bonario prati quod fuerat quondam Godefridi dicti 

Vijfvoet sito in parochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter 

hereditatem dudum conventus sancte !j Clare in Busco nunc ad dictum 

Nijcholaum spectantem ex uno et inter hereditatem dudum Johannis Meelman 

nunc ad Walterum de Hijntham spectantem ex alio prout huiusmodi bonarium 

ibidem situm est et circonfossatum ut dicebat supportavit Heijlwigi sue 

filie (dg: promittens super omnia ratam servare et obligationem ex par) 

ad opus eiusdem Heijlwigis et ad! Mette sue sororis filie dicti Nijcholai 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 282v 12 vr 17-12-1400. 

Voornoemde Heijlwigis verkocht voornoemde bunder aan Petrus gnd Bossche en 

beloofde, samen met haar voornoemde vader Nijcholaus, lasten af te 

handelen, uitgezonderd 5 kapoenen aan het Sint-Claraklooster? in Den Bosch. 

Voornoemde Heijlwigis, haar voornoemde vader Nijcholaus, Henricus zvw 

voornoemde Jacobus uter Hasselt en Yudocus van den Hoevel beloofden dat 

Metta minderjarige dv voornoemde Nijcholaus, zodra ze meerderjarig is, 

afstand zal doen. 

 
?Duplicetur in .....bus. 

Dicta Heijlwigis cum tutore dictum bonarium (dg: here) prati hereditarie 

vendidit Petro dicto Bossche promittentes cum (dg: ea) tutore et cum ea 

dictus [Nij]cholaus eius pater indivisi super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere ex (dg: quinque) quinque caponibus conventui 

sancte! in Busco annuatim exinde solvendis promiserunt insuper dicti 

Heijlwigis cum tutore et dictus Nijcholaus eius pater et cum eis Henricus 

filius dicti quondam Jacobi (dg: vande) uter Hasselt et (dg: Y..) Yudocus 

van den Hoevel indivisi super habita et habenda quod ipsi Mettam filiam 

dicti (dg: Jac) Nijcho[lai] adhuc impuberem existentem ut dicebant 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicto bonario prati facient 

renunciare ad opus dicti [Petri] atque eandem Mettam ex/et ....... 

....... ....... dicto emptori [de] dicto bonario prati super habita et 
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habenda prestare warandiam et obligationem deponere ex[ceptis dictis] 

quinque capo[nibus] ....... ....... ?exinde ....... ....... [Testes] 

....... et Neijnsel datum sexta [post Lucie]. 

 

1182 p.283r. 

 sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1400. 

 

BP 1182 p 283r 01 vr 17-12-1400. 

Nijcholaus Grieten soen van Hees verkocht aan Gerardus gnd Gheel den 

Spelmaker, tbv hem en zijn vrouw Luijtgardis dvw Henricus van den Boer, een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Hees, 

ter plaatse gnd die Nieuwe Raect enerzijds en de gemeint van Hees 

anderzijds, (2) alle erfgoederen van verkoper onder Hees, (3) huis met 

ondergrond en de helft, aan verkoper behorend, in een hoeve lands van 

wijlen Wellinus van der Hassendonc vv verkoper, gelegen in Uden, ter 

plaatse gnd die Assendonc, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Nijcholaus Grieten soen (dg: com) de Hees hereditarie vendidit Gerardo 

dictus! Gheel den Spelmaker ad opus sui et ad opus Luijtgardis sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Boer hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et in 

Busco tradendam ex (dg: domibus et) domo orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Hees (dg: inter here) ad locum dictam! 

die #Nuwe# Raect ex uno et inter (dg: hereditate) communitatem de Hees ex 

alio atque ex totis hereditatibus dicti venditoris quocumque locorum 

infra parochia! de Hees sitis atque ex domo cum suo fundo et medietate ad 

dictum venditorem spectante in quodam manso terre quondam Wellini (dg: 

van der) van der Hassendonc patris olim dicti venditoris sito in parochia 

de Uden ad locum dictum die Assendonc et ex attinentiis dicte medietatis 

dicti mansi universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi ex premissis solvendis et 

sufficientem facere. Testes Coptiten et Neijnsel datum sexta post Lucie. 

 

BP 1182 p 283r 02 vr 17-12-1400. 

Voornoemde Nijcholaus Grieten soen van Hees beloofde aan Gerardus gnd Gheel 

die Spelmaker 37 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1401) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus Grieten soen de Hees promisit super omnia Gerardo dicto 

Gheel die Spelmaker XXXVII novos Gelre gulden seu valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 283r 03 vr 17-12-1400. 

Vervolgens beloofde voornoemde Gerardus aan voornoemde Nijcholaus dat de 

pacht, direct na overlijden van voornoemde Gerardus en zijn vrouw 

Luijtgardis, zal gaan naar voornoemde Nijcholaus of, als hij dan overleden 

zou zijn, naar zijn erfgenamen. 

 

{Verticale streep in margine sinistra kennelijk om ruimte vrij te laten}. 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit (dg: quo) !igitur promisit 

dictus Gerardus super habita et habenda dicto Nijcholao (dg: qu) quod 

dicta paccio statim post obitum dicti Gerardi et Luijtgardis sue uxoris 

amborum jure hereditario devolvetur integraliter ad dictum (dg: Baude) 

Nijcholaum si ipsum (dg: v) protunc vivere contingat alioquin ad eius 

heredes. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 283r 04 vr 17-12-1400. 

Baudewinus nzvw hr Rodolphus Baudewijns soen priester verkocht aan Johannes 
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Molle (1) 2 erfgoederen gnd Twee Gemeijnten, in Maren, ter plaatse gnd die 

Maerssche Wert, ter plaatse gnd Aelbrechts Wert, welke twee erfgoederen 

voornoemde Baudewinus verworven had van Godescalcus zvw Ghiselmarus van 

Vlimen, (2) 8 hont land, in Maren, ter plaatse gnd Jordens Goert, in een 

kamp aldaar, tussen erfgoed gnd Hillen Goert enerzijds en erfgoed gnd Faes 

Kijnder Goert anderzijds, (3) de helft in 2 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd Pandeleer, tussen wijlen Henricus Jans soen enerzijds en 

Rutgherus van den Slijc anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt 

tegen de andere helft, (4) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd op 

Lijert, tussen kvw Johannes van Hees enerzijds en Mechtildis Godevarts 

anderzijds, (5) ½ morgen land, in Maren, naast de windmolen in Maren, 

tussen Henricus Jans soen enerzijds en Ludovicus gnd Lode Loden soen 

anderzijds, (6) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd op Eijsters Laer, 

beiderzijds tussen Ludovicus Colen, (7) een hofstad, huis en tuin, in 

Maren, tussen Reijnerus Loden en zijn gezellen enerzijds en Johannes die 

Groet zvw Willelmus van Loen anderzijds, (8) overige goederen van 

voornoemde Boudewinus, in Maren, belast met maasdijken, zegedijken en 

waterlaten. 

 

Baudewinus filius naturalis domini quondam Rodolphi Baudewijns soen 

presbitri duas hereditates dicta Twee Gemeijnten sitas in parochia de 

Maren in loco dicto die Maerssche Wert ad locum dictum (dg: B) Aelbrechts 

Wert et quas duas hereditates Twee Gemeijnten vocatas dictus !Bauwinus 

erga Godescalcum filium quondam Ghiselmari de Vlimen acquisiverat item 

octo hont terre sitas! in dicta parochia de Maren in loco dicto Jordens 

Goert (dg: inter hereditatem) in quodam campo sito ibidem inter 

hereditatem dictam Hillen Goert ex uno et inter hereditatem dictam Faes 

Kijnder Goert ex alio item (dg: unum iuger) #medietatem ad se spectantem 

in duobus iugeribus# terre situm! in dicta parochia (dg: situm) ad locum 

dictam! Pandeleer inter hereditatem #quondam# Henrici Jans soen ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri van den Slijc ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra aliam medietatem dictorum (dg: dicto) duorum iugerum 

terre item dimidium iuger terre situm in dicta parochia ad locum! op 

Lijert inter hereditatem liberorum quondam Johannis de (dg: Heze) #Hees# 

ex uno et inter hereditatem Mechtildis Godevarts ex alio item (dg: a 

unum) dimidium iuger terre situm in dicta parochia iuxta molendinum venti 

(dg: de) #in# Maren inter hereditatem Henrici Jans soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Lud) Ludovicum! dictum Lode Loden soen ex alio item 

didium juger terre situm in dicta parochia ad locum dictum op Eijsters 

Laer inter hereditatem Ludovici Colen ex (dg: uno et inter) utroque 

latere coadiacentem item domistadium domum et ortum primodicti Baudewini 

situm! in dicta parochia inter hereditatem Reijneri Loden et suorum in 

hoc consociorum ex uno et inter hereditatem Johannis die Groet filii (dg: 

W) quondam Willelmi !die Loen ex alio in ea quantitate qua ibidem site 

sunt (dg: atque qu duos unum equum et duas equas cum duobus polendris 

dictis voelen et juvenem equam tres vaccas su porcum dictam such et octo 

iuvenes porcos atque omnia al dicti Baudewini consistentia in dicta domo 

dicti Baudewini) atque cetera bona omnia et singula dicti Boudewini (dg: 

quocumque) mobilia immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita #in dicta parochia# ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Molle promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggeribus Mose et zegediken et aqueductibus ad dictas 

hereditates de jure spectantibus. Testes Coptiten et Neijnsel datum sexta 

post Lucie. 

 

BP 1182 p 283r 05 vr 17-12-1400. 

Voornoemde Baudewinus droeg over aan Johannes Molle 1 paard, 2 merries, 2 

veulens, 1 jonge merrie, 3 koeien, 1 zeug en 8 biggen van voornoemde 

Baudewinus, in Maren, in het huis van voornoemde Baudewinus. Voornoemde 

Baudewinus zal die dieren te schattingsrecht houden van voornoemde Johannes 

Molle. Zodra voornoemde Johannes Molle voor deze dieren en hun nageslacht 
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60 nieuwe Gelderse gulden of de waarde zal hebben ontvangen, zullen ze voor 

een helft aan voornoemde Baudewinus behoren en voor de andere helft aan 

voornoemde Johannes Molle. 

 

Dictus Baudewinus unum (dg: equam) equum duas equas cum duobus polendris 

dictis voelen et juvenem equam tres vaccas unam porcam dictam such et 

octo iuvenes porcos dicti Baudewini consistentes in (dg: domo) in 

parochia de Maren in domo dicti Baudewini ut dicebat supportavit Johanni 

Molle promittens ratam servare tali condicione quod dictus Baudewinus 

tenebit dictas bestias a dicto Johanne Molle ad jus stabilitionis sic 

quod (dg: quandoque) quamcito dictus Johannes Molle de premissis et inde 

proveniendis perceperit et levaverit LX novos Gelre gulden seu valorem 

extunc premissa et inde provenienda spectabunt mediatim ad dictum 

Baudewinum et mediatim ad dictum Johannem Molle. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 283r 06 vr 17-12-1400. 

Hermannus zv Hermannus Oeden soen, zijn voornoemde vader Hermannus Oeden 

soen en Gerardus zv Henricus van den Kerchoven beloofden aan hr Adam van 

Mierde 27½ nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe gulden 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Hermannus filius Hermanni Oeden soen et dictus Hermannus (dg: eius ?pte 

p) Oeden soen eius pater et Gerardus filius Henrici van den Kerchoven 

[promiserunt] domino Ade de Mierde XXVII et dimidium novos Gelre gulden 

scilicet XXXVI communes placken pro quolibet novo gulden !vocato ad 

monitionem persolvendos. 

 

BP 1182 p 283r 07 vr 17-12-1400. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde hr Adam 28 nieuwe Gelderse gulden, 

36 gemene plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend of de waarde, op zondag 

Letare-Jerusalem aanstaande (zo 13-03-1401) te betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt indivisi super omnia dicto domino Ade XXVIII novos 

Gelre gulden scilicet XXXVI communes placken pro quolibet novo gulden 

computato seu valorem (dg: ad) ad Letare Jherusalem proxime futurum 

persolvendos (dg: testes). 

 

1182 p.284v. 

 sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1400. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 18-12-1400. 

 

BP 1182 p 284v 01 vr 17-12-1400. 

Walterus zvw Johannes gnd Wouters soen van Eersel beloofde aan Johannes van 

Bladel 52 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 

03-04-1401) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1401). 

 

Walterus filius quondam Johannis dicti Wouters soen de Eersel promisit 

super omnia Johanni de Bladel (dg: p) quinquaginta duos Hollant gulden 

seu valorem mediatim pasce et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Jacobus Coptiten et Neijnsel datum sexta post Lucie. 

 

BP 1182 p 284v 02 za 18-12-1400. 

De broers Henricus Roempot en Waelwinus, kvw Theodericus Waelwijns soen van 

Hemert, Henricus die Wilde brouwer ev Gertrudis, en Egidius van der Bruggen 

ev Hilla, dvw voornoemde Theodericus Waelwijns soen, maakten een erfdeling 

van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Henricus Roempot en Egidius van der Bruggen kregen (1) alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Theodericus Waelwijns soen, onder Oss, 

die wijlen voornoemde Theodericus gekocht had van Goeswinus zvw Gheerlacus 

Cnode, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan wijlen voornoemde 
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Theodericus Waelwijns verkocht door Theodericus zvw Martinus van Megen, (3) 

een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, aan wijlen voornoemde Theodericus 

Waelwijns soen verkocht door Theodericus gnd Hermans soen van Os en zijn 

zoon Hermannus, (4) een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld, aan wijlen 

voornoemde Theodericus Waelwijns soen verkocht door Ghisbertus gnd van den 

Hazenbossche zvw Machelinus van Utrecht, (5) een n-erfcijns van 11 pond 2 

schelling uit een b-erfcijns van 100 pond, die de graaf van Megen betaalde 

aan wijlen Henricus Roempot grootvader van voornoemde kinderen. 

 

Henricus Roempot Waelwinus fratres liberi quondam Theoderici Waelwijns 

soen de Hemert Henricus die Wilde (dg: ?te) braxator maritus et tutor 

Gertrudis sue uxoris et Egidius van der Bruggen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filiarum dicti quondam Theoderici 

Waelwijns soen palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam bonis ad ipsos spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione omnes hereditates dicti quondam Theoderici Waelwijns soen 

sitas! infra parochiam de Os quas hereditates dictus quondam (dg: The) 

Theodericus erga Goeswinum filium quondam Gheerlaci Cnode (dg: emendo) 

emendo acquisiverat prout in litteris item hereditarius census XL 

solidorum monete venditum! dicto quondam Theoderico Waelwijns a 

Theoderico filio quondam Martini de Megen prout in litteris item 

hereditarius census quatuor librarum dicte monete venditus dicto quondam 

Theoderico Waelwijns soen a Theoderico dicto Hermans soen de Os et 

Hermanno eius filio prout in litteris item hereditarius census sex 

librarum dicte monete venditus dicto quondam Theoderico Waelwijns soen a 

Ghisberto dicto van den (dg: Hasel) Hazenbossche filio quondam (dg: Mael) 

Machelini de Traiecto Inferiori prout in litteris item hereditarius 

census (dg: ad ipsos spectans) undecim librarum et duorum (dg: siliginis) 

solidorum (dg: monete) ad ipsos spectans de hereditario censu centum 

librarum quem comes de Megen (dg: dicto quon) Henrico quondam Roempot avo 

olim dictorum liberorum solvere consuevit et tenebatur annuatim et 

hereditarie ut dicebant dictis Henrico Roempot et Egidio van der Bruggen 

{ruimte vrigelaten; namen zijn kennelijk later ingevuld} cesserunt in 

partem promittentes indivisi super omnia ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes Jorden et Coptiten datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400. 

Voornoemde Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert en Henricus 

die Wilde kregen (1) een kamp19 gnd Heijn Roempots Camp, in Maren, ter 

plaatse gnd Paddelaer, (2) 1½ morgen20 land van wijlen voornoemde 

Theodericus, ter plaatse gnd den Groten Wert, met de lasten die bij dit 

kamp en deze 1½ morgen horen, (3) een b-erfcijns21 van 5 pond 5 schelling 

geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Kolperstraat naar de Oude Dieze, tussen erfgoed van Lijsmoedis enerzijds 

erfgoed van Goeswinus Neve anderzijds, van welke cijns wijlen voornoemde 

Theodericus Waelwijns soen een helft22 verworven had van Henricus zv Paulus 

gnd Rover die Teschmaker en de andere helft23 van Johannes gnd Sceijnkel zvw 

Johannes Marselijs soen, (4) een b-erfcijns24 van 4 pond, die wijlen 

voornoemde Theodericus Waelwijns soen gekocht had van Johannes Sluijter 

                         
19 Zie → BP 1182 p 423r 03 di 10-05-1401 (1) en BP 1182 p 423r 05 di 10-05-

1401 (1), dit kamp in twee helften verdeeld. 
20 Zie → BP 1182 p 423r 05 di 10-05-1401 (2), deling mbt deze 1½ morgen. 
21 Zie → BP 1182 p 423r 03 di 10-05-1401 (2), deling mbt deze erfcijns. 
22 Zie ← BP 1179 p 395r 09 vr 30-08-1392, overdracht van de helft van de 

erfcijns. 
23 Zie ← BP 1180 p 011r 06 za 06-09-1393, overdracht van de helft van de 

erfcijns. 
24 Zie → BP 1182 p 423r 05 di 10-05-1401 (3), deling mbt deze erfcijns. 
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gewantsnijder, (5) een b-erfcijns25 van 2 oude schilden of ander paijment 

etc, aan wijlen voornoemde Theodericus Waelwijns soen verkocht door 

Hubertus gnd Claes soen van Alem, (6) een b-erfcijns26 van 3 pond 10 

schelling die wijlen voornoemde Theodericus Waelwijns soen gekocht had van 

Matheus Gheghel zvw Johannes van Os gewantsnijder, (7) een b-erfcijns27 van 

6 pond, die Wedekinus nzvw hr Alardus gnd Osse propositus van Leuven 

gekocht had van Henricus Roempot en welke cijns wijlen voornoemde 

Theodericus Waelwijns soen verworven had van Everardus van Onstaden. 

