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1182 p.400v. 

 sexta post misericordie: vrijdag 22-04-1401. 

 sabbato post misericordie: zaterdag 23-04-1401. 

 quarta post cantate: woensdag 04-05-1401. 

 quinta post cantate: donderdag 05-05-1401. 

 

BP 1182 p 401r 01 vr 22-04-1401. 

Henricus zvw Ghibo van Haren beloofde aan de broers Sijmon en Johannes gnd 

van Ghewanden 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1401) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Ghibonis de Haren promisit super habita et 

habenda Sijmoni et Johanni dictis de Ghewanden fratribus quinquaginta 

novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum. Testes Goess 

et Neijnsel datum sexta post miam. 

 

BP 1182 p 401r 02 vr 22-04-1401. 

Nijcholaus van der Koeveringen zvw Johannes gnd Scant verkocht aan 

Elizabeth van Keeldonc dvw Albertus gnd Ketellere een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

stuk land gnd {niet afgewerkt contract}. 

 

Nijcholaus van der Koeveringen filius quondam Johannis dicti Scant 

legitime vendidit Elizabeth (dg: va) van Keeldonc filie quondam Alberti 

dicti Ketellere vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta. 

 

BP 1182 p 401r 03 za 23-04-1401. 

Johannes en Margareta, kvw Johannes van Helmont snijder, en Johannes die 

Rijc zvw Walterus Rijc ev Jutta dvw voornoemde Johannes van Helmont maakten 

een erfdeling van goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Johanna dvw voornoemde Johannes van Helmont. 

Voornoemde Margareta kreeg (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Brake, 5 

lopen rogge maat van Erp groot, in Erp, ter plaatse gnd Heze, tussen 

Johannes gnd Rovers soen enerzijds en Johannes van Loe bv Arnoldus zvw 

Johannes van Loe van Erpe anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Johanna 

dvw Johannes van Helmont gekocht1 had van voornoemde Arnoldus zvw Johannes 

van Loe van Erpe. 

Eerstgenoemde Johannes en Johannes Rijc kregen (2) een b-erfcijns van 6 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, tussen erfgoed van Wellinus 

Scilders enerzijds en het vleeshuis en gewanthuis anderzijds, welke cijns 

wijlen voornoemde Johanna dvw Johannes van Helmont verworven2 had van 

Engbertus gnd Ludinc zvw Jacobus van Uden ev Mechtildis dvw Johannes Steen 

ketelaar, (3) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 3 pond 7 

schelling b-erfcijns uit een huis en erf in Den Bosch, op de hoek van de 

Kerkstraat, tussen deze hoek enerzijds en erfgoed van Arnoldus Noude 

handschoenmaker anderzijds, welke cijns3 van 20 schelling wijlen voornoemde 

Johanna dvw Johannes van Helmont verworven had van Elizabeth wv Jacobus van 

Uden, (4) ¼ deel, dat behoorde aan wijlen voornoemde Johanna dvw Johannes 

                         
1 Zie ← BP 1179 p 614v 09 wo 29-10-1393, verkoop van de erfpacht. 
2 Zie ← BP 1179 p 317r 03 wo 22-11-1391, overdracht van de erfcijns. 
3 Zie ← BP 1175 f 172v 12 do 08-02-1369, verkoop van de erfcijns van 20 

schelling aan Elizabeth wv Jacobus van Uden. 
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van Helmont, in een b-erfcijns4 van 4 pond voornoemd geld, die Henricus gnd 

Colen beloofd had aan Johannes gnd Juijgart riemmaker szvw Johannes van 

Megen perkamentmaker, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis, erf, tuin en geheel erfgoed, die waren 

van Johannes van Megen en nu behoren aan voornoemde Henricus Colen, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, tussen 

erfgoed van Everardus van den Water enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Henricus Colen anderzijds, welke cijns van 4 pond wijlen voornoemde 

Johannes van Helmont snijder gekocht had van voornoemde Johannes Juijgart, 

en welk ¼ deel nu aan hen behoort. Voornoemde Margareta zal al haar 

minderjarige kinderen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand laten doen. 

Zouden echter die kinderen niet willen instemmen met de erfdeling en geen 

afstand willen doen dan zullen eerstgenoemde Johannes en Johannes Rijc 2/3 

deel verkrijgen van voornoemde pacht van 1 mud rogge, niet tegenstaande 

deze deling. 

 

Tradetur. 

(dg: Margareta filia) #Johannes et Margareta liberi# quondam Johannis de 

Helmont sartoris cum tutore Johannes die Rijc filius quondam Walteri Rijc 

maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

de Helmont palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse 

de quibusdam bonis eis de morte quondam Johanne filie dicti quondam 

Johannis de Helmont successione advolutis ut dicebant mediante qua 

divisione hereditaria paccio (dg: uni) unius modii siliginis mensure de 

Buscoducis solvenda hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre dicta 

die Brake quinque lopinos siliginis mensure de Erpe in semine capiente 

sita in parochia de (dg: Erpe ad locum) Erpe ad locum dictum Heze inter 

hereditatem Johannis dicti Rovers soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Loe (dg: filii quo) fratris Arnoldi filii quondam Johannis de 

Loe de Erpe ex alio quam paccionem dicta quondam Johanna filia quondam 

dicti Johannis de Helmont erga dictum Arnoldum filium quondam Johannis de 

Loe de Erpe emendo acquisierat prout in litteris dicte Margarete cessit 

in parte! ut alii (dg: -s) recognoverunt super quibus et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et dampna equaliter 

portabunt si evincetur aut si dictum contrapignus dimitteretur aut 

resignaretur etc et mediante qua divisione hereditarius census sex 

librarum monete solvendus hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Buscoducis inter hereditatem Wellini 

Scilders ex uno et inter macellum et domum pannorum ex alio quem censum 

sex librarum dicta quondam Johanna filia quondam Johannis de Helmont erga 

Engbertum dictum Ludinc filium quondam Jacobi de Uden maritum et tutorem 

legitimum Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis Steen cacabarii 

(dg: q) acquisierat prout in litteris atque hereditarius census viginti 

solidorum monete predicte solvendus hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini solvendus hereditarie ex tribus libris et septem solidis 

hereditarii census solvendis hereditarie !in domo et area sita in 

Buscoducis supra (dg: conum vicum) #conum# vici ecclesie inter eundem 

vicum ecclesie ex uno et inter hereditatem Arnoldi Noude cijrothecarii 

(dg: ex alio) quem censum XX solidorum dicta quondam Johanna filia 

quondam Johannis de (dg: Herlaer) Helmont erga Elizabeth (dg: resignavit) 

relictam quondam Jacobi de Uden (dg: qu supportavit acquisierat ut 

dicebant prout in litteris dicto Johanni Rijc cessit in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittens cum tutore ratam servare et 

damona equaliter portabunt) atque quarta pars que #ad# dictam quondam 

Johannam filiam quondam Johannis de Helmont (dg: de mo) spectabat in 

hereditario censu quatuor librarum dicte monete quem Henricus dictus 

Colen promisit se daturum et soluturum Johanni dicto Juijgart 

corrigiatori ge#nero quondam Johannis de Megen parganificis# hereditarie 

                         
4 Zie ← BP 1180 p 152v 01 do 12-03-1394, overdracht van de helft in 

waarschijnlijk deze erfcijns van 4 pond aan Jutta dvw Johannes van Helmont. 
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mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area (et or) orto atque 

tota hereditate qui fuerant Johannis de Megen (dg: iunc) nunc ad dictum 

Henricum Colen spectantibus sitis in Busco in vico Hijnthamensi ultra 

pontem domini Gheerlaci inter hereditatem Everardi van den (dg: Water) 

Water ex uno et inter (dg: he) hereditatem eiusdem Henrici Colen ex alio 

et quem censum quatuor librarum dictus quondam Johannes de Helmont sartor 

erga dictum Johannem Juijgart emendo acquisierat prout in litteris (dg: 

ut dicebant) et quam quartam partem dicti census quatuor librarum nunc ad 

se spectare dicebant (dg: dictis Johanni) primodictis Johanni et Johanni 

Rijc cesserunt in partem ut Margareta predicta cum tutore recognovit 

super quibus etc promittens cum tutore super habita et habenda ratam 

servare et (dg: omnes suos) quod ipsa Margareta omnes suos liberos 

quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint super dictis censibus et 

jure ad opus primodicti Johannis et dicti Johannis Rijc facient! 

renunciare (dg: ho) et dampna equaliter portabunt #si (dg: dicta quart 

pignora) dicti census evincentur aut si contrapignora (dg: vinnetur) 

dimitterentur aut resignarentur# hoc eciam addito si liberi dicte 

Margarete dum (dg: an) ad annos sue pubertatis pervenerint huiusmodi 

divisionem non vellent consentire nec supra dictis censibus ad opus 

primodicti Johannis et Johannis Rijc protunc non vellent renunciare 

extunc primodictus Johannes et Johannes Rijc !observabunt et libere 

poterunt apprehendere duas tercias partes dicte paccionis unius modii 

siliginis huiusmodi divisione et renunciacione non obstantibus. Testes 

Goess et Neijnsel datum sabbato post miam. 

 

BP 1182 p 401r 04 za 23-04-1401. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Helmont droeg over aan voornoemde 

Johannes Rijc zvw Walterus Rijc zijn helft in voornoemde cijns van 6 pond 

en in voornoemde cijns van 20 schelling, met voorwaarde ingeval de cijnzen 

worden uitgewonnen of de onderpanden ervan worden opgegeven. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis de Helmont medietatem ad se 

spectantem in dicto censu sex librarum et in dicto censu XX solidorum 

supportavit dicto Johanni Rijc filio quondam Walteri Rijc promittens 

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

dampna equaliter) si (dg: dictus) dicti census sex librarum et viginti 

solidorum dicto Johanni Rijc evincerentur aut si contrapignora dictorum 

censuum pro solucione dictorum censuum resignarentur aut dimitterentur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 401r 05 wo 04-05-1401. 

Voornoemde Johannes Rijc zvw Walterus Rijc ev Jutta dvw Johannes van 

Helmont droeg over aan voornoemde Johannes zvw Johannes van Helmont (1) 

zijn helft in ¼ deel, dat behoorde aan Johanna dvw Johannes van Helmont 

snijder in voornoemde cijns van 4 pond, die Henricus Colen beloofd had aan 

Johannes Juijgart, (2) de helft, die aan voornoemde Johannes zvw Johannes 

van Helmont en Albertus van den Grave ev voornoemde Margareta dvw Johannes 

van Helmont behoorde, in voornoemde cijns van 4 pond, welke helft 

voornoemde Jutta5 dvw Johannes van Helmont en nu ev voornoemde Johannes 

Rijc verworven had van voornoemde Johannes zvw Johanne van Helmont en 

Albertus van Gravia, (3) ¼ deel, dat aan voornoemde Jutta gekomen was na 

overlijden van haar vader Johannes van Helmont, in voornoemde cijns van 4 

pond. Lasten van zijn kant, van de kant van voornoemde Jutta en haar 

dochter Katherina worden afgehandeld. Opgesteld in twee brieven. 

 

Positum est in duabus litteris. 

Dictus Johannes Rijc filius quondam Walteri #maritus et tutor ut supra# 

medietatem ad se (dg: ..p) spectantem in quarta parte que spectabat ad 

                         
5 Zie ← BP 1180 p 152v 01 do 12-03-1394, overdracht van deze helft aan 

Jutta. 
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(dg: dictam) dictam quondam (dg: Johannem) Johannam filiam quondam 

Johannis de Helmont sartoris in dicto censu quatuor librarum quem 

Henricus (dg: He) Colen promiserat se daturum et soluturum Johanni 

Juijgart ut supra atque medietatem que ad (dg: primo) dictum Johannem 

#filium quondam Johannis de Helmont# et (dg: Al) ad Albertum van den 

Grave maritum et tutorem legitimum (dg: Mar) dicte Margarete filie dicti 

quondam Johannis de Helmont spectabat in dicto censu quatuor librarum et 

quam medietatem dicta Jutta filia quondam Johannis de Helmont (dg: ux) 

nunc uxor l[egitima] dicti Johannis Rijc erga dictos Johannem filium 

quondam Johannis (dg: Rijc) #de Helmont# et Albertum de Gravia 

acquisierat prout in litteris #+ {via + in margine sinistra verbonden met 

BP 1182 p 401r 06}# supportavit dicto Johanni filio quondam Johannis de 

Helmont cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

et dicte Jutte sue uxoris et ex parte Katherine filie eiusdem Jutte 

deponere. (dg: testes datum supra). Testes Steenwech et Neijnsel datum 

quarta post cantate. 

 

BP 1182 p 401r 06 wo 04-05-1401. 

{Invoegen in BP 1182 p 401r 05}. 

+. atque quartam partem que dicte Jutte de morte quondam Johannis de 

Helmont sui patris successione est advoluta et competet in dicto censu 

quatuor librarum. 

 

BP 1182 p 401r 07 do 05-05-1401. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Helmont droeg over aan Arnoldus 

Hoernken de helft van voornoemde cijns van 4 pond. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis de Helmont medietatem dicti 

census quatuor librarum supportavit Arnoldo Hoernken cum litteris et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Uden et Steen[wech] #datum quinta post cantate#. 

 

1182 p.402v. 

 sabbato post misericordiam: zaterdag 23-04-1401. 

 

BP 1182 p 402v 01 za 23-04-1401. 

Mechtildis wv Johannes gnd Broes soen riemmaker en de broers Ambrosius gnd 

Broes en Willelmus, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Johannes, verkochten 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis dicti Broes soen corrigiatoris cum 

tutore Ambrosius dictus (dg: Bron) Broes et Willelmus fratres liberi 

dictorum Mechtildis et quondam Johannis hereditarie vendiderunt. 

 

BP 1182 p 402v 02 za 23-04-1401. 

Jacobus Goes zvw Jacobus Goes zvw Henricus Goes beloofde aan de secretaris 

Adam, tbv Katherina wv Arnoldus van Beke dvw Godefridus Bierken, een 

lijfrente van 36 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis6 en erf van eerstgenoemde Jacobus, 

in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Nijcholaus van Berze 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Posteel anderzijds en uit al zijn 

andere goederen. 

 

•. 

Jacobus Goes filius quondam Jacobi Goes filii quondam Henrici Goes 

promisit super habita et habenda (dg: Arnoldo de Beke filio naturali) 

mihi Ade ad opus Katherine relicte quondam Arnoldi de Beke filie quondam 

                         
6 Zie ← BP 1180 p 063r 03 di 24-02-1394 (1), afstand doen van dit huis tbv 

Jacobus zvw Jacobus Goes zvw Henricus Goes. 
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Godefridi Bierken quod ipse Jacobus primodictus dabit et exsolvet dicte 

Katherine annuam et vitalem! XXXVI librarum monete anno quolibet ad vitam 

dicte Katherine et non ultra mediatim (dg: Jo) Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area primodicti Jacobi sita in Busco ad forum piscium 

inter hereditatem Nijcholai (dg: ?pa) de Berze ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Posteel ex alio et ex omnibus aliis bonis 

primodicti Jacobi habitis et habendis et cum mortua fuerit etc. Testes 

Uden et Goes datum sabbato post miam. 

 

BP 1182 p 402v 03 za 23-04-1401. 

Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier en Ludovicus zvw Tielmannus van 

Nederijnen maakten een erfdeling van een kamp, ongeveer 2 morgen groot, ter 

plaatse gnd in den Vliedert, naast de plaats gnd die Quade Rijt, tussen 

Agnes Dachverlies enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

anderzijds. 

Voornoemde Petrus kreeg een helft, richting voornoemde Agnes Dachverlies. 

 

Petrus (dictus Luduc) filius quondam (dg: Ludingi d) Engberti Ludinc 

Dicbier et Ludovicus filius quondam Tielmanni de Nederijnen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam campo 

#ad ipsos spectante# duo jugera terre vel circiter continente sito in 

loco dicto in den Vliedert iuxta locum dictum die Quade Rijt inter 

hereditatem Agnetis Dachverlies ex uno et inter hereditatem (dg: sp) 

mense sancti spiritus in Busco ex alio ut ipsi dicebant mediante qua 

divisione una medietas dicti campi scilicet illa medietas que sita est 

versus dictam hereditatem dicte Agnetis Dachverlies dicto Petro cessit in 

partem ut alter recognovit super qua medietate et jure renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Goess et Neijnsel datum sabbato post miam. 

 

BP 1182 p 402v 04 za 23-04-1401. 

Ludovicus zvw Tielmannus van Nederijnen kreeg de andere helft, richting het 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicti campi scilicet illa 

medietas que sita est versus dictam hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco predicte dicto Ludovico cessit in partem ut alter recognovit super 

qua medietate et jure renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 402v 05 za 23-04-1401. 

Johannes Hals zv Herbertus beloofde aan Johannes Peters soen 

handschoenmaker 15 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1401) te betalen. 

 

Johannes Hals filius Herberti promisit super omnia Johanni Peters (dg: de 

cij) soen cijrothecario (verbeterd uit: cijrothecarii) XV Engels nobel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 402v 06 za 23-04-1401. 

Walterus zvw Willelmus van Heirle verkocht aan Henricus van der Smedebroec 

zvw Ghiselbertus van der Smedebroec, tbv Ghiselbertus nzvw voornoemde 

Ghisbertus van der Smedebroec, (1) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oerle, met Lichtmis in Zonderwijc, ter plaatse gnd Velthoven, te leveren, 

gaande uit (1a) huis, erf, tuin en aangelegen kamp, welk kamp was van 

wijlen Theodericus van den Berne en nu aan voornoemde Walterus verkoper 

behoort, in Zonderwijc, ter plaatse gnd Velthoven, tussen Johannes van 

Berze enerzijds en Petrus die Jonghe anderzijds, met een eind strekkend aan 

Goedeldis wv Johannes van den Broec, (1b) een stuk beemd, in Zonderwijc, 

ter plaatse gnd Velthoven, naast het water gnd die Dommel, tussen Henricus 
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Tijs soen enerzijds en Henricus zv Johannes gnd Hanne Staecs soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Dommel, reeds 

belast met grondcijnzen en een erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oerle, 

(2) een b-erfpacht van 12½ mud rogge, maat van Oerle, die voornoemde 

Walterus met Lichtmis beurt, gaande uit erfgoederen, die behoorden tot de 

goederen gnd te Heirle, in Zonderwijc, ter plaatse gnd Velthoven, welke 

erfgoederen Henricus Tijs voor voornoemde b-erfpacht van 12½ mud rogge 

verkregen had van voornoemde Walterus. 

 

•. 

Walterus filius quondam Willelmi de Heirle hereditarie vendidit Henrico 

van der Smedebroec filio quondam Ghiselberti van der Smedebroec ad opus 

Ghiselberti filii naturalis eiusdem quondam Ghisberti van der Smedebroec 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerle 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Zonderwijc ad 

locum dictum Velthoven tradendam de et ex domo et area et orto #dicti 

(dg: ve) venditoris# et campo sibi adiacente (dg: qui) #qui campus 

fuerat# quondam Theoderici van den Berne nunc ad dictum Walterum 

venditorem spectante sitis in #dicta# parochia de Zonderwijc ad locum 

dictum Velthoven inter hereditatem Johannis (dg: v) de Berze ex uno et 

inter hereditatem Petri die Jonghe ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem !Goeteldis (dg: d) relicte quondam Johannis van den Broec 

atque ex pecia prati (dg: s) dicti venditoris sita in parochia et loco 

predictis iuxta aquam dictam die Dommel inter hereditatem Henrici Tijs 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici filii (dg: Johannis) Johannis 

dicti (dg: Hannen) #Hanne {in margine sinistra: Hanne}# Staecs soen ex 

alio tendente cum uno fine ad dictam aquam die Dommel #+ {hier BP 1182 p 

402v 07 invoegen}# ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: hereditaria) 

censibus dominorum fundi et hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure annuatim exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Uden et Goes datum supra. 

 

BP 1182 p 402v 07 za 23-04-1401. 

+ atque (dg: et) hereditariam paccionem XIIJ modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem XIIJ modiorum siliginis dictus Walterus solvendam 

habet hereditarie purificationis ex (dg: bonis dictis de te Heerl he) 

quibusdam hereditatibus que spectabant ad bona dicta te Heirle sitis in 

parochia et loco predictis ad locum dictum Heirle et quas hereditates 

Henricus Tijs erga dictum Walterum pro predicta paccione XIIJ modiorum 

siliginis ad pactum acquisierat ut dicebat. 

 

1182 p.403r. 

 sabbato post misericordiam: zaterdag 23-04-1401. 

 dominica jubilate: zondag 24-04-1401. 

 secunda post dominicam jubilate: maandag 25-04-1401. 

 

BP 1182 p 403r 01 za 23-04-1401. 

Hermannus Swertveger zvw Henricus van Wielre en zijn vrouw Katherina dvw 

Johannes Oem zvw Theodericus van Alphen wollenklerenwever verkochten aan 

Johannes van Gestel zvw Theodericus van Ghestel kramer een b-erfcijns7 van 

40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit 2/5 deel, behorend aan Yda dvw Henricus van Uden smid, 

van een huis en erf dat was van wijlen haar voornoemde vader Henricus, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Louwer 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Aelbrechts anderzijds, te weten het 

2/5 deel naast voornoemd erfgoed van Johannes Aelbrechts, welke cijns 

wijlen voornoemde Theodericus van Alphen gekocht had van voornoemde Yda dvw 

                         
7 Zie ← BP 1182 p 391r 01 di 19-04-1401, overdracht vruchtgebruik in deze 

cijns. 
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Henricus van Uden, en welke cijns nu aan hen behoort. Arnoldus die Keijser 

ev Gertrudis dvw voornoemde Johannes Oem deed afstand. 

 

•. 

Hermannus (dg: Swertg) Swertveger filius quondam Henrici de Wielre 

#maritus (dg: et tutor) legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Johannis Oem filii quondam Theoderici de Alphen textoris laneorum et 

dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore# (dg: hereditarie vendidit 

Johanni de Gestel filio quondam Theoderici de Ghestel institoris) 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie 

(dg: na) mediatim Johannis et mediatim Domini de duabus partibus (dg: 

que) ad (dg: Ydam) Ydam filiam quondam Henrici de Uden fabri spectantibus 

cuiusdam domus et aree que fuerat dicti quondam Henrici eius patris site 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis dicti Louwer ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Aelbrechts ex alio (dg: sit) 

videlicet dividendo dictam domum et aream in quinque partes equales de 

duabus partibus dictarum quinque partium domus et aree predicte que site 

sunt contigue iuxta hereditatem dicti Johannis Aelbrechts quem censum 

dictus quondam Theodericus de Alphen erga dictam Ydam filiam quondam 

Henrici de Uden emendo acquisierat prout in litteris et quem censum nunc 

ad se spectare (dg: dicebant) dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de 

Gestel filio quondam Theoderici de Ghestel institoris supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Theoderici de Alphen et dicti quondam Johannis Oem et quorumcumque 

heredum (dg: dictorum) eorundem quondam Theoderici de Alphen et Johannis 

Oem sui filii deponere. Quo facto Arnoldus die Keijser maritus et tutor 

legitimus Gertrudis sue uxoris filie dicti quondam Johannis Oem super 

dicto censu et jure ad opus dicti Johannis de Ghestel renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Goess datum sabbato post miam. 

 

BP 1182 p 403r 02 za 23-04-1401. 

(dg: Aleijdis dvw Gerardus van den Velde). 

 

(dg: Aleijdis filia quondam Gerardi van den Velde cum tutore). 

 

BP 1182 p 403r 03 za 23-04-1401. 

Johannes die Wert zvw Johannes die Wert van Helmont ev Heijlwigis dvw 

Gerardus van den Velde droeg over aan Aleijdis dvw Gerardus van den Velde 

1/3 deel in een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis 

in Oirschot, op de goederen gnd Raffendonc te leveren, gaande uit (1) alle 

goederen die aan Gerardus van den Velde, zijn voornoemde dochter Aleijdis, 

Henricus Weijgerganc en zijn vrouw Mechtildis en voornoemde Johannes Wert 

en zijn vrouw Heijlwigis, dvw voornoemde Gerardus, gekomen waren na 

overlijden van Henricus van Audenhoven en zijn vrouw Aleijdis, grootouders 

van voornoemde Aleijdis, !Heijlwigis en Heijlwigis, gelegen onder Oirschot, 

welke goederen voornoemde Gerardus van den Velde, zijn dochter Aleijdis, 

Henricus Weijgerganc en Johannes die Wert in pacht hadden uitgegeven8 aan 

Johannes van der Raffendonc, voor de grondcijnzen, een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Oirschot aan de armen van Oirschot en voor voornoemde 

b-erfpacht van 3 mud rogge, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot, gaande uit de helft, behorend aan voornoemde Johannes van 

Raffendonc, in voornoemde goederen van Raffendonc, welke pacht van 1 mud 

rogge voornoemde Johannes van der Raffendonc mede tot onderpand had 

gesteld. 

 

                         
8 Zie ← BP 1178 f 012v 09 do 16-01-1388, uitgifte van de goederen 

Raffendonk. 
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•. 

Johannes die Wert filius quondam Johannis die Wert de Helmont maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Gerardi van den Velde 

terciam partem ad! spectantem in hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Oerscot solvenda hereditarie purificationis et in 

parochia de Oerscot supra bona dicta de Raffendonc tradenda ex omnibus et 

singulis bonis Gerardo van den Velde Aleijdi eius filie Henrico 

Weijgerganc (dg: in dicto) Mechtildi sue uxori dictis Johanni (dg: V) 

Wert et Heijlwigi sue uxori (dg: filiabus) filiabus dicti quondam Gerardi 

de morte quondam Henrici de Audenhoven et Aleijdis eius uxoris avi et 

avie olim Aleijdis !Heijlwigis et Heijlwigis predictarum successione 

advolutis quocumque locorum infra parochiam de Oerscot situatis [que] 

omnia et singula bona predicta dicti Gerardus van den Velde Aleijdis eius 

filia Henricus Weijgerganc et (dg: dictu) Johannes die Wert dederunt ad 

pactum Johanni van der Raffendonc scilicet pro censibus dominorum fundi 

et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oerscot 

pauperibus de Oerscot exinde solvendis et pro predicta paccione trium 

modiorum siliginis (dg: ad pa) atque ex hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie ex medietate ad dictum 

Johannem de Raffendonc spectante in dictis bonis de Raffendonc quam 

paccionem unius modii siliginis dictus Johannes van der Raffendonc 

prefatis Gerardo Aleijdi (dg: H) eius filie Henrico Weijgerganc et 

Johanni (dg: W) die Wert (dg: di) cum predictis bonis (dg: ad pig) pro 

solucione dicte paccionis trium modiorum siliginis ad pignus imposuit 

hereditarie supportavit dicte Aleijdi filie quondam Gerardi van den Velde 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 403r 04 zo 24-04-1401. 

Elizabeth dvw Eligius Loij Luutens soen van den Berge machtigde haar broer 

Johannes haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar 

goederen te beheren. 

 

•. 

Elizabeth filia quondam Eligii Loij Luutens soen van den Berge dedit et 

contulit Johanni suo fratri plenam et liberam potestatem et mandatum 

speciale monendi #suos# census redditus et pacciones et credita que 

debentur ac debebuntur eidem et ad bona regendi usque ad revocacionem. 

Testes Bruheze et Neijnsel datum dominica jubilate. 

 

BP 1182 p 403r 05 ma 25-04-1401. 

Gerardus zvw Ywanus van den Heeberch van Vechel verkocht aan Katherina dv 

Willelmus Houbraken zvw Henricus, tbv haar en haar zoon Willelmus, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een akker, 7 lopen gerst groot, gnd die Heeberch, 

in Veghel, tussen Henricus van Heeberch enerzijds en Margareta van Heeberch 

anderzijds, (2) een beemd, in Veghel, ter plaatse gnd Binnen Ham, tussen 

wijlen Johannes Lijsscap enerzijds en kvw Fredericus Hoernkens anderzijds, 

(3) een akker en aangelegen stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd Binnen 

Ham, tussen Anselmus gnd Eijnsken Lanen soen enerzijds en Geerlacus Cnode 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Gerardus filius quondam Ywani van den Heeberch de Vechel legitime 

vendidit Katherine filie (dg: quondam) Willelmi (dg: de) Houbraken filii 

quondam Henrici #ad opus sui et ad opus Willelmi sui filii# annuam et 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Katherine et ad (dg: opus) #vitam# Willelmi eius 

filii predicti aut alterius eorundem diutius viventis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro dicti venditoris 

septem lopinos ordei vel circiter annuatim in semine capiente dicto die 

Heeberch sito in parochia de Vechel inter hereditatem Henrici de Heeberch 
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ex uno et inter hereditatem Margarete de Heeberch ex alio atque ex quodam 

prato eiusdem venditoris sito in dicta parochia in loco dicto Binnen Ham 

inter hereditatem quondam Johannis Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Frederici Hoernkens ex alio necnon ex quodam agro et 

#pecia# prati sibi adiacente sitis in dicta parochia et loco Binnen Ham 

vocato inter hereditatem Anselmi dicti Eijnsken Lanen soen ex uno et 

inter hereditatem Geerlaci Cnode ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere tali condicione quod alter diutius vivens 

integraliter possidebit videlicet cum ambo mortui fuerint erit quitus. 

Testes Uden et Neijnsel datum secunda post dominica! jubilate. 

 

BP 1182 p 403r 06 ma 25-04-1401. 

Katherina dvw Rutgherus zv Theodericus gnd Lube verkocht aan Arnoldus Last 

zvw Arnoldus Last de helft in ¼ deel dat aan Gerardus gnd Groij zvw 

Gerardus Groij behoorde, in erfgoederen gnd dat Hoge Westerbroec en dat 

Leghe Westerbroec, gelegen in Empel, tussen het kamp gnd die Sluijscamp 

enerzijds en Goeswinus van Os en Johannes van Boert anderzijds. 

 

•. 

Katherina filia quondam Rutgheri filii Theoderici dicti Lube cum tutore 

medietatem ad se spectantem in una quarta parte que ad Gerardum dictum 

Groij filium quondam Gerardi Groij pertinere consuevit in (dg: bu) 

quibusdam hereditatibus dictis dat Hoge Westerbroec et dat Leghe 

Westerbroec et que hereditates site sunt in parochia de Empel inter 

campum dictum die Sluijscamp ex uno et inter hereditatem Goeswini de Os 

et Johannis de Boert ex alio hereditarie vendidit Arnoldo Last filio 

quondam Arnoldi Last simul cum omnibus litteris et jure promittens #cum 

tutore# super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 403r 07 ma 25-04-1401. 

Henricus van der Woerdt ev Heijlwigis dvw Gerardus gnd Paeuweeter verkocht 

aan Arnoldus zvw Arnoldus gnd Luijten soen van Heeswijc ¼ deel, dat aan hem 

en zijn voornoemde vrouw Heijlwigis gekomen was na overlijden van Gerardus 

gnd die Ledige, in een huis9 en erf, in Den Bosch, over de Korenbrug, 

tussen erfgoed van Johanns van Amersoijen enerzijds en erfgoed van Johannes 

Nouden anderzijds. 

 

•. 

Henricus van der Woerdt maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Gerardi dicti Paeuweeter quartam partem que sibi et dicte 

Heijlwigi sue uxori de morte quondam !Geradi dicti die Ledige successione 
!advolutam in domo et area sita in Busco ultra pontem (dg: pon) bladi 

inter hereditatem Johannis de Amersoijen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Nouden ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Arnoldi dicti Luijten soen de Heeswijc promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et 

Jorden datum supra. 

 

1182 p.404v. 

 secunda post jubilate: maandag 25-04-1401. 

 anno CCCI mensis aprilis die Marci: maandag 25-04-1401. 

 tercia post jubilate: dinsdag 26-04-1401. 

 sexta post jubilate: vrijdag 29-04-1401. 

 

BP 1182 p 404v 01 ma 25-04-1401. 

Everardus Buc van Geffen gaf uit aan Petrus zvw Arnoldus Ghenen soen van 

Geffen (1) 2 roeden land in Veghel, ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

                         
9 Zie ← BP 1182 p 342v 09 do 17-03-1401, verkoop van ¼ deel in dit huis. 
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Petrus zvw Arnoldus Ghenen soen enerzijds en Johannes Dachverlies en zijn 

moeder Agnes anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts tot aan de 

plaats gnd Osserbroec, (2) de helft in 1 morgen land, in Geffen, ter 

plaatse gnd den Gheffense Vrede, voor de plaats gnd Roesmaet, naast de 

gemene dijk gnd zegedijk, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft van deze morgen; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns 

van 20 schelling geld aan een altaar in de kerk van Geffen en thans voor 

een n-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. 

 

•. 

Everardus Buc #de Geffen# duas virgatas (dg: ad se spectantes sitas) 

dictas roeden terre ad se spectantes sitas in parochia de Vechel in loco 

dicto die Vrede inter hereditatem Petri filii quondam Arnoldi Ghenen soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Dachte) Dachverliers! et 

Agnetis eius matris ex alio tendentes a communitate (dg: v) retrorsum ad 

locum dictum Osserbroec item (dg: dim) medietatem ad se spectantem in uno 

iugere terre sito in parochia de Gheffen in loco dicto den Gheffensche 

Vrede (dg: inter) ante locum dictum Roesmaet contigue iuxta communem 

aggerem dictum zegedijc et que medietas annuatim dividitur contra 

reliquam medietatem dicti jugeris terre ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum #dicto# Petro filio quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu XX solidorum monete cuidam 

altari sito in ecclesia de Geffen exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione novem sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia !pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Bruheze et Jorden datum secunda post jubilate. 

 

BP 1182 p 404v 02 ma 25-04-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, met 48 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus of de waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van Roverus Boest, Goeswinus Moedel zv Bertoldus en Bazelius van der 

Sidewijnden. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem ad spacium trium annorum datam 

presentium sine medio sequentium semper dictis 3 annis durantibus cum 

quadraginta (dg: no) octo (dg: no) Hollant gulden monete comitis Willelmi 

seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis ut in 

forma. Actum in camera presentibus Rovero Boest Goeswino Moedel filio 

Bertoldi (dg: Gerardo Bathen soen) Bazeliis! van der Sidewijnden datum 

anno CCCI mensis aprilis die Marci hora vesperarum. 

 

BP 1182 p 404v 03 ma 25-04-1401. 

Matheus Kijtsart zvw Johannes Kijtsarts verwer ev Elizabeth dv Theodericus 

van Rode snijder, door voornoemde Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Aleijdis dvw Lambertus van der Rijt, verkocht aan Heijlwigis dvw voornoemde 

Lambertus van der Rijt ¼ deel, dat aan voornoemde Matheus, zijn vrouw 

Elizabeth en Lambertus, zv voornoemde Theodericus en wijlen Aleijdis, 

gekomen was na overlijden van voornoemde Lambertus van der Rijt en zijn 

vrouw Heijlwigis, grootouders van voornoemde Elizabeth en Lambertus, in een 

huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Os des Plattijnmaker enerzijds en erfgoed van wijlen Yda gnd Quade 

Maten anderzijds; hij zal voornoemde Heijlwigis koopster schadeloos houden 

van alle achterstallige termijnen van cijnzen die tot de dag van vandaag 

uit dit ¼ deel zijn gegaan. 

 

•. 

Matheus Kijtsart filius quondam Johannis Kijtsarts tinctoris (dg: j m) 
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maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie Theoderici de Rode 

sartoris ab eodem Theoderico et Aleijde quondam sua uxore filia quondam 

Lamberti van der Rijt pariter genite quartam partem (dg: f) dictis Matheo 

et Elizabeth sue uxori atque Lamberto filio dictorum Theoderici et 

quondam Aleijdis de morte quondam (dg: La) dicti Lamberti van der Rijt 

#et# quondam Heijlwigis sue uxoris avi et avie olim dictorum Elizabeth et 

Lamberti successione advolutam in domo et area cum suis attinentiis sita 

in (dg: B) Buscoducis in vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis de Os 

des Plattijnmaker ex uno et inter hereditatem quondam Yde dicte (dg: 

Quademakers) Quade Maten ex !uno ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Henrico) Heijlwigi (dg: relicte) #filie dicti# quondam Lamberti van der 

Rijt promittens super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti Lamberti filii dicti Theoderici de 

Rode deponere et quod ipse (dg: Ma) #d...... Heijlwige emptrice# ab 

omnibus arrestadiis restantibus de quibuscumque censibus ex dicta quarta 

parte de jure a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: r 

dicto indempnem s) dictam emptricem indempnem servabit !indempnem 

servabit. Testes Bruheze et Goess datum supra. 

 

BP 1182 p 404v 04 di 26-04-1401. 

Lambertus gnd Scavedries droeg over aan Zoeta wv Wellinus Scilders (1) zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, erfgoederen, cijnzen en renten, waarin 

wijlen zijn vrouw Katherina dvw Henricus Roempot was overleden, gelegen in 

Den Bosch, de villicacio van Den Bosch en in het gebied van Megen, met 

achterstallige termijnen en scharen, (2) alle tegoeden die mensen wonend in 

Den Bosch, de villicacio van Den Bosch en in het gebied van Megen hem 

verschuldigd zijn. 

 

•. {Staat voor de bovengeschreven naam}. 

#Lambertus# (dg: Andreas) dictus Scavedries suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis hereditatibus et censibus et redditibus in 

(dg: quocumque) quibus quondam Katherina uxor olim dicti Lamberti (dg: 

relicta) filia quondam Henrici Roempot decessit quocumque locorum #in 

Busco et in villicacione de Busco et in territorio de Megen# 

consistentibus sive (dg: suc) sitis legitime supportavit Zoete relicte 

quondam Wellini Scilders cum omnibus arrestadiis #et proventibus dictis 

scharen# (dg: sibi ?et) sibi ad presens restantibus a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ut dicebat promittens super omnia ratam 

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

datum tercia post jubilate. 

 

BP 1182 p 404v 05 di 26-04-1401. 

+. 

et omnia credita que sibi debentur a quibusdam personis in Busco et in 

villicacione de Busco (dg: morantibus) et in territorio morantibus. 

 

BP 1182 p 404v 06 di 26-04-1401. 

Voornoemde Zoeta beloofde aan Lambertus gnd Scavedries 35 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde in goud met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen. Zou voornoemde Lambertus voor die tijd overlijden dan zullen 

voornoemde Zoeta en haar goederen van deze belofte ontlast zijn. 

 

Dicta Zoeta promisit super habita et habenda Lamberto dicto Scavedries 

XXXV novos Gelre gulden seu valorem in auro ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos tali condicione si contingat dictum Lambertum 

decedere ante diem festivum nativitatis Domini proxime futurum !decedere 

extunc dicta Zoeta et eius bona a solucione dicte pecunie et a dicta 

promissione erunt quite. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 404v 07 di 26-04-1401. 

Johannes van Driel zvw Johannes van Driel verkocht aan Heijmericus zvw 
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Lambertus van Brakel een huis, erf en tuin, in Lithoijen, beiderzijds 

tussen wijlen Henricus van Beke zvw Henricus, met een eind strekkend aan 

een gemene steeg en met het andere eind aan de hofstad van Willelmus Uden 

soen, belast met ?3 pond geld b-erfcijns. 

 

Johannes de Driel filius quondam Johannis de Driel domum aream et ortum 

sitos in parochia de Lijttoijen inter hereditatem quondam Henrici de Beke 

(dg: ex) filii quondam Henrici ex utroque latere coadiacentem tendentibus 

cum uno fine ad (dg: ad) communem stegam et cum reliquo fine ad (dg: 

ortu) domistadium Willelmi Uden soen ut dicebat hereditarie vendidit 

Heijmerico filio quondam Lamberti de Brakel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis ?tribus libris hereditarii 

(dg: -s) census monete exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 404v 08 vr 29-04-1401. 

Gerisius zv Lodekinus van Os verwerkte in aanwezigheid van Heijmericis zijn 

recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

+. 

Gerisius filius Lodekini de Os in presentia Heijmerici prebuit et 

reportavit. Testes Uden et Jorden datum sexta post junilate. 

 

BP 1182 p 404v 09 di 26-04-1401. 

Voornoemde Heijmericus beloofde aan Henricus zv Metta gnd Arts 8 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401) en 12 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-

1402) te betalen. 

 

Dictus Heijmericus promisit (dg: dicto Johanni d....) Henrico filio Mette 

dicte Arts octo novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum et (dg: V) XII novos Gelre gulden seu valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1182 p.405r. 

 secunda post jubilate: maandag 25-04-1401. 

 feria tercia post jubilate: dinsdag 26-04-1401. 

 dominica misericordia: zondag 17-04-1401. 

 

BP 1182 p 405r 01 ma 25-04-1401. 

Mr Jacobus van der Hare chirurgijn beloofde aan Walterus van Os 100 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401) te 

betalen. 

 

Magister Jacobus van der Hare !j cijrurgicus promisit super omnia Waltero 

de Os centum novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Bruheze et Jorden datum secunda post 

jubilate. 

 

BP 1182 p 405r 02 di 26-04-1401. 

Willelmus gnd die Lepelmaker en Yda gnd Aelwijns dochter verkochten aan 

Johannes zvw Marcelius gnd Zeel Bollens soen ½ morgen land, in Oss, tussen 

Henricus van Kessel enerzijds en voornoemde Johannes zvw Marcelius gnd Zeel 

Bollens soen anderzijds, op welke ½ morgen het kruis gnd dat hagelcruijs10 

                         
10 Zie Cunen, J, Het hagelkruis te Oss, Taxandria 42 (1935), p.146-147. De plaats waar de 
landweer bij de (oude) Berghemschen weg uitkwam lag aan de Weverseindsteeg; het oude 

hagelkruis te Oss stond aan de tegenwoordige Spaanderstraat, hoek Weverseindsteeg. Verwijzing 

naar vindplaatsen in Bosch’ Protocol, waarvan alleen inventarisnummer is gegeven: R.1180 

(1397) {BP 1180 p 709r 04 do 01-03-1397: dimidium iuger terre situm in parochia de Os retro 

locum dictum Scadewijc extra munimen dictum landweer juxta locum dictum dat Hagelcruijs}, 

R.1184 (1404) “unum iugerum terrae in de parochia de Oss iuxta locum dat hagelcruijs retro 
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stond. 

 

Willelmus dictus die Lepelmaker et Yda dicta Aelwijns dochter cum tutore 

dimidium iuger terre situm in parochia de Os (dg: in situm in pa) inter 

hereditatem Henrici de Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Marcelii dicti Zeel Bollens soen ex alio et super quod dimidium 

iuger terre crux dicta dat hagelcruijs stare consuevit prout ibidem situm 

est hereditarie vendiderunt (dg: Johanni) dicto Johanni filio quondam 

Marcelii dicti Zeel Bollens soen promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Uden et Neijnsel datum 

feria tercia post jubilate. 

 

BP 1182 p 405r 03 di 26-04-1401. 

Hr Theodericus Rover ridder deed tbv Petrus zvw Theodericus gnd Stockelmans 

afstand van een huis en tuin, in Mierle, ter plaatse gnd het Hout, tussen 

wijlen Theodericus van den Boemen enerzijds en Willelmus gnd des Dekens 

anderzijds, welk huis en tuin voornoemde Petrus zvw Theodericus Stockelmans 

verworven had van hr Johannes Rover ridder bv voornoemde hr Theodericus. 