 

Et mediante !divisione quidam campus (dg: dictus) dictus (dg: Henric) 

Heijn Roempots Camp situs in parochia de Maren in loco dicto Paddelaer 

item unum et dimidium iugera terre dicti quondam Theoderici sita in (dg: 

parochia de Maren) in loco dicto den Groten Wert cum omnibus #oneribus# 

ad dictos campum et duo et dimidium jugera terre de jure spectantibus #et 

exinde solvendis# item hereditarius census quinque librarum et (dg: 

decem) #V# solidorum monete solvendus hereditarie #mediatim# nativitatis 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

tendente a (dg: dicto) vico dicto Colperstrate versus antiquum Diesam 

inter hereditatem Lijsmoedis! ex uno et inter hereditatem Goeswini Neve 

ex alio et de quo censu quinque librarum et (dg: decem) #quinque# 

solidorum dictus quondam Theodericus Waelwijns soen unam medietatem erga 

Henricum filium Pauli dicti Rover die Teschmaker et reliquam medietatem 

erga Johannem dictum Sceijnkel filium quondam Johannis Marselijs soen 

acquisiverat prout in litteris item hereditarius census quatuor librarum 

quem dictus quondam Theodericus Waelwijns soen erga Johannem Sluijter 

rasorem pannorum emendo acquisiverat prout in litteris item hereditarius 

census duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni auri et justi ponderis seu alterius pagamenti etc venditus 

dicto quondam Theoderico Waelwijns soen ab Huberto dicto Claes soen de 

Alem prout in litteris item hereditarius census trium librarum et decem 

solidorum quem dictus quondam Theodericus Waelwijns soen erga Matheum 

Gheghel filium quondam Johannis de Os pannicide emendo acquisiverat prout 

in litteris item hereditarius census sex librarum quem Wedekinus filius 

naturalis domini quondam Alardi dicti Osse propositi Lovaniensis erga 

Henricum Roempot emendo acquisiverat et quem censum sex librarum dictus 

quondam Theodericus Waelwijns soen erga Everardum de Onstaden 

acquisiverat prout in litteris dictis Waelwino et Henrico die Wilde 

cesserunt in partem etc promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et dampna equaliter portabunt. ....... Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 284v 04 za 18-12-1400. 

Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert, Henricus die Wilde 

brouwer en Egidius van der Bruggen verkochten aan Henricus Roempot zvw 

voornoemde Theodericus Waelwijns soen ¾ deel in (1) een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Sprenger enerzijds 

en 2 kamers van wijlen Cristianus smid anderzijds, welk huis en erf wijlen 

voornoemde Theodericus gekocht had van Ghibo zvw voornoemde Cristianus 

smid, (2) een b-erfcijns van 14 schelling geld, die wijlen voornoemde 

Theodericus Waelwijns soen beloofd had aan voornoemde Ghibo zvw Cristianus 

smid, gaande uit voornoemd huis en erf, welke cijns wijlen voornoemde 

Theodericus Waelwijns soen verworven28 had van voornoemde Ghibo, (3) een 

b-erfcijns van 5 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

een tuin van Margareta Claes, in Vught Sint-Petrus, naast Johannes gnd 

Cloet, met beide einden strekkend aan de gemene weg, welke cijns wijlen 

                         
25 Zie → BP 1182 p 423r 03 di 10-05-1401 (3) en BP 1182 p 423r 05 di 10-05-

1401 (4), deze cijns in twee helften verdeeld. 
26 Zie → BP 1182 p 423r 05 di 10-05-1401 (5), deling mbt deze erfcijns. 
27 Zie → BP 1182 p 423r 05 di 10-05-1401 (6), deling mbt deze erfcijns. 
28 Zie ← BP 1176 f 324v 06 di 03-11-1383, overdracht van de erfcijns. 
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voornoemde Theodericus Waelwijns soen verworven29 had van Ghisbertus 

Schermer zvw Cristianus smid. 

 

(dg: dicti Henricus et) Waelwinus (dg: fratres) et Henricus die Wilde 

braxator #et Egidius van der Bruggen# mariti ut supra tres quartas partes 

ad se spectantes in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Arnoldi Sprenger ex uno et inter duas cameras quondam 

Cristiani fabri ex alio quam domum et aream dictus quondam Theodericus 

erga Ghibonem filium quondam Cristiani fabri predicti emendo acquisiverat 

prout it litteris (dg: here) atque in hereditario censu quatuordecim 

solidorum (dg: quem) monete quem dictus quondam Theo[dericus] Waelwijns 

soen dicto Ghiboni filio quondam Cristiani fabri dare et solvere 

promiserat hereditarie ex dictis domo et area et quem censum quatuordecim 

solidorum dictus quondam Theodericus Waelwijns soen erga eundem Ghibonem 

[acquisiverat] prout in litteris atque in hereditario censu quinque 

solidorum monete solvendo hereditarie Martini ex quodam orto Margarete 

Cl[30aes] sito in parochia de Vucht sancti Petri contigue iuxta 

hereditatem Johannis dicti Cloet tendente cum utroque fine ad communem 

plateam quem censum quinque solidorum dictus quondam Theodericus 

Waelwijns soen erga Ghisbertum Schermer filium quondam Cristiani fabri 

acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: supportaverunt Egidio van 

der Gruggen) #vendiderunt Henrico Roempot filio dicti +# #{onder het 

contract:} + quondam Theoderici Wael[wijns soen]# #supportaverunt# cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia wa[randiam] ....... 

....... ....... deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.285r. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 18-12-1400. 

 in crastino Lucie: dinsdag 14-12-1400. 

 quinta post Thome: donderdag 23-12-1400. 

 in vigilia Thome: maandag 20-12-1400. 

 in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1400. 

 

BP 1182 p 285r 01 za 18-12-1400. 

Ghisbertus die Graeuwe zvw Johannes Wouters soen van Rode verkocht aan zijn 

broer Walterus zvw voornoemde Johannes Wouters soen (1) een huis en tuin, 

in Sint-Oedenrode, tussen Johannes Kemerlinc enerzijds en kvw Henricus 

Selijarts anderzijds, (2) een akker, gnd den Bieden Acker, aldaar, 

tegenover voornoemd huis en tuin, tussen Henricus van Eijcke van Rode en 

Johannes Conen soen enerzijds en kvw Willelmus Scoerwegge en Theodericus 

van den Broec zvw Henricus Gewantsnijders anderzijds, (3) 1 zesterzaad 

roggeland, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in die Veruijt, tussen 

Lambertus gnd Enghelkens soen enerzijds en Theodericus die Hoppenbrouwer 

anderzijds, (4) al zijn roerende en gerede goederen, belast met cijnzen en 

een pacht. 

 

Ghisbertus die Graeuwe #filius quondam Johannis Wouters soen# de Rode 

domum et ortum situm! in (dg: Rode) #in# parochia de (dg: Oerschot) #Rode 

sancte Ode# inter hereditatem Johannis Kemerlinc ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Selijarts ex alio atque agrum 

dictum den Bieden Acker situm ibidem in opposito domus et orti 

predictorum inter hereditatem Henrici de Eijcke de Rode (dg: ex uno et 

inter !ex uno et inter) et hereditatem Johannis Conen soen ex uno et 

inter hereditates (dg: Wil) liberorum quondam Willelmi Scoerwegge et 

Theoderici van den Broec filii quondam Henrici Gewantsnijders ex alio 

item unam sextariatam terre siliginee sitam in dicta parochia in loco 

dicto in die Veruijt inter hereditatem Lamberti dicti Enghelkens soen ex 

uno et inter hereditatem Theoderici die Hoppenbrouwer ex alio atque omnia 

                         
29 Zie ← BP 1179 p 730v 05 ma 29-06-1394, overdracht van de erfcijns. 
30 Aanvulling op basis van BP 1179 p 730v 05. 
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et singula sua bona mobilia et parata quocumque locorum consistentia ut 

dicebat hereditarie vendidit Waltero suo fratri filio dicti quondam 

Johannis Wouters soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus et paccione ex premissis de jure solvendis. 

Testes Jorden et Coptiten datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1182 p 285r 02 za 18-12-1400. 

Arnoldus zv Arnoldus Yden soen ev Elizabeth dvw Walterus gnd Eefsen soen 

verkocht aan Theodericus zvw voornoemde Walterus Eefsen soen en Henricus zv 

Zegherus gnd Ommaet 1/3 deel in een beemd, in Eerschot, achter de plaats 

gnd der Ameijden, tussen Johannes van Dommellen enerzijds en kvw Johannes 

Eefsen soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, belast met 

de grondcijns. De brief aan een van beiden overhandigen, die het eerst 

komt. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius Arnoldi Yden soen maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Walteri dicti Eefsen soen terciam partem ad se 

spectantem #in quodam prato sito# in parochia de Eerscot retro locum! der 

(dg: Ameij) Ameijden inter hereditatem Johannis de Dommellen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis Eefsen soen ex alio tendente 

cum uno fine ad communitatem hereditarie vendidit Theoderico filio dicti 

quondam Walteri Eefsen soen et Henrico filio (dg: qu) Zegheri dicti 

Ommaet promittens super (dg: omnia) omnia (dg: ratam servare et 

obligationem ex parte) warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo. Testes Coptijt et Neijnsel datum supra. 

Tradatur littera alteri primitus venienti. 

 

BP 1182 p 285r 03 di 14-12-1400. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Henricus Molen zvw Johannes van Loen, tbv 

hem en Jordanus zvw Arnoldus Tielkini, 20 Engelse nobel en 14 plakken met 

Pasen aanstaande (zo 03-04-1401) te betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit super omnia Henrico Molen filio quondam 

Johannis de Loen ad opus sui et ad opus Jordani filii quondam Arnoldi 

Tielkini seu ad opus alterius eorundem XX Engels nobel et XIIII placken 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Coptiten datum in 

crastino Lucie. 

 

BP 1182 p 285r 04 za 18-12-1400. 

De broers Jacobus, Willelmus, Gerardus en Henricus, kv Willelmus Leijten 

soen, verzochten om toestemming buiten het huis, de samenleving en de 

kosten te mogen gaan van hun vader bij wijze van emancipatie. 

 

Jacobus (dg: G) Willelmus Gerardus et Henricus fratres liberi Willelmi 

Leijten soen instanter petierunt (dg: ad) a dicto Willelmo Leijten soen 

eorum patre licenciam exeundi etc extra (dg: convictu) domum convictum et 

expensos eiusdem Willelmi eorum patris sub debito modo emancipacionis 

(dg: ad jus) ad jus oppidi etc et dictus Willelmus Leijten soen in hoc 

favens et annuens eorum suppletioni etc dedit eis plenam et liberarm 

licenciam. Testes Coptijt et Neijnsel datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1182 p 285r 05 za 18-12-1400. 

Johannes zvw Theodericus zvw Johannes Moelner beloofde aan zijn zuster 

Elizabeth dvw voornoemde Theodericus 23 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 03-04-1401) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelner 

promisit super omnia Elizabeth sue sorori filie dicti quondam Theoderici 

XXIII novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 
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gulden computato ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Coptijt 

et Neijnsel datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1182 p 285r 06 za 18-12-1400. 

Theodericus die Weder van Helmont beloofde aan Engbertus Delft zvw Jacobus 

Aven soen 22 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 03-04-1401) te betalen. 

 

Theodericus die Weder de Helmont promisit super omnia Engberto Delft 

filio quondam Jacobi Aven soen XXII Hollans gulden monete quondam domini 

Willelmi vel valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 285r 07 za 18-12-1400. 

Emondus Rover van Hellu maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door hr Johannes heer van Ymmersele en van Ameijden 

met zijn goederen. 

 

Emondus Rover de Hellu omnes vendiciones et alienaciones factas per 

dominum Johannem dominum de Ymmersele et de Ameijden cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Bruheze et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 285r 08 do 23-12-1400. 

Andreas van Oudrigem maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns31 van 

5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes Hoet van Mechelen, in Den 

Bosch, aan de Kolperstraat, welke cijns aan hem was verkocht32 door 

voornoemde Johannes Hoet van Mechelen. 

 

[33Andreas] de Oudrigem hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim nativitatis Johannis ex! mediatim Domini 

ex domo et area Johannis Hoet de Mechelen sita in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet venditum sibi a dicto Johanne Hoet de Mechelen prout in 

litteris monuit de 3 annis etc. Testes Jorden et Neijnsel datum quinta 

post Thome. 

 

BP 1182 p 285r 09 ma 20-12-1400. 

Willelmus van Diegeden en Volcquinus zvw Arnoldus Volken soen beloofden aan 

Henricus van der Bruggen van Helvoert verwer 243 nieuwe Gelderse gulden 

zoals die vandaag gaan, of 9 botdrager voor 1 nieuwe gulden gerekend, en 16 

gemene plakken met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1401) te betalen. 

 

Willelmus de Diegeden et (dg: Vo) Volcquinus filius quondam Arnoldi 

Volken soen promiserunt indivisi super omnia Henrico van der Bruggen de 

Helvoert tinctori ducentos et XLIII novos Gelre! scilicet quales ad 

presens communiter currunt seu pro quolibet eorundem novorum florenorum 

novem buddrager atque XVI (dg: com) gemeijn placken ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in 

vigilia Thome. 

 

BP 1182 p 285r 10 vr 24-12-1400. 

Theodericus zvw Cristianus van den Hoevel maande 3 achterstallige jaren van 

(1) een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, (2) een b-erfcijns van 5 

pond 10 schelling voornoemd geld, aan hem verkocht door Lambertus Bathen 

                         
31 Zie → SAsH RA VB 1799 f 191v 07 ma 09-01-1402, Andries van Ouderghem was gericht … aen 
huijs ende erve Jans geheijten Hoet van Mechelen gelegen in tsHertogenbosch ter straten 

geheiten Colperstrate tusschen den erve Dircs geheijten Manghelaert ende tusschen den erve 

wilner Hermans geheijten Lerse overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
32 Zie ← BP 1178 f 091r 04 za 20-02-1389, verkoop van de erfcijns. 
33 Aanvulling op basis van BP 1178 f 091r 04. 
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soen en Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg. 

 

Theodericus filius quondam Cristiani van den Hoevel hereditarium censum 

IIIIor librarum et X solidorum monete et hereditarium censum quinque 

librarum et X solidorum dicte monete venditos sibi a Lamberto Bathen soen 

et Petro filio quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via prout in litteris 

(dg: monuit de 3 annis) ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Uden et 

Joerden datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 285r 11 wo 22-12-1400. 

Nijcholaus Coel zvw Wijnricus Screijnmaker verkocht aan Theodericus Berwout 

een n-erfcijns van 100 oude schilden, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met (dg: Sint-Jan) Kerstmis 
!aanstaande (za 25-12-1400), gaande uit (1) 2 huizen en erven, in Den 

Bosch, naast de tuin van de Minderbroeders, (2) een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, gaande uit goederen van wijlen Jacobus van Engelant, 

(3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, gaande uit goederen van 

Jacobus ......., {p.286} (4) alle andere goederen van verkoper. De koopsom 

is voldaan, te weten 1600 oude schilden. 

 

[Nij]cholaus Coel filius quondam Wijnrici Screijnmaker hereditarie 

vendidit Theoderico Berwout hereditarium censum centum aude scilde 

solvendum hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis et 

pro primo termino nativitatis (dg: Johannis prox) Domini proxime futuro 

ex #duabus# domibus et areis dicti venditoris sitis in Busc[o] (dg: 

retro) #juxta# ortum fratrum minorum atque ex attinentiis dictarum duarum 

domorum singulis et universis atque ex hereditaria paccionene trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus venditor ex bonis quondam 

Jacobi de Engelant solvendum habet annuatim necnon ex hereditaria 

paccione duor[um] modiorum siliginis dicte mensure quam (dg: Walterus 

Coptiten dicto venditori) dictus venditor ex bonis Jacobi ....... 

solvendam h[abet] 

 

1182 p.286v. 

 in crastino Thome: woensdag 22-12-1400. 

 anno M CCCC in crastino Thome apostoli: woensdag 22-12-1400. 

 

BP 1182 p 286v 01 wo 22-12-1400. 

atque ex omnibus #aliis# bonis dicti venditoris ab eo ad presens habitis 

et imposterum acquirendis quocumque locorum etc promittens super habita 

et habenda warandiam et recognovit sibi de integro pretio fore 

satisfactum etc scilicet de XVIc aude scilde. Testes Goes et Coptiten 

datum in crastino Thome. 

 

BP 1182 p 286v 02 wo 22-12-1400. 

Voornoemde Nijcholaus Coel zvw Wijnricus Screijnmaker droeg al zijn 

roerende en gerede goederen over aan Theodericus Berwout. 

 

Dictus Nijcholaus Coel filius quondam Wijnrici Screijnmaker omnia sua 

bona mobilia et parata quocumque locorum consistentia ut dicebat 

supportavit Theoderico Berwout promittens ratam servare etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 286v 03 wo 22-12-1400. 

Voornoemde Nijcholaus Coel beloofde aan voornoemde Theodericus Berwout 1000 

oude schilden na maning te betalen. Voornoemde brieven overhandigen aan de 

verkoper. 

 

Dictus Nijcholaus Coel promisit super habita et habenda dicto Theoderico 

mille antiqua scuta vetera ad monitionem persolvenda. Et tradentur dicte 
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littere dicto venditori. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 286v 04 wo 22-12-1400. 

Johannes zvw Theodericus gnd Jans soen van Maelstrem verkocht aan Johannes 

van Holaer riemmaker 30 schelling gemeen paijment b-erfcijns, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit erfgoederen, die Nijcholaus Voet en zijn vrouw 

Margareta hadden liggen in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Pusenhout, 

welke erfgoederen aan voornoemde Nijcholaus als ev voornoemde Margareta ten 

deel waren gevallen, welke 30 schelling b-erfcijns Arnoldus molenaar van 

Hijntham verworven had van voornoemde Nijcholaus Voet en welke 30 schelling 

b-erfcijns aan voornoemde Theodericus Jans soen gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Arnoldus molenaar van Hijntham en welke 30 schelling 

b-erfcijns aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Theodericus Jans soen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici (dg: filii quondam Johannis d dicti 

Dircs) #dicti Jans# soen de (dg: de) Maelstrem triginta solidos communis 

pagamenti (dg: so) hereditarii census solvendos hereditarie 

purificationis ex hereditatibus quas Nijcholaus Voet (dg: tamquam maritus 

et tutor) et Margareta eius uxor situatas habebat! in parochia sancti 

Petri de (dg: Busco) Vucht ad locum dictum Pusenhout (dg: prout) et que 

hereditates dicto Nijcholao nomine et parte dicte Margarete sue uxoris 

cessant in partem (dg: ut d) quos XXX solidos #hereditarii census# 

Arnoldus multor de Hijntham erga dictum Nijcholaum Voet acquisiverat et 

qui XXX solidi hereditarii census dicto Theoderico Jans soen de morte 

dicti quondam Arnoldi multoris de Hijntham successione (dg: ?sunt) 

fuerant advoluti et qui XXX solidi hereditarii #census# primodicto 

Johanni de morte dicti quondam Theoderici Jans soen sui patris 

successione sunt advoluti ut dicebat hereditarie supportavit #vendidit# 

Johanni de Holaer [c]orrigiatori promittens super omnia (dg: warandiam) 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 286v 05 wo 22-12-1400. 

Voornoemde Johannes zvw Theodericus zv Johannes van Maelstram verkocht aan 

Johannes van Hoelaer riemmaker voornoemde 30 schelling b-erfcijns, die 

Arnoldus gnd die Moelner van Hijntham in zijn testament vermaakt had aan 

voornoemde Theodericus, tbv zijn zoon eerstgenoemde Johannes, zoals in een 

instrument met hand en teken van Theodericus Martini van Megen, notaris van 

Luik op gezag van de keizer. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Best, Arnoldus 

Rover Boest, Martinus Berwout en Ludekinus Buc van Boemel. 

 

A. 

Dictus Johannes (dg: de) filius quondam Theoderici (dg: Jans soen) #filii 

Johannis# de Maelstram dictos XXX solidos hereditarii census quos 

Arnoldus dictus die Moelner de Hijntham legaverat in suo testamento dicto 

Theoderico ad opus primodicti Johannis sui filii (dg: coram Theoderico) 

prout in instrumento manu et signo Theoderici Martini de Me[g]en 

Leodiensis diocesis (dg: no) publici auctoritate imperiali notarii super 

hoc confecto continetur hereditarie vendidit Johanni de Hoelaer 

corrigiatori promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem! et recognovit sibi de pretio vendicionis fore 

satisfactum clamans inde quitum. Acta in camera presentibus dictis 

scabinis magistro Johanne de Best Arnoldo Rover Boest (dg: m...) Martino 

Berwout Ludekino Buc de (dg: Boemel) Boemel testibus datum anno M CCCC in 

crastino Thome apostoli hora none. 

 

BP 1182 p 286v 06 wo 22-12-1400. 

Johannes van Lijedorp smid droeg over aan Godefridus nzvw Arnoldus van 

Bruheze een b-erfpacht van 16½ lopen rogge, maat van Someren, die 
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Theodericus van Halle beloofd had aan voornoemde Johannes van Halle, met 

Lichtmis op de grond van het navolgende huis te leveren, gaande uit (1) de 

helft van een huis en tuin, in Liedorp, tussen een gemene weg enerzijds en 

eertijds kinderen gnd Melijs Kijnderen anderzijds, (2) de helft van een 

stuk beemd, in Liedorp, ter plaatse gnd die Steen Beemt, tussen erfgoed van 

de monniken van Postel enerzijds en Arnoldus gnd Scuijssincs soen 

anderzijds, (3) de helft van een stuk beemd, in Liedorp, ter plaatse gnd in 

Gheen Aude Goer, tussen erfgoed behorend aan een altaar in de kerk van 

Liedorp enerzijds en kinderen gnd Nennen Kijnderen anderzijds, (4) een huis 

en tuin, in Liedorp, tussen Marcelius gnd die Piper enerzijds en Henricus 

gnd Naijarts soen anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde 

Marcelius die Peper enerzijds en voornoemde Henricus Naijarts soen 

anderzijds, welk huis, tuin en stuk land voornroemde Theodericus van Halle 

mede tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes de Lijedorp faber annuam et hereditariam paccionem sedecim et 

dimidii lopinorum siliginis mensure de (dg: Bu) Zoemeren quam Theodericus 

de Halle promisit se (dg: et so) daturum et soluturum #dicto Johanni de 

Halle# hereditarie purificationis et supra fundum domus infrascripti! 

tradendam et deliberandam de et ex medietate domus et orti cum suis 

attinentiis sitorum in parochia de Liedorp inter communem plateam ex uno 

et inter hereditatem dudum liberorum dictorum Melijs Kijnderen ex alio 

atque ex medietate pecie prati sita! in dicta parochia ad locum dictum 

die Steen Beemt inter hereditatem (dg: mona) monachorum de Postula ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi dicti Scuijssincs (dg: ex) soen ex alio 

insuper ex medietate pecie prati site in dicta parochia in loco dicto in 

Gheen Aude Goer inter hereditatem spectantem ad quoddam altare situm in 

ecclesia de (dg: Lijt) Lijedorp ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Nennen Kijnderen ex alio atque ex domo et orto sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Marcelii dicti die Piper ex uno et inter 

hereditatem !hereditatem Henrici dicti Naijarts soen ex alio atque #ex# 

peciam terre sitam! ibidem inter hereditatem dicti Marcelii die Peper ex 

uno et inter (dg: he) hereditatem dicti Henrici (dg: Rai) Naijarts soen 

ex alio quos domum et ortum et peciam terre dictus Theodericus de Halle 

antedicto Johanni de Liedorp pro solucione dicte paccionis sedecim et 

dimidii lopinorum siliginis dicte mensure simul cum dictis! medietate 

dictorum domus et orti cum suis fundis et hereditatum predictarum ad (dg: 

in) pignus imposuit prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido 

filio naturali quondam Arnoldi de #Bruheze# simul cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Bruheze et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 286v 07 wo 22-12-1400. 

Willelmus van Beke zv Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Jordanus) Willelmus de Beke filius Johannis prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 286v 08 wo 22-12-1400. 

Gerardus van Abruggen zvw Theodericus van Vlimen maande 3 achterstallige 

jaren van (1) een b-erfcijns van 5 pond, die hij verworven had van hr 

Gerardus Groij, (2) een b-erfcijns van 10 pond, die eerstgenoemde Gerardus 

verworven had van mr Wolphardus van Ghiessen. 

 

Gerardus de Abruggen filius quondam Theoderici de Vlimen hereditarium 

censum quinque librarum quem ipse erga dominum Gerardum (dg: Ger) Groij 

et (dg: decem) hereditarium censum X librarum quem primodictus Gerardus 

erga magistrum Wolphardum de Gh[i]essen acquisiverat (dg: ut dicebat) 

prout in litteris dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 
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BP 1182 p 286v 09 wo 22-12-1400. 

Henricus van Arkel ev Johanna dvw Everardus van den Water maande 3 

achterstallige jaren van zijn deel in (1) een b-erfcijns van 6 oude 

schilden, die Henricus van Beest zvw Willelmus van Beest betaalt aan kvw 

voornoemde Everardus, (2a) een b-erfpacht van 4 mud rogge, (2b) een 

b-erfcijns van 3 pond, welke pacht en cijns Gerardus Roelen soen levert aan 

voornoemde kvw Everardus. 

 

Henricus de Arkel maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris filie 

quondam (dg: Johannis) Everardi van den Water (dg: he) totam partem sibi 

competentem in hereditario censu sex aude scilde quem (dg: Elizabeth) 

Henricus de Beest filius quondam Willelmi de Beest liberis dicti quondam 

Everardi solvere tenetur annuatim atque #in# hereditaria (dg: censu) 

paccione quatuor modiorum s[iliginis] et in hereditario censu trium 

librarum quos Gerardus Roelen soen dictis liberis dicti quondam Everardi 

solvere tenetur annuatim prout in litteris dicebat contineri monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

1182 p.287r. 

 in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1400. 

 quinta post Thome: donderdag 23-12-1400. 

 

BP 1182 p 287r 01 vr 24-12-1400. 

Katherina ndvw Arnoldus van de Kloot zvw Arnoldus van de Kloot verkocht aan 

Johannes van Ghenderen goudsmid een n-erfcijns van 50 oude schilden, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit al haar goederen. Er zijn 800 oude schilden 

voldaan als koopsom. 

 

Katherina filia naturalis quondam Arnoldi de Globo filii quondam Arnoldi 

de Globo cum tutore hereditarie vendidit Johanni de Ghenderen aurifabro 

hereditarium censum L aude scilde solvendum hereditarie purificationis ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat promittens #cum tutore# super omnia habita et 

habenda warandiam et (dg: rat) sufficientem facere et recognovit sibi de 

VIIIc aude scilde (dg: scilicet) #tamquam# de pretio huiusmodi 

vendicionis (dg: fore) ad plenum fore satisfactum. Testes (dg: Steenwech) 

Uden et Steenwech datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 287r 02 vr 24-12-1400. 

Voornoemde Katherina beloofde aan voornoemde Johannes 1000 oude Franse 

schilden na maning te betalen. 

 

Dicta Katherina promisit super omnia dicto Johanni (dg: CCC aude scilde) 

mille aude scilde Francie ad eius monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 287r 03 do 23-12-1400. 

Arnoldus zvw Reijnerus gnd Reijners soen van Enode verkocht aan Andreas zvw 

Gerardus Emmen soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Vught te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1401), 

gaande uit een stuk land, in Vught, aan de Vughterdijken, ter plaatse gnd 

Boen Acker, beiderzijds tussen Cristina wv Johannes Conincs, reeds belast 

met een b-erfcijns van 20 penningen (dg: grondcijns). 

 

Arnoldus (dg: Reij) filius quondam Reijneri dicti Reijners soen de (dg: 

Ende) Enode hereditarie vendidit Andree filio quondam Gerardi Emmen soen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et pro primo termino a (dg: 

purificationis pro) nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in 

Vucht tradendam ex pecia terre (dg: dicta) sita in parochia de Vucht ad 

aggeres Vuchtenses in loco dicto Boen Acker et inter hereditates (dg: 



Bosch’ Protocol jaar 1400 08. 107 

quo) Cristine relicte quondam Johannis Conincs #ex utroque! coadiacentes# 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX denariorum #(dg: domino fundi)# 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Bruheze et Uden datum 

quinta post Thome. 

 

BP 1182 p 287r 04 do 23-12-1400. 

Rodolphus Baudens soen verkocht aan Nijcholaus van Maren zwaardveger 3 

koeien en 3 kalveren van voornoemde Rodolphus, in zijn huis in Maren {niet 

afgewerkt contract34}. 

 

Rodolphus Baudens soen tres vaccas et tres vitulos dicti Rodolphi 

consistentes in domo eiusdem Rodolphi sita in parochia de Maren vendidit 

Nijcholao de Maren forbitori promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. 

 

BP 1182 p 287r 05 do 23-12-1400. 

Willelmus van Ghiessen verkocht aan Petrus zvw Robbertus van Os, tbv 

Gerardus, Willelmus en Oda, kvw Robbertus Vilt, een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd die Heijtwijc, tussen voornoemde Willelmus van Ghiessen 

enerzijds en de tuin van kvw voornoemde Robbertus Vilt anderzijds. 

 

Willelmus de Ghiessen peciam terre sitam in parochia de Os ad locum 

dictum die Heijtwijc inter hereditatem Willelmi de Ghiessen predicti ex 

uno et inter (dg: here) ortum liberorum quondam Robberti Vilt ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro filio dicti quondam (dg: dicti) 

Robberti de Os ad opus (dg: sui et ad) opus Gerardi (dg: Ode et) Willelmi 

#et# Ode liberorum dicti quondam Robberti (dg: de Os) Vilt promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes. 

 

BP 1182 p 287r 06 do 23-12-1400. 

Johannes zvw Johannes Neven en Johannes Didderics soen ev Aleijdis dvw 

voornoemde Johannes Neven verkochten aan Henricus Moelen Jans soen een stuk 

erfgoed gnd moer, met resterende heide, in Venloen, tussen Willelmus Duijc 

enerzijds en Hessello zvw Godefridus Snabbe anderzijds, welk stuk erfgoed 

voornoemde Hessello gekocht had van Johannes zvw Johannes Coppen, en welk 

stuk erfgoed voornoemde Johannes, zijn broer Godefridus zvw voornoemde 

Johannes Neven en Johannes Didderics soen verworven hadden van voornoemde 

Hessello en van welk stuk erfgoed voornoemde Johannes zvw Johannes Neven en 

Johannes Didderics soen 1/3 deel verkregen hadden na overlijden van 

voornoemde Godefridus zvw Johannes Neven. 

 

Johannes filius quondam Johannis Neven et Johannes Didderics soen 

#maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Neven# peciam hereditatis dicte muer cum merica supercrescente 

sita! in parochia de Venloen inter hereditatem Willelmi Duijc ex uno et 

inter hereditatem Hessellonis filii quondam Godefridi Snabbe ex alio quam 

peciam hereditatis predictam dictus Hessello erga Johannem filium quondam 

Johannis Coppen emendo acquisierat et quam peciam hereditatis dictus 

Johannes Godefridus eius frater filii dicti quondam Johannis Neven et 

Johannes Didderics soen erga dictum Hessellonem acquisierat! et (dg: qu) 

de qua pecia hereditatis dicti Johannes filius dicti quondam Johannis 

Neven et Johannes Didderics soen unam terciam partem de morte dicti 

quondam Godefridi filii dicti quondam Johannis Neven jure successionis 

hereditarie advolutam esse dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

Moelen Jans soen promittentes #indivisi super omnia# ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere (dg: testes datum supra). Jordanus 

et Neijnsel datum quinta post Thome. 

 

                         
34 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 288v 01 do 23-12-1400. 
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BP 1182 p 287r 07 do 23-12-1400. 

{Invoegen in BP 1182 p 287r 08}. 

╫ De contractu infrascripto scribentur XL #solidi# ultimoscripti pro 

quibus littera erat antiquor in qua illi continebantur. 

 

BP 1182 p 287r 08 do 23-12-1400. 

Johannes Maes soen van Ghemert ev Yda, Gerardus van Stribosch ev 

Heijlwigis, Amelius Maes soen ev Aleijdis, en Johannes Rozelman van Helmont 

ev Margareta, dvw Amelius van Milheze, droegen over aan Judocus Bruijstens 

40 schelling jaarlijkse pecunia zodanige namelijk van paijment als ten 

tijde van de betaling in Bakel gemeenlijk in de beurs gaat, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (1) een stuk roggeland, in Bakel, ter plaatse gnd aen 

het Goir, in een kamp dat was van Henricus Tijmmermans, naast kv Margarieta 

sv Alandus gnd Alant zv Henricus Tijmmermans van Bakel enerzijds en naast 

Aleijdis gnd Leijtken svw voornoemde Alandus Alant anderzijds, met beide 

einden strekkend aan {hier staan twee puntjes: ..} mvw voornoemde Alandus 

Alant, (2) een stukje land, naast kvw Margrieta gnd Grietken svw voornoemde 

Alandus Alant enerzijds en naast Johannes bvw voornoemde Alandus Alant 

anderzijds, strekkend naast de weg naar de plaats gnd ten Goir Wart, (3) 

alle goederen en erfgoederen, die aan voornoemde Alandus Alant zv Henricus 

Tijmmerman van Bakel gekomen zijn na overlijden van {hier staan twee 

puntjes: ..} zijn moeder, (4) de beternis van een huis, tuin en beemd van 

wijlen voornoemde Alandus Alant, in Bakel, waaruit wijlen voornoemde 

Amelius van Milheze 40 schelling voornoemde jaarlijkse pecunia beurde, 
?hiervan was een oude brief?, en 40 schelling voornoemde jaarlijkse pecunia 

aan gemeen paijment als hierboven, elk jaar met Lichtmis, ?gaande uit? (5) 

een stuk beemd, in Bakel, ter plaatse gnd aen het Goir, tussen Johannes bv 

voornoemde Alandus Alant en kv Margareta sv voornoemde Alandus, met een 

eind strekkend aan de weg en met het andere eind aan de plaats gnd het 

Goir, (6) een huis, waarin voornoemde Alandus Alant woont, met zijn hofstad 

en tuin, waarin voornoemd huis gelegen is, ter plaatse gnd het Goir, tussen 

Johannes bv voornoemde Alandus enerzijds en zijn moeder Katherina en haar 

kinderen anderzijds, en welke 40 schelling en 40 schelling voornoemde 

jaarlijkse pecunia wijlen voornoemde Amelius van Milheze gekocht had van 

voornoemde Alandus zvw Henricus Tijmmerman van Bakel, en welke 40 schelling 

en 40 schelling voornoemde jaarlijkse pecunia aan hen en hun vrouwen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Amelius van Milheze. Lasten van 

hun kant en van de kant van wijlen voornoemde Amelius van Milheze worden 

afgehandeld. 