 

Dominus Theodericus Rover miles super domo et orto sitis in parochia de 

Mierle ad locum dictum (dg: opt ten #op) t# Hout inter hereditatem (dg: 

Th) quondam Theoderici van den Boemen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi dicti des Dekens ex alio et quos domum et ortum (dg: Petrum 

filius) Petrus filius quondam Theoderici dicti Stockelmans erga dominum 

Johannem Rover militem fratrem dicti domini Theoderici acquisierat ut 

dicebat et super jure ad opus dicti Petri filii quondam Theoderici 

Stockelmans renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et Uden datum supra. 

 

BP 1182 p 405r 04 di 26-04-1401. 

Johannes van den Campe, zijn kinderen Henricus en Johannes, en zijn 

schoonzoons Godescalcus zvw Ghiselmarus van Vlimen, Johannes Ghiben soen en 

Johannes Hals beloofden aan Amelius Lambrechts soen 70 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde op het vigilie van Sint-Jacobus aanstaande (zo 24-07-

1401) te betalen. 

 

Johannes van den (dg: Cam) Campe (dg: et Ghiselmarus) #Henricus et 

Johannes eius liberi# Godescalcus filius quondam Ghiselmari de Vlimen 

Johannes Ghiben soen et Johannes Hals #generi primodicti Johannis# 

promiserunt indivisi super omnia Amelio Lambrechts soen septuaginta novos 

Gelre gulden seu valorem (dg: ad vigiliam Jacobi proxime futuram 

persolvendos et sedecim ge) ad vigiliam Jacobi proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 405r 05 zo 17-04-1401. 

Johannes van de Doorn zvw Egidius van de Doorn deed tbv Egidius zvw 

voornoemde Egidius van de Doorn, door voornoemde wijlen Egidius verwekt bij 

zijn vrouw Heijlwigis dvw Arnoldus Vrancken soen van Stripe, en tbv andere 

kinderen door voornoemde wijlen Egidius van de Doorn verwekt bij voornoemde 

Heijlwigis, afstand van de navolgende erfgoederen van wijlen voornoemde 

Egidius, (1) 5 lopen roggeland gnd dat Rot, in Haaren bij Oisterwijk, (2) 

1½ lopen land, in Haaren, (3) 1 bunder beemd, gnd Buchoevel, in Haaren, bij 

de plaats gnd Nemelaer, (4) 1 lopen roggeland, in Oisterwijk, welke 

erfgoederen voornoemde wijlen Egidius van de Doorn verworven had van wijlen 

                         
munimen dictum lantweer”, R.1187 (1410) “iuxta crucem dictum hagelcruijs a communi via dicta 

den Berchensche weg”. 

In het Bosch’ Protocol zijn er meer vindplaatsen: BP 1181 p 456v 06 do 17-07-1399, “unum iuger 

terre situm in parochia de Os inter villam de Os et villam de Berchen juxta locum dictum 

Hagelcruijs”; en deze: BP 1182 p 405r 02 di 26-04-1401, “dimidium iuger terre situm in 

parochia de Os … super quod dimidium iuger terre crux dicta dat hagelcruijs stare consuevit”. 

Voor afbeelding van een hagelkruis, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagelkruis_Aarle-Rixtel. 
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Henricus van Broechoven. 

 

Johannes de Spina filius quondam Egidii de Spina #super hereditatibus 

[infra]scriptis dicti quondam Egidii scilicet# super quinque lopinatis 

terre siliginee dictis dat Rot sitis in parochia de Haren prope 

Oesterwijc atque #super# una et dimidia lopinatis terre sitis in parochia 

de Haren atque super uno bonario prati (dg: s) dicto communiter Buchoevel 

sito in dicta parochia de Haren apud locum dictum Nemelaer necnon super 

(dg: u) una (dg: lop) lopinata terre siliginee sita in parochia de 

Oesterwijc quas hereditates dictus quondam Egidius de Spina erga Henricum 

quondam de Broechoven acquisierat et super jure ad opus Egidii filii 

dicti quondam Egidii de Spina ab eodem quondam Egidio et Heijlwige sua 

uxore filia quondam Arnoldi Vrancken soen de Stripe #pariter geniti# (dg: 

ad opus sui) et ad opus aliorum liberorum ab eisdem quondam Egidio de 

Spina et (dg: He) Heijlwige pariter genitorum (dg: promittens) 

renunciavit effestucando re[signa]vit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden Goss et Jorden 

datum dominica misericordia. 

 

BP 1182 p 405r 06 zo 17-04-1401. 

De broers broeder Willelmus kloosterling van Porta Celi en Johannes, kvw 

Ygrammus gnd Pangelart smid, en Johannes Kepken zvw Gerardus Kepken ev 

Elizabeth dvw voornoemde Ygrammus verkochten aan Mechtildis van der Heze 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) 4 stukje roggeland, 10 lopen rogge groot, in Berlicum, (1a) 

tussen erfgoed behorend aan het Sint-Claraklooster in Den Bosch enerzijds 

en Johannes van der Espendonc anderzijds, (1b) ter plaatse gnd Bekevelt, 

tussen erfgoed behorend aan abdij van Berne enerzijds en Everardus van den 

Loeke anderzijds, (1c) op de plaats gnd op Eijnst, tussen erfgoed behorend 

aan voornoemd Sint-Claraklooster enerzijds en Johannes gnd Coelkens soen 

anderzijds, (1d) gnd die Loen Acker, tussen Johannes gnd Riemsleger 

enerzijds en Rutgherus zv Alardus anderzijds, (2) ½ bunder beemd, ter 

plaatse gnd Coeleid, tussen erfgoed behorend aan voornoemde abdij van Berne 

enerzijds en Johannes gnd Marinen soen anderzijds, welke pacht Johannes gnd 

Noijden handschoenmaker gekocht had van Gheerlacus van Overbeke, welke 

pacht wijlen voornoemde Ygrammus verworven had van voornoemde Johannes 

Nouden, van welke pacht Hermannus Rogghe ev Agnes dv voornoemde Johannes 

Nouden tbv voornoemde Ygrammus afstand had gedaan, en van welke pacht 

Gerardus nzvw Willelmus gnd Ghiben soen en zijn vrouw Mechtildis wv 

voornoemde Ygrammus het vruchtgebruik dat Mechtildis in de pacht heeft 

hadden overgedragen aan eerstgenoemde Johannes, tbv hem, voornoemde broeder 

Willelmus en Elizabeth en Arnoldus, kv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Ygrammus, en welke pacht nu aan hen behoort. Voornoemde Arnoldus 

minderjarige zvw voornoemde Ygrammus zal, zodra hij meerderjarig is, 

afstand doen. Voornoemde Johannes Kepken beloofde, indien de goederen van 

voornoemde Gheerlacus van Overbeke en zijn kinderen Henricus en Arnoldus en 

zijn schoonzoon Tielemann bevonden zouden worden onvoldoende van waarde te 

zijn voor de levering van voornoemde pacht van 1 mud, dan voornoemde 4 

stukjes land en ½ morgen beemd voor de levering van voldoende waarde te 

maken. 

 

[F]rater Willelmus conventualis de Porta Celi et Johannes (dg: de) eius 

frater liberi quondam Ygrammi dicti Pangelart fabri et Johannes Kepken 

filius quondam Gerardi Kepken maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Ygrammi hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis ex 

quatuor particulis terre (dg: de) siliginee decem lopina siliginis 

annuatim in semine capientibus sitis in parochia de Berlikem quarum una 

inter hereditatem spectantem ad conventum sancte Clare in Buscoducis ex 

uno et inter hereditatem Johannis van der Espendonc ex alio altera ad 

locum dictum Bekevelt inter hereditatem spectantem ad conventum de Berna 
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ex uno et inter hereditatem Everardi van den Loeke ex alio tercia supra 

locum dictum op Eijnst inter hereditatem spectantem ad (dg: bona d) 

dictum conventum sancte Clare ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Coelkens soen ex alio et quarta dicta est communiter die Loen Acker inter 

hereditatem Johannis dicti Riemsleger ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri filii Alardi ex alio sunt situate atque ex dimidio bonario prati 

sito in loco dicto Coeleid inter hereditatem spectantem ad dictum 

conventum de Berna ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Marinen 

soen ex alio quam paccionem Johannes dictus Noijden cijrothecarius erga 

Gheerlacum de Overbeke emendo acquisivit prout in litteris et quam 

paccionem dictus quondam Ygrammus erga Johannem Nouden predictum 

acquisierat et super qua paccione Hermannus Rogghe maritus et tutore 

legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti (dg: quondam) Johannis Nouden ad 

opus dicti Ygrammi renunciavit prout in litteris et de qua paccione (dg: 

Mechtildis relicta dicti quondam Ygrammi f) Gerardus filius naturalis 

quondam Willelmi dicti Ghiben soen et (dg: mater) Mechtildis eius uxor 

(dg: filia dicti) relicta dicti quondam Ygrammi usufructum eidem 

Mechtildi in dicta paccione competentem supportaverunt (dg: dictis fratri 

Willelmo Johanni fratribus) primodicto Johanni ad opus sui et ad opus 

dictorum fratris Willelmi et Elizabeth et Arnoldi liberorum dictorum 

Mechtildis et quondam Ygrammi prout in litteris et quam paccionem nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Mechtildi van der Heze 

supportaverunt cum litteris et (dg: aliis) jure promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et dicti Arnoldi filii dicti quondam Ygrammi #et# dicti 

quondam Johannis Nouden et dicti quondam Ygrammi #et suorum heredum# (dg: 
?ro) deponere et quod ipsi dictum Arnoldum filium dicti quondam Ygrammi 

quamcito ad annos pubertatis! super dicta paccione ad opus dicte 

emptricis facient renunciare promisit insuper dictus Johannes Kepken 

super habita et habenda quod si bona dicti Gheerlaci de Overbeke Henrici 

et Arnoldi eius liberorum et Tielemanni generi eiusdem Gheerlaci inventa 

fuerint non fore sufficientia et bene valentia pro solucione dicte 

paccionis unius modii siliginis extunc dictus Johannes Kepken supradictas 

quatuor (dg: pecias) #particulas# terre et dimidium bonarium prati pro 

solucione dicte paccionis unius modii siliginis sufficientes faciet bene 

valentes et satis !satis securas. Testes Uden et Jorden datum supra. 

 

1182 p.406v. 

 quarta post jubilate: woensdag 27-04-1401. 

 in profesto Vitalis: woensdag 27-04-1401. 

 

BP 1182 p 406v 01 wo 27-04-1401. 

Ludovicus zvw Tielmannus van Nederijnen verkocht aan Hubertus Osman zvw 

Johanns Alarts soen van Tricht een n-erfcijns van 10 pond geld, een helft 

te betalen met Sint-Martinus en de andere helft met Pinksteren, voor het 

eerst met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1401), gaande uit (1) een huis 

en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Schrijnmakersstraat 

naar de Korenmarkt, tussen erfgoed van Reijnerus van der Woerdt enerzijds 

en huis en erf van wijlen Johannes van Driel, nu behorend aan voornoemde 

Ludovicus, anderzijds, welk eerstgenoemd huis en erf voornoemde Ludovicus 

eertijds verworven had van voornoemde Hubertus, reeds belast met 1 oude 

groot en een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, (2) het huis en 

erf van wijlen voornoemde Johannes van Driel, nu aan voornoemde verkoper 

behorend, aldaar, tussen eerstgenoemd huis en erf enerzijds en erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Lemmen soen anderzijds, dit huis en erf reeds belast 

met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

•. 

Ludovicus filius quondam Tielmanni de Nederijnen hereditarie vendidit 

(dg: di) Huberto Osman filio quondam Johannis Alarts soen de Tricht 

hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie mediatim 
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Martini et mediatim penthecostes et primo termino Martini proxime futuro 

de (?dg: ?et) domo et area sita in Buscoducis in viculo tendente a vico 

scriniparorum versus forum bladi inter hereditatem Reijneri van der 

Woerdt ex uno et inter !ex domo et area quondam Johannis de Driel nunc ad 

(dg: ?H) dictum Ludovicum spectantem ex alio et (dg: quam do) quam domum 

et aream primodictam antedictus Ludovicus erga dictum (dg: Ludovicum) 

#Hubertum# pridem acquisierat atque de et ex dicta domo et area dicti 

quondam Johannis de Driel nunc ad dictum Ludovicum venditorem spectante 

sita ibidem inter primodictam domum et aream ex uno et inter hereditatem 

(dg: Johannis dicti) quondam Johannis dicti Lemmen soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo et hereditario censu 

viginti solidorum (dg: et) dicte monete ex primodicta domo et area atque 

hereditario censu quatuor librarum dicte monete ex dicta domo et area 

dicti quondam Johannis de Driel prius de jure solvendis ut dicebat et 

sufficientem facere. Testes Uden et Neijnsel datum quarta post jubilate. 

 

BP 1182 p 406v 02 wo 27-04-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 33 Engelse 

nobel en 1 Hollandse gulden of de waarde, de cijns van het jaar van 

wederkoop naar rata van de tijd en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Ywanus Stierken, Roverus Boest en Johannes van Mijngen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad (dg: spacium) spacium trium (dg: lib) annorum 

datam presentium sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum (dg: centum Hollant gul) triginta tribus (dg: Hollant gu) 

Engels nobel et uno Hollant gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis pro rata temporis et cum arrestadiis si que defecerint ut in 

forma. Acta in camera scriptorum presentibus etc dicti scabini Ywanus 

Stierken Roverus Boest Johannes de Mijngen datum anno CCCI mensis !maij 

(dg: die) in profesto Vitalis hora vesperatum. 

 

BP 1182 p 406v 03 wo 27-04-1401. 

Petrus zvw Petrus Reijners soen van Vucht droeg over aan Johannes zvw 

Lambertus van der Dorseldonc de helft van 2 kamers met ondergrond en tuin, 

in Hintham, tussen Gerardus van Geffen molenaar enerzijds en Johannes gnd 

Han Lemmens soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes 

Han Lemmens soen, welke helft aan eerstgenoemde Petrus was verkocht door 

Rodolphus zvw Henricus Alarts soen. 

 

•. 

Petrus filius quondam Petri Reijners soen de Vucht medietatem duarum 

camerarum cum suis fundis et orti sitorum in Hijntham inter hereditatem 

Gerardi de Geffen multoris ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Han 

Lemmens soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

juxta dictam hereditatem dicti Johannis Han Lemmens soen venditam (dg: 

di) primodicto Petro a Rodolpho filio quondam Henrici Alarts soen prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Lamberti van 

der (dg: Dor) Dorseldonc cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1182 p 406v 04 wo 27-04-1401. 

De broers Johannes en Arnoldus, kvw Arnoldus Avemarij, machtigden Willelmus 

zv Willelmus Broet hun cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en hun 

goederen te beheren. 

 

Johannes et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi Avemarij dederunt et 

contulerunt Willelmo filio Willelmi Broet plenam et liberam potestatem et 
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mandatum speciale monendi suos census et redditus et pacciones et credita 

que #sibi# debentur ac debebuntur a personis quibuscumque quacum 

occacione et ad bona regendi usque ad revocacionem etc. Testes Uden et 

Neijnsel datum quarta post jubilate. 

 

BP 1182 p 406v 05 za 30-04-1401. 

Gerardus Cnode zvw Ghisbertus Herinc, Zibertus van Hoculen zvw Zibertus van 

Hoculem ev Agnes, Arnoldus Hake ev Heijlwigis, en Bernardus Sceijvel ev 

Cristina, dvw voornoemde Ghisbertus Herinc, voor 6/9 deel dat aan hen en 

aan Goeswinus en Gertrudis, kvw Ghibo Herinc behoort, en Johannes Broet ev 

Mechtildis dvw Henricus zvw Albertus van Bucstel zvw hr Goeswinus investiet 

van Gemonden voor 1/9 deel verkochten aan Johannes van Mijnghen hun 6/9 

resp. 1/9 deel in een hoeve van wijlen voornoemde Albertus van Bucstel, 

deels in Gestel bij Herlaer gelegen, deels in Schijndel en deels in 

Gemonde, te weten (1) een kamp in Schijndel, tussen erfgoed gnd Creijen 

Spot, behorend aan het Geefhuis in Den Bosch, enerzijds en Johannes van den 

Lanckelaer anderzijds, met gebouwen en toebehoren, (2) een akker, gnd den 

Molenacker, in Gestel, tussen erfgoed, behorend tot de goederen van 

Hezelaer, enerzijds en Hermannus Loden soen anderzijds, (3) een stuk land, 

in Gestel, bij de plaats gnd die Twee Hecken, tussen wijlen Zegherus Dircs 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een beemd in Gestel, naast 

de brug gnd dat Ghelen Bruxken, tussen de weg die over die brug loopt 

enerzijds en de gemene beemden aldaar anderzijds, (5) een beemd in Gestel, 

naast het water gnd die Dommel enerzijds en erfg vw voornoemde Henricus zvw 

Albertus van Bucstel anderzijds, (6) een stuk land en aangelegen stuk 

beemd, in Gestel, tussen wijlen Johannes gnd Pape Jans enerzijds en 

Willelmus Tempeleers anderzijds, (7) een akker gnd die Crumacker, in 

Gestel, tussen wijlen voornoemde Johannes gnd Pape Jans enerzijds en erfg 

vw Hermannus van der Aa anderzijds, (8) de helft van een stuk land, naast 

voornoemde akker gnd die Crumacker, waarvan de andere helft behoort aan 

erfg vw voornoemde Johannes Pape Jan, (9) een akker, gnd die Slabeke, en 

een aangelegen stuk beemd, in Gestel, tussen Agnes van der Scappen 

enerzijds en erfg vw voornoemde {p.407} Hermannus van der Aa anderzijds, 

(10) een akker gnd dat Rot, in Gestel, naast de goederen gnd te Wiel, 

beiderzijds tussen erfg vw Johannes gnd Pape Jan, (11) een akker, gnd dat 

Kalcrot, in Gemonde, tussen wijlen Johannes gnd Pape Jan enerzijds en 

erfgoed, dat behoort tot de hoeve gnd die Wuesthoeve, anderzijds, (12) een 

stuk land, gnd dat Kalcrot, aldaar, tussen voornoemd erfgoed, dat behoort 

aan voornoemde hoeve gnd die Wuesthoeve, enerzijds en een tuin behorend aan 

de goederen te Wijel anderzijds, (13) een stuk land, in Gemonde, ter 

plaatse gnd op Gheen Loeke, tussen Henricus Heijlen soen enerzijds en 

Heijlwigis Meus anderzijds, (14) een stuk land, gnd dat Hoeveken, in 

Gemonde, tussen Heijlwigis Meus enerzijds en erfg vw Henricus Aben 

anderzijds. (15) een akker, gnd Ver Em Truden Acker, in Gemonde, tussen 

erfg vw Zegerus van der Heijden enerzijds en erfg van Zeelkinus gnd 

Sneppenscoet anderzijds, (16) een stuk land in Gemonde, ter plaatse gnd op 

die Rullen, tussen Agnes van der Stappen enerzijds en Heijlwigis van den 

Bersellaer anderzijds, (17) een stuk land naast de kerk van Gewande, aan 

het eind van de beemd behorend aan Agnes van der Stappen, (18) een stuk 

land, in Gemonde, ter plaatse gnd op den Hokart, (19) 1/3 deel van een 

erfgoed gnd Hoeltervenne van wijlen voornoemde Albertus, in Boxtel, welke 

stukken land tezamen voornoemde hoeve vormden van wijlen voornoemde 

Albertus, tezamen met alle andere erfgoederen als die er zullen zijn, aan 

voornoemde hoeve behorend, en met alle rechten en toebehoren, zoals 

voornoemde hoeve behoorde aan wijlen voornoemde Albertus en zoals Elizabeth 

wv Johannes die Wit die hoeve als hoevenares beteelde, (20) de zuidelijke 

helft van een kamp gnd den Eftersten Camp, van wijlen hr Godefridus van Os 

ridder, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Ghibo Keijot enerzijds 

en een kamp gnd den Middelsten Camp van wijlen voornoemde hr Godefridus van 

Os, zoals deze helft afgepaald is, met recht van weg vanaf voornoemde helft 

over het kamp gnd den Middelste Camp tot aan het voorste kamp van wijlen 
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voornoemde hr Godefridus van Os, aldaar, en verder over dat eerste kamp, 

tot aan de gemeint, welke helft Heijlwigis wv Wautgherus Pijnappel in cijns 

verkregen had van Leonius en Theodericus, kvw Godefridus van Erpe, Johannes 

zvw voornoemde Godefridus van Erpe en Johannes van Dommellen ev Katherina 

dvw voornoemde Godefridus van Erpe, voor de grondcijns en voor een 

b-erfcijns van 12 pond voornoemd geld, (21) een stukje erfgoed gelegen in 

een erfgoed van Johannes zvw Johannes gnd Gielijs soen, welk erfgoed 

gelegen is in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen voornoemde 

Godefridus van Os ridder enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten 

het stukje naast Ghibo Keijot, welk stukje erfgoed met zijn sloot overal 1 

boenre roede en 7½ voet breed is, en welk stukje erfgoed reikt vanaf de 

gemeint aldaar tot aan Heijlwigis wv Wautgherus Pijnappels, zoals 

afgepaald, welk stukje erfgoed Johannes Coptiten, tbv voornoemde Heijlwigis 

wv Wautgherus Pijnappels, gekocht had van voornoemde Johannes zvw Johannes 

Gielijs soen. Voornoemde Goeswinus en Gertrudis, kvw Ghisbertus Herinc, en 

hun erfg zullen nimmer rechten op voornoemde goederen doen gelden. 

Voornoemde Johannes Broet beloofde voorts lasten in zijn 1/9 deel af te 

handelen, uitgezonderd de 12 pond die uit voornoemde helft gaan. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghisberti Herinc Zibertus de Hoculen (dg: 

maritus) filius quondam Ziberti de Hoculem maritus et tutor Agnetis sue 

uxoris Arnoldus Hake maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

Bernardus Sceijvel maritus et tutor Cristine sue uxoris filiarum dicti 

quondam Ghisberti Herinc #sex nonas partes ad se et ad Goeswinum et 

Gertrudem (dg: fi) liberos quondam Ghibonis Herinc spectantes# et 

Johannes Broet maritus et tutor legitimus (dg: H) Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Henrici filii quondam Alberti (dg: filii) de Bucstel filii 

quondam domini Goeswini investiti de Gemonden (dg: et Heijlwigis filia 

dicti quondam Ab Henrici filii dicti quondam Alberti de Bucstel cum 

tutore) unam nonam partem ad eundem Johannem Broet spectantem in quodam 

manso {nieuwe regel} 

(dg: quendam mansum) dicti quondam Alberti de Bucstel (dg: situm #partim# 

in parochia de Ghestel prope Herlaer cum omnibus sco suis attinentiis 

quocumque locorum) #cum suis attinentiis universis situm!# !et partim 

infra (dg: par) dictam parochiam de Gestel #et partim# et infra parochiam 

de Scijnle #et partim# et de Ghemonden sitis videlicet (dg: cum domum) 

quendam campum situm in parochia de Scijnle inter hereditatem dictam 

Creijen Spot (dg: ex uno) spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den Lanckelaer ex alio cum suis 

edificiis et attinentiis universis item quendam agrum dictum den 

Molenacker #situm !parochia de Gestel inter hereditatem# spectantem ad 

bona de Hezelaer ex uno et inter hereditatem Hermanni Loden soen ex alio 

item (dg: dimidium) peciam terre sitam in dicta parochia de Gestel prope 

locum dictum die Twe Hecken inter hereditatem quondam Zegheri Dircs soen 

ex uno et inter communem plateam ex alio item quoddam pratum situm (dg: 

d) in dicta parochia de Gestel juxta pontem dictum dat Ghelen Bruxken 

(dg: inter hereditatem ex uno et inter) inter viam transeuntem per (dg: 

td) dictum pontem ex uno et inter communia prata ibidem ex alio item 

quoddam pratum situm in dicta parochia de Gestel iuxta aquam dictam die 

Dommel (dg: inter hereditatem) ex uno et inter hereditatem heredum dicti 

quondam Henrici filii dicti quondam Alberti de Bucstel ex alio item 

peciam terre et peciam prati sibi adiacentem sitas in dicta parochia de 

Ghestel inter hereditatem (dg: domicelle) quondam Johannis dicti Pape 

Jans ex uno et inter hereditatem Willelmi Tempeleers ex alio item agrum 

dictum die Crumacker situm in dicta parochia de Ghestel inter hereditatem 

dicti quondam Johannis dicti Pape Jans ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Hermanni van der Aa ex alio atque medietatem (dg: pecie 

prat) pecie prati site (dg: ad fine) juxta dictum agrum die Crumacker 

vocatum et de qua pecia prati reliqua medietas (dg: an) spectat ad 

heredes dicti quondam Johannis Pape Jan item quendam agrum dictum die 

Slabeke et peciam prati (dg: sitam) sibi adiacentem sitos in dicta 
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parochia de Ghestel inter hereditatem Agnetis van der Scappen ex uno et 

inter hereditatem heredum dicti 

 

1182 p.407r. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 30-04-1401. 

 

BP 1182 p 407r 01 za 30-04-1401. 

quondam Hermanni van der Aa ex alio item quendam agrum terre dictum dat 

Rot situm in parochia de Gestel juxta bona dicta te Wiel inter 

hereditatem (dg: quondam) heredum quondam Johannis dicti Pape Jan ex (dg: 

uno) utroque latere item quendam agrum terre (dg: dictam dictam) dictum 

dat (dg: Kalc) Kalcrot situm in parochia de Gemonden inter hereeditatem 

(dg: sp) quondam Johannis dicti Pape Jan ex uno et inter hereditatem (dg: 

spectantem ad) que spectabat ad mansum dictum die (dg: Wu) Wuesthoeve ex 

alio atque peciam terre dictam eciam dat Kalcrot sitam ibidem inter (dg: 

here) dictam hereditatem que spectabat ad dictum mansum (dg: die) die 

Wuesthoeve vocatum ex uno et inter (dg: h) ortum spectantem ad bona (dg: 

de) te Wijel ex alio item peciam terre sitam in parochia de (dg: Ge) 

Gemonden ad locum dictum op Gheen Loeke inter hereditatem Henrici Heijlen 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: here) Heijlwigis Meus ex alio item 

peciam terre (dg: sitam in parochia de [G]emonden ad) dictam dat Hoeveken 

sitam in dicta parochia de Gemonden inter hereditatem Heijlwigis Meus ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam H[e]nrici Aben ex alio item 

agrum dictum Ver Em Truden Acker situm in #dicta# parochia de Gemonden 

inter hereditatem heredum quondam Zegeri van der Heijden ex uno et inter 

hereditatem heredum Zeelkini dicti Sneppenscoet ex alio item peciam terre 

sitam in parochia de Gemonden ad locum dictum op die Rullen inter 

hereditatem Agnetis van der Stappen ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis van den Bersellaer ex alio item peciam terre sitam iuxta 

ecclesiam de Ghewanden (dg: inter) sitam ad finem prati spectantis ad 

Agnetem van der Stappen item peciam terre sitam in parochia de Ghemonden 

ad locum dictum op den Hokart (dg: Heiltervenne) atque terciam partem 

cuiusdam hereditatis dicte Hoeltervenne (dg: sita in parochia) dicti 

quondam (dg: quond) Alberti site in parochia de Bucstel et que (dg: 

partil) pecie terre simul facient dictum mansum dicti quondam Alberti 

simul cum omnibus aliis (dg: attinentiis) hereditatibus si que sint ad 

dictum mansum spectantes et cum omnibus (dg: et a) juribus et attinentiis 

dicti mansi quocumque consistentibus sive sitis prout huiusmodi mansus 

cum suis juribus et attinentiis ad dictum quondam Albertum spectare 

consuevit et Elizabeth relicta quondam Johannis die Wit huiusmodi mansum 

cum suis attinentiis et juribus tamquam colona #huiusmodi# (dg: eiusdem) 

mansum #cum suis attinentiis et juribus# (dg: possiditi) possidere 

consuevit et colere {nieuwe regel} 

item #in# medietatem! cuiusdam (dg: camp) campi dicti communiter den 

Eftersten Camp quondam domini Godefridi de Os militis siti in parochia de 

Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem Ghibonis Keijot ex uno et 

inter campum dictum communiter den Middelsten Camp dicti quondam domini 

Godefridi de Os ex alio scilicet #(dg: d) in# illam medietatem dicti 

campi que sita est versus meridiem prout huiusmodi medietas ibidem est 

situata et limitata simul cum jure eundi redeundi pergendi et ambu-(dg: 

lub)-landi et cum bestiis et curribus a dicta medietate (dg: pert) per 

dictum! den Middelste Camp vocatum usque ad anteriorem campum dicti 

quondam domini Godefridi de Os ibidem situm et ulterius per dictum 

anteriorem campum usque ad communitatem totiens quotiens possessor dicte 

medietatis indiguerit quam medietatem cum dicto jure Heijlwigis relicta 

quondam Wautgheri Pijnappel erga Leonium et Theodericum liberos quondam 

Godefridi de Erpe et Johannem filium quondam #dicti# Godefridi de Erpe 

(dg: ad he) et Johannem de Dommellen maritum et tutorem legitimum 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Godefridi de Erpe ad censum 

acquisierat scilicet pro censu domini fundi exinde solvendo atque pro 

hereditario censu XII librarum dicte monete prout in litteris {nieuwe 
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regel} 

atque #in# particulam! hereditatis sitam in hereditatem! Johannis filii 

quondam Johannis dicti Gielijs soen que hereditas sita est in parochia de 

Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem dicti quondam Godefridi de 

Os militis ex uno et inter communem plateam ex alio scilicet #in# illam 

particulam primodicte hereditatis que particula hereditatis sita est 

contigue iuxta hereditatem Ghibonis Keijot et que particula hereditatis 

cum suo fossato continet unam virgatam dictam buenre roede et septem et 

dimidiam pedatas in latitudine ubique et que particula hereditatis tendit 

a communitate ibidem usque ad hereditatem Heijlwigis relicte quondam (dg: 

Wautgheri) Wautgheri Pijnappels prout huiusmodi particula hereditatis 

ibidem sita est et limitata quam particulam hereditatis Johannes Coptiten 

(dg: erg) ad opus dicte Heijlwigis relicte dicti quondam Wautgheri 

Pijnappels erga dictum Johannem filium quondam Johannis Gielijs soen 

emendo acquisierat prout in litteris {nieuwe regel} 

hereditarie vendiderunt Johanni de Mijnghen supportaverunt cum omnibus 

litteris et jure promittentes (dg: ind) dicti Gerardus Cnode Zibertus 

Arnoldus Hake (dg: etc) et Bernardus indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum in dictis #et dicti quondam Heijlwigis 

relicte quondam Wautgheri Pijnappel# (dg: no) sex nonis partibus 

existentem deponere et quod ipsi dictos Goeswinum et Gertrudem liberos 

quondam Ghisberti Herinc et eorum heredes perpetue tales habebunt quod 

numquam presument se jus in premissis habere {nieuwe regel} 

promisit insuper dictus Johannes Broet super omnia ratam servare et 

obligationem in dicta sua nona parte (dg: existentem deponere) #exceptis 

XII libris ex dicta medietate supradicta solvendis# ex parte sui dicte 

quondam Heijlwigis (dg: filie quo) relicte quondam (dg: Pauli depo) 

Wautgheri deponere exceptis dictis XII libris ex dicta medietate dicti 

campi solvendis. Testes Goeswinus et Jordan datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1182 p 407r 02 za 30-04-1401. 

Voornoemde vijf (Gerardus Cnode zvw Ghisbertus Herinc, Zibertus van Hoculen 

zvw Zibertus van Hoculem ev Agnes, Arnoldus Hake ev Heijlwigis, en 

Bernardus Sceijvel ev Cristina, dvw voornoemde Ghisbertus Herinc, in het 

vorige contract tevens voor Goeswinus en Gertrudis, kvw Ghibo Herinc 

behoort, en Johannes Broet ev Mechtildis dvw Henricus zvw Albertus van 

Bucstel zvw hr Goeswinus investiet van Gemonden) en Mechtildis wv Henricus 

zvw voornoemde Albertus van Bucstel verkochten aan Johannes van Mijngen 2/9 

deel dat aan Goeswinus en Elizabeth, minderjarige kvw voornoemde Henricus 

zvw Albertus, door wijlen voornoemde Henricus verwekt bij voornoemde 

Mechtildis, behoort in voornoemde goederen. Zodra voornoemde Goeswinus en 

Elizabeth meerderjarig zijn geworden en voornoemd 2/9 deel hebben 

overgedragen aan voornoemde Johannes van Mijngen, dan zullen voornoemde 

vijf en Mechtildis en hun goederen ontlast zijn van de verplichtingen die 

zij thans zijn aangegaan. Wel houden voornoemde Goeswinus en Elizabeth hun 

recht in de helft van voornoemde 12 pond. 

 

D[icti] (dg: omnes) quinque et Mechtildis relicta quondam Henrici filii 

dicti quondam Alberti de Bucstel cum tutore duas nonas partes ad 

Goeswinum et Elizabeth liberos dicti quondam Henrici (dg: Abe) filii 

quondam Alberti ab eodem quondam Henrico et dicta Mechtilde pariter 

genitos spectantes in !in premissis vendiderunt Johanni de Mijngen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte (dg: ..) eorundem et 

dictorum Goeswini et Elizabeth et quorumcumque (dg: locorum) heredum 

eorum Goeswini et Elizabeth in dictis duabus nonis partibus existentem 

(dg: ex..) ac eventuras deponere tali condicione si dicti Goeswinus et 

Elizabeth dum ad annos sue pubertatis! (dg: su) dictas duas nonas partes 

prefato Johanni de Mijngen supportaverint et resignaverint et (dg: 

promiserint) promiserint ?hq #super habita et habenda# ?ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere extunc dicti quinque et Mechtildis 
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et eorum bona a presenti obligatione (dg: facta) erunt penitus quiti et 

absoluti et exonerati exceptis dictis Goeswino et Elizabeth suo jure 

competente in medietate dictarum XII librarum ex dicta (dg: ca) medietate 

dicti campi solvendarum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 407r 03 za 30-04-1401. 

Henricus die Hoessche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Hoessche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.408v. 

 quinta post jubilate: donderdag 28-04-1401. 

 

BP 1182 p 408v 01 do 28-04-1401. 

Albertus van Beke zvw Willelmus van Beke en Willelmus van Beke zv Johannes 

beloofden aan Amelius Lambrechts soen 17 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde en 12 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401) te 

betalen. 

 

••. 

Albertus de Beke filius quondam Willelmi de Beke et Willelmuis de Beke 

filius Johannis promiserunt indivisi super omnia Amelio Lambrechts soen 

XVII novos Gelre gulden seu valorem et XII communes placken ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Uden et 

Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1182 p 408v 02 do 28-04-1401. 

Marcelius van den Velde zvw Heijmericus van der Boect droeg over aan 

Johannes zv Nijcholaus gnd Daelman een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Erp, die Hubertus zvw Johannes gnd Duvel beloofd had met Lichtmis in Erp te 

leveren aan Henricus zvw Leonius van der Buxbruggen, gaande uit 1 bunder 

beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Beke, tussen Gerardus Tuernout en 

zijn kinderen enerzijds en voornoemde Gerardus Tuernout en Johannes van 

Rietvoert anderzijds, met een eind strekkend aan Leonius van de Kelder en 

met het andere eind aan de gemeint, welke pacht voornoemde Marcelius 

verworven had van voornoemde Henricus zvw Leonius van der Buxbruggen. 

 

•. 

Marcelius van den Velde filius quondam Heijmerici (dg: de) van der Boect 

hereditariam paccionem dimidii (dg: modii) modii siliginis mensure de 

Erpe quam Hubertus filius quondam Johannis dicti Duvel promisit se 

daturum et soluturum Henrico filio quondam Leonii van der Buxbruggen (dg: 

j) hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex uno bonario prati 

sito in parochia de Beke prope Arle in loco dicto Beke inter hereditatem 

Gerardi Tuernout et eius liberorum ex uno et inter hereditatem dicti 

Gerardi Tuernout et Johannis de Rietvoert ex alio tendente cum uno fine 

ad hereditatem (dg: Leemp) Leonii de Penu et cum reliquo fine ad 

communitatem quam paccionem dictus Marcelius erga dictum Henricum filium 

quondam Leonii van der Buxbruggen acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio (dg: q) Nijcholai dicti Daelman cum 

litteris et aliis !in jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 408v 03 do 28-04-1401. 

Petrus Dircs soen van Emkercke ev Elizabeth dvw Meijnardus Peters soen van 

Berlikem droeg over aan Johannes zvw voornoemde Meijnardus alle goederen, 

die aan hem en zijn voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Elizabeth. 

 

•. 

Petrus Dircs soen de Emkercke (dg: omnia) maritus et tutor legitimus 
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Elizabeth sue uxoris filie quondam Meijnardi Peters soen de (dg: Peters) 

Berlickem omnia et singula #bona# sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam parentum dicte Elizabeth successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita supprotavit Johanni filio dicti quondam Meijnardi 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 408v 04 do 28-04-1401. 

Willelmus gnd Loijer zvw Walterus gnd Loijer verkocht aan Henricus Donc, 

tbv zijn vader Willelmus Donc, een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, 

tuin en aangelegen erfgoed, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

wijlen Laurencius Boijen enerzijds en Thomas Stevens soen anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, (2) een kamp, gnd 

dat Scaubroec, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen kvw Johannes 

die Wert van Loen enerzijds en Godefridus gnd Tijs anderzijds, dit kamp 

reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde Willelmus Donc, en beide onderpanden reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

•. 

Willelmus dictus (dg: Loeij) Loijer filius quondam Walteri dicti Loijer 

hereditarie vendidit Henrico Donc ad opus Willelmi Donc sui patris 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditate 

sibi adiacente sitis in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout 

inter hereditatem #quondam# Laurencii Boijen ex uno et inter hereditatem 

Thome Stevens soen ex alio (dg: et ex) item ex quodam (dg: campo) campo 

dicto dat Scaubroec sito in parochia et loco predictis inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis die Wert de Loen ex uno et inter hereditatem 

Godefridi dicti Tijs ex alio promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis ex premissis 

et hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure ex dictis domo et orto et hereditatibus adiacentibus (dg: et uno) 

prius solvendis (dg: si) et (dg: hereditate) hereditaria paccione (dg: 

dimi) dimidii modii siliginis dicte mensure dicto Willelmo Donc ex dicto 

campo prius solvenda et sufficientem facere (dg: s). Testes Uden et Goess 

datum supra. 

 

BP 1182 p 408v 05 do 28-04-1401. 

(dg: Sijem). 

 

BP 1182 p 408v 06 do 28-04-1401. 

Sijmon van Langel beloofde aan Katherina dvw Theodericus gnd Stockelman 67 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) 

te betalen. 

 

Sijmon de Langel promisit super omnia Katherine filie quondam Theoderici 

dicti Stockelman LXVII novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 408v 07 do 28-04-1401. 

Jkvr Mechtildis wv Eustatius gnd Steeskinus van Brakel, haar zoon 

Nijcholaus, Jacobus van Neijnsel en Robbertus van Neijnsel beloofden aan 

Goeswinus Steenwech zvw Hubertus Steenwech 13 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1402) te leveren. 

 

•. 

Domicella Mechtildis relicta quondam Eustatii dicti Steeskini de Brakel 

et Nijcholaus eius filius et Jacobus de Neijnsel et Robbertus de Neijnsel 

promiserunt indivisi super omnia Goeswino Steenwech filio quondam Huberti 
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Steenwech XIII modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Neijnsel predictus 

datum supra. 

 

BP 1182 p 408v 08 do 28-04-1401. 

De twee eersten beloofden voornoemde Robbertus schadeloos te houden. 

 

Duo primi promiserunt dictum Robbertum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 408v 09 do 28-04-1401. 

Elizabeth dvw Gerardus Raet droeg over aan Johannes Kuijst zv Rodolphus 

Kuijst en Johannes Quappe alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van Johannes, Aleijdis en Gertrudis, kvw voornoemde Gerardus 

Raet. 

 

•. 

Elizabeth (dg: relicta) #filia# quondam Gerardi Raet cum tutore omnia 

bona sibi de morte quondam Johannis et quondam #et Aleijdis# Gertrudis 

eius sororis liberorum dicti quondam Gerardi Raet successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Kuijst filio Rodolphi Kuijst et Johanni Quappe 

promittens super omnia et cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 408v 10 do 28-04-1401. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Henricus gnd Oem, en Henricus nzvw 

Johannes die Walsche verkochten aan Henricus zv Arnoldus gnd Appel van 

Luijssel alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Mechtildis dvw voornoemde Henricus Oem, gelegen onder Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver. 

 

•. 

Henricus et Johannes fratres liberi quondam Henrici dicti Oem et Henricus 

filius naturalis quondam Johannis die Walsche omnia et singula bona eis 

de morte quondam Mechtildis filie dicti quondam Henrici Oem successione 

advoluta quocumque locorum infra parochiam de Haren in loco [dicto] (dg: 

Be) Beilver consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendiderunt 

Henrico filio Arnoldi dicti Appel de Luijssel promittentes super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte (dg: sui) eorum deponere. Testes 

datunm supra. 

 

1182 p.409r. 

 quinta post jubilate: donderdag 28-04-1401. 

 

BP 1182 p 409r 01 do 28-04-1401. 

(dg: Jacobus van Appelteren). 

 

(dg: [Ja]cobus de Appe Appelteren). 

 

BP 1182 p 409r 02 do 28-04-1401. 

Destijds had Henricus die Wilde alias gnd die Hertoge van Rijthoven (1) een 

huis en tuin, in Rijthoven, tussen Godefridus gnd van der Vonderen 

enerzijds en Henricus gnd Bollen anderzijds, (2) een beemd aldaar, 

tegenover voornoemd huis en tuin, over de gemene weg, tussen Gerardus gnd 

Snoec enerzijds en Wijnricus zvw Johannes gnd Lijsbetten soen anderzijds, 

(3) een stuk erfgoed, gnd die Hasselt, in Rijthoven, tussen de gemene weg 

enerzijds en Johannes gnd Cortsterts anderzijds, (4) een streep land, in 

Rijthoven, beiderzijds tussen Marina dv Hilla gnd van Zoemeren, (5) een 

streep land aldaar, tussen voornoemde Marina enerzijds en Henricus gnd 

Sijmons soen van Buschhoven anderzijds, in pacht uitgegeven aan voornoemde 

Henricus Bonnen voor de grondcijns en een b-erfrente of last gnd 
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voechtscot, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en een b-erfpacht 

van 5 mud rogge, maat van Eersel. Vervolgens had Johannes gnd die Gruijter 

zv Petrus gnd Oerlemans voornoemd huis, tuin en erfgoederen verworven van 

voornoemde Henricus Bonnen. Voornoemde Johannes Gruijter zv Petrus 

Oerlemans droeg thans over aan voornoemde Henricus Wilde alias gnd die 

Hertoge zijn deel in alles wat laatstgenoemde streep land groter is dan 

zoals die ligt tussen de erfgoederen van wijlen voornoemde Marina dvw Hilla 

van Zoemeren; voornoemde Johannes Gruijter behoudt van laatstgenoemde 

streep land het deel dat daar thans ligt tussen erfgoederen van wijlen 

Marina dvw Hilla van Zoemeren. 