 

Johannes Maes soen de Ghemert (dg: Gerardus van den Stribosch Amelius 

Maes soen) maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris Gerardus de 

Stribosch maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris Amelius Maes 

soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes Rozelman 

de Helmont maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filiarum 

quondam Amelii de Milheze quadraginta solidos annue pecunie talis 

scilicet pagamenti qualis tempore solucionis huiusmodi! in Bakel ad 

bursam communiter currit anno quolibet purificationis solvendos ex pecia 

terre siliginee sita in parochia de Bakel ad locum dictum aen tGoir in 

campo qui fuerat Henrici Tijmmermans contigue iuxta hereditatem liberorum 

Margariete sororis olim Alandi dicti Alant filii Henrici Tijmmermans de 

Bakel ex uno et (dg: inter) contigue iuxta hereditatem Aleijdis dicte 

Leijtken sororis dicti quondam Alandi Alant ex alio tendente cum utroque 

fine ad hereditatem {hier staan twee puntjes: ..} matris eiusdem quondam 

Alandi Alant atque ex (dg: pecia terre) particula terre sita contigue 

iuxta hereditatem #liberorum quondam# Margriete dicte Grietken sororis 

dicti quondam Alandi Alant ex uno et ab alio latere contigue iuxta 

hereditatem Johannis fratris eiusdem quondam Alandi Alant tendente 

contigue iuxta plateam versus locum dictum ten Goir Wart atque ex omnibus 

(dg: hereditatibus) bonis et hereditatibus dicto (dg: quonda) Alando 

Alant filio Henrici Tijmmerman de Bakel de morte sue {hier staan twee 
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puntjes: ..} matris advolvendis necnon ex tota melioratione domus (dg: 

et) orti et prati dicti quondam Alandi Alant sitorum in dicta parochia de 

Bakel ex quibus dictus quondam Amelius de Milheze quadraginta solidos 

dicte annue pecunie solvendos habuit annuatim #{van hier af een streep 

naar margine sinistra waar ╫ staat; hier BP 1182 p 287r 07 invoegen}# 

atque quadraginta solidos dicte annue pecunie communis pagamenti ut supra 

anno quolibet purificationis dandos et solvendos ex pecia prati sita #in 

dicta parochia de Bakel# ad locum dictum aen tGoir inter hereditatem 

Johannis fratris dicti Alandi Alant et hereditatem liberorum Margarete 

sororis dicti Alandi (dg: ex) tendente cum uno fine ad plateam et cum 

reliquo fine ad locum dictum tGoir atque ex quadam domo in qua dictus 

Alandus Alant moratur cum suis domistadio et orto in quibus dicta domus 

consistit sitis ad dictum locum tGoir vocatum inter [hereditatem] 

Johannis fratris dicti Alandi ex uno et inter hereditatem Katherine sue 

matris et eius liberorum ex alio et quos XL solidos et quadraginta 

solidos (dg: ... suis uxoribus predictis de morte) dicte annue pecunie 

dictus quondam Amelius #de Milheze# erga prefatum Alandum filium quondam 

Henrici Tijmmerman [de Ba]kel emendo acquisiverat et quos XL solidos et 

XL solidos dicte pecunie annualis ipsis et earum uxoribus de morte dicti 

quondam Amelii de Mil[heze ju]re successionis hereditarie advolutos esse 

dicebant hereditarie supportaverunt Judoco Bruijstens promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui [et dicti 

quond]am Amelii de Milheze deponere. Testes Goeswinus et Jordanus datum 

supra. 

 

1182 p.288v. 

 quinta post Thome: donderdag 23-12-1400. 

 

BP 1182 p 288v 01 do 23-12-1400. 

Rodolphus zv Baudewinus van Maren verkocht aan Nijcholaus Coel van Maren 

zwaardveger 3 koeien en 3 kalveren, in het huis van voornoemde Rodolphus in 

Maren. Rodolphus zal de 3 koeien en kalveren en wat daaruit voortkomt voor 

zijn kosten voeden vanaf mei gedurende 3 jaar, te scats recht. Zodra 

Nijcholaus hiervan 16¾ nieuwe Gelderse gulden of de waarde heeft ontvangen 

zullen de dieren voor de helft van Nijcholaus zijn en voor de andere helft 

van Rodolphus. Rodolphus zal in deze periode geen andere beesten houden. 

Rodolphus zal niets van de dieren verkopen zonder instemming van 

Nijcholaus. 

 

Rodolphus filius Baudewini de Maren tres vaccas tres vitulos dicti 

Rodolphi consistentes (dg: in parochia de Maren) in domo eiusdem Rodolphi 

sita in parochia de Maren ut dicebat vendidit Nijcholao Coel de Maren 

forbitori promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dictus Rodolphus dictas tres vaccas et tres vitulos #et 

inde provenienda# tenebit #et enutriet bene et laudabiliter sub suis 

expensis# a mense maii proxime futura ultra tres annos a dicto Nijcholao 

Coel ad jus stabilitionis dicte te scats recht hoc addito quod cum dictus 

Nijcholaus de premissis et inde emittendis perceperit et levaverit 

sedecim novos florenos Gelrie et tres quartas partes unius floreni novi 

seu valorem extunc dicti vacce et vituli et inde provenienda erunt 

mediatim Nijcholai et mediatim Rodolphi predictorum et quod dictus 

Rodolphus dicto spacio pendente non tenebit aliquas #alias# bestias (dg: 

ab aliquo alio ad ius sta) et de premissis et inde proveniendis dictus 

Rodolphus non vendet (?dg: ?in) #sine# scitu et voluntate dicti 

Nijcholai. Testes Goes et Jordanus datum supra. 

 

BP 1182 p 288v 02 do 23-12-1400. 

De gezusters Ermgardis en Theoderica, dvw Theodericus zvw Theodericus 

Zoetmoelc, verkochten aan Johannes Dachverlies en Heijlwigis dvw Zanderus 

Coelners de helft van 4 morgen land, ter plaatse gnd in den Hoeven, in een 

kamp gnd Bloten Camp, tussen Henricus zv Johannes gnd Groet Hoeft enerzijds 
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en Elizabeth wv Petrus gnd Foeijts anderzijds, welke 4 morgen gelijkelijk 

moeten worden gedeeld tegen 4 andere morgen, behorend aan Albertus van 

Wijflit, in voornoemd kamp, welke eerstgenoemde 4 morgen voornoemde 

Theodericus Zoetmoelc grootvader van voornoemde gezusters gekocht had van 

Henricus gnd Piecvet, zijn vrouw Aleijdis en hun zoon Johannes. 

 

Ermgardis et (dg: Hilla f) Theoderica sorores filie quondam Theoderici 

(dg: filii q dicti Zoetmelc junioris) filii quondam Theoderici (dg: 

Zoetmelc) Zoetmoelc cum tutore (dg: d) medietatem quatuor iugerum terre 

sitorum ad locum dictum in den Hoeven in campo dicto Bloten Campe inter 

hereditatem Henrici filii Johannis dicti Groet Hoeft ex parte una et 

inter hereditatem Elizabeth relictam! quondam Petri dicti Foeijts parte 

ex altera et que (dg: di) quatuor iugera terre predicta sunt equaliter 

dividenda contra alia quatuor iugera terre ad Albertum de Wijflit 

pertinentia in dicto campo situata que quatuor iugera terre primodicta 

antedictus Theodericus Zoetmoelc avus olim dictarum sororum (dg: de 

morte) erga Henricum dictum Piecvet et Aleijdem eius uxorem ac Johannem 

eorum filium emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Johanni Dachverlies et Heijlwigi filie quondam Zanderi Coelners 

supportaverunt cum litteris et jure #occacione# promittentes (dg: 

indivise) cum tutore indivise super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte earum et dicti quondam Theoderici 

Zoetmoelc et quorumcumque heredum eiusdem quondam Theoderici deponere. 

Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 288v 03 do 23-12-1400. 

Theodericus van Haren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Haren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 288v 04 do 23-12-1400. 

Johannes die Zaeft gaf uit aan Willelmus zvw Wautgherus van Casteren (1) 

een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen wijlen Gerardus Vosse enerzijds en wijlen Fijssia van den 

Berghe en haar kinderen, nu Johannes van Hoemberch en Henricus gnd Maes, 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg gnd Molenweg en met 

het andere eind aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 8 mud 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1401), en een 

b-erfcijns van 13 oude groten Tournoois grondcijns, die gaan uit geheel de 

goederen gnd het Goed van den Velde, ter plaatse gnd Liemde, welke 

grondcijns door voornoemde Willelmus moet worden betaald. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Willelmus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 

5 zester rogge, Bossche maat, gaande uit een akker van voornoemde 

Willelmus, in Boxtel, ter plaatse gnd Sanendonc, tussen Henricus gnd die 

Coelborner enerzijds en erfg vw Eligius gnd Loij van Casteren anderzijds, 

(3) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Boxtel, die voornoemde 

Willelmus met Lichtmis in Boxtel beurt, gaande uit 3¼ bunder beemd, in 

Eilde, naast het kruis, tussen Aleijdis Joseph enerzijds en Arnoldus van 

Baest anderzijds. 

 

Johannes die (dg: Z) Zaeft (dg: quand) domum ortum et hereditates sibi 

adiacentes sitos in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter 

hereditatem (dg: Johannis d) quondam Gerardi Vosse ex uno et inter 

hereditatem (dg: Jo) quondam Fijssie van den Berghe et eius liberorum 

nunc ad Johannem de Hoemberch et Henricum dictum Maes spectantem ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem viam dictam Molenwech et cum reliquo 

fine ad (dg: communem) communitatem ut dicebat (dg: l) dedit ad 

hereditarium pactum Willelmo filio quondam Wautgheri de Casteren ab eodem 

hereditarie possidendos pro hereditarias! pactu (dg: et censu) octo 

modiorum (dg: siliginis) et trium sextariorum siliginis mensure de Busco 
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danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo solucionis! in 

festo purificationis (dg: proxime futuro) nunc proxime futuro et in Busco 

tradenda atque pro hereditario censu XIII grossorum Turonensium 

antiquorum (dg: dando sibi) domini fundi (dg: ex prel et quibusdam aliis 

hereditatibus ibidem sitis ad bo) ex #integris# bonis dictis (dg: van) 

tGoet van den Velde sitis in dicto loco Lijemde vocato annuatim de jure 

solvendis dandis et solvendis dicto domino fundi a dicto Willelmo anno 

quolibet hereditarie terminis solucionis ad hoc debitis et consuetis 

promittens super omnia (dg: w) habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et (dg: promisit super omnia) 

et ad maiorem securitatem dictus Willelmus #+ {verwijst via + in margine 

sinistra en verticale haal naar BP 1182 p 288v 07}# (dg: hereditariam 

paccionem duorum #unius et dimidii# modiorum et unius sextarii siliginis 

#siliginis# mensure de Bucstel quam dictus Willelmus solvendam habet 

hereditarie purificationis et in Bucstel !Bucstel tradendam ex tribus 

bonariis et quarta parte unius bonarii prati sitis in parochia de !sancti 

Eilde juxta crucem ibidem inter hereditatem Aleijdis Joseph ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi de Baest ex alio ut dicebat ad pignus imposuit 

et obligavit promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

sufficientem facere #... et obligationem deponere et de tria bonaria et 

quartam partem unius bonarii pro solucione dicte paccionis# Willu pro 

solucione d[icte] paccionis duorum modiorum et unius sextarii siliginis 

unius et dimidii siliginis sufficientem facere). 

 

BP 1182 p 288v 05 do 23-12-1400. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 pond, die Johannes Bathenborch beloofd had aan 

eerstgenoemde Willelmus, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, 

over de Tolbrug, tussen erfgoed van Theodericus Ywani enerzijds en erfgoed 

van Arnoldus Cleijnael zv Hermannus Zwertveger anderzijds. 

 

Willelmus (dg: Loijer hereditarium censum) filius quondam Willelmi Loijer 

hereditarium censum quinque librarum quem Johannes Bathenborch promisit 

se daturum et soluturum primodicto Willelmo ex domo area et orto sitis in 

Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Theoderici Ywani ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Cleijnael filii Hermanni Zwertveger 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Goeswinus et Jordanus datum 

quinta post Thome. 

 

BP 1182 p 288v 06 do 23-12-1400. 

Aleijdis wv Johannes Bathen soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 30 schelling, die Lambertus Baten soen betaalde aan 

voornoemde Johannes. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis Bathen soen hereditarium censum XXX 

solidorum quem Lambertus Baten soen dicto quondam Johanni solvere 

consuevit annuatim (dg: monuit) ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 288v 07 do 23-12-1400. 

+. {Invoegen in BP 1182 p 288v 04}. 

hereditariam paccionem quinque sextariorum siliginis mensure de Busco 

recipiendam et levandam hereditarie de et ex quodam agro terre (dg: atque 

quendam agrum terre sit) dicti Willelmi situm! in dicta parochia in loco 

dicto Sanendonc inter hereditatem (dg: ..) He[nrici] dicti die Coelborner 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Eligii dicti Loij de Casteren 

ex alio atque [hereditariam pacionem] unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Bucstel quam dictus Willelmus solvendam habet hereditarie 

purificationis et in Bucstel t[radendam ex 35tribus] bonariis et quarta 

                         
35 Aanvulling op basis van BP 1182 p 288v 04. 
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parte unius bonarii prati sitis in Eilde juxta crucem inter hereditatem 

Aleijdis Joseph ex uno et inter [hereditatem Arnoldi de Baest] ex alio ut 

dicebat ad pignus imposuit promittens super habita et habenda warandiam 

de dictis paccione quinque sextariorum siliginis et [unius et dimi]dii 

modiorum siliginis et obligationem deponere et (dg: dictam paccionem) 

dictum agrum pro solucione dicte paccionis quinque sext[ariorum siliginis 

en dicta tria bonaria prati] et quartam [partem unius bonarii prati pro 

solucione dicta paccionis unius et dimidii modiorum siliginis 

sufficientem facere]. ....... ....... ........ 

 

1182 p.289r. 

 quinta post Thome: donderdag 23-12-1400. 

 

BP 1182 p 289r 01 do 23-12-1400. 

Hr Adam van Mierde maakte bezwaar!? {moet waarschijnlijk zijn: maande 3 

achterstallige jaren van} tegen een b-erfcijns van 10 schelling, die hij 

beurt uit een huis en erf van wijlen Aleijdis wv Lambertus van Pettelaer, 

in Den Bosch, aan de plaats gnd Beurde. 

 

Dominus (dg: Adam) Adam de Mierde hereditarium censum X solidorum quem 

solvendum habet ex domo et area quondam Aleijdis relicte quondam Lamberti 

de Pettelaer sita in Busco ad locum dictum Boerde !calumpniavit. Testes 

Goeswinus et Jorden datum quinta post Thome. 

 

BP 1182 p 289r 02 do 23-12-1400. 

Henricus van Zelant zvw Henricus van Zelant verkocht aan Robbertus die 

Kersmaker van Geffen 3 stukken land, in Geffen, (1) ter plaatse gnd op die 

Ronne, tussen Johannis Robben soen enerzijds en erfgoed van de investiet 

van Geffen anderzijds, (2) ter plaatse gnd op die Ronne, tussen erfgoed van 

de kerk van Nuland enerzijds en erfgoed gnd Geselse Land anderzijds, (3) 

naast de plaats gnd bij den Bode Winkel, tussen Elizabeth wv Albertus van 

Lent enerzijds en erfgoed van de kerk van Geffen anderzijds. 

 

Henricus de Zelant filius quondam Henrici de Zelant tres pecias terre 

sitas in parochia de Geffen quarum una (dg: inter) ad locum dictum op die 

Ronne inter hereditatem (dg: ... el) Johannis Robben soen ex uno et inter 

hereditatem investiti de Geffen ex alio altera in dicto loco op die Ronne 

vocato inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

dictam Gheselsche Lant ex alio et tercia juxta locum dictum bi den (dg: 

Ba) Bode Winckel inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Alberti de 

Lent ex uno et inter hereditatem ecclesie de Geffen ex alio sunt site ut 

dicebat (dg: hereditarie ven) prout ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Robberto die Kersmaker de Geffen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Goeswinus et Jorden 

datum quinta post Thome. 

 

BP 1182 p 289r 03 do 23-12-1400. 

Arnoldus zv Henricus gnd Glorien soen verkocht aan Johannes van Vladeracken 

zv Elizabeth een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel in een kamp, in Erp, ter 

plaatse gnd in het Aude Velt, tussen Johannes van Loe enerzijds en 

Theodericus gnd Arts soen anderzijds, te weten uit het 1/3 deel naast 

voornoemde Theodericus Arts soen, (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, gaande uit een hoeve van wijlen Andreas Hessels soen svv 

voornoemde verkoper, in Uden, ter plaatse gnd Boekel. 

 

Arnoldus (dg: Heijn) filius (dg: quon) Henrici dicti Glorien soen 

hereditarie vendidit Johanni de Vladeracken filio Elizabeth hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex#tra?!# (dg: quodam campo sito in 

parochia de Erpe ad locum dictum int Aude Velt inter hereditatem 
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Nijcholai filii dicti) tercia parte ad (dg: s) dictum (dg: Henricum) 

venditorem spectante in quodam campo sito in parochia de Erpe ad locum 

dictum int Aude Velt inter hereditatem Johannis de Loe ex uno et inter 

hereditatem (dg: d) Theoderici dicti Arts soen ex alio scilicet ex illa 

tercia parte que sita est contigue iuxta (dg: hereditatem) dictam 

hereditatem dicti Theoderici Arts soen (dg: ut dicebat promittens habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere) atque ex hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam dictus venditor 

solvendam habet hereditarie (dg: ex) ex quodam manso quondam Andree 

Hessels soen soceri olim dicti venditoris sito in parochia de (dg: Boe) 

Uden ad locum dictum (dg: Uden) Boekel (dg: p) ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 289r 04 do 23-12-1400. 

(dg: de broers Johannes en Nijcholaus, kvw Johannes van Brabant). 

 

(dg: Johannes et Nijcholaus fratres liberi quondam Johannis de Brabant). 

 

BP 1182 p 289r 05 do 23-12-1400. 

Cristina wv Arnoldus gnd Bernts soen, Aleijdis svw voornoemde Arnoldus 

Bernts soen, Wellinus zvw Theodericus van Heelwijc en Johannes zvw 

Willelmus Maes soen droegen over aan Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van 

Geffen de helft van 2 morgen land, in een kamp dat gelegen is in Kessel, 

ter plaatse gnd Kesselre Stroebroecke, tussen erfgoed dat was van Rutgherus 

gnd Eghens soen enerzijds en erfgoed gnd Coptiten Lant anderzijds, welke 

helft wijlen voornoemde Arnoldus Bernts soen gekocht had van Arnoldus 

Nollen zvw Ghibo gnd Deenkens soen van Lijt. 