 

[No]tum sit universis quod cum Henricus die Wilde alias dictus die 

Hertoge de Rijthoven domum et ortum sitos in parochia de Rijthoven inter 

hereditatem Godefridi dicti van der Vonderen ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Bollen ex alio atque quoddam pratum situm ibidem in (dg: j) 

opposito dictorum (dg: domus et orti) domus et orti ultra communem 

plateam inter hereditatem Gerardi dicti Snoec ex uno et (dg: inter) inter 

hereditatem Wijnrici filii quondam Johannis dicti Lijsbetten soen ex alio 

item quandam peciam hereditatis dictam die Hasselt sitam in dicta 

parochia inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Cortsterts ex alio item quandam strepam (dg: s) terre in dicta 

parochia inter hereditatem Marine filie Hille dicte de Zoemeren ex 

utroque latere coadiacentem atque quandam (dg: peciam terre) strepam 

terre sitam ibidem inter hereditatem jamdicte (dg: Mari) Marine ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Sijmons soen (dg: ex) de Buschhoven ex 

alio dedisset ad hereditarium pactum d[ict]o Henrico Bonnen scilicet pro 

censu dominorum fundi annuatim exinde solvendo atque pro hereditario 

redditu seu onere dicto voechtscot exinde solvendo atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Buscoducis ex premissis 

solvenda atque pro hereditaria paccione quinque (dg: mod) modiorum 

siliginis mensure de Eersel prout in litteris et cum deinde Johannes 

dictus die Gruijter filius Petri dicti Oerlemans dictos domum ortum et 

hereditates erga dictum Henricum Bonnen acquisuisset prout in litteris 

quas vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Johannes Gruijter filius Petri Oerlemans (dg: totum allo illud) #totam 

partem et omne jus sibi competentes in toto illo# quod dicta ultima 

strepa terre plus continet #et maior est# quam prout huiusmodi 

ultimodicta strepa terre sita est inter hereditates dicte quondam Marine 

filie quondam Hille de Zoemeren #coadiacentes# supportavit dicto Henrico 

(dg: Wilde) Wilde alias dicto die Hertoge promittens super omnia ratam 

servare salva tamen dicto Johanni Gruijter (dg: di) ultimodicta (dg: 

pecia terre) strepa terre #in ea quantitate# prout ipsa ultimodicta 

strepa terre ibidem (dg: prius) ad presens sita est inter hereditates 

dicte quondam Marine filia quondam Hille de Zoemeren ex utroque latere 

coadiacentes. Testes Uden et Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1182 p 409r 03 do 28-04-1401. 

Johannes gnd die Gruijter zv Petrus Oerlemans beloofde aan voornoemde 

Henricus Wilde een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis 

in het nagenoemde huis te leveren, gaande uit voornoemde goederen, ?te 

beschrijven als voornoemd?. Voornoemde Johannes Gruijter beloofde aan 

voornoemde Henricus Wilde de gebouwen van voornoemde goederen net zo 

lofwaardig te maken als ze eens waren toen Henricus Wilde die aan 

voornoemde Henricus Bonnen had uitgegeven. 

 

Johannes dictus die Gruijter filius (dg: quond) Petri Oerlemans promisit 

se daturum et soluturum dicto (dg: Johanni) Henrico Wilde vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Eersel anno quolibet ad vitam 

dicti Henrici et non ultra purificationis et in (dg: Eersel i) domo 

infrascripta tradendam ex premissa scribenda [ultim]odictam! peciam terre 

prout jamdictum est et cum dictus Henricus mortuus fuerit {nieuwe regel} 
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promisit insuper dictus Johannes Gruijter super omnia dicto Henrico quod 

ipse Johannes edificia (dg: terre) premissorum tam bona et laudabilia 

fieri faciet sicut (dg: fuerunt) unquam fuerunt quando dictus Henricus 

Wilde dederat premissa ad pactum dicto Henrico Bonnen ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 409r 04 do 28-04-1401. 

Johannes zvw Henricus Roefs soen van Stiphout schonk aan Jacobus zv 

Reijnerus gnd Kul met diens vrouw Aleijdis dv voornoemde Johannes een 

n-erfpacht van 4 mud {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd Eeuselaer, in 

Helmond, tussen kvw Godefridus gnd Roefs soen enerzijds en Willelmus van 

den Velde anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Vonderen, in Stiphout, 

tussen Johannes van Espdonc enerzijds en hr Godefridus van Ouverlake 

priester anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

•. 

Johannes filius quondam Henrici Roefs soen de Stiphout hereditariam 

paccionem quatuor modiorum! mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta Eeuselaer (dg: 

sita) dicti Johannis sita in parochia de Helmont inter hereditatem 

liberorum quondam Godefridi dicti Roefs soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van den Velde ex alio atque ex pecia terre die Vonderen! (dg: 

si) dicti Johannis sita in parochia de Stiphout inter hereditatem 

Johannis de Espdonc ex uno et inter hereditatem (dg: magistri) #domini# 

Godefridi de Ouverlake presbitri ex alio (dg: item ex) ut dicebat 

hereditarie supportavit Jacobo filio Reijneri dicti Kul cum Aleijde sua 

uxore filia primodicti Johannis nomine dotis ad jus oppidi de Busco 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

(dg: d) censu dominorum fundi ex premissis !et solvendo et sufficientem 

facere. Testes (dg: Goes) Uden et Goes datum supra. 

 

BP 1182 p 409r 05 do 28-04-1401. 

Hr Petrus priester zvw Andreas gnd Verkenman droeg over11,12 aan Walterus zv 

Walterus Belen soen van Broegel (1) 1/3 deel van een lijfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Son, welke pacht van 3 mud voornoemde hr Petrus met 

Lichtmis in Son beurt, gaande uit huizen en hofsteden waarin wijlen 

voornoemde Andreas woonde, in Son, (2) een lijfpacht van 10 lopen rogge, 

maat van Son, die voornoemde hr Petrus met Lichtmis in Son beurt, gaande 

uit een erfgoed, gnd den Audberch, van wijlen voornoemde Andreas, in 

Broegel, (3) een lijfpacht van 4 lopen rogge, maat van Son, die voornoemde 

hr Petrus met Lichtmis in Son beurt, gaande uit een erfgoed, gnd Culenhof, 

van wijlen voornoemde Andreas, in Broegel. 

 
?Solvit XXVIII solidos. 

Dominus Petrus #presbiter# filius quondam Andree dicti Verkenman (dg: 

vitalem) terciam partem vitalis pensionis trium modiorum siliginis 

mensure de Zonne quam pensionem III modiorum siliginis dictus dominus 

Petrus solvendam habet (dg: h) anno quolibet ad vitam ipsius domini Petri 

(dg: et no) purificationis et non ultra et in Sonne tradendam ex domibus 

et domistadiis in quibus dictus quondam Andreas morabatur sitis in 

parochia de Zonne atque vitalem pensionem (dg: p) decem lopinorum 

siliginis dicte mensure quam dictus dominus Petrus solvendam habet anno 

quolibet ad suam vitam (dg: ter) et non ultra termino solucionis et loco 

predictis ex quadam hereditate dicta (dg: den Calverhof) den Audberch 

#dicti quondam Andree# sita in parochia de Broegel atque vitalem 

pensionem quatuor lopinorum siliginis dicte mensure quam dictus dominus 

(dg: Johannes) Petrus solvendam habet anno quolibet ad vitam (dg: ter) et 

                         
11 Zie ← BP 1182 p 339r 05 wo 16-03-1401, vermelding van deze lijfpachten. 
12 Zie ← BP 1182 p 339r 01 wo 27-04-1401, vermelding van deze lijfpachten. 
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(dg: ultra) et non ultra termino solucionis predicto ex quadam hereditate 

dicta Culenhof dicti quondam Andree sita in parochia de Broegel ut 

dicebat legitime supportavit Waltero filio Walteri Belen soen de (dg: 

Broech Brogel promittens) Broegel promittens (dg: tot) super omnia (dg: 

warandiam et obligationem tali condicione) habita et habenda warandiam et 

(dg: aliam) obligationem deponere et cum dictus dominus (dg: Arnoldus) 

Petrus mortuus fuerit extunc erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 409r 06 do 28-04-1401. 

Mechtildis wv Johannes gnd Broes, haar kinderen Ambrosius gnd Broes en 

Willelmus, en Johannes, Lambertus en Willelmus ...us, kvw Willelmus van 

Vechel, verkochten aan Margareta wv Conrardus gnd Piec nzvw Willelmus 

Pijecke van Oijen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd Broes 

Camp, 14 zester rogge groot, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshusen, tussen 

erfgoed gnd Loijers Camp dat was van Johannes Kepkens enerzijds en 

Ambrosius gnd Broes van Zelant anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes gnd Wouters soen en met het andere eind aan de gemene weg, reeds 

belast met 6 oude groten en een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) 10 hont 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Ambrosius gnd Broes zv 

Johannes Geertruden soen enerzijds en Yda Loijers anderzijds, met een eind 

strekkend aan Robbertus gnd Kathelinen soen en met het andere eind aan de 

dijk gnd Hoefdijc, deze 10 hont reeds belast met ¼ lopen rogge. 

 

•. Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Johannis dicti Broes #cum tutore# Ambrosius 

(dg: et W) dictus Broes et Willelmus eius liberi Johannes Lambertus et 

Willelmus ...us liberi quondam Willelmi de Vechel hereditarie vendiderunt 

Margarete relicte quondam Conrardi dicti Piec filii naturalis quondam 

Willelmi Pijecke de Oijen hereditariam paccionem (dg: j) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta Broes Camp XIIII (dg: lopinatas) 

#sextariatas# terre siliginee continente #(dg: cum suis! 

lignicrescentia)# sita in parochia de Nuwelant ad locum dictum Wilshusen 

inter hereditatem dictam Loijers Camp que (dg: quondam) fuerat Johannis 

Kepkens ex uno et inter (dg: hereditatem ortum) hereditatem Ambrosii 

dicti Broes de Zelant ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Johannis dicti Wouters soen et cum reliquo fine ad communen plateam atque 

ex decem hont terre sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze 

in[ter hereditat]em Ambrosii dicti Broes filii Johannis Geertruden soen 

ex uno et inter hereditatem Yde Loijers #ex alio# tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem Robberti dicti Kathelinen (dg: Hof) #soen# et cum 

reliquo fine ad aggerem dictum Hoefdijc (dg: ex) ut dicebant promittentes 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis sex aude antiquis grossis et hereditaria paccione unius modii 

siliginis ex dicta pecia terre Broescamp vocata prius solvendis et (dg: l 

di) et quarta parte unius lopini siliginis ex dictis X hont terre 

solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 409r 07 do 28-04-1401. 

Willelmus? zvw Johannes Dircs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Willelmus?] filius quondam Johannis Dircs soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.410v. 

 quinta post jubilate: donderdag 28-04-1401. 

 

BP 1182 p 410v 01 do 28-04-1401. 

Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode droeg over aan Goeswinus 

nzvw Theodericus Rover Bernts soen 2 koeien in het huis van voornoemde 



Bosch’ Protocol jaar 1401 04. 

 

28 

Henricus in Dinther. 

 

•. 

Henricus van der Aa filius quondam Johannis dicti Middelrode duas (dg: 

va) vaccas (dg: consistentes) ad se spectantes consistentes in (dg: l v) 

Dijnter in domo dicti Henrici supportavit Goeswino filio naturali quondam 

Theoderici Rover Bernts soen promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere. Testes et Goess datum quinta post jubilate. 

 

BP 1182 p 410v 02 do 28-04-1401. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Goeswinus 2 oude schilden en 1 

nieuwe Gelderse gulden met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1402) te betalen. 

 

Dictus (dg: Goeswinus) #Henricus# promisit super omnia habita et habenda 

dicto Goeswino duos aude scilde et I novum Gelre gulden ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 410v 03 do 28-04-1401. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemd geld te betalen, op straffe van 4 

oude schilden etc. 

 

Dictus Henricus promisit (dg: dictam) super habenda et habita dictam (dg: 

pro) pecuniam persolvere sub pena quatuor aude scilde etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 410v 04 do 28-04-1401. 

Jordanus Pauwels soen, Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen, Henricus Riemsleger 

en Conrardus Hollander beloofden aan Martinus Berwout 58 nieuwe Gelderse 

gulden zoals die vandaag in de beurs gaan of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1401) en de andere helft met Lichtmis 

aanstaande (do 02-02-1402). 

 

Jordanus Pauwels soen Ghibo filius quondam Rutgheri de Vlimen et Henricus 

Riemsleger et Conrardus Hollander promiserunt indivisi super omnia 

Martino Berwout LVIII novos Gelre gulden quales hodierno die ad bursam 

communiter currunt seu valorem mediatim Remigii et mediatim 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: G) Uden et Goss 

datum supra. 

 

BP 1182 p 410v 05 do 28-04-1401. 

Voornoemde Jordanus Pauwels soen, Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen, Henricus 

Riemsleger en Conrardus Hollander beloofden aan voornoemde Martinus Berwout 

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

1401) te betalen. 

 

Dicti quatuor promiserunt indivisi super omnia dicto Martino XXVI novos 

Gelre! seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 410v 06 do 28-04-1401. 

Martinus Berwout beloofde voornoemde vier schadeloos te houden van de helft 

van 120 eiken, staande op de hoeve van wijlen Godefridus van Hedechusen, in 

Boxtel, welke 120 eiken voornoemde Jordanus, Ghibo, Henricus en Conrardus 

gekocht hadden van voornoemde Martinus en Walterus Danels soen. Hij 

beloofde lasten en de houtschat af te handelen. De brief overhandigen aan 

degene die het eerst komt. 

 

Scribatur. Solvit II grossos. 

Martinus Berwout promisit super omnia dictis quatuor quod ipse dictis 

quatuor de (dg: centum et) medietate centum et viginti (dg: querc) 

arborum quercinarum consistentium (dg: in parochia de Bucstel) supra 
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mansum quondam Godefridi de Hedechusen situm in parochia de Bucstel quas 

centum et viginti arbores quercinas dicti quatuor videlicet Jordanus 

Ghibo Henricus et Conrardus erga dictum Martinum et (dg: Wali) Walterum 

Danels soen emendo acquisierant ut dicebat prestabit warandiam et 

obligationem (dg: deponet) et houtscat deponere. Testes datum supra. 

Tradetur alteri eorum primo venienti. 

 

BP 1182 p 410v 07 do 28-04-1401. 

Johannes Mersman zvw Johannes Mersman van Os verkocht aan Philippus zv 

Hermannus Coenen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land, in Oss, ter plaatse 

gnd in den Roden, tussen Wellinus van Beke enerzijds en Theodericus gnd die 

Koc van Os zvw Albertus gnd Sparmers anderzijds, (2) ½ morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd die Hoel Beemden, tussen erfg vw Johannes van der After 

enerzijds en wijlen Arnoldus Stegeman anderzijds. Verkoper en met hem 

Johannes zv Petrus gnd Bauwelkens soen beloofden lasten af te handelen. 

Voornoemde Philippus en zijn vrouw Lijsmoedis dvw Gerardus gnd Mesmaker of 

de langstlevende, zullen de pacht gedurende hun leven beuren. Na overlijden 

van hen beiden gaat de pacht terug naar de verkoper als hij dan leeft en 

anders naar zijn erfgenamen. De koper beloofde dit. 

 

•. 

Johannes Mersman filius quondam Johannis Mersman de Os hereditarie 

vendidit Philippo filio Hermanni Coenen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex uno iugere terre sito in parochia de Os ad locum 

dictum in den Roden inter hereditatem (dg: We) Wellini de Beke ex uno et 

inter hereditatem Theoderici dicti !dicti die Koc de Os filii quondam 

Alberti dicti Sparmers ex alio atque ex (dg: uno) dimidio iugere terre 

sito in predicta parochia ad locum dictum die Hoel Beemden inter 

hereditatem heredum quondam Johannis van der After ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Arnoldi Stegeman ex alio ut dicebat promittentes et 

cum eo Johannes filius Petri dicti Bauwelkens soen indivisi super habita 

et !habita warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: si) 

sufficientem facere tali condicione quod dictus Philippus et Lijsmoedis 

eius uxor filia (dg: Gerardi) quondam Gerardi dicti Mesmaker ac altera 

eorum diutius vivens dictam paccionem integraliter possidebit post 

decessum eorundem Philippi et Lijsmodis amborum ad dictum venditorem si 

ipsum vivere contingat alioquin ad eius heredes devolvendam (dg: testes 

datum supra) ut dictus emptor pro se et dicta sua uxore et pro omnibus 

heredibus et successoribus sui et dicte sue uxoris super habita et 

habenda repromisit. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 410v 08 do 28-04-1401. 

Een brief maken van de wederbelofte. 

 

Solvit. 

Et fiet littera de repromissione. Tesdtes datum supra. 

 

BP 1182 p 410v 09 do 28-04-1401. 

Voornoemde Johannes Mersman beloofde voornoemde Johannes zv Petrus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Mersman promisit super habita et habenda dictum Johannem 

filium Petri indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 410v 10 do 28-04-1401. 

Henricus die Becker nzvw Willelmus van Langel ev Heijlwigis dvw Johannes 

van Holaer verkocht aan Laurencius zvw Petrus Canen soen van Wetten een 

n-erfrente van 3 kapoenen, met Sint-Lambertus in Vught te leveren, gaande 
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uit een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen 

Johannes van Houthem enerzijds en Mijchael zv Gerardus Hillens soen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

•. 

#(dg: Henri)# Henricus die Becker filius #naturalis# quondam Willelmi de 

(dg: Lanc) Langel (dg: l) maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Johannis de (dg: Ho) Holaer hereditarie vendidit 

Laurencio filio (dg: quondam) Petri Canen soen de Wetten hereditarium 

redditum trium caponum solvendum hereditarie Lamberti et in Vucht (dg: ad 

l) tradendum ex pecia terre sita in parochia de Rode ad locum dictum 

Houthem inter hereditatem Johannis de Houthem ex uno et inter hereditatem 

Mijchaelis filii Gerardi Hillens soen ex (dg: uno) alio promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 410v 11 do 28-04-1401. 

Johannes gnd Coppen verkocht aan Elizabeth gnd Cuijlmans een lijfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Dinther te leveren, gaande uit 

al zijn erfgoederen en goederen gelegen onder Dinther, reeds belast met 

lasten. 

 

• -. 

Johannes dictus Coppen legitime vendidit Elizabeth dicte Cuijlmans 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis 

solvendam hereditarie purificationis et in Dijnter tradendam ex omnibus 

hereditatibus et bonis dicti venditoris #habitis et habendis# quocumque 

locorum infra parochiam de Dijnter consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis et sufficientem! et cum 

ipsa mortua fuerit etc. 

 

BP 1182 p 410v 12 do 28-04-1401. 

Elizabeth gnd Cuijlmans wv Henricus gnd Coppen droeg over aan Johannes 

Coppen bv voornoemde Henricus Coppen haar vruchtgebruik in alle goederen, 

die aan voornoemde Johannes Coppen gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde broer Henricus Coppen resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Dinther en Schijndel. 

 

• -. 

Elizabeth dicta Cuijlmans relicta quondam Henrici dicti Coppen cum tutore 

suum usufructum quem habuit in omnibus bonis que Johanni Coppen fratri 

olim dicti Henrici Coppen de morte eiusdem quondam (dg: Johannis) Henrici 

Coppen sui fratris successione advolutis! et post mortem dicte Elizabeth 

successione advolvendis quocumque locorum infra parochias de Dijnter et 

de Scijnle consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit dicto Johanni 

Coppen promittens (dg: super omnia) cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1182 p 410v 13 do 28-04-1401. 

Yda gnd Carpers dvw Johannes Carper van Hezewijc maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Johannes zvw 

Gerardus gnd Jans soen van Os met zijn goederen. 

 

•. Solvit. 

Yda dicta Carpers filia quondam Johannis Carper de Hezewijc omnes 

vendiciones et alienaciones et obligationes factas per Johannem filium 

quondam (dg: Johannis) Gerardi dictum! Jans soen de Os cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Jorden et Neijnsel datum quinta post 

jubilate. 
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BP 1182 p 410v 14 do 28-04-1401. 

(dg: Voornoemde Elizabeth Cuijlmans). 

 

(dg: + dicta Elizabeth Cuijlmans). 

 

BP 1182 p 410v 15 do 28-04-1401. 

Alardus van Berlikem machtigde mr Johannes van Best clericus te manen etc. 

 

•. 

Alardus de Berlikem dedit et contulit magistro Johanni de Best clerico 

potestatem monendi etc ut in forma usque ad revocacionem. Testes Uden et 

Neijnsel datum supra. 

 

1182 p.411r. 

 quinta post jubilate: donderdag 28-04-1401. 

 sexta post jubilate: vrijdag 29-04-1401. 

 

BP 1182 p 411r 01 do 28-04-1401. 

Yda dvw Rutgherus gnd Alarts soen verkocht aan haar broer Johannes zvw 

voornoemde Rutgherus Alarts soen 1 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse 

gnd ...tbroec, tussen de gemeint enerzijds en kvw Henricus van den 

Calfhoevel anderzijds, zoals deze beemd behoorde aan wijlen voornoemde 

Rutgherus, belast met 4 kapoenen aan het Sint-Claraklooster in Den Bosch. 

 

[Y]da filia quondam Rutgheri dicti Alarts soen cum tutore unum bonarium 

prati situm in parochia de Berlikem in loco dicto (dg: ?Love) ...tbroe[c] 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem (dg: Henr) liberorum 

quondam Henrici van den (dg: Ca) Calfhoevel ex alio prout dictum bonarium 

prati ibidem situm est et (dg: dicto ad) ad dictum quondam Rutgherum 

spectare consueverat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni suo! filio 

(dg: f) dicti quondam Rutgheri Alarts soen promittens cum tutore super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor caponibus 

conventui sancte Clare in Busco exinde solvendis. Testes Jorden et 

Neijnsel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1182 p 411r 02 do 28-04-1401. 

Rutgherus zvw Gerardus Jutten soen droeg over aan Henricus die Wise zv 

Nijcholaus die Wise een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner beloofd had met Lichtmis in Den 

Bosch aan voornoemde Rutgherus te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd, 

die aan voornoemde Rutgherus en zijn vrouw Aleijdis dvw Zegherus gnd 

Reijners soen gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Aleijdis, in erfgoederen van wijlen voornoemde Zegerus, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, op 4 

plaatsen gelegen, (2) ½ bunder beemd, aan voornoemde Henricus Coelborner 

behorend, in voornoemde erfgoederen van wijlen Zegerus, welke ½ bunder 

voornoemde Henricus Coelborner mede tot onderpand had gesteld. 

 

•. 

Rutgherus filius quondam Gerardi Jutten soen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Henricus Coelborner filius 

quondam Henrici Coelborner promisit se daturum et soluturum dicto 

Rutghero hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex uno bonario 

prati quod dicto Rutghero et Aleijdi eius uxori filie quondam Zegheri 

dicti Reijners soen de morte quondam parentum dicte Aleijdis successione 

advolutum! in hereditatibus dicti quondam Zegeri sitis in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert ad locum dictum die Strijpt 

prout huiusmodi bonarium prati ibidem in quatuor locis situatum est atque 

ex dimidio bonario prati ad dictum Henricum Coelborner spectante in 

dictis hereditatibus dicti quondam Zegeri quod dimidium bonarium prati 

dictus Henricus Coelborner simul cum dicto bonario prati pro solucione 
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dicte paccionis ad pignus imposuerat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico die Wise filio (dg: quondam) Nijcholai die Wise cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 411r 03 do 28-04-1401. 

Johannes gnd Oem zvw Johannes gnd Oem zvw Hermannus Oems ev Heijlwigis dvw 

Johannes van Loet verwer, door wijlen voornoemde Johannes van Loet verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes zvw Sizarius gnd Sarijs smid, 

droeg over aan Johannes van den Hoevel zvw voornoemde Johannes zvw Sizarius 

(1) 1/3 deel13 in de helft van een b-erfcijns van 45 schelling geld, welke 

cijns wijlen voornoemde Johannes zvw Sizarius beurde, een helft met 

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

Bosch, in een straat die loopt van het eind van de Hinthamerstraat naar de 

plaats gnd Windmolenberg, naast erfgoed van Theodericus gnd Scotelman 

enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde Johannes anderzijds, welk huis 

en erf wijlen voornoemde Johannes zvw Sizarius in cijns had uitgegeven aan 

Henricus van Zonsbeke voor 15 schelling 4 penning voornoemd geld 

b-erfcijns, en voor voornoemde cijns van 45 schelling voornoemd geld, (2) 

1/3 deel in de helft van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Allerheiligen in Den Bosch te betalen, gaande uit alle goederen en 

erfgoederen die aan Bertha dvw Arnoldus van Kuijc gekomen waren na 

overlijden van haar ouders en uit alle goederen die voornoemde Berta later 

zal verwerven, welke cijns Mathias van der Weijden gekocht had van 

voornoemde Bertha. 

 

•. 

Johannes dictus Oem filius quondam Johannis dicti Oem filii quondam 

Hermanni Oems maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Johannis de Loet tinctoris ab eodem quondam Johanne de Loet et 

quondam Heijlwige sua uxore filia quondam Johannis filii quondam (dg: fr 

s) Sizarii dicti Sarijs fabri pariter genite terciam partem ad se 

spectantem in medietate hereditarii census quadraginta (dg: quoque) 

#quinque# solidorum monete quem dictus quondam Johannes filius dicti 

quondam Sizarii solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Buscoducis in vico tendente a fine vici 

Hijnthamensis versus locum dictum Wijntmolenberch contigue iuxta 

hereditatem Theoderici dicti Scotelman ex uno et inter hereditatem (dg: 

dicti) #quondam# Johannis (dg: quo) prenominati cum attinentiis predicte 

domus et aree singulis et universis quam domum et aream cum suis 

attinentiis dictus quondam Johannes filius quondam (dg: Sis) Sizarii 

dederat ad censum Henrico de Zonsbeke scilicet pro quindecim solidis et 

quatuor denariis hereditarii census dicte monete exinde solvendis atque 

pro dicto censu XLV solidorum (dg: pro) dicte monete prout in litteris 

atque terciam partem ad se spectantem in medietate hereditarii census 

quadraginta solidorum monete solvendo hereditarie omnium sanctorum et in 

Busco tradendi ex omnibus et singulis bonis ac hereditatibus Berthe filie 

quondam Arnoldi de Kuijc de morte suorum quondam parentum successione 

advolutis atque ex omnibus et singulis bonis a dicta Berta imposterum 

acquirendis ubique locorum tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli consistentibus sive sitis quem censum Mathias van der Weijden erga 

dictam Bertham acquisivit emendo prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni #van den Hoevel# filio (dg: quond) dicti quondam 

Johannis filii dicti quondam (dg: Sis) Sizarii cum litteris et jure 

                         
13 Zie ← VB 1799 f 172r 05 ma 24-01-1401, Gerijt soen wilner Jans van Loet des verwers ende 
Jan Oem wittege [man] ende mombar Heijlwigen sijns wijfs dochter des selfs wilner Jans van 

Loet waren gericht tot horen gedeelt aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in een 

straet streckende van den eijnde der Hijnthemerstraten ter stat wart geheijten Wijnmoelenberch 

alder naest den erve Dircs geheijten Scotelman ende tusschen den erve des voirs wilner Jans 

soen wilner Sarijs voirs ende aen toebehoirten des voirs huijs all ende een ijegelijc gelijc 

dat voirs huijs ende erve met sijnre toebehoirten dair gelegen is overmids gebrec van erfcijns 

dien sij da[ir aen hadden]. 
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promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 411r 04 do 28-04-1401. 

Voornoemde Johannes Oem ev Heijlwigis dvw Johannes van Loet verwer, door 

wijlen voornoemde Johannes van Loet verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Johannes gnd Serijs soen, droeg over aan Johannes van den 

Hoevel zvw voornoemde Johannes Serijs soen 1/3 deel in de helft van ½ 

bunder beemd van wijlen voornoemde Johannes Serijs, ter plaatse gnd 

Vorstenbosse, naast de dijk gnd die Bijstervelsse Dike, welke ½ bunder 

beemd wijlen voornoemde Johannes Serijs soen verworven had van Henricus van 

Gassel van Hees. 

 

•. 

Dictus Johannes Oem (dg: ut supra terciam partem ad se spectantem in 

medietate dimidii bonarii prati dicti quondam Johannis Sizarii) maritus 

et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis de Loet 

(verbeterd uit: Loij) tinctoris ab eodem quondam Johanne de Loet et 

Heijlwige sua uxore filia quondam Johannis dicti Serijs soen pariter 

genite terciam partem ad se spectantem in medietate dimidii bonarii prati 

eiusdem quondam Johannis [S]erijs siti in loco dicto Vorstenbossche juxta 

aggerem dictum die Bijstervelssche Dike quod dimidium bonarium prati 

dictus quondam Johannes Serijs soen erga Henricum de Gassel de Hees 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni van den Hoevel 

filio dicti quondam Johannis Serijs soen promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1182 p 411r 05 do 28-04-1401. 

Voornoemde Johannes Oem ev Heijlwigis dvw Johannes van Loet verwer, door 

wijlen voornoemde Johannes van Loet verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Johannes gnd Serijs soen, droeg over aan Johannes van den 

Hoevel zvw Johannes Serijs soen 1/3 deel in de helft van een tuin bij Den 

Bosch buiten de de poort gnd Baseldoncse Port, tussen erfgoed (dg: van 

wijlen Eefsa Bauderics nu van) Willelmus Coelner enerzijds en erfgoed van 

(dg: wijlen Jacobus van Berze nu van) Henricus zv Lambertus Aelbrechts soen 

anderzijds. 

 

•. 

Dictus Johannes Oem ut immediate terciam partem ad se spectantem in 

medietate cuiusdam orti siti (dg: juxta portam) prope Buscumducis (dg: 

juxta #p) extra# portam dictam Baseldoncsche Port inter hereditatem (dg: 

quondam Eefse Bauderics nunc ad) Willelmi Coelner ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Lamberti (dg: et inter hereditatem J quondam 

Jacobi de Berze nunc) Aelbrechts soen ex alio !spectantem ex alio ut 

dicebat supportavit Johanni van den Hoevel filio quondam Johannis Serijs 

soen promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: dep) ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 411r 06 vr 29-04-1401. 

Johannes van Druenen zv Petrus alias gnd Sceffennere droeg over aan 

Vastradus gnd Vastraet van der Aelsvoert zvw Heijmericus een b-erfpacht van 

3 mud rogge, Bossche maat, die Willelmus van den Aelsvoert beloofd had aan 

zijn schoonzoon Johannes van Ouden, met Lichtmis te leveren, gaande uit de 

goederen van voornoemde Willelmus, in Herpen, ter plaatse gnd Aelsvoert, 

aan hem overgedragen door voornoemde Johannes van Ouden. 

 

•. 

Johannes de Druenen filius Petri alias dictus Sceffennere hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Willelmus van 

den Aelsvoert promisit se daturum et soluturum Johanni de Ouden suo 

genero hereditarie purificationis ex bonis ipsius Willelmi sitis in 
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parochia de Herpen in loco dicto communiter Aelsvoert atque ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis supportatam sibi a 

dicto Johanni! de Ouden prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

Vra) Vastrado dicto Vastraet van der Aelsvoert filio quondam Heijmerici 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Jorden datum sexta 

post jubilate. 

 

BP 1182 p 411r 07 vr 29-04-1401. 

Johannes van Druenen Peters soen droeg over aan voornoemde Vastradus gnd 

Vastraet van der Aelsvoert zvw Heijmericus een b-erfcijns van 6 oude 

schilden geld van de keizer of van de koning van Frankrijk of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft, 

aan Godefridus gnd Herbrechts soen behorend, van 2 kampen gnd Dossencampen, 

in Herpen, (1) tussen erfgoed gnd die Scaed..... enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, (2) tussen voornoemde steeg enerzijds en een erfgoed gnd 

die Ghemeijnt anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door voornoemde 

Godefridus Herbrechts soen. 

 

•. 

Johannes de Druenen Peters soen hereditarium censum sex denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum monete imperatoris vel 

regis Francie boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie nativitatis Domini ex medietate ad 

Godefridum dictum Herbrechts soen spectante duorum camporum dictorum 

communiter Dossencampen sitorum in parochia de Herpen quorum unus inter 

hereditatem dictam communiter die Scaed..... ex uno et inter communem 

stegham ex alio et alter inter predictam stegham ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter die Ghemeijnt ex alio sunt situati venditum 

sibi a dicto Godefrido Herbrechts soen prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Vastrado cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

1182 p.412v. 

 sexta post jubilate: vrijdag 29-04-1401. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 30-04-1401. 

 in vigilia ascensionis Domini: woensdag 11-05-1401. 

 sexta post penthecostes: vrijdag 27-05-1401. 

 secunda post divisionem apostolorum: maandag 18-07-1401. 

 

BP 1182 p 412v 01 vr 29-04-1401. 

Johannes Sceffennere van Druenen zv Petrus droeg over aan Vastradus gnd 

Vastraet van der Aelsvoert zvw Heijmericus een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande uit (1) een huis 

en schuur met ondergronden, en tuin, in Uden, ter plaatse gnd Diclaer, 

tussen Gerardus van Uden enerzijds en kvw Jacobus van Diclaer anderzijds, 

(2) een stuk land, gnd dat Ha..rlant, met wegen en toebehoren, in Uden, ter 

plaatse gnd Diclaer, tussen voornoemde Gerardus van Uden enerzijds en 

voornoemde kvw Jacobus anderzijds, (3) 1 zesterzaad roggeland, in Uden, ter 

plaatse gnd Diclaer, tussen Johannes van D...... enerzijds en Leonius van 

Diclaer anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Arnoldus van 

Diclaer. 

 

•. 

Johannes Sceffennere de Druenen filius Petri hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli ex 

domo horreo cum suis fundis atque orto sitis in parochia de Uden ad locum 

dictum communiter Dicl[aer] inter hereditatem Gerardi de Uden ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Jacobi de Diclaer ex alio atque ex 

quadam pecia terre dicta dat Ha..rlant communiter cum viis attinentiis 

sita in dicta parochia in dicto loco Diclaer vocato inter hereditatem 
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dicti Gerardi de Uden ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum 

dicti quondam Jacobi ex alio insuper ex una sextariata terre siliginee 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis de D...... 

[ex uno] et inter hereditatem Leonii de Diclaer ex alio venditam sibi ab 

Arnoldo de Diclaer prout in litteris hereditarie supportavit Vastrado 

d[icto Vastr]aet van der Aelsvoert filio quondam Heijmerici cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes [Ud]en et Jorden datum sexta post jubilate. 

 

BP 1182 p 412v 02 za 30-04-1401. 

Broeder Ghiselbertus Gheijnser derde orde van Sint-Franciscus maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan met goederen van 

wijlen broeder Henricus van Gorichem voornoemde derde orde van Sint-

Franciscus. 

 

•. 

Frater (dg: Ghiselb) Ghiselbertus Gheijnser tercii ordinis santi 

Francisci omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis quibuscumque 

quondam fratris Henrici de Gorichem dicti tercii ordinis sancti Francisci 

ut dciebat calumpniavit. Testes Goss et Neijnsel datum sabbato post 

jubilate. 

 

BP 1182 p 412v 03 vr 29-04-1401. 

Mijchael gnd Vos zvw Arnoldus gnd Vos verkocht aan Johannes van Tienrode 

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

leveren, gaande uit de helft in een hoeve in Druenen, ter plaatse gnd Nuwen 

Cuke, tussen Johannes gnd Hoerse enerzijds en Reijmboldus gnd Heijlwigen 

soen anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes Hoerse, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

•. 

Mijchael dictus Vos filius quondam Arnoldi dicti Vos hereditarie vendidit 

Johanni (dg: Ga) de Tienrode hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Buscoducis tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in 

quodam manso sito in parochia de Druenen ad locum dictum Nuwen Cuke inter 

hereditatem Johannis dicti Hoerse ex uno et inter hereditatem Reijmboldi 

dicti Heijlwigen soen ex alio scilicet ex illa medietate dicti mansi que 

sita est versus dictam hereditatem dicti Johannis Hoerse ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi et sufficientem facere. Testes Uden et Neijnsel datum sexta 

post junilate. 

 

BP 1182 p 412v 04 wo 11-05-1401. 

Destijds had Heijmericus Groij alle goederen van de broers Johannes en 

Ywanus, kvw Johannes van Brolijo, gerechtelijk verkocht aan Godefridus van 

Driel voor 25 Gentse nobel. Egidius Coptiten ... van voornoemde Johannes, 

die gebrek had aan de goederen van voornoemde broers, toonde thans aan 

voornoemde Godefridus voornoemde 25 Gentse nobel om voornoemde goederen 

terug te kopen. Voornoemde Godefridus verklaarde dat voornoemde Egidius 

voornoemde 25 Gentse nobel betaald heeft, waarvoor voornoemde Egidius die 

goederen terugkocht. 

 

•. 

Notum sit universis quod cum (dg: Heijmericus Groij) #Heijmericus Groij# 

omnia bona Johannis et Ywani fratrum liberorum quondam Johannis de 

Brolijo habita et habenda per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco vendidisset Godefrido de Driel pro XXV Gentssche nobel constitutus 

igitur Egidius Coptiten ... dicti Johannis defectum habens ad bona 

dictorum fratrum prebuit dicto Godefrido dictos XXV Gentsche nobel ad 

redimendum bona predicta. Quo facto dictus Godefridus palam recognovit 
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sibi per predictum Egidium fore satisfactum de dictis XXV Gentsche nobel 

..o quibus dictus Egidius dicta bona redemit. Testes Goeswinus Jorden et 

Neijnsel datum in vigilia ascensionis Domini. 

 

BP 1182 p 412v 05 vr 27-05-1401. 

Godefridus van Rode en Johannes van Vladeracken als procuratores van het 

Groot Gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort, gaven uit aan Willelmus 

van Ghiessen 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Scoenvelt, (1) tussen wijlen Arnoldus van de Kloot enerzijds en voornoemde 

Willelmus van Ghiesen anderzijds, (2) tussen wijlen voornoemde Arnoldus van 

de Kloot enerzijds en voornoemde Willelmus van Ghiessen anderzijds, waarvan 

er één 1 zester rogge gnd sleijcke zester groot is en de andere 3 lopen 

rogge Bossche maat; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in het gasthuis te leveren. 

 

Godefridus de Rode et Johannes de Vladeracken tamquam procuratores et 

gubernatores hospitalis maioris siti in (dg: Bu) Busco prope portam 

captivorum de consensu et voluntate #omnium monalium et# provisorum 

eiusdem hospitalis ex parte et nomine dicti hospitalis duas pecias terre 

ad dictum hospitale spectantes sitas in parochia de Vucht sancti Petri ad 

locum dictum Scoenvelt quarum una inter hereditatem quondam Arnoldi de 

Globo ex uno et inter hereditatem Willelmi de Ghiesen ex alio et altera 

inter hereditatem dicti quondam Arnoldi de Globo ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi de Ghiessen ex alio sunt site et quarum duarum 

peciarum terre una unum sextarium siliginis non cumulatum (dg: [et 

al]tera tre) dictum sleijcke zester et altera tres lopinos siliginis 

mensure de Busco in semine continent (dg: ut dicebant prout ibi) ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum dicto Willelmo de Ghiessen ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab alio here) dicto hospitali 

ab alio hereditarie purificationis et in dicto hospitali tradenda 

promittentes tamquam procuratores !et dicti hospitalis et ex parte et 

nomine dicti hospitalis et de consensu et voluntate #dictorum monalium et 

provisorum# dicti hospitalis sub obligatione omnium bonorum dicti 

hospitalis dicto Willelmo !pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes !datum Uden et Neijnsel datum sexta post 

penthecostes. 

 

BP 1182 p 412v 06 vr 27-05-1401. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Godefridus en Johannes, tbv 

het Groot Gasthuis, 12 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde na maning te betalen. 

 

•. 

Dictus Willelmus promisit super omnia dictis Godefrido et Johanni ad opus 

dicti hospitalis XII Hollant gulden monete comitis Willelmi seu valorem 

ad monitionem (dg: provisorum) #procuratorum# dicti hospitalis 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 412v 07 ma 18-07-1401. 

Jacobus Loze en zijn zoon Johannes beloofden aan de broers Nijcholaus en 

Gerardus, kv Walterus Wal, tbv hen en hun broer Johannes zvw voornoemde 

Walterus Wal, 23 nieuwe Gelderse gulden, vandaag 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen. 

 

Jacobus Loze et Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia 

(dg: Johanni Gerardo et) Nijcholao et Gerardo fratribus liberis Walteri 

Wal ad opus eorum et ad opus Johannis eorum fratris filii dicti quondam 

Walteri Wal (dg: XXIJ) XXIII nuwe Gelre gulden quorum (dg: Goes et Jor... 

....... festum pasch) quilibet ad presens solvit XXXVI gemeijn placken 
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seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum 2a post divisionem apostolorum. 

 

BP 1182 p 412v 08 ma 18-07-1401. 

Theodericus zvw Willelmus van Zonne machtigde Johannes zv Arnoldus Hoernken 

en Walterus Bac zvw Amelius van Zonne zijn cijnzen, renten, pachten en 

tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

•. 

Theodericus filius quondam Willelmi de Zonne dedit et contulit Johanni 

filio Arnoldi Hoernken et Waltero Bac filio quondam Amelii de Zonne [se]u 

[eor]um alteri plenam potestatem monendi suos census #redditus# pacciones 

et credita que debentur ac debebuntur et ad bona sua regendi [usque ad] 

revocacionem. Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

1182 p.413r en 414v. 

 Geen data op deze bladzijden. 

 

Deze bladzijden zijn niet beschreven. 

 

1182 p.415r. 

 secunda post cantate: maandag 02-05-1401. 

 sabbato post jubilate: zaterdag 30-04-1401. 

 anno M CCCCI index nona mensis aprilis die ultima: 

  zaterdag 30-04-1401. 

 

BP 1182 p 415r 01 ma 02-05-1401. 
†Henricus Venbossche 

1. hr Theodericus Venbossche priester 

2. Hermannus 

3. Aleijdis (*) Theodericus zvw Johannes Bathen soen 

4. Mechtildis (*) Arnoldus Heer 

5. †Elizabeth (*) Martinus nzvw †Jacobus gnd Copgovij 

a. Jacobus 

b. Theodericus 

c. Martinus 

d. †Mechtildis (*) Johannes gnd Moerwater 

1. Johannes (minderjarig). 

De broers hr Theodericus Venbossche en Hermannus, kvw Henricus gnd 

Venbossche, Theodericus zvw Johannes Bathen soen ev Aleijdis, Arnoldus Heer 

ev Mechtildis, dvw voornoemde Henricus Venbossche, de broers Jacobus, 

Theodericus en Martinus, kvw Martinus nzvw Jacobus gnd Copgovij, door 

wijlen voornoemde Martinus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw 

voornoemde Henricus Venbossche, en Johannes gnd Moerwater voor zijn zoon 

Johannes, door voornoemde Johannes Moerwater verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Mechtildis dvw voornoemde Martinus, verkochten14 aan Theodericus Ludinc zvw 

Walterus gnd Ludings (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Gerardus Mostart enerzijds en erfgoed van 

Gerardus van Mameren anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, (2) een deel van die stadsmuur, ter 

lengte van 22½ voet minus 1 duim, (3) de beerput met ondergrond, naast 

voornoemde stadsmuur, (4) een stuk erfgoed aldaar, achter voornoemd deel 

van de stadsmuur, tot aan het water, met de stenen muur naast voornoemd 

water, welke goederen aan wijlen voornoemde Henricus Venbossche waren 

verkocht15 door Johannes en Elizabeth, kv Rutgherus zvw Johannes van Boemel, 

en Willelmus zvw Theodericus van Os gewantsnijder ev Hilla dv voornoemde 

                         
14 Zie → BP 1184 f 232v 04 vr 18-12-1405, verkoop van deze goederen na gerechtelijke verkoop. 
15 Zie ← BP 1178 f 074v 04 di 26-01-1389, verkoop van het huis etc. 
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Rutgherus, en welke goederen nu aan hen behoren. Johannes Moerwater 

beloofde dat zijn voornoemde zoon Johannes afstand zal doen zodra hij 

meerderjarig is. Ingeval laatstgenoemde Johannes zou overlijden voor hij 

meerderjarig is, zullen voornoemde broers Jacobus, Theodericus en Martinus 

het deel in voornoemde goederen dat dan na overlijden van laatstgenoemde 

Johannes aan hen zal komen aan voornoemde koper overdragen. 