 

(dg: Aleijdis) Cristina relicta quondam Arnoldi dicti (dg: Ber Ben) 

Bernts soen Aleijdis soror #olim# dicti quondam Arnoldi Bernts soen cum 

tutore Wellinus filius quondam Theoderici de Heelwijc (dg: maritus et tu) 

et Johannes filius quondam Willelmi Maes soen medietatem duorum iugerum 

terre sitorum in quodam campo qui situs est in parochia de Kessel in loco 

dicto (dg: Kesselre) Kesselre Stroebroecke inter hereditatem que dudum 

fuerat Rutgheri dicti (dg: Eg) Eghens soen ex uno et inter hereditatem 

dictam Coptiten Lant ex alio quam medietatem dictus quondam Arnoldus 

Bernts soen erga Arnoldum Nollen filium quondam Ghibonis dicti Deenkens 

soen de (dg: Lij) Lijt emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Johanni filio quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen cum 

litteris et jure promittentes cum (dg: di) tutore divisi scilicet 

quilibet eorum pro se ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 289r 06 do 23-12-1400. 

De broers Johannes en Nijcholaus, kvw Johannes van Brabant, droegen over 

aan Ghibo van Zoemeren bakker de helft, die aan wijlen voornoemde Johannes 

Brabant gekomen was na overlijden van Margareta, svw voornoemde Johannes 

van Brabant en ev Arnoldus gnd Becker zvw Thomas van Geffen, in een huis en 

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr Henricus van 

Best priester enerzijds en Henricus Menneken anderzijds, welk huis en erf 

wijlen voornoemde Arnoldus Becker gekocht had van Otto zvw Bruijstinus gnd 

Hantscoenmaker, zijn broer Yudocus en hun zuster Luijtgardis, en welke 

helft nu aan hen behoort. 

 

Johannes et Nijcholaus fratres liberi quondam Johannis de Brabant (dg: 

super domo et) medietatem (dg: ad) !eis (dg: de morte quo) que dicto 

quondam Johanni Brabant de morte quondam Margarete sororis olim eiusdem 

quondam Johannis de Brabant uxoris olim Arnoldi dicti Becker filio! 

quondam Thome de Geffen successione fuerat advoluta (dg: et qu) in domo 

et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem domini 
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Henrici de Best (dg: ex uno) presbitri ex uno et inter hereditatem 

Henrici Menneken ex alio (dg: videlicet medietatem illius dom) quam domum 

et aream dictus quondam Arnoldus Becker erga Ottonem filio! quondam 

Bruijstini dicti Hantscoenmaker Yudocum eius fratrem et Luijtgardem 

sororem eorum fratrum emendo acquisiverat prout in litteris et quam 

medietatem nunc ad se spectare dicebant supportaverunt Ghiboni de 

Zoemeren pistori cum litteris et jure promittentes (dg: super) indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

eorundem et quorumcumque heredum dicte quondam Margarete deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 289r 07 do 23-12-1400. 

Theodericus van Engelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Engelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 289r 08 do 23-12-1400. 

Willelmus gnd die Wever van Boerdonc verkocht aan Johannes gnd Hoessche van 

Lijttoijen, tbv Elizabeth dvw Arnoldus Snavel van Erpe, een n-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1402) {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus dictus die Wever de Boerdonc hereditarie vendidit (dg: ven) 

Johanni dicto Hoessche de Lijttoijen ad opus Elizabeth filie quondam 

Arnoldi Snavel de Erpe hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Erpe solvendam hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum. 

 

BP 1182 p 289r 09 do 23-12-1400. 

Johannes van Mulsen ev Aleijdis dvw Denkinus Scaden maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan wijlen 

voornoemde Denkinus verkocht door Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe. 

 

[Jo]hannes de Mulsen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Denkini Scaden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

[mensure] de Busco venditam dicto quondam Denkino a Johanne Luwe filio 

quondam Willelmi Luwe prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 289r 10 do 23-12-1400. 

De broers ....... en Henricus, kvw Henricus Loijer, verkochten aan 

Theodericus Loekart 2/3 deel van 4 lopen rogge b-erfpacht, welke 2/3 deel 

Johannes Wellens soen met Lichtmis leverde aan wijlen hr Arnoldus Loijer 

priester, gaande uit een erfgoed van wijlen Theodericus Bolant, in Vught 

Sint-Lambertus, tussen kvw voornoemde Theodericus Bolant enerzijds en 

voornoemde Johannes {p.290} Wellens soen anderzijds. 

 

....... [et] Henricus fratres liberi quondam Henrici #Loijer# (dg: 

quartam partem) duas tercias partes quatuor lopinorum siliginis 

hereditarie paccionis quas duas [tercias partes Jo]hannes Wellens soen 

solvere consuevit (dg: annuatim purificationis) domino quondam Arnoldo 

Loijer presbitro hereditarie purificationis ex hereditate quondam 

[Theoderici Bolant sita in] parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Theoderici Bolant (dg: l) ex uno et 

inter hereditatem dicti J[ohannis] 

 

1182 p.290v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1182 p 290v 01 do 23-12-1400. 



Bosch’ Protocol jaar 1400 08. 115 

(dg: Bolants) #Wellens soen# ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Theoderico Loekart promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 02 do 23-12-1400. 

Willelmus die Wever van Boerdonc verkocht aan Johannes die Hoessche van 

Lijttoijen, tbv Elizabeth dvw Arnoldus Snavel van Erpe, een n-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis op nagenoemd erfgoed te leveren, 

voor het eerst over een jaar (do 02-02-1402), gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen kamp, in Erp, ter plaatse gnd Boerdonk, tussen de gemeint van 

Erp enerzijds en Johannes van Boerdonc en zijn broer Theodericus van 

Boerdonc anderzijds. 

 

Willelmus die Wever de Boerdonc hereditarie vendidit Johanni die Hoessche 

de Lijttoijen ad opus Elizabeth filie quondam Arnoldi (dg: Henrici) 

Snavel de Erpe hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Erpe solvendam hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et supra hereditatem 

infrascriptam tradendam ex domo et orto et quodam campo sibi adiacente 

sitis in parochia de Erpe (dg: int) ad locum dictum Boerdonc inter (dg: 

he) communitatem de Erpe ex uno et inter hereditatem Johannis de Boerdonc 

et Theoderici de Boerdonc sui fratris ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 03 do 23-12-1400. 

Elizabeth dvw Henricus Matheus maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen gedaan met goederen van wijlen Godefridus 

Balijarts. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici Matheus omnes vendiciones et alienaciones 

ac obligationes factas cum bonis quibuscumque quondam Godefridi Balijarts 

ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 04 do 23-12-1400. 

Theodericus Berwout zvw Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van 

34 schelling b-erfcijns, die wijlen voornoemde Arnoldus Berwout en Johannes 

Dicbier schout in Den Bosch beurden, gaande uit een erfgoed, 17 voet breed, 

in Den Bosch, over de Korenbrug, buiten de oude stadsmuur, tussen erfgoed 

van Cristianus zvw Petrus Conincs enerzijds en erfgoed van Marcelius van 

Beesde anderzijds, en welke 34 schelling nu aan voornoemde Theodericus 

behoren. 

 

Theodericus Berwout #filius quondam Arnoldi Berwout# (dg: triginta) 

triginta quatuor solidos hereditarii census quos dictus quondam Arnoldus 

Berwout et Johannes Dicbier scultetus in Buscoducis solvendos habuerunt 

annuatim ex hereditate decem et septem pedatas terre in latitudine 

continente sita in Busco ultra pontem bladi extra antiquum murum oppidi 

de Busco inter hereditatem Cristiani filii quondam Petri Conincs ex uno 

et inter hereditatem Marcelii de Beesde ex alio prout in litteris et quos 

predictus Theodericus nunc ad se spectare dicebat monuit (dg: de) de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 05 do 23-12-1400. 

Mijchael van Breda schonk aan zijn schoonzoon Henricus Donc en zijn vrouw 

Sophia dv voornoemde Mijchael (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 roeden land, 

gnd gerden, in Waalwijk, tussen Lambertus Hagen enerzijds en Heijlwigis wv 

Johannes gnd Arts soen en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf de Oude 

Maas naar de dijk gnd die Meerdijk, van deze 4 roeden uitgezonderd een 

hofstad gnd die Velthofstat, in voornoemde 4 morgen gelegen, welke pacht 
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voornoemde Mijchael gekocht had van Ywanus die Hollander wonend in 

Waalwijk, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 roeden gnd gerden land, minus 

een hofstad behorend aan Johannes gnd Raet, in Waalwijk, tussen Lambertus 

Hagens enerzijds en kvw Gerardus van den Hoevel anderzijds, strekkend vanaf 

de Maas naar de plaats gnd ter Meer, welke pacht aan voornoemde Mijchael 

was verkocht door Ywanus zvw Johannes Hollander van Waelwijc. Met 

achterstallige termijnen van 1 jaar. 

 

Mijchael de Breda hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam de et 

ex quatuor virgatis terre dicti! gherden sitis in parochia de Waelwijc 

inter hereditatem Lamberti Hagen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

relicte quondam Johannis dicti Arts soen et eius liberorum ex alio 

tendentibus ab antiqua Mosa usque ad aggerem dictam! die Meerdijc minus 

tamen de dictis quatuor virgatis terre quodam domistadio dicto die 

Velthofstat in dictis quatuor virgatis situato quam paccionem dictus 

Mijchael erga Ywanum die Hollander commorantem in Waelwijc emendo 

acquisiverat prout in litteris atque hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex quatuor virgatis terre dictis gherden minus quodam 

domistadio spectante ad Johannem dictum Raet sito in parochia de Waelwijc 

inter hereditatem Lamberti Hagens ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Gerardi van den Hoevel ex alio tendentibus a Mosa ad locum dictum 

ter Meer venditam dicto Mijchaeli ab Ywano filio quondam Johannis 

Hollander de Waelwijc prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

Donc suo genero cum Sophia sua uxore filia dicti Mijchaelis nomine dotis 

ad jus oppidi cum litteris et jure et cum arrestadiis unius anni proxime 

preteriti etc promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 06 do 23-12-1400. 

Johannes van Bladel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling geld, aan hem verkocht door Reijnerus van Mechelen. 

 

Johannes de Bladel hereditarium censum XX solidorum monete venditum sibi 

a Reijnero de Mechelen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 290v 07 do 23-12-1400. 

(dg: Johannes Morken). 

 

BP 1182 p 290v 08 do 23-12-1400. 

Hilla wv Henricus gnd Jans soen en haar dochters Elizabeth en Heijlwigis 

verkochten aan Petrus Witmeri zv Weenmarus 1 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd Coeleije, tussen Johannes van Auden Hoven enerzijds en Johannes 

zvw Adam gnd Haeuwe anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Hilla relicta quondam Henrici dicti Jans soen Elizabeth et Heijlwigis 

eius filie cum tutore unum iuger terre situm in parochia de Maren ad 

locum dictum Coeleije inter hereditatem Johannis de (dg: e) Auden Hoven 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Ade dicti Haeuwe ex 

alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Petro (dg: Wit Witmeij) Witmeri filio Weenmari promittentes 

(dg: super) cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: exc) zegediken et aqueductibus ad hoc! infra terram sitis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 09 do 23-12-1400. 

Ludovicus zvw Goeswinus Lodekens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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(dg: Ludovi) Ludovicus filius quondam Goeswini Lodekens soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 10 do 23-12-1400. 

Johannes Morken en Henricus zvw Johannes gnd van Cranenborch beloofden aan 

Thomas zvw Nijcholaus gnd Agnesen soen 17½ nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1401) te betalen. 

 

-. 

Johannes Morken #et# Henricus filius quondam Johannis dicti de 

Cranenborch promiserunt indivisi super omnia Thome filio quondam 

Nijcholai dicti Agnesen soen XVII et dimidium novos Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 290v 11 vr 24-12-1400. 

Walterus van Os zvw Walterus van Os gewantsnijder gaf uit aan Johannes zvw 

Reijmboldus van Ussen de helft van een hofstad in Oss, ter plaatse gnd op 

Ussen, tussen Walterus Bijts enerzijds en een gemene weg anderzijds, van 

welke hofstad de andere helft behoort aan Johannes zvw Reijmboldus van 

Ussen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 30 schelling geld, 

met Lichtmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes 

Reijmbouts soen de andere helft mede tot onderpand. 

 

Walterus de Os filius quondam Walteri de Os pannicide medietatem ad se 

spectantem cuiusdam domistadii siti in parochia de Os ad locum dictum op 

Ussen inter hereditatem Walteri Bijts ex uno et inter communem plateam ex 

alio et de !qua medietate! dicti domistad[ii] reliqua medietas spectat ad 

#Johannem filium quondam Reijmboldi de Ussen# (dg: Henricum filium 

quondam Johannis Weijlen soen de Os) utc! dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni [filio] quondam Reijmboldi de Ussen ab eodem hereditarie 

possidendam et habendam pro hereditario (dg: trig) censu triginta 

solidorum [monete dando] sibi ab alio hereditarie purificationis ex (dg: 

poss) dicta medietate dicti domistadii promittens super omnia warandiam 

pro dicto censu et aliam [obligationem deponere et a]lter repromisit et 

ad maiorem securitatem dicte solucionis dictus Johannes Reijmbouts soen 

dictam reliquam [medietatem dicti domistadii] 

 

1182 p.291r. 

 in vigilia nativitatis Christi: vrijdag 24-12-1400. 

 quinta post pascha: donderdag 07-04-1401. 

 

BP 1182 p 291r 01 vr 24-12-1400. 

primodicto Waltero ad pignus imposuit et hereditarie obligavit. Testes 

Uden et Steenwech datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 291r 02 vr 24-12-1400. 

Arnoldus zvw Johannes zvw Jacobus van der Lijnden verkocht aan mr Jacobus 

Groij zvw Willelmus Loijer een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

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

van Theodericus Mannaerts, gnd Lollekens Camp, 28 lopen rogge groot, in 

Oss, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en een gemene weg 

aldaar anderzijds, welke cijns aan wijlen voornoemde Johannes zvw Jacobus 

van der Lijnden was verkocht door voornoemde Theodericus Mannaert, en welke 

cijns nu aan hem behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis filii quondam Jacobi van der Lijnden 

annuum et hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim (dg: Domini) nativitatis Johannis et mediatim 

nativitatis Domini ex quodam campo Theoderici (dg: Mannaerts) Mannaerts 

dicto communiter Lollekens Camp viginti octo lopinos siliginis annuatim 

in semine capiente sito in parochia de Os inter hereditatem mense sancti 
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spiritus in Os ex uno et inter communem plateam (dg: ex alio) ibidem ex 

alio venditum antedicto quondam Johanni filio quondam Jacobi van der 

Lijnden a dicto Theoderico Mannaert prout in litteris et quem censum nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie vendidit magistro Jacobo Groij filio 

quondam Willelmi Loijer cum litteris et jure #et arrestadiis# promittens 

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

Testes Coptiten et Neijnsel datum in vigilia nativitatis Christi. 

 

BP 1182 p 291r 03 vr 24-12-1400. 

Voornoemde mr Jacobus maande 3 achterstallige jaren van voornoemde cijns. 

 

Dictus magister Jacobus dictum censum monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 291r 04 vr 24-12-1400. 

Voornoemde mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn 

moeder Yda, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, ½ mud rogge groot, in Oss, tussen Rutgerus Pijn van 

Derenborch enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Yda ev Willelmus Loijer, tbv voornoemde Willelmus Loijer, was 

verkocht door Theodericus Mannart van Os. 

 

Dictus magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer potens ad 

hoc factus ab Yda sua matre ut dicebat hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto atque 

pecia terre ipsis adiacente dimidium modium siliginis annuatim in semine 

capiente sitis in parochia de Os inter hereditatem Rutgeri Pijn de 

Derenborch ex uno et inter plateam communem ex alio venditum dicte Yde 

uxori Willelmi Loijer ad opus eiusdem Willelmi Loijer #a Theoderico 

Mannart de Os# prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 291r 05 vr 24-12-1400. 

Aleijdis wv Martinus Monics, haar kinderen Gerardus en Arnoldus en 

Reijnerus Loden beloofden aan jkvr Mabelia wv Johannes gnd Oem van Buchoven 

300 oude Franse schilden of de waarde in goud met Pasen (zo 03-04-1401) en 

200 oude Franse schilden of de waarde in goud met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1401) te betalen. 

 

Aleijdis relicta quondam Martini Monics Gerardus et Arnoldus eius liberi 

Reijnerus Loden promiserunt indivisi super omnia domicelle Mabelie 

relicte quondam Johannis dicti Oem de Buchoven trecentos aude scilde 

#monete Francie# seu valorem in auro in festo pasche et ducentos aude 

scilde monete regis Francie seu valorem in auro in festo nativitatis 

Johannis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 291r 06 do 07-04-1401. 

Voornoemde jkvr Bela droeg voornoemde som gelds over aan hr Theodericus 

Rover ridder. 

 

+ {Later ertussen geschreven}. 

Dictam pecunie summam dicta domicella Bela supportavit domino Theoderico 

Rover militi cum litteris et jure (dg: promittens super omnia ratam). 

Testes Steenwech et Jorden datum quinta post pascha. 

 

BP 1182 p 291r 07 vr 24-12-1400. 

Nijcholaus van Olmen zvw Johannes Oem van Buchoven verkocht aan Aleijdis wv 

Martinus Monic een n-erfcijns van 32 oude Franse schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1402), gaande 

uit al zijn goederen. 
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Nijcholaus de Olmen filius quondam Johannis !de Oem de Buchoven 

hereditarie vendidit Aleijdi relicte quondam Martini Monic hereditarium 

censum XXXII aude scilde monete regis Francie seu valorem solvendum 

hereditarie (dg: nativitatis Domini et primo ter) purificationis et 

primo! ultra annum ex omnibus bonis !et singulis dicti Nijcholai habitis 

et habendis quocumque sitis promittens super habita et habenda warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 291r 08 vr 24-12-1400. 

(dg: Johannes Mol zvw Gerardus Molle en G). 

 

(dg: Johannes Mol filius quondam Gerardi Molle et G). 

 

BP 1182 p 291r 09 vr 24-12-1400. 