 

Dominus Theodericus Venbossche presbiter Hermannus fratres liberi quondam 

Henrici dicti Venbossche Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris Arnoldus (dg: 

He ma) Hoet maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum 

dicti quondam Henrici Venbossche Jacobus Theodericus et Martinus fratres 
!quondam Martini filii (dg: quo) naturalis quondam Jacobi dicti (dg: Cop) 

Copgov[ij] ab eodem quondam (dg: Jac) Martino et Elizabeth sua uxore 

filia dicti quondam Henrici Venbossche pariter geniti et Johannes dictus 

Moerwater pro Johanne suo filio ab eodem Johanne Moerwater et Mechtilde 

quondam sua uxore filia dicti quondam Martini pariter genito domum et 

aream sitam in Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Gerardi Mostart ex uno et inter hereditatem Gerardi de Mameren ex alio 

tendentem a dicto vico Orthensi retrorsum usque ad antiquum murum oppidi 

de Buscoducis atque quandam partem eiusdem muri que (dg: par.s) pars 

eiusdem muri continet viginti duas et (dg: dimidiam) dimidiam pedatas in 

longitudine minus uno pollice atque cloacam cum suo fundo consistentem 

ibidem contigue iuxta dictum murum antiquum necnon peciam hereditatis 

sitam ibidem contigue retro dictam partem (dg: am) muri antiqui predicti 

usque ad aquam ibidem simul cum muro (dg: lap) lapideo ibidem juxta (dg: 

dic) dictam aquam fundato et constructo venditas dicto quondam Henrico 

Venbossche a Johanne et Elizabeth liberis (dg: et) Rutgheri filii quondam 

Johannis de Boemel et Willelmo filio quondam Theoderici de Os pannicide 

marito et tutore legitimo Hille sue uxoris filie dicti Rutgheri (dg: ut) 

prout ?id in litteris etc et quos domum et aream cloacam cum suis! fundo 

partem antiqui muri et partem hereditatem! ac murum nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Ludinc filio quondam Walteri 

dicti Ludings supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes 

divisi scilicet quilibet eorum pro se super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere {liggende streep om de rest van de 

regel op te vullen} promisit insuper dictus Johannes Moerwater super 

habita et habenda quod ipse dictum Johannem suum (dg: fratrem fi) filium 

perpetue talem habebit quod numquam presumet se jus in premissis habere 

et quod ipse eundem Johannem !filium quamcito ad annos pubertatis! super 

premissis et jure ad opus dicti (dg: eff) emptoris faciet renunciare 

promiserunt insuper dicti Jacobus Theodericus (dg: et Theodericus) et 

Martinus fratres indivisi super omnia quod si contingat dictum Johannem 

filium dicti Johannis Moerwater decedere antequam ad (dg: suos) annos sue 

pubertatis pervenerint! quod extunc ipsi Jacobus Theodericus et Martinus 

#totam partem et omne jus# eis de morte eiusdem Johannis filii Johannis 

(dg: Mo) Moerwater successione advolvendas #in premissis# dicto emptori 

supportabunt et resignabunt. Testes Jorden et Neijnsel datum secunda post 

cantate. 

 

BP 1182 p 415r 02 ma 02-05-1401. 

Voornoemde verkopers verklaarden dat het deel in de koopsom dat behoort aan 

voornoemde Johannes zv Johannes Moerwater is belegd in zaken van van 

voornoemde Johannes zv Johannes Moerwater. 

 

{Dubbele X met in elke hoek een stip en halve cirkel}. 

Dicti omnes venditores palam recognoverunt quod tota pars dicto Johanni 

filio Johannis Moerwater competens et competitura de (dg: cetera) tota 

pecunia pro qua premissa sunt vendita (dg: est #et# expo) est exposita in 

(dg: ?m) !utitilitate et in (dg: non) negociis dicti Johannis filii (dg: 



Bosch’ Protocol jaar 1401 04. 

 

39 

quon) Johannis Moerwater. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 415r 03 ma 02-05-1401. 

Franco Croke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco Croke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 415r 04 za 30-04-1401. 

Henricus zvw Theodericus gnd Jans soen beloofde aan Johannes zvw Petrus zvw 

Johannes Gerijts soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp gnd die Slaepbroecse 

Camp, in Uden, naast de plaats gnd die Bitswijc, tussen wijlen Matheus 

Becker enerzijds en de gemeint en erfgoed behorend tot de goederen gnd de 

Loe anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan voornoemde goederen gnd te Loe. Eerstgenoemde Henricus mag geen 

turf uitgraven zonder instemming van voornoemde Johannes zvw Petrus. De 

brief overhandigen aan Elizabeth Gerijs dvw Henricus gnd Hillen soen van 

Os. 

 

Henricus filius quondam Theoderici dicti Jans soen promisit (dg: super) 

se daturum et soluturum Johanni (dg: Peters soen de) filio quondam Petri 

filii quondam Johannis Gerijts soen hereditariam paccionem unius (dg: 

mdii) modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco traditurum ex quodam campo (dg: sito in parochia de Uden juxta 

locum dictum die Bitswijc) dicto die Slaepbroecsche Camp sito in parochia 

de Uden juxta locum! die Bitswijc inter hereditatem quondam (dg: Henrici 

Be) Mathei Becker ex uno et inter communitatem et hereditatem spectantem 

ad bona dicta de Loe ex alio tendente cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad dicta (dg: bona) bona te Loe ut dicebat tali condicione 

quod primodictus Henricus non effodiet nec effodere poterit in dicto 

campo cespites dictos cuijltorf sine consensu et voluntate dicti Johannis 

filio! quondam Petri predicti. Testes Goess et Neijnsel datum sabbato 

post jubilate. Tradetur littera Elizabeth Gerijs filie quondam Henrici 

dicti Hillen soen de [16Os]. 

 

BP 1182 p 415r 05 za 30-04-1401. 

Willelmus Vos zvw Henricus Vos van Beilver verkocht aan Johannes die 

Bresser zvw Henricus die Bresser een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker gnd 

die Poelacker, ongeveer 7 lopen rogge groot, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Johannes gnd Gielijs soen enerzijds en Lambertus van 

Luijssel anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Willelmus Vos en 

zijn moeder Bela. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos de Beilver hereditarie vendidit 

Johanni die Bresser filio quondam Henrici die Bresser hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: d) solvendam 

hereditarie (dg: pi) Andree et in Busco tradendam ex quodam agro dicto 

die Poelacker septem lopinos siliginis vel circiter in semine capiente 

sito in parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem (dg: 

La) Johannis dicti Gielijs soen ex uno et inter hereditatem Lamberti de 

Luijssel ex alio (dg: et cum) tendente cum uno fine ad hereditatem dicti 

Willelmi Vos et Bele sue matris ut dicebat (dg: h) promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 415r 06 za 30-04-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 33 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en 

                         
16 Aanvulling op basis van BP 1182 p 415r 08. 
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eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van Gerardus Monics, Rodolphus Delft zvw Jacobus ?Mensoen, Baselius van 

Zidewijnden, Henricus Machiels soen en Johannes Brac zv Johannes. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium! datam presentium sine (dg: q) medio 

sequentium semper dictis (dg: tribus) tribus annis durantibus !XXXIII 

novis Gelre gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que protunc defecerint ut in forma. Acta in camera 

presentibus Gerardo Monics Rodolpho Delft filio quondam Jacobi ?Mensoen 

Baselio de Zidewijnden #Henrico Machiels soen# Johanne Brac filio 

Johannis testibus datum anno M CCCCI index nona mensis aprilis die ultima 

hora vesperarum. 

 

BP 1182 p 415r 07 za 30-04-1401. 

Henricus van Beke zv Arnoldus beloofde aan Johannes Broet 56 Engelse nobel, 

38 botdrager voor 1 Engelse nobel gerekend of (dg: ander gouden paijment 

van dezelfde waarde) ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1401) te betalen. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi promisit super omnia Johanni Broet 

quinquaginta sex Engels nobel seu pro quolibet Engels nobel XXXVIII 

buddrager seu (dg: aliud areum pagamentum eiusdem valoris) #aliud 

pagamentum eiusdem valoris# ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Uden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 415r 08 ma 02-05-1401. 

Johannes zvw Petrus zvw Johannes Gerijts soen droeg over aan Elizabeth gnd 

Gherijs dvw Henricus Hillen soen van Os, tbv haar en haar kinderen Henricus 

en Salomona gnd Saelken, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Henricus zvw Theodericus Jans soen beloofd17 had met Lichtmis in Den Bosch 

aan eerstgenoemde Johannes te leveren, gaande uit een kamp, gnd die 

Slaepbroecse Camp, in Uden, naast de plaats gnd die Bitswijc, tussen wijlen 

Matheus Becker enerzijds en de gemeint en erfgoed behorend tot de goederen 

gnd de Loe anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het 

andere eind aan voornoemde goederen gnd de Loe. {p.416} Voornoemde 

Elizabeth zal de pacht gedurende haar leven bezitten. Voornoemde Henricus 

en Saelken zullen de pacht niet verkopen noch vervreemden voor ze 28 jaar 

zijn. Zouden voornoemde Henricus en Saelken, beiden, overlijden zonder 

wettig nageslacht, en voordat ze dan de pacht geheel of gedeeltelijk zouden 

hebben verkocht of vervreemd, dan gaat de pacht, na overlijden van 

voornoemde Elizabeth, Henricus en Saelken, naar de naaste erfg van 

voornoemde Elizabeth. Ze is het geld van twee brieven verschuldingd. 

 

Johannes filius quondam Petri filii quondam Johannis Gerijts soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Henricus filius quondam Theoderici Jans soen promisit se daturum et 

soluturum primodicto Johanni hereditarie purificationis et in Busco 

traditurum ex quodam campo dicto die Slaepbroecsce Camp sito in parochia 

de Uden iuxta locum dictum die Bitswijc inter hereditatem quondam Mathei 

Becker ex uno et inter communitatem et hereditatem spectantem ad bona 

dicta de Loe ex alio tendente cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad dicta bona de Loe prout in litteris hereditarie supportavit 

Elizabeth dicte Gherijs (dg: filie quondam) filie quondam Henrici Hillen 

soen de Os ad opus 

 

1182 p.416v. 

 secunda post cantate: maandag 02-05-1401. 

                         
17 Zie ← BP 1182 p 415r 04 za 30-04-1401, belofte van de pacht. 
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 sexta post nativitatis Domini: vrijdag 30-12-1401. 

 

BP 1182 p 416v 01 ma 02-05-1401. 

sui et ad opus Henrici et Salomone #Salomone# dicte (dg: Z-) Saelken eius 

liberorum simul cum litteris et condicione in eisdem contenta et juribus 

promittens super omnia warandiam (dg: et sufficientem) et obligationem ex 

parte sui deponere et sufficientem facere tali condicione quod dicta 

Elizabeth dictam paccionem unius modii siliginis ad eius vitam 

integraliter possidebit et obtinebit post eiusdem Elizabeth decessum ad 

eius liberos Henricum et Salomam dictam Saelken hereditarie devolvendam 

hoc eciam addito quod dicti Henricus et Saloma dicta Saelken dictam 

paccionem non vendent nec alienabunt antequam ad vicesimum octavum annum 

sue etatis pervenerint et si contingat dictos Henricum et Salomonam 

dictam Saelken ambos decedere absque prole legitima ab eis seu eorum 

altero generanda superviva remanente aut eciam (dg: cum) antequam (dg: 

cum) dictam paccionem vendiderint (dg: seu) et alienaverint in parte vel 

in toto extunc dicta paccio unius modii siliginis post obitum predictorum 

Elizabeth Henrici et Salomone dicte Saelken ad proximores heredes eiusdem 

Elizabeth pleno jure hereditarie succedet atque devolvetur. Testes Uden 

et Goeswinus datum 2a post cantate. Et tenetur pretium de duabus 

litteris. 

 

BP 1182 p 416v 02 ma 02-05-1401. 

Lambertus zvw Willelmus van Meijelsvoert machtigde Henricus Buekentop al 

zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te 

beheren. De brief die aan voornoemde Lambertus behoort overhandigen aan 

voornoemde Henricus Buekentop. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Willelmi de Meijelsvoert dedit et contulit 

Henrico Buekentop plenam potestatem et mandatum speciale monendi omnes 

suos census redditus et pacciones et credita que debentur !ad debebuntur 

eidem a personis quibuscumque quacumque occacione et ad bona regendi 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. Et tradentur littere ad dictum 

Lambertum spectantes dicto Henrico Buekentop. 

 

BP 1182 p 416v 03 ma 02-05-1401. 

Walterus van Os zvw Walterus van Os gewantsnijder verkocht aan Gerardus 

Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen een huis, erf en tuin, in Oss, ter plaatse 

gnd aen die Heijtwijc, tussen Johannes zvw Arnoldus Vilt enerzijds en 

Gerardus van Helden anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en 

met het andere eind aan een hoeve gnd Salen Hoeve, nu behorend aan 

Willelmus van Ghiessen, belast met ongeveer 1 penning aan de naburen van 

Oss. 

 

Solvit. 

Walterus de Os filius quondam Walteri de Os pannicide domum aream et 

ortum sitos in parochia de Os ad locum dictum aen die Heijtwijc inter 

hereditatem Johannis filii quondam Arnoldi Vilt ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Helden #ex alio# tendentes cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad (dg: hereditatem) quendam mansum 

dictum Salen Hoeve nunc ad Willelmum de Ghiessen spectantem prout ibidem 

siti sunt hereditarie vendidit Gerardo Vilt filio quondam Gerardi Vilt de 

Ussen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

uno (dg: denario) denario census vel circiter vicinis de Os exinde 

solvendo de jure ut dicebat. Testes Uden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 416v 04 vr 30-12-1401. 

Voornoemde Gerardus koper droeg voornoemde goederen over aan Johannes Vilt 

zvw Arnoldus Vilt. 
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Nota. 

Dictus Gerardus emptor premissa supportavit Johanni Vilt filio quondam 

Arnoldi Vilt cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et Uden datum sexta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1182 p 416v 05 ma 02-05-1401. 

(dg: voornoemde koper beloofde aan voornoemde Walterus verkoper 23 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen). 

 

(dg: Dictus emptor promisit super omnia g-dicto Waltero venditori XXIII 

novos Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1182 p 416v 06 ma 02-05-1401. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 16 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1402) te betalen. 

 

Nota. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XVI novos Gelre gulden 

seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 416v 07 ma 02-05-1401. 

Nijcholaus zvw Petrus van Orthen droeg over aan zijn kinderen de broers 

Henricus en Petrus, tbv hen en Gerardus, Robbertus, Heijlwigis en 

Elizabeth, kv voornoemde Nijcholaus, zijn vruchtgebruik in 4 hont land, in 

Oss, ter plaatse gnd die Speeldonc, waarvan 3 hont tussen Walterus van Os 

enerzijds en Henricus zvw hr Goeswinus Moedel eertijds investiet van Lith 

priester anderzijds, en 1 hont tussen laatstgenoemde Henricus zvw hr 

Goeswinus Moedel enerzijds en Johannes die Vrieze anderzijds. 

 

-. 

Nijcholaus filius quondam Petri de Orthen suum usufructum sibi 

competentem in quatuor hont terre (dg: sitis) sitis in parochia de Os ad 

locum dictum die Speeldonc de quibus quatuor hont terre (dg: unum 

dimidium iuger terre) tria hont inter hereditatem Walteri de Os ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii domini quondam Goeswini (dg: Moel) Moedel 

olim investiti de Lijt #presbitri# ex alio et unum hont inter (dg: 

hereditatem) iamdictam hereditatem dicti Henrici filii domini quondam 

Goeswini Moedel ex uno et inter hereditatem Johannis die Vrieze ex alio 

sita sunt ut dicebat supportavit Henrico Petro (dg: et Heijlwigi) 

#fratribus# eius liberis ad opus eorum et ad opus #(dg: Heijlwi)# Gerardi 

Robberti #Heijlwigis# et Elizabeth liberorum dicti Nijcholai promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1182 p 416v 08 ma 02-05-1401. 

Johannes zvw Rutgerus des Moren soen van Vlochoven verkocht aan de 

secretaris, tbv Henricus Snellarts Bruijnen soen, een n-erfpacht van 10 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd tFoerts Venne, tussen Willelmus 

van den Poel enerzijds en wijlen Johannes van Zelant anderzijds, (2) 1 

morgen land uit de Duizend Morgen van de gemeint van de stad Den Bosch, 

welke morgen eertijds was van wijlen Johannes gnd Blanckart, ter plaatse 

gnd die Peper, welke morgen voornoemde verkoper Johannes gekocht18 had van 

Henricus Buekentop, (3) de helft in 3 morgen land, in Nuland, waarvan (3a) 

2 morgen ter plaatse gnd den Nuwen Polre, (3b) de resterende morgen ter 

                         
18 Zie ← BP 1181 p 063r 12 za 01-12-1397, verkoop van de morgen. 
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plaatse gnd in den Auden Polre ende in die Ettinge, tussen Ambrosius gnd 

Broes zvw Ambrosius gnd Broes Guedelen soen enerzijds en erfg vw Willelmus 

van Loen en Aleijdis gnd Voets anderzijds, (4) 1 morgen land, in Hees, ter 

plaatse gnd den Nuwen Camp, tussen Gerlacus van Nuwelant enerzijds en 

Rodolphus Henrics soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Rutgeri des Moren soen de Vlochoven hereditarie 

vendidit mihi ad opus Henrici Snellarts (dg: dicti die) Bruijnen soen 

hereditariam paccionem decem modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

sita in parochia de Geffen ad locum dictum tFoerts Venne inter 

hereditatem Willelmi van den Poel ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Zelant ex alio atque ex quodam jugere terre de mille 

jugeribus terre communitatis oppidi de Busco quod olim fuerat Johannis 

quondam dicti Blanckart #situm in loco dicto die Peper# et quod juger 

terre (dg: juger terre) dictus Johannes venditor erga Henricum Buekentop 

emendo acquisivit ut[i?] dicebat atque ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in tribus jugeribus terre sitis in parochia de Nuwelant et 

quorum duo jugera terre in loco dicto den Nuwen Polre et reliquum (dg: 

et) trium jugerum ad locum dictum in den Auden Polre ende in die Ettinge 

sita sunt inter hereditatem Ambrosii dicti Broes filii quondam Ambrosii 

dicti Broes Guedelen soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Willelmi de Loen (dg: ex) et Aleijdis dicte Voets ex alio necnon ex 

quodam jugere terre dicti venditoris sito in parochia de Hees in loco 

dicto den Nuwen Camp inter hereditatem Gerlaci de Nuwelant ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi Henrics soen ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et satisfacere. Testes Uden et Neijnsel 

datum 2a post cantate. 

 

BP 1182 p 416v 09 wo 04-05-1401. 

Walterus zvw Theodericus Stockelman verkocht aan Henricus zv Willelmus 

Donc, tbv zijn voornoemde vader Willelmus, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 

deel in een hoeve, gnd het Goet te Kelre, van wijlen voornoemde 

Theodericus, in Mierlo, ter plaatse gnd op het Hout, tussen Johannes 

Poirter enerzijds en Sijmon gnd Moen anderzijds {niet afgwerkt contract}. 

 

Walterus filius quondam Theoderici Stockelman hereditarie vendidit 

Henrico filio Willelmi Donc ad opus eiusdem Willelmi sui patris 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Busco tradendam ex tercia parte ad dictum 

venditorem spectante in quodam manso #dicto tGoet te Kelre {in margine 

sinistra:} [t]Goet te [K]elre# dicti quondam Theoderici sito in parochia 

de Mierle ad locum dictum opt Hout inter hereditatem Johannis Poirter ex 

uno et inter hereditatem Sijmonis dicti Moen ex alio 

 

1182 p.417r. 

 quarta post cantate: woensdag 04-05-1401. 

 tercia post cantate: dinsdag 03-05-1401. 

 

BP 1182 p 417r 01 wo 04-05-1401. 

Walterus zvw Theodericus Stockelman verkocht aan Henricus zv Willelmus 

Donc, tbv zijn voornoemde vader Willelmus, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

huis, tuin en aangelegen stuk land, tezamen 22 lopen rogge maat van Mierlo 

groot, en een aangelegen stuk eusel, in Mierlo, ter plaatse gnd op het 

Hout, tussen Johannes Poirter enerzijds en Sijmon gnd Moen anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns, 1/3 deel van een b-erfcijns van 5 oude 

schilden aan erfg vw Gerardus van Berze en een lijfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Mierlo, op het leven van Johannes bv voornoemde verkoper. 
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Walterus filius quondam Theoderici Stockelman hereditarie vendidit 

Henrico filio Willelmi Donc ad opus eiusdem Willelmi sui patris 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree #et in Busco tradendam# ex domo et orto et pecia terre 

viginti duos lopinos siliginis mensure de Mierle simul in semine 

capientibus ac pecia pascue dicte eeusel sibi adiacente sitis in parochia 

de Mierle ad locum dictum opt Hout inter hereditatem Johannis Poirter ex 

uno et inter hereditatem Sijmonis dicti Moen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini (dg: dn) fundi et (dg: terci dua) tercia 

parte hereditarii census quinque aude scilde #heredibus quondam Gerardi 

de Berze# (dg: ex) et vitali pensione unius modii siliginis mensure de 

Mierle ad vitam Johannis fratris dicti venditoris exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jorden datum quarta post 

cantate. 