Destijds had Henricus van Werthusen beloofd36 aan Ludovicus Asinarius, tbv 

Antonius van Monte Fia en zijn gezellen, kooplieden in Den Bosch, of tbv de 

drager van de brief, 174 oude Franse schilden. Voornoemde Ludovicus als 

drager van de brief maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door voornoemde Henricus van Werthusen met zijn 

goederen. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Werthusen promisisset super 

omnia Ludovico Asinario ad opus Antonii de Monte Fia et sociorum eius 

mercatorum in Busco seu ad opus latoris litterarum inde confectarum 

centum et septuaginta quatuor aureos denarios (dg: aureos) antiquorum! 

communiter aude scilde vocatorum! monete regis Francie prout in litteris 

constitutus igitur dictus Ludovicus tamquam lator dictarum litterarum 

omnes vendiciones et alienaciones factas per dictum (dg: Henr) Henricum 

de Werthusen cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes Uden et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 291r 10 vr 24-12-1400. 

Destijds had Henricus van Werthusen beloofd aan Ludovicus Asinarius, tbv 

Antonius van Monte Fija en zijn gezellen, kooplieden in Den Bosch, of tbv 

de drager van de brief, 24 Hollandse gulden op een zekere termijn te 

betalen. Voornoemde Ludovicus Asinarius, als drager van de brief, maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door voornoemde 

Henricus van Werthusen met zijn goederen. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Werthusen promisisset super 

omnia Ludovico Asinario ad opus Antonii de Monte Fija et sociorum eius 

mercatorum in Busco seu ad opus latoris (dg: presentium) litterarum inde 

confectarum viginti quatuor aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Hollandie ad certum terminum solucionis in eisdem litteris 

contentum persolvendos prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Ludovicus Asinarius tamquam lator dictarum 

litterarum omnes vendiciones et alienaciones factas per dictum Henricum 

de Werthusen cum (dg: suis) bonis quibuscumque eiusdem Henrici 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 291r 11 vr 24-12-1400. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle en Godefridus van Driel ev Heijlwigis dvw 

voornoemde Gerardus Molle maanden 3 achterstallige jaren van 40 schelling 

geld en 1 kapoen, die Johannes zvw Ghevardus vleeshouwer erfelijk beurde, 

gaande uit de helft van een hofstad in Hintham, te weten uit de helft naast 

Hilla gnd van den Arennest aan de kant richting Rosmalen, welke 40 

schelling en kapoen nu aan hen behoren. 

 

                         
36 Zie ← BP 1181 p 156v 09 do 29-08-1398, belofte op 01-10-1398 174 oude 

Franse schilden te betalen. 
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Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle et Godefridus de Driel 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis filie dicti quondam Gerardi Molle 

(dg: hereditarium) quadraginta solidos monete et unum caponem quos 

Johannes filius quondam Ghevardi carnifex solvendos habuit hereditarie ex 

medietate cuiusdam domistadii siti in Hijntham #scilicet ex illa 

medietate que# contigue juxta hereditatem Hille dicte van den Arennest in 

latere versus (dg: Hijntham sutori Hij) Roesmalen prout in litteris et 

quos nunc ad se spectare dicebant monuerunt de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 291r 12 vr 24-12-1400. 

Voornoemde Johannes Molle en Godefridus van Driel maanden 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 9 oude groten Tournoois, gaande uit een 

erfgoed van wijlen Rodolphus Keijmpt molenaar, in Hintham, naast erfgoed 

van Petrus gnd Snider. 

 

Dicti Johannes Molle et Godefridus de Driel ut supra hereditarium censum 

novem grossorum Turonensium antiquorum quem se solvendum habere dicebat! 

annuatim et hereditarie ex hereditate quondam Rodolphi Keijmpt multoris 

sita in Hijntham juxta hereditatem Petri dicti Snider ut dicebant 

monuerunt de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 291r 13 vr 24-12-1400. 

Henricus van Arkel ev Johanna dvw Everardus van den Water maande 3 

achterstallige jaren van zijn deel in (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

die Jacobus van den Wiel, tbv kvw voornoemde Everardus, verworven had van 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, die 

Jacobus van den Wiel, zijn zoon Gerardus en Boudewinus Otten soen verworven 

hadden van voornoemde Nijcholaus Coel Roelen soen, (3) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, die Elizabeth wv voornoemde Everardus, tbv haar kinderen, 

verworven had van voornoemde Nijcholaus Coel Roelen soen, (4) een 

b-erfcijns van ... pond, die voornoemde Elizabeth wv Everardus van den 

Water verworven had van Otto van der Eijke ev ....... ndvw Cristianus gnd 

Becker ?en broeder Gerardus Eelkens, (5) een b-erfcijns van 6 pond oude 

pecunia, die ....... ....... van Willelmus van Beest aan voornoemde 

Elizabeth en haar kinderen betaalt, (6) een b-erfcijns van 3 pond, die 

Jacobus ....... ....... verworven had van voornoemde Nijcholaus Coel Roelen 

soen. 

 

Henricus de Arkel maritus et tutor Johanne sue uxoris filie quondam 

Everardi van den Water totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditaria paccione unius modii siliginis quam Jacobus van den Wiel ad 

opus liberorum dicti quondam Everardi erga Nijcholaum dictum [C]oel 

Roelen soen acquisiverat (dg: pro) atque in hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis quam Jacobus van den Wiel Gerardus eius filius et 

Bou[de]winus Otten soen erga dictum Nijcholaum Coel Roelen soen 

acquisiverant atque in hereditaria paccione I modii siliginis quam 

Elizabeth [relicta] dicti quondam Everardi ad opus suorum liberorum erga 

dictum Nijcholaum Coel Roelen soen acquisiverat atque in hereditario 

[censu] ... librarum quem dicta Elizabeth relicta quondam Everardi van 

den Water erga Ottonem van der Eijke maritum et tutorem legitimum ....... 

[sue uxoris] filie naturalis quondam Cristiani dicti Becker fratrem 

Gerardum Eelkens acquisiverat atque in hereditario censu sex librarum 

antique pecunie ....... ....... ....... ....... Willelmi de Beest dicte 

Elizabeth et suis liberis solvere tenetur atque in hereditario censu 

trium librarum quem Jacobus ....... ....... ....... ....... dictum 

Nijcholaum Coel R[oe]len soen acquisiverat prout h[ec] in litteris 

dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes Uden ....... ....... ....... 

 

1182 p.292v. 

 in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1400. 
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 in festo sanctorum innocentium: dinsdag 28-12-1400. 

 quarta post nativitatis Domini: woensdag 29-12-1400. 

 

BP 1182 p 292v 01 vr 24-12-1400. 

Gerardus die Wilde verklaarde ontvangen te hebben van Ludovicus Asinarius 

50 oude Franse schilden37,38, die hr Rijcoldus Koc ridder, Johannes van 

Nuwelant, Johannes van Beest, Gerardus van Berkel, Johannes van Bucstel zvw 

Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant en Johannes van Enode beloofd hadden aan 

Engbertus zv Johannes van Tephelen. 

 

Gerardus die Wilde (dg: palam) palam (dg: se) recognovit se recepisse a 

Ludovico Asinario (dg: quinquaginta) quinquaginta aureos denarios 

antiquos communiter scilde vocatos monete regis Francie quos dominus 

Rijcoldus Koc miles Johannes de Nuwelant Johannes de Beest Gerardus de 

Berkel Johannes de (dg: Gestel) Bucstel filius quondam Johannis dicti 

Pape Jan de Nuwelant et Johannes de Enode promiserunt indivisi super 

omnia Engberto filio Johannis de Tephelen prout in litteris scabinorum de 

Busco super hoc confectis plenius continetur. Testes Uden et Jorden datum 

in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 292v 02 di 28-12-1400. 

Henricus van Vladeracken zv Johannes van Arle verkocht aan Theodericus zvw 

Ghisbertus Wil Lonis soen ¾ deel in een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Arnoldus van Kijlsdonc enerzijds en 

Goeswinus Grieten soen en Lambertus Luijten soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemene weg, dit ¾ deel belast met ¾ deel van een 

b-erfcijns van 30 schelling oude pecunia. 

 

Henricus de Vladeracken filius Johannis de Arle (dg: peciam terre) tres 

quartas partes ad se spectantes in pecia terre sita in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Arnoldi de 

Kijlsdonc ex uno et inter hereditatem Goeswini Grieten soen et Lamberti 

Luijten soen ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Ghisberti Wil #Lonis soen# 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

quartis partibus hereditarii census XXX solidorum antique pecunie exinde 

(dg: prius) solvendis !dictis tribus quartis partibus solvendis. Testes 

Bruheze et Jordanus datum in festo sanctorum innocentium. 

 

BP 1182 p 292v 03 di 28-12-1400. 

Nijcholaus zvw Henricus Godewert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici Godewert prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 292v 04 wo 29-12-1400. 

Everardus zvw Amisius gnd Mijs die Scoenmaker van Lijeshout verkocht aan 

Henricus gnd Melijs soen bakker een n-erfcijns van 7 pond geld, met 

Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Beek bij Arle, tussen wijlen Rutgherus Moedels 

soen van der Donc enerzijds en Rodolphus gnd Roef die Ridder anderzijds, 

met een eind strekkend aan Petrus die Ridder en met het andere eind 

voornoemde Rodolphus, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld 

aan het Geefhuis in Den Bosch, (2) een stuk land en aangelegen stuk heide, 

                         
37 Zie ← BP 1181 p 288v 12 ma 07-04-1399, overdracht van deze 

schuldbekentenis aan hr Theodericus van Tefelen zvw Theodericus Rover Uden 

soen van Tefelen. 
38 Zie ← VB 1799 f 153v 04 di 27-04-1400, Gerijt die Wilde was gericht … aen allen goide heren 
Rijcouts Kocs ridders Jans van Nuwelant Jans van Beest Gerijts van Berkel Jans van Boxtel soen 

wilner Jans geheijten Pape Jan van Nuwelant ende Jans geheijten van Enode met scepenen scout 

brieven. 
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in Beek bij Aarle, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van den Vine 

Eijcken anderzijds, welk stuk  land en stuk heide voornoemde verkoper 

Everardus verworven had van kvw Godekinus gnd Hillen soen, deze beide 

stukken reeds belast met een b-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van 

Helmond, en voornoemde goederen reeds belast met de grondcijns. 

 

Everardus (dg: Mijs soen) filius quondam Amisii dicti Mijs (dg: die) die 

Scoenmaker de Lijeshout hereditarie vendidit (dg: He) Henrico dicto 

Melijs soen pistori hereditarium censum septem librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum ex domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Beke prope (dg: A) 

Arle inter hereditatem quondam Rutgheri Moedels soen van der Donc ex uno 

et inter hereditatem Rodolphi dicti Roef die Ridder ex alio tendente cum 

uno fine ad hereditatem Petri die Ridder et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Rodolphi atque ex pecia terre (dg: dicta) et pecia 

terre mericalis #sibi adiacente# sita in parochia predicta inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den Vine Eijcken ex alio et quas peciam terre et peciam terre mericalis 

dictus Everardus venditor erga liberos quondam Godekini dicti Hillen soen 

acquisiverat ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi ex premissis 

atque hereditario censu XL solidorum monete ex dictis domo orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus mense sancti spiritus in Buscoducis atque 

hereditaria paccione XXti lopinorum siliginis mensure de Helmont ex 

dictis pecia terre et pecia terre mericalis prius solvendis et 

sufficientem (dg: facien) facere. Testes Bruheze et Coptiten datum (dg: 

ter) quarta post nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 292v 05 wo 29-12-1400. 

Nijcholaus zvw Amisius gnd Mijs die Scoenmaker verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Nijcholaus filius quondam Amisii dicti Mijs die Scoenmaker prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 292v 06 wo 29-12-1400. 

Destijds had Reijnerus van Berze beloofd39 aan Franco zvw Sampson zvw Franco 

gnd Munter, gedurende 5 jaar, elk jaar 10 nieuwe Gelderse gulden te 

betalen. Eerstgenoemde Franco verklaarde nu 30 nieuwe Gelderse gulden te 

hebben ontvangen van de ?eerste 3 jaar. 

 

Notum sit universis quod cum Reijnerus de Berze promisisset super omnia 

se (dg: daturum et soluturum) se daturum et soluturum Franconi filio 

quondam Sampsonis filii quondam (dg: Sa) Franconis dicti Munter ad 

spacium quinque annorum annorum! quolibet eorundem quinque annorum decem 

novos aureos florenos communiter nuwe gulden vocatos monete Ghelrie prout 

(dg: in litteris constitutus m) hec et alia in litteris continetur 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis primodictus Franco palam 

recognovit sibi de XXX novis Gelre gulden sibi de !predictis tribus annis 

dictorum quinque annorum proveniendis per dictum Reijnerum fo[re] 

satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 292v 07 wo 29-12-1400. 

(dg: H..). 

 

BP 1182 p 292v 08 wo 29-12-1400. 

Willelmus zvw Willelmus Bastart van Bucstel beloofde aan Petrus gnd 

                         
39 Zie ← BP 1182 p 133r 02 za 03-07-1400, belofte gedurende 5 jaar, elk jaar 

met Sint-Jan, 10 nieuwe Gelre gulden te betalen en nog 8 nieuwe Gelre 

gulden met Sint-Jan over ?5 jaar. 
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Scampart, tbv Willelmus en Philippus, nkv eerstgenoemde Willelmus, door 

eerstgenoemde Willelmus verwekt bij Ermegardus gnd van Creijenem, een 

n-erfcijns van 25 Hollandse gulden of de waarde, met Pasen te betalen, 

gaande uit alle cijns- en allodiale goederen van eerstgenoemde Willelmus, 

gelegen onder Den Bosch en de villicacio. Zou een van beide kinderen 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de cijns naar de ander. Zouden 

beide kinderen overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de cijns naar 

de naaste erfg van eerstgenoemde Willelmus. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Willelmus of voornoemde Petrus.  

 

Willelmus filius quondam Willelmi Bastart de Bucstel promisit super omnia 

(dg: di) Petro dicto (dg: die Snider) Scampart ad opus Willelmi et 

Philippi puerorum naturalium primodicti Willelmi ab eodem Willelmo 

primodicto et Ermegarde (dg: filia quondam) dicta de Creijenem pariter 

genitorum quod ipse Willelmus primodictus dabit et exsolvet dictis 

Willelmo et Philippo suis pueris naturalibus hereditarium censum XXV 

Hollant gulden seu valorem hereditarie pasche ex omnibus et sin[gulis] 

bonis censualibus et allodialibus primodicti Willelmi quocumque locorum 

infra oppidum de Buscoducis et villicacionem de Busco sitis promittens 

super omnia warandiam tali condicione si contingat aliquem dictorum 

Willelmi et Philippi puerorum naturalium primo[dicti] Willelmi decedere 

absque prole ab huiusmodi decedente genita vel generanda superviva 

remanente extunc dictus census [alteri] eorundem hereditario jure 

devolvetur si vero contingat dictos Willelmum et Philippum ambos decedere 

absque prole legitima [superviva] remanente extunc dictus census post 

obitum eorundem Willelmi et Philippi amborum in hoc eventu ad pr[oximores 

heredes] primodicti Willelmi devolvetur. Testes Bruheze et (dg: ...) Uden 

datum supra. Tradetur littera primodicto Willelmo vel [40dicto Petro].  

 

BP 1182 p 292v 09 wo 29-12-1400. 

Voornoemde Willelmus zvw Willelmus Bastart van Bucstel beloofde aan Petrus 

gnd Scampart, tbv Jacobus en ?Maria, nkv eerstgenoemde Willelmus, door 

eerstgenoemde Willelmus verwekt bij Metta dv Hermannus Sniders, en tbv 

Henricus, ....... en Elizabeth, {p.293} nkv eerstgenoemde Willelmus, door 

eerstgenoemde Willelmus verwekt bij Jutta dv Walterus gnd Barbiers, een 

n-erfcijns van 25 Hollandse gulden of de waarde, met Pasen te betalen, 

gaande uit al zijn cijns- en allodiale goederen, gelegen onder Den Bosch en 

de villicatio. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, 

dan gaat de cijns naar de overlevende kinderen. Zouden alle kinderen 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de cijns naar de naaste erfg 

van eerstgenoemde Willelmus. De brief overhandigen aan eerstgenoemde 

Willelmus of voornoemde Petrus. 

 

Primodictus Willelmus promisit super omnia Petro dicto Scampart ad opus 

Jacobi et ?Marie puerorum natu[ralium primodicti Willelmi ab] eodem 

Willelmo primodicto et Metta filia Hermanni Sniders pariter genit[orum 
?et] ad opus Hen[rici ....... et Eliza] 

 

1182 p.293r. 

 quarta post nativitatis Domini: woensdag 29-12-1400. 

 sabbato post Bonifacii: zaterdag 10-06-1402. 

 quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1400. 

 

BP 1182 p 293r 01 wo 29-12-1400. 

beth puerorum naturalium primodicti Willelmi ab eodem Willelmo primodicto 

et Jutta filia Walteri dicti Barbiers pariter genitorum se daturum et 

soluturum dictis quinque suis pueris naturalibus hereditarium censum XXV 

Hollant gulden seu valorem hereditarie pasche ex omnibus bonis suis 

censualibus et allodialibus quocumque locorum infra oppidum de Busco seu 

                         
40 Aanvulling op basis van BP 1182 p 293r 01. 
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infra villicationem de Busco sitis promittens super omnia et si aliquis 

dictorum quinque puerorum naturalium decessit! sine prole legitima extunc 

dictus census ad alios eorundem supervivos remanentes devolvetur et si 

contingat dictos quinque pueros naturales omnes decedere sine prole 

legitima (dg: su) ab eis seu eorum altero genita vel generanda superviva 

remanente extunc dictus census ad proximores heredes (dg: di) primodicti 

Willelmi devolvetur. Testes datum supra. Tradetur littera primodicto 

Willelmo vel dicto Petro. 

 

BP 1182 p 293r 02 wo 29-12-1400. 

Willelmus van Tefelen beloofde aan Arnoldus zv Henricus van Gheen Even 19 

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

1401) te betalen. 

 

Willelmus de Tefelen promisit super omnia Arnoldo filio Henrici van Gheen 

Even XIX novos Ghelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Bruheze et Coptiten datum quarta post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1182 p 293r 03 wo 29-12-1400. 

Cristina wv Arnoldus gnd Wonder zvw Baudewinus Lijsmoeden, Johannes van den 

Bossche de jongere en Georgius zvw Johannes Rike kramer beloofden aan 

Johannes van Eijndoven zvw Hermannus van Eijndoven 1 pond groten Vlaams 

geld, met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1401), hetzelfde met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1401), hetzelfde met Pinksteren over een jaar 

(zo 14-05-1402), hetzelfde met Sint-Remigius over een jaar (zo 01-10-1402), 

en hetzelfde met Pinksteren over 2 jaar (zo 03-06-1403). 

 

Cristina relicta quondam Arnoldi dicti Wonder filii quondam Baudewini 

Lijsmoeden Johannes van den Bossche junior et Georgius filius quondam 

Johannis Rike institoris promiserunt indivisi super omnia Johanni de 

Eijndoven filio quondam (dg: G) Hermanni de Eijndoven (dg: sedecim 

libras) unam libram grossorum monete Flandrie ad penthecostes proxime 

futurum et tantum ad festum Remigii proxime futurum et tantum a festo 

penthecostes proxime futuro ultra annum et tantum a festo beati Remigii 

proxime futuro ultra annum et tantum a festo penthecostes proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 293r 04 za 10-06-1402. 

Voornoemde Johannes van Eijndoven droeg het voornoemde over aan Ghibo 

Wonder. 

 

Dictus Johannes de Eijndoven premissa supportavit Ghiboni Wonder cum 

litteris et jure. Testes Hubertus et Best datum sabbato post Bonifacii. 

 

BP 1182 p 293r 05 wo 29-12-1400. 

Voornoemde Cristina beloofde voornoemde Johannes van den Bussche en 

Georgius schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Cristina predicta promisit super habita et habenda dictos Johannem (dg: 

Bussch) van den Bussche et Georgium indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 293r 06 do 30-12-1400. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel droeg over 

aan Walterus van Oerle zvw Walterus van Oerle een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

goederen van laatstgenoemde Walterus van Oerle, gnd ten Hazenbossche, in 

Blaerthem Sint-Severinus, welke pacht aan voornoemde Gerardus van Eijcke 
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zvw Henricus Posteel was verkocht door laatstgenoemde Walterus van Oerle. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici 

Posteel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

Walteri de Oerle (dg: fii) dictis communiter ten Hazenbossche sitis in 

parochia sancti Severini in Blaerthem atque ex attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis ubicumque locorum situatis venditam dicto 

Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel a Waltero de Oerle 

predicto prout in litteris hereditarie supportavit Waltero de Oerle filio 

dicti quondam Walteri de Oerle cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Gerardi sui patris deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum 

quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 293r 07 do 30-12-1400. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Henricus van Eijcke een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia habita et habenda #se daturum et 

soluturum# dicto Henrico de Eijcke hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex bonis suis omnibus habitis et habendis promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 293r 08 do 30-12-1400. 

Walterus zvw Walterus van Oerle ev Luijtgardis dvw Walterus gnd Bac van 

Broechoven droeg over aan Rodolphus zv Johannes gnd Voet van Scijnle, tbv 

voornoemde Johannes Voet, een b-erfcijns van 40 schelling geld, die wijlen 

voornoemde Walterus Bac met Sint-Martinus beurde, gaande uit (1) 1 bunder 

beemd, in Schijndel, tussen Gherongius snijder enerzijds en erfg van 

Henricus gnd Ogens anderzijds, (2) ½ dagmaat beemd, ter plaatse gnd die 

Gemeijn Beemde, tussen Heijlwigis dv Robbertus enerzijds en Willelmus van 

den Dike anderzijds, welke bunder en ½ dagmaat voornoemde Walterus Bac in 

cijns had uitgegeven aan voornoemde Johannes Voet voor voornoemde cijns van 

40 schelling voornoemd geld, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Solvit (dg: II Vlee)-msche I plack. 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle maritus et tutor legitimus ut 

asserebat (dg: Luij) Luijtgardis sue uxoris filie quondam Walteri dicti 

Bac de Broechoven hereditarium censum XL solidorum monete quem dictus 

quondam Walterus Bac solvendum habuit hereditarie Martini hyemalis ex 

bonario prati sito in parochia de Scijnle inter hereditatem Gherongi! 

sartoris ex uno et inter hereditatem heredum Henrici dicti O[g]ens ex 

alio atque ex dimidia (dg: bono prati) diurnata sita in loco dicto die 

(dg: Gem) Gemeijn Beemde inter hereditatem Heijlwigis filie Robberti ex 

uno et inter hereditatem Willelmi van den Dike ex alio quas bonarium 

prati et (dg: dim) dimidiam diurnatam prati dictus Walterus (dg: Bac) Bac 

dederat ad censum Johanni dicto Voet de Scijnle scilicet pro dicto censu 

XL solidorum dicte monete prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Rodolpho [fili]o dicti Johannis 

Voe[t] ad opus eiusdem Johannis Voet cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et omnem obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dicti quondam Walteri et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Walteri Bac deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 293r 09 do 30-12-1400. 

Willelmus Coelnere, voor zich en voor zijn vrouw Heijlwigis, maakte bezwaar 

tegen (1) alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door ?Theodericus gnd 
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die Milter ... ... ........, (2) alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan 

door Ghibo van den Broecke van Rijxstel ... ... ........, (3) alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Jacobus van der Heijden van 

Sint-Oedenrode met zijn goederen, (4) alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes Buekentop zv Rutgherus met zijn goederen, (5) alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Walterus 

W....... .... ...oerle. 

 

Willelmus Coelnere tam pro se quam pro Heijlwige sua uxore omnes 

vendiciones et alienaciones factas per ?Theodericum dictum die Milter 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... [omnes] 

vendiciones et alienaciones factas per Ghibonem van den Broecke de 

Rijxste[l] ....... ....... ....... atque omnes et singulas vendiciones et 

alienaciones factas per Jacobum van der Heijden de Rode sancte Ode cum 

bonis su[is quibuscumque atque omnes vendiciones] et alienaciones factas 

per Johannem Buekentop filium Rutgheri cum bonis suis quibuscumque atque 

omnes et si[ngulas vendiciones et alienaciones] factas cum bonis 

quibuscumque quondam Wa[lteri] W....... .... ...oerle ....... ....... 

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

 

1182 p.294v. 

 quinta post Marcelli: donderdag 20-01-1401. 

 quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1400. 

 secunda post epiphanije: maandag 10-01-1401. 

 

BP 1182 p 294v 01 do 20-01-1401. 

Godefridus van Arkel zv Theodericus gnd Storme verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

+ {Met haal in margine sinistra verbonden met BP 1182 p 294v 03}. 

Godefridus de Arkel filius Theoderici dicti Storme prebuit et alter 

cessit et reportavit. Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post 

Marcelli. 

 

BP 1182 p 294v 02 do 30-12-1400. 

Heijlwigis dvw Mathijas gnd Mersman en haar schoonzoon Henricus van Megen 

verkochten aan Johannes zv Johannes die Moelner hun deel in een hofstad met 

gebouwen en tuin, onder de vrijdom van Oisterwijk, tussen Bruijstinus van 

Oesterwijc enerzijds en Lambertus gnd des Papen en Walterus gnd die Bever 

anderzijds. 

 

Heijlwigis filia quondam Mathije dicti (dg: H) Mersman cum tutore et 

Henricus de Megen eius gener totam partem et omne jus eis competentes in 

quodam domistadio #et orto# sito infra libertatem de Oesterwijc inter 

hereditatem Bruijstini de Oesterwijc ex uno et inter hereditatem Lamberti 

dicti des Papen et Walteri dicti die Bever ex alio et in edificiis supra 

premissa consistentibus ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) 

#vendiderunt# Johanni (dg: die Moelner) filio Johannis die Moelner (dg: 

pro) cum omnibus litteris et jure promittentes cum tutore (dg: super) 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Goes et Neijnsel datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 294v 03 do 30-12-1400. 

Godefridus van Arkel zv Theodericus Storme vernaderde in aanwezigheid. 

 

-. {Met haal in margine sinistra verbonden met BP 1182 p 294v 01; en via 

verticale haal verboden met BP 1182 p 294v 07}. 

Godefridus de Arkel filius Theoderici Storme prebuit (dg: et reportavit 

testes datum supra) in presentia. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 294v 04 ma 10-01-1401. 

En Willelmus Loijer vernaderde in afwezigheid van voornoemde koper. 

 

Et Willelmus Loijer in absentia dicti emptoris prebuit. Testes Goeswinus 

et Jorden datum secunda post epiphanije. 

 

BP 1182 p 294v 05 do 30-12-1400. 

Akerinus zvw Johannes Wouters soen droeg over aan Theodericus Buekentop 

priester, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Theodericus, (1) een hofstad met 

gebouwen, in Kessel, tussen wijlen Metta Peters en Cristina dv Udo 

enerzijds en wijlen Hilla dvw Johannes gnd Vriesen, eertijds Kerisius van 

Kessel, anderzijds, (2) een hofstad, huis, en ?visvijver gnd berch, in 

Kessel, tussen Arnoldus van Vech.. enerzijds en Johannes Kempennarts 

anderzijds. 

 

Akerinus filius quondam Johannis Wouters soen quoddam domistadium situm 

in parochia de Kessel inter hereditatem #quondam# Mette Peters et 

Cristine filie Udonis ex uno et inter hereditatem (dg: ?Hi) #quondam# 

Hille filie #quondam# Johannis dicti Vriesen que fuerat (dg: Ker) Kerisii 

de Kessel ex alio #cum edificiis in dicto domistadio consistentibus# {in 

margine sinistra: atque domistadium domum et vivarium dictum berch sitos 

in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi de (dg: ?K) Vech.. ex uno et 

inter hereditatem Johannis Kempennarts ex alio} ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Theoderico filio naturali domini) Theoderici (dg: ?sm) 

Buekentop presbitri (dg: promittens super omnia ratam) ad opus sui et ad 

opus Theoderici sui filii naturalis promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus dominus 

Theodericus dictum domistadium cum suis edificiis integraliter quoad 

vixerit possidebit post eius decessum ad dictum Theodericum eius filium 

naturalem hereditario jure devolvendum. Testes (dg: datum supra) 

Goeswinus et Neijnsel datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 294v 06 do 30-12-1400. 

Willelmus van Tuernout mesmaker verkocht aan Hermannus gnd Nouden zvw 

Arnoldus die Ridder van Berkel (dg: een lijfrente) {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Willelmus de Tuernout cultellifex legitime vendidit Hermanno dicto Nouden 

filio quondam Arnoldi die Ridder de Berkel (dg: vitalem pensionem). 

 

BP 1182 p 294v 7 do 20-01-1401. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Moelner droeg voornoemde delen over aan 

Walterus zv Bruijstinus Jans soen, tbv voornoemde Bruijstinus. 

 

+. {Via + in margine sinistra en verticale haal verboden met BP 1182 p 

294v 03}. 

Dictus Johannes filius quondam Johannis Moelner dictas partem et jus 

supportavit Waltero filio Bruijstini Jans soen ad opus eiusdem Bruijstini 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goeswinus et Jorden dartum quinta post Marcelli. 

 

BP 1182 p 294v 08 do 30-12-1400. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1182 p 294v 09 do 30-12-1400. 

Hermannus gnd Wijt zvw Wijtmannus gnd Loijer en zijn kinderen Wijtmannus, 

Gerardus en Aleijdis gaven uit aan Johannes zvw Theodericus die Wolf een 

stuk land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Engbertus van den 

Eijnde enerzijds en Hessello gnd Goebels anderzijds, met een eind strekkend 

aan de waterlaat aldaar, samen met een deel van de waterlaat, zoals deze 

waterlaat gelegen is tussen voornoemd stuk land en de wal gnd den Hogen 
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Oever van de waterlaat behorend aan voornoemde Hermannus; de uitgifte 

geschiedde voor 1 oude groot aan de hertog en thans voor een n-erfpacht van 

26 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis op het onderpand te 

leveren, aan eerstgenoemde Hermannus zolang hij leeft, en daarna aan zijn 

voornoemde drie kinderen en Johannes zv eerstgenoemde Hermannus. Voornoemde 

Johannes minderjarige zv Hermannus zal, zodra hij meerderjarig is, met deze 

uitgave instemmen. Slechts op te geven met 26 lopen rogge, maat van 

Oisterwijk, en 10 Hollandse gulden. Het water zal altijd zijn loop hebben 

zoals dat hoort. 

 

Hermannus dictus Wijt filius quondam Wijtmanni dicti Loijer Wijtmannus 

Gerardus (dg: Hermannus) Aleijdis et (dg: Mechtildis) eius liberi cum 

tutore peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel inter hereditatem Engberti van den Eijnde ex uno et inter 

hereditatem Hessellonis dicti Goebels ex alio (dg: ut prout ibid) 

tendentem cum uno fine ad aqueductum ibidem et cum parte eiusdem 

aqueductus (dg: que pro) prout huiusmodi pars dicti aqueductus sita est 

inter dictam (dg: parte) peciam (dg: per) terre et inter vallum dictum 

(dg: werf hid) dictum den Hogen Oever dicti aqueductus (dg: qui) qui 

vallus dictus Hoeghe! situs est ab alio latere dicti aqueductus et 

spectat ad dictum Hermannum ut dicebat dederunt ad hereditarium pactum 

Johanni filio quondam Theoderici die Wolf ab eodem hereditarie 

possidendam (dg: pro hereditaria paccione XXVI) pro (dg: here) uno grosso 

antiquo domino nostro duci exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione XXVI lopinorum siliginis mensure de (dg: Bus) 

Oesterwijc danda (dg: sibi ab alio h) primodicto (dg: Herman) Hermanno 

integraliter quoad vixerit et post eius decessum dictis (quinque) 

#tribus# liberis et Johanni filio primodicti Hermanni ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictam peciam terre tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter) et quod ipsi dictum Johannem filium 

primodicti Hermanni quamcito ad annos pubertatis pervenerit dicte 

donacioni ad pactum facient consentire et perpetue ratam servare [et 

alter] repromisit et non resignabit nisi cum XXVI lopinis siliginis dicte 

mensure et cum decem Hollant gulden primodicto Hermanno et dictis suis 

liberis semel dandis et exsolvendis ab alio tali condicione quod aqua 

perpetue habebit suum transitum prout aqua ibidem de jure transire et 

currere tenetur annuatim. 

 

BP 1182 p 294v 10 do 30-12-1400. 

Henricus van Laerhoven zvw Nijcholaus van Laerhoven verkocht aan Walterus 

Bac zvw Johannes Glavijman de helft in 1½ bunder beemd, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd die Moerdonc, tussen Henricus Loijart enerzijds en kinderen gnd 

Nudekens Kijnderen anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft behorend aan Gobelinus van den Berghe en zijn kinderen, deze 

helft belast met 11½ ....... nieuwe cijns aan de hertog. 

 

Henricus de Laerhoven filius quondam Nijcholai de Laerhoven (dg: peciam 

prati sitam in parochia de Hel) medietatem ad se spectantem [in] uno et 

dimidio bonariis prati sitis in parochia de Helvoert in loco dicto die 

Moerdonc inter hereditatem Henrici Loijart ex uno [et] inter hereditatem 

liberorum dictorum Nudekens Kijnderen ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem (dg: ad) spectantem ad Gobelinum van 

den Berghe et eius liberos (dg: .. di) dictorum unius et dimidii 

bonariorum prati prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

Waltero Bac filio quondam Johannis Glavijman promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: X) 

XI et di[midio] ....... novi census domino nostro ducti ex dicta 

medietate de jure solvendis. Testes Jorden et Neijnsel datum quinta post 

nativitatis Domini. 
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BP 1182 p 294v 11 do 30-12-1400. 

Voornoemde Walterus Bac beloofde aan Henricus van Laerhoven zvw Nijcholaus 

van Laerhoven een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Oisterwijk, op het 

leven van Heijlwigis ....... ....... Johannes van Luijssel, met Sint-

Andreas in Oisterwijk te leveren, gaande uit voornoemde helft van de 1½ 

bunder beemd en uit alle erfelijke goederen van voornoemde Walterus Bac. 

 

Solvit. 

Dictus Walterus Bac promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Henrico de Laerhoven filio quondam Nijcho[ai de L]aerhoven 

annuam et vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: B) 

Oesterwijc anno quolibet ad [vitam] Heijlwigis ....... ....... ....... 

quondam Johannis de Luijssel et non ultra Andree et in Oesterwijc 

tradendam ex dicta medietate [unius et dimidii bonariorum] prati [atque] 

de et ex omnibus et singulis hereditariis bonis dicti (dg: W.) Walteri 

Bac habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

....... ....... ....... ....... tali condicione quod cum dicta Heijlwigis 

mortua fuerit erit quitus etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 294v 12 do 30-12-1400. 

{Deels vervaagd of afgescheurd}. 

Walterus zvw Walterus gnd die Gheijster droeg over aan ....... ....... de 

helft van een huis, tuin en aangelegen erfgoed, ....... ....... Moergestel, 

tussen erfgoed gnd ....... Acker behorend aan ?Walterus ....... ....... 

....... ....... ....... behorend aan de investiet van de kerk van Gestel 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk huis, tuin ....... ....... 

....... ....... ....... ?Walterus verworven had van Arnoldus ....... 

........ 

 

Walterus filius quondam Walteri dicti (dg: G) die Gheijster medietatem 

(dg: .....) domus et orti et hereditat[is] sibi adia[centis] ....... 

....... ....... ....... Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem dictam 

communiter ....... Acker ad ?Walterum ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... spectantem ad investitum ecclesie de 

Ghestel ex uno et inter communem plateam ex alio quos domum or[tum] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ?Walterus erga 

Arnoldum ....... ....... ....... ....... ....... ....... hereditarie 

supportavit ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

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

 

1182 p.295r. 

 quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1400. 

 

BP 1182 p 295r 01 do 30-12-1400. 

Heijmericus zvw Lambertus van Brabant en Johannes van der Graft zvw 

Godefridus van der Graft beloofden aan Willelmus van Gheffen 22 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1401) te betalen. 

 

(dg: Heij) Heijmericus filius quondam Lamberti de Brabant et Johannes van 

der Graft filius quondam Godefridi van der Graft promiserunt indivisi 

super omnia Willelmo de Gheffen XXII Hollant gulden monete comitis 

Willelmi seu (dg: Wi) valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes Goeswinus et Neijnsel datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 295r 02 do 30-12-1400. 

Johannes Wellens soen van Yssche verkocht aan Nijcholaus zv Johannes gnd 

Boudens soen 1 hont land, in Herlaer, ter plaatse gnd Bellenbroec, tussen 

voornoemde Nijcholaus zv Johannes Boudens soen enerzijds en Wautgherus 

Ludens soen en Godefridus zv Johannes Marcelijs soen anderzijds. 
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Johannes Wellens soen de Yssche unum hont terre situm in (dg: parochia) 

territorio de Herlaer in loco dicto Bellenbroec inter hereditatem 

Nijcholai filii Johannis dicti Boudens soen ex uno et inter hereditatem 

(dg: Walteri) #Wautgheri# Ludens soen et Godefridi (dg: sui soro) filii 

Johannis Marcelijs soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Nijcholao filio Johannis Boudens soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 295r 03 do 30-12-1400. 

Arnoldus, Johannes en Hilla, kvw Nijcholaus zvw Ghibo van der Heijden, 

verkochten aan hun broer Ghiselbertus ¾ deel in een huis, hofstad en tuin, 

in Dinther, naast de heide, tussen erfgoed gnd die Kuijcsche Hoeve behorend 

aan Hubertus Machiels soen enerzijds en erfgoed gnd die Heelsche Hoeve 

anderzijds, geheel het huis, de hofstad en de tuin belast met 17 penning 

gemeen paijment en 13 penning gemeen paijment. 

 

Arnoldus et Johannes et Hilla liberi quondam Nijcholai filii quondam 

Ghibonis van der Heijden cum tutore (dg: quandam) #tres quartas partes ad 

se spectantes in# domo domistadio et orto sitis in parochia de Dijnter 

juxta mericam inter hereditatem dictam die Kuijcsche Hoeve spectantem ad 

Hubertum Machiels soen ex uno et inter hereditatem dictam die Heelsche 

Hoeve ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiselberto suo fratri 

promittentes cum tutore (dg: w) indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis decem et septem denariis communis 

pagamenti et XIII denariis communis pagamenti ex dictis #integris# domo 

domistadio et orto de jure solvendis annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 295r 04 do 30-12-1400. 

Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout gaf uit aan Willelmus zvw Heijnmannus 

van der Donc (1) een stuk land, in Beek bij Arle, tussen Johannes zvw 

voornoemde Hubertus van Lijeshout enerzijds en Wautgherus gnd Wauthem zv 

Nijcholaus van Rode Acker anderzijds, (2) 1/7 deel in een huis en tuin met 

aangelegen erfgoederen, in Lieshout, tussen Ludovicus gnd Lode zvw 

Theodericus van den Broec enerzijds en erfgoed gnd den Gemeijnen Raem 

behorend aan het huis van Lieshout anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 30 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen. 

 

Hubertus filius quondam Huberti de Lijeshout (dg: duas pecias terre 

quarum una) #peciam terre sitam# in parochia de (dg: Lijeshout) #Beke 

prope Arle# inter hereditatem Johannis filii dicti quondam Huberti de 

Lijeshout ex uno et inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem filii (dg: 

quondam) Nijcholai de Rode Acker ex alio (dg: et altera) atque septimam 

partem ad se spectantem in (dg: pe) domo et orto cum hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Lijeshout inter hereditatem (dg: Lo) 

Ludovici dicti Lode filii quondam Theoderici van den Broec ex uno et 

inter hereditatem dictam den Gemeijnen Raem spectantem ad domum de 

Lijeshout ex alio ut dicebat (dg: dederunt) dedit ad hereditarium censum 

Willelmo filio quondam Heijnmanni van der Donc ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu dominorum fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu XXX solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 295r 05 do 30-12-1400. 

Willelmus zvw Heijnmannus van der Donc droeg over aan Hubertus zvw Hubertus 

van Lijeshout (1) 1/7 deel in een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen Johannes 

van Lijnter enerzijds en Johannes zvw Hubertus van Lijeshout anderzijds, 

(2) 1/7 deel in een erfgoed van wijlen voornoemde Hubertus van Lijeshout, 



Bosch’ Protocol jaar 1400 08. 131 

in Herlaer, tussen verschillende naburen van Griensven enerzijds en 

Mijchael van Espdonc en Johannes Bogart anderzijds, belast met de cijns aan 

de vicarius of priester van Gestel bij Herlaer. 

 

Willelmus filius quondam Heijnmanni van der Donc septimam partem ad se 

spectantem in domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Griensvenne inter hereditatem 

Johannis de Lijnter ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Huberti de Lijeshout ex alio atque septimam partem ad se spectantem in 

hereditate dicti quondam Huberti de (dg: Lij) Lijeshout sita in 

territorio de Herlaer inter (dg: libertatem) hereditates (dg: v) 

diversorum #vicinorum# de Griensvenne ex uno et inter hereditatem 

Mijchaelis de Espdonc et Johannis Bogart ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Huberto filio quondam Huberti de Lijeshout promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu (dg: investi) 

vicario seu presbitro de Ghestel prope Herlaer exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 295r 06 do 30-12-1400. 

Reijnerus Bernts soen van Groot Lith verkocht aan Theodericus nzvw Gerardus 

Uden soen van Tefelen een n-erfcijns van 5 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, voor het eerst 

over een jaar (do 22-02-1402), gaande uit (1) een hofstad en huizen, in Den 

Bosch, aan de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, achter 

aldaar in een erfgoed van wijlen Johannes van Neijnsel, tussen erfgoed van 

Nijcholaus van Os enerzijds en erfgoed van Elizabeth wv Arnoldus Berwout 

anderzijds, (2) een kamp, 2½ morgen groot, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

op den Hoevel, tussen Florencius zvw Henricus Rodekens enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, met een eind strekkend aan de sloot gnd die Dercx 

Graft en met het andere eind aan Willelmus Balijart. 

 

Reijnerus Bernts soen de Magno Lijt hereditarie vendidit Theoderico filio 

naturali quondam Gerardi Uden soen de Tefelen hereditarium censum quinque 

Hollant gulden monete (dg: comitis) comitis (dg: Hol) Willelmi seu 

valorem solvendum hereditarie (dg: l) Petri ad (dg: vincula et pro) 

cathedram et primo termino a festo Petri ad cathedram proxime futuro 

ultra annum ex (dg: d qu) quodam domistadio et domibus (dg: super) sitis 

in Busco (dg: ultra ponte) ad vicum Hijnthamensem ultra pontem domini 

Gheerlaci retrorsum ibidem in hereditate quondam Johannis de Neijnsel 

inter hereditatem Nijch[olai] de (dg: Os) Os ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth (dg: u) relicte quondam Arnoldi Berwout ex alio atque ex quodam 

campo duo et dimidium (dg: iugerib) jugera terre continente (dg: sito) 

dicti venditoris sito in parochia de Groet Lijt ad locum dictum op den 

Hoevel inter hereditatem Florencii filii quondam Henrici Rodekens ex uno 

et inter communem stegam ex alio tendente cum uno fine ad fossatum dictum 

die Dercx Graft et cum reliquo fine [ad] hereditatem Willelmi Balija[rt] 

(?dg: ex alio) promittens super omnia warandiam pro premissis et 

sufficientem facere. Testes Goes et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 295r 07 do 30-12-1400. 

Egidius zvw Egidius Zeghers soen van Oerscot verkocht aan mr Bodo van 

Zanthen, tbv zijn dochter Sweneldis, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en 

tuin in Oirschot {niet afgewerkt contract41}. 

 

Egidius filius quondam Egidii Zeghers soen de Oerscot legitime vendidit 

magistro Bodoni de Zanthen ad opus Sweneldis sue filie vitalem pensionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dicte Sweneldis et non ultra Martini [et in] Busco tradendam ex 

                         
41 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 296v 03 do 30-12-1400. 
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domo et orto sitis in parochia de Oerscot. 

 

BP 1182 p 295r 08 do 30-12-1400. 

En hij kan terugkopen gedurende 8 jaar, na Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 

22-02-1401) met ?70 Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde, de cijns 

van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld 

in ....... in aanwezigheid van ....... ....... van Best, Nijcholaus ....... 

zv Arnoldus, ?Henricus ....... ....... 

 

{Hoort kennelijk bij BP 1182 p 295r 06}. 

[Et poterit redimere ad] spacium octo annorum (dg: int) post festum Petri 

ad cathedram proxime futurum sine medio sequentium semper dictis octo 

[annis durantibus] cum ?septuaginta Hollant gulden dicte monete seu 

valorem et cum censu anni redempcionis et cum arrestadiis etc ....... 

....... ....... ....... ....... de Best Nijcholao ....... filio Arnoldi 
?Henrico ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

testibus datum anno nativitatis Domini M CC[CC] index ....... ....... 

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

 

1182 p.296v. 

 quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1400. 

 

BP 1182 p 296v 01 do 30-12-1400. 

Rodolphus zvw Godescalcus gnd Roesmont droeg over aan Margareta van 

Oerscot, tbv haar en haar kinderen Godefridus en Johanna, bij haar verwekt 

door wijlen Godefridus van Derentheren, een b-erfcijns van 12 Hollandse 

gulden of ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde Margareta van 

Oerscot beloofd42 had met Sint-Jan te betalen aan voornoemde Rodolphus, 

gaande uit de helft met ondergrond van een kamer in Den Bosch, aan de 

Markt, voor het kerkhof van het klooster van de Minderbroeders, tussen de 

kamer van Johannes gnd Yoede enerzijds en de kamer van Danijel gnd Roesmont 

anderzijds. Margareta zal de cijns hebben zolang ze leeft en na haar 

overlijden gaat de cijns naar haar kinderen. Zouden die kinderen overlijden 

zonder wettig nageslacht dan gaat de cijns, als zij die niet verkocht 

zouden hebben, naar een gasthuis, waarvan wijlen voornoemde Godefridus van 

Derenteren in zijn testament had bepaald dat dat gesticht moest worden ter 

ere van Sint-Antonius. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci (dg: Ro) dicti Roesmont hereditarium 

censum duodecim florenorum aureorum communiter gulden vocatorum monete 

Hollandie boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Margareta de Oerscot promisit se daturam et soluturam dicto 

Rodolpho hereditarie nativitatis Johannis ex medietate cum eius fundo 

cuiusdam camere site in Buscoducis ad forum ante cijmitherium conventus 

fratrum minorum inter cameram Johannis dicti Yoede ex uno et inter 
!hereditatem cameram Danijelis d[icti] Roesmont ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit dicte Margarete de (dg: Rode) #Oerscot# ad opus 

eiusdem Margarete et ad opus Godefridi et (dg: Johannis) Johanne 

liberorum suorum ab eadem (dg: Gu) Margareta et quondam Godefrido de 

Derentheren pariter genitorum cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

(dg: dicta) dicta Margareta dictum censum integraliter quoad vixerit 

possidebit post eius decessum ad dictos Godefridum et Johannam eius 

liberos hereditarie devolvendum hoc eciam addito si contingat dictos 

Godefridum et Johannam decedere absque prole legitima ab eis vel eorum 

altero generanda superviva (dg: v) remanente et antequam (dg: ..) dicti 

Godefridus et Johanna dictum censum vendiderint et alienaverint extunc 

dictus census devolvetur et succedet post obitum dictorum Margarete et 

                         
42 Zie ← BP 1179 p 165r 07 di 25-06-1392, uitgifte van de helft van de kamer 

voor de cijns. 
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Godefridi et Johanne suorum liberorum ad (dg: h) quoddam hospitale quod 

dictus quondam Godefridus de Derenteren ordinavit in suo testamento in 

honore sancti Antonii funda[ndum] ut dicebat. Testes Goes et Neijnsel 

datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 296v 02 do 30-12-1400. 

Henricus Bac zvw Godefridus Roesmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bac filius quondam Godefridi Roesmont prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 296v 03 do 30-12-1400. 

Egidius zvw Egidius gnd Zeghers soen van Oerscot en zijn zoon Heijmericus 

verkochten aan mr Bodo van Zanthen, tbv zijn dochter Sweneldis, een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Straten, tussen Jordanus Everaets enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met 2 schelling gemeen paijment en 2 kapoenen, (2) ½ bunder 

beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd die Hegedonc, tussen Petrus gnd 

Heijmerics enerzijds en Johannes gnd die Geroolmaker anderzijds, deze ½ 

bunder reeds belast met ¼ oude groot. 

 

Egidius filius quondam Egidii dicti Zeghers soen de Oerscot #et 

Heijmericus eius filius# legitime vendiderunt magistro Bodoni de Zanthen 

ad opus Sweneldis sue filie annuam et vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

Sweneldis et non ultra Martini [et in] Busco tradendam ex domo et orto 

sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Straten inter hereditatem 

Jordani Everaets ex uno et inter communem plateam ex alio item ex dimidio 

bonario prati sito in dicta parochia ad locum dictum die Hegedonc inter 

hereditatem Petri dicti (dg: H) Heijmerics ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti die Geroolmaker ex alio ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus solidis communis pagamenti et duobus caponibus ex dictis domo et 

orto et quarta parte unius grossi antiqui ex dicto (dg: du) dimidio 

bonario prati prius solvendis et sufficientem facere et cum dicta 

Sweneldis mortua fuerit etc. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 296v 04 do 30-12-1400. 

(dg: Walterus Potteij: ¾ deel dat aan Theodericus zvw). 

 

(dg: #Walter# Walterus Potteij tres quartas partes que ad Theodericum 

filium quondam). 

 

BP 1182 p 296v 05 do 30-12-1400. 

Johannes en Elizabeth, kvw Johannes Monijns ketelaar, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Theodericus 

van den Ronnen, verklaarden ontvangen te hebben van Johannes Koijt en 

Johannes van de Kelder (1) alle goederen die aan hen behoren, die Aleijdis 

van Colen wv voornoemde Johannes Monijns onder zich had, (2) alle goederen 

die wijlen voornoemde Johannes Monijns en Aleijdis van Colen aan hen in hun 

testamenten hadden vermaakt. Ze beloofden de goederen van wijlen voornoemde 

Aleijdis van Colen en haar erfg en executores nimmer hierop aan te spreken. 

 

Johannes et Elizabeth liberi quondam Johannis Monijns cacabarii #ab eodem 

et quondam Aleijde (dg: -s) uxore sua filia quondam Theoderici van den 

Ronnen pariter geniti# cum tutore palam recognoverunt se recepisse et 

levasse a Johanne Koijt et Johanne de Penu omnia et singula bona #ad se 

spectantia# que Aleijdis de Colen relicta eiusdem quondam Johannis 

Monijns sub se et penes se habuit et omnia bona que dictus quondam 

Johannes Monijns et Aleijdis de Colen seu eorum alter dictis (dg: Al) 
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Johanni et Aleijdi in suis testamentis legaverant ut dicebant 

promittentes cum tutore super omnia ratam servare et bona quecumque dicte 

quondam Aleijdis de Colen et heredes et executores eiusdem quondam 

Aleijdis de Colen numquam impetere occacione premissorum ac inde 

emergentium in judicio spirituali vel seculari aut alias quovis modo. 

Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 296v 06 do 30-12-1400. 

Aleijdis dvw Everardus gnd Wouters soen droeg over aan Ghisbertus zvw 

Willelmus van den Brekelen het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden 

van haar voornoemde vader Everardus, resp. aan haar zal komen na overlijden 

van haar moeder Aleijdis, in een huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, 

tussen Ghibo Keijot enerzijds en Ghibo die Wert anderzijds, strekkend vanaf 

de plaats gnd Hoevel achterwaarts tot aan het water gnd die Dommel. 

 

Aleijdis filia quondam Everardi dicti Wouters soen cum tutore totam 

partem et omne jus sibi de morte dicti quondam Everardi sui patris 

successione advolutas et post mortem Aleijdis matris primodicte Aleijdis 

successione advolvendas in domo [et] orto sitis in parochia de Gestel 

prope Herlaer inter hereditatem Ghibonis Keijot ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis die Wert ex alio tendentibus a loco dicto Hoevel 

retrorsum ad aquam dictam die Dommel ut dicebat hereditarie supportavit 

Ghisberto filio quondam Willelmi van den Brekelen promittens cum tutore 

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

datum supra. 

 

BP 1182 p 296v 07 do 30-12-1400. 

Egidius Wouters soen ev Elizabeth dvw Hermannus Teijen soen droeg over aan 

Petrus zvw voornoemde Hermannus Teijen alle goederen, die aan hem en zijn 

voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden van Robbertus Peters soen, 

gelegen ....... ........ 

 

Egidius Wouters soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Hermanni Teijen soen omnia bona sibi et [dicte] sue uxori 

de morte quondam Robberti Peters soen successione advoluta quocumque 

locorum ?infra ....... ....... consistentia s[ive sita] hereditarie 

supportavit Petro filio dicti quondam Hermanni Teijen promittens super 

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

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

 

BP 1182 p 296v 08 do 30-12-1400. 

Johannes Rover zvw Hermannus die Dijet droeg over aan Johannes Peters soen 

van Zoemeren alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Hermannus, gelegen in Schijndel. 

 

Johannes Rover filius quondam Hermanni die Dijet omnia bona sibi de morte 

dicti quondam Hermanni sui patris [successione advoluta quocumque] 

locorum [in parochia de] Scijnle consistentia sive sita hereditarie 

supportavit Johanni Peters soen de Zoemeren promittens ....... ....... 

....... ....... ....... ....... [Testes] datum supra. 

 

 