 

BP 1182 p 417r 02 wo 04-05-1401. 

(dg: Th). 

 

BP 1182 p 417r 03 wo 04-05-1401. 

Theodericus Ludinc zvw Walterus Ludinc en Petrus zvw mr Johannes Goutsmit 

beloofden aan hr Theodericus Venbossche priester 100 nieuwe Gelderse gulden 

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

 

Theodericus Ludinc filius quondam Walteri Ludinc (dg: promisit super 

omnia domino Theoderico) et Petrus filius quondam magistri Johannis 

Goutsmit #promiserunt domino Theoderico Venbossche presbitro# centum 

novos Gelre gulden seu valorem #in auro# ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 04 wo 04-05-1401. 

Voornoemde Theodericus en Petrus beloofden aan Hermannus Venbossche 100 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401) 

te betalen. 

 

(dg: dictus Th) Dicti Theodericus et Petrus promiserunt indivisi super 

omnia Hermanno Venbossche centum novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 05 wo 04-05-1401. 

Voornoemde twee beloofden aan Arnoldus Heer 100 nieuwe Gelderse gulden of 

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

 

Dicti duo promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Heer centum novos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 06 wo 04-05-1401. 

Voornoemde twee beloofden aan de broers Jacobus, Theodericus en Martinus, 

kvw Martinus bzvw Jacobus Copgovij, 100 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Dicti duo promiserunt indivisi super omnia Jacobo Theoderico et Martino 

fratribus liberis quondam Martini filii naturalis quondam Jacobi Copgovij 

(dg: LXXX) #C# novos Gelre! seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 07 wo 04-05-1401. 

Udemannus van Bruheze droeg over aan zijn zoon Petrus zijn vruchtgebruik in 

een b-erfcijns van 8 schelling 6 penning gemeen paijment en 2 hoenderen, 

welke cijns behoort aan de goederen van wijlen Willelmus zvw Nijcholaus van 
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Oerle, gnd te Zavert, in Oerle, welke cijns uit voornoemde goederen wordt 

geleverd, en welke cijns aan voornoemde Udemannus en wijlen zijn vrouw 

Elizabeth dvw Petrus van Ghempe behoorde. 

 

Udemannus de Bruheze suum usufructum (dg: sibi) sibi competentem in 

hereditario censu octo solidorum et sex denariorum pagamenti communis #et 

duorum pullorum# qui census pertinet ad bona quondam Willelmi filii (dg: 

quo) quondam Nijcholai de Oerle dicta te (dg: Zie) Zavert sita in 

parochia de Oerle et qui census in eisdem bonis annuatim est solvendus ut 

dicebat (dg: hereditarie legitime supportavit) et qui census ad dictum 

Udemannum et Elizabeth quondam suam uxorem filiam quondam Petri de Ghempe 

(dg: ut) spectare dicebat supportavit Petro suo filio promittens super 

omnia ratam servare. Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 08 wo 04-05-1401. 

Paulus zv Johannes van Heijst vernaderde een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

die Godefridus van Heijst zv Godefridus van Heijst beurt, gaande uit een 

stuk land, in Tilburg, naast de plaats gnd die Stochasselt, tussen Johannes 

van Heijst de oudere enerzijds en Willelmus van Heijst zv Godefridus van 

Heijst anderzijds, welke pacht Johannes van Heijst zv Johannes van Heijst 

verworven had van voornoemde Godefridus van Heijst zv Godefridus van 

Heijst. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Solvit. 

Paulus filius Johannis de Heijst prebuit et exhibuit patentes denarios 

quos suos proprios esse dicebat ad (dg: qui) redimendum etc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis quam Godefridus de Heijst filius 

Godefridi de Heijst solvendam habet (dg: ex) annuatim ex pecia terre sita 

in parochia de Tilborch #juxta# (dg: ad) locum dictum die Stochasselt 

inter hereditatem Johannis de Heijst senioris ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Heijst filii Godefridi de Heijst ex alio et quam (dg: 

paccionem) paccionem Johannes de Heijst filius Johannis de Heijst erga 

dictum Goderfridum de Heijst filium Godefridi de Heijst acquisierat ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes Goess et Neijnsel datum 

quarta post cantate. 

 

BP 1182 p 417r 09 di 03-05-1401. 

Johannes Bernts soen van Veen en Jacobus van Neijnsel beloofden aan Sijmon 

van Vario, tbv etc, 60 Engelse nobel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1401; 28+24=52 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes Bernts soen de Veen et Jacobus de Neijnsel promiserunt indivisi 

super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc LX Engels nobel ad festum 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

(dg: s) Uden et Jorden datum tercia post cantate. 

 

BP 1182 p 417r 10 di 03-05-1401. 

Voornoemde Johannes Bernts soen beloofde voornoemde Jacobus schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Johannes Bernts soen promisit super omnia dictum Jacobum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 11 di 03-05-1401. 

Johannes van Audehoesden zvw Johannes van Audehoesden beloofde aan Jacobus 

Kesselman 7½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Johannes de Audehoesden filius quondam Johannis de Audehoesden promisit 

super omnia Jacobo Kesselman septem et dimidium novos Gelre gulden seu 

valorem ad (dg: Remigii) festum nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 12 di 03-05-1401. 

Johannes gnd Scolaster droeg19 over aan Lucas zvw Johannes van Erpe 12 mud 

rogge, Bossche maat, aan Gerardus gnd Hermans soen, tbv voornoemde 

Johannes, beloofd door Wellinus Roveri. 

 

Johannes dictus Scolaster duodecim modios siliginis mensure de Buscoducis 

promissos (dg: sibi) Gerardo dicto Hermans soen ad opus dicti Johannis a 

Wellino Roveri prout in litteris supportavit Luce filio quondam Johannis 

de Erpe cum litteris et jure. Testes Goess et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 417r 13 di 03-05-1401. 

Johannes gnd die Custer scolasticus van Hilvarenbeek droeg20 over aan Lucas 

zvw Johannes van Erpe 25 mud rogge, aan hem beloofd door Wellinus Roveri en 

zijn zoon Arnoldus gnd Hac. 

 

Johannes dictus die Custer scolasticus Bekensis viginti quinque modios 

siliginis promissos sibi a Wellino Roveri et Arnoldo dicto Hac eius filio 

prout in litteris supportavit Luce filio quondam Johannis de Erpe cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1182 p.418v. 

 quarta post cantate: woensdag 04-05-1401. 

 quinta post cantate: donderdag 05-05-1401. 

 

BP 1182 p 418v 01 wo 04-05-1401. 

Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnnael verkocht aan Walterus gnd 

Poijnenborch, zijn broer Godefridus, Johannes zvw Arnoldus Gielijs soen en 

Godefridus zvw Henricus Brabants een stuk erfgoed gnd moer, in Moergestel, 

ter plaatse gnd die Aude Hoeve, tussen erfgoed van Theodericus van den Laer 

enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus van den Eijnde zv voornoemde 

Arnoldus Cleijnnael anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die dVeerse 

Leije omhoog richting de gemeint, welk stuk erfgoed gnd moer overal 9½ 

roede breed is, met recht van weg vanaf dit stuk erfgoed gnd moer over 

voornoemd erfgoed van Theodericus van den Laer tot aan de plaats gnd 

Scerpenberch en verder door voornoemde plaats gnd Scerpenberch tot aan de 

gemene weg. De kopers mogen gedurende 40 jaar de turf uitgraven en 

meenemen; daarna komt de ondergrond weer aan voornoemde Hermannus. De 

kopers moeten gedurende voornoemde 40 jaar recht van weg verlenen aan erfg 

vw voornoemde Willelmus van den Eijnde. De brief overhandigen aan 

voornoemde Walterus. 

 

Hermannus filius Arnoldi dicti Cleijnnael peciam hereditatis dicte (dg: 

moer) moer sitam in parochia de (dg: Ge) Gestel prope Oesterwijc in loco 

dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Theoderici van den Laer ex uno et 

inter! (dg: W) quondam Willelmi van den Eijnde filii olim dicti Arnoldi 

Cleijnnael ex alio tendentem a loco dicto die dVeerse Leije superius (dg: 

ad co) versus communitatem #╫ {hier BP 1182 p 418v 02 invoegen}# ut 

dicebat (dg: hereditarie vendidit Waltero Poijnenborch Godefrido 

Poijnenborch eius fratri Johanni filio quondam Arnoldi Gielijs soen 

Godefrido filio quondam Henrici Brabants) simul cum jure eundi redeundi 

(dg: perge) ambulandi et pergendi cum curribus et bestiis a dicta pecia 

(dg: prati) #hereditatis dicte moer# per (dg: hereditatem) dictam 

hereditatem dicti Theoderici van den Laer usque ad locum dictum (dg: Scep 

Scerpe) Scerpenberch et ulterius per eundem locum !Scepenberch vocatum 

usque ad communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit Waltero dicto 

Poijnenborch Godefrido eius fratri Johanni filio quondam Arnoldi Gielijs 

                         
19 Zie → BP 1182 p 346v 07 vr 23-09-1401 (1), zelfde overdracht. 
20 Zie → BP 1182 p 346v 07 vr 23-09-1401 (1), zelfde overdracht. 
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soen et Godefrido filio quondam Henrici Brabants promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dicti emptores 

cespites dicte pecie hereditatis dicte moer effodere poterunt #et 

amovere# ad spacium quadraginta annorum datam presentium sine medio 

sequentium hoc eciam quod #fundus# dicte pecie hereditatis dicte moer 

post XL annos datam presentium sine medio sequentes cum cespitibus si que 

pertunc in hac (dg: f) !pertunc fuerint revertetur ad dictum Hermannum 

jure hereditario hoc eciam quod dicti venditores dictis XL annis 

durantibus viare tenebuntur heredes dicti quondam Willelmi van den Eijnde 

per dictam peciam hereditatis dicte moer. Testes Goeswinus et Jorden 

datum quarta post cantate. Tradetur littera dicto Waltero. 

 

BP 1182 p 418v 02 wo 04-05-1401. 

╫. {Invoegen in BP 1182 p 418v 01}. 

et que pecia hereditatis dicte (dg: mere) moer continet novem et dimidiam 

(dg: pe) virgatas dictas boenre roije ubique in latitudine. 

 

BP 1182 p 418v 03 wo 04-05-1401. 

Voornoemde 4 kopers beloofden aan voornoemde Hermannus 56 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen en 

56 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-

12-1402). Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponetur in duabus litteris. 

Dicti quatuor emptores promiserunt indivisi super omnia dicto Hermanno 

LVI novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

et LVI novos Gelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 418v 04 do 05-05-1401. 

Johannes zvw Johannes gnd Raijken verklaarde dat met zijn instemming zijn 

vrouw Margareta eertijds verkocht heeft aan Henricus gnd Heijnse den 

Brouwer een huis en erfgoed van eerstgenoemde Johannes, gelegen buiten 

Utrecht, ter plaatse gnd in den Wert, achter erfgoed van Otto gnd Potter en 

beiderzijds tussen erfgoederen van voornoemde Otto. Ter meerder bewijs 

droeg eerstgenoemde Johannes voornoemd huis en erfgoed over aan Johannes 

Jacobs soen, tbv voornoemde Henricus Heijnse. Hij beloofde lasten af te 

handelen, uitgezonderd de cijnsen die eruit gaan. 

 

Johannes (dg: dictus Jans soen) filius quondam Johannis dicti Raijken 

palam recognovit id sue fore voluntatis consensus et assensus quod 

Margareta sua uxor pridem vendidit Henrico dicto Heijnse den Brouwer 

domum et hereditatem primodicti Johannis sitas extra civitatem 

Traiectensem Inferiorem in loco dicto in den Wert (dg: inter) retro 

hereditatem Ottonis dicti Potter inter hereditates eiusdem Ottonis ex 

utroque latere coadiacentes ut primodictus Johannes dicebat et (dg: 

promisit prim) ad maiorem evidenciam (dg: pro) predicte recognitionis 

primodictus Johannes dictas domum et hereditates Johanni Jacobs soen ad 

opus dicti Henrici Heijnse vocati supportavit et effestucando resignavit 

melioribus ut in forma quibus potuit et promisit primodictus Johannes ut 

debitor principalis super se et bona sua omnia presentia et futura dicto 

Johanni Jacobs soen ad opus antedicti Henrici Heijnse vocati quod ipse 

Johannes primodictus prefato Henrico Heijnse vocato de (dg: primod) 

supradictis domo et hereditatibus debitam et iustam prestabit warandiam 

et quod omnem obligationem in hiis existentem dicto Henrico Heijnse 

vocato deponet omnino exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes 

Jorden et Neijnsel datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 418v 05 do 05-05-1401. 

De broers Johannes en Nijcholaus, kvw Johannes van Brabant zvw Nijcholaus 

van Brabant, maakten een erfdeling van een kamp, onder de vrijdom van Den 
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Bosch, ter plaatse gnd Brabantse Lant, tussen een gemene weg enerzijds en 

Willelmus van der Espendonc anderzijds. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg de helft richting voornoemde Willelmus van der 

Espendonc met een stukje erfgoed van de andere helft dat 18 roeden groot is 

en aan het eind van de andere helft gelegen is, naast de gemene weg, zoals 

afgepaald. Voornoemde Nijcholaus kreeg de andere helft, richting de gemene 

weg, minus voornoemd stukje erfgoed, zoals afgepaald. 

Elk zal de helft betalen van de cijns die uit geheel het kamp gaat. 

 

Johannes et Nijcholaus fratres liberi quondam Johannis de Brabant (dg: 

van den Dunge) filii quondam Nijcholai de Brabant palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam (dg: j) mutuo fecisse de quodam campo ad ipsos 

spectante sito infra (dg: pa) libertatem oppidi de Buscoducis ad locum 

dictum Brabantsche Lant inter (dg: he) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van der (dg: Espend) Espendonc ex alio ut dicebant 

mediante (dg: me) qua divisione una medietas dicti campi scilicet 

medietas que sita est versus dictam hereditatem dicti Willelmi van der 

Espendonc atque quadam particula hereditatis de reliqua medietate dicti 

campi que particula hereditatis continet decem et octo virgatas dicta 

boenre roden et est in fine #dicte# alterius #(dg: di)# medietatis dicti 

campi contigue juxta (dg: di) communem plateam prout primodicta medietas 

et particula hereditatis ibidem site sunt et limitate ut dicebant 

primodicto Johanni cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus 

etc et mediante qua divisione reliqua medietas dicti campi minus tamen 

dicta particula hereditatis scilicet illa reliqua medietas minus dicta 

particula hereditatis que sita est versus dictam communem plateam prout 

ibidem sita est et limitata ut dicebant dicto Nijcholao cessit in partem 

ut alter recognovit promittentes hincinde super omnia ratam servare et 

dampna equaliter portabunt hoc addito quod dictus Johannes solvet 

annuatim medietatem (dg: census) totius census annuatim ex dicto integro 

campo de jure solvendi sic quod dicto Nijcholao dampna exinde non 

eveniant quovis modo et simili modo dictus Nijcholaus solvet annuatim 

reliquam medietatem dicti census sic quod dicto Johanni dampna exinde 
!eveniant quovis modo in futurum ut ipsi mutuo recognoverunt et super 

(dg: mon) omnia promiserunt. Testes Jorden et Neijnsel datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1182 p 418v 06 do 05-05-1401. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Condermans soen gaf uit aan Jacobus die 

Dorre zvw Jacobus Coppen soen een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd in 

den Velde van Uden, tussen erfgoed gnd die Vlaessche enerzijds en Johannes 

van Lantheze en andere naburen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes gnd Scoerman en met het andere eind aan de gemene weg aldaar; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel Condermans soen peciam terre 

sitam in parochia de Uden ad locum dictum in den Velde van Uden inter 

(dg: hereditatem) hereditatem dictam die Vlaessche ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Lantheze et aliorum vicinorum ibidem ex alio (dg: 
?dcm) tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti Scoerman (dg: 

ex uno et inter communem v) et cum reliquo fine ad communem viam ibidem 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Jacobo die Dorre filio quondam 

Jacobi Coppen soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

1182 p.419r. 

 quinta post cantate: donderdag 05-05-1401. 
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 sexta post cantate: vrijdag 06-05-1401. 

 

BP 1182 p 419r 01 do 05-05-1401. 

Petrus van den Scoer verkocht aan Walterus zvw Henricus gnd Toijt een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Thomas-Apostel te betalen, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Oisterwijk, bij de 

molen gnd Creijtenmolen, tussen de tuin gnd den Molenhof enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Petrus van den Scoer hereditarie vendidit Waltero filio #quondam# Henrici 

dicti Toijt hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie Thome apostoli (dg: et in O) ex domo et orto et hereditate 

sibi adiacente sitis in parochia de Oesterwijc prope molendinum dictum 

Creijtenmolen inter ortum dictum den Molenhof ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentibus cum utroque fine ad communitatem ibidem 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XL solidorum 

dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden 

et Neijnsel datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 419r 02 vr 06-05-1401. 

Petrus zvw Lambertus gnd Ghisen van Helvoert verkocht aan Aelwinus zv 

Aelwinus gnd Scalenborch? een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Tilburg, ter plaatse gnd aen den Hoevel, tussen erfgoed van het klooster 

van Tongerlo enerzijds en Nijcholaus van den Veken en Johannes van den 

Veken anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van den Veken en met 

het andere eind aan voornoemde plaats gnd die Hoevel, belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren en een 

b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Tilburg, in Tilburg te leveren. 

 

-. 

Petrus filius quondam Lamberti dicti Ghisen de Helvoert domum et ortum et 

hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Tilborch ad locum dictum 

aen den Hoevel inter hereditatem conventus de Tongherloe ex uno et inter 

hereditatem (dg: Joh) Nijcholai van den Veken et Johannis van den Veken 

ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Johannis van den Veken et 

cum reliquo fine ad dictum locum die Hoevel vocatum ut dicebat 

hereditarie vendidit Aelwino filio Aelwini dicti Sc[a?]lenborch 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione (dg: decem et octo lopinorum siliginis mensure de 

Busco Tilbo) hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

exinde solvenda et in Buscoducis tradenda atque hereditaria paccione 

duorum lopinorum #siliginis# mensure de Tilborch exinde solvenda et in 

Tilborch tradenda. Testes Coptijt et Neijnsel datum sexta post cantate. 

 

BP 1182 p 419r 03 do 05-05-1401. 

Arnoldus gnd Gheenkens soen van Thede droeg over aan Elizabeth ev Johannes 

gnd Wegen soen van den Hoevel, tbv voornoemde Johannes Wegen, een huis en 

tuin van wijlen Metta gnd van Beke, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Haenwijc, naast de plaats gnd Venre Stege, aan hem overgedragen door 

Martinus zvw Henricus gnd Pricke van Erpe. 

 

Arnoldus dictus Gheenkens soen de Thede domum et ortum quondam Mette 

dicte de Beke sitos in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum 

Haenwijc juxta locum dictum Venre Stege (dg: a) supportatum! sibi a 

Martino filio quondam Henrici dicti Pricke de Erpe prout in litteris 

hereditarie supportavit Elizabeth uxori Johannis dicti Wegen (dg: -l ad 

opus eiusdem J) soen van den Hoevel ad opus eiusdem Johannis Wegen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Jorden et Neijnsel datum 
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quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 419r 04 do 05-05-1401. 

Wautgherus van Boert ev Gertrudis dvw Arnoldus van den Aker verkocht aan 

Engbertus van Arle het deel, dat aan hem en zijn voornoemde vrouw Gertrudis 

behoort, in alle goederen die aan wijlen Yda mv voornoemde Gertrudis 

gekomen waren na overlijden van Henricus van den Waude alias gnd van der 

Donc oom vw voornoemde Yda. Lasten worden afgehandeld voorzover door 

voornoemde Wautgherus voor schepenen aangegaan. 

 

Wautgherus de Boert maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi van den Aker totam partem et omne jus sibi et dicte 

Gertrudi sue uxori (dg: de mo) competentes in omnibus bonis que Yde 

quondam matri dicte Gertrudis de morte quondam Henrici quondam van den 

Waude alias dicti van der Donc avunculi olim dicti quondam Yde 

successione fuerant advoluta quocumque locorum !quocumque consistentibus 

sive sitis hereditarie (dg: supportavit) vendidit Engberto de Arle 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere prout et in quantum huiusmodi obligatio (dg: f) esset facta a 

dicto Wautghero coram scabinis quibuscumque. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 419r 05 do 05-05-1401. 

Bertoldus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bertoldus de Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 419r 06 do 05-05-1401. 

Henricus Voet en Johannes van den Eijnde wonend ter plaatse gnd Huijsbergen 

beloofden aan hr Gerardus gnd Moedel kanunnik van Sint-Oedenrode 1 

Hollandse gulden en 5 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Henricus Voet et Johannes van den Eijnde commorans ad locum dictum 

Huijsbergen promiserunt indivisi super omnia domino Gerardo dicto Moedel 

canonico Rodensi unum Hollant gulden et quinque novos Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 419r 07 do 05-05-1401. 

Andreas Rusen beloofde aan hr Gerardus Moedel kanunnik van Sint-Oedenrode 7 

Hollandse gulden en 3 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Andreas Rusen promisit super omnia domino Gerardo Moedel canonico Rodensi 

septem Hollant gulden et tres novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 419r 08 do 05-05-1401. 

Gerardus die Bruijn van Roesmalen beloofde aan voornoemde hr Gerardus 

Moedel 6 Hollandse gulden of de waarde en 10 lichte scilden, 12 gemene 

plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen. 

 

Gerardus die Bruijn (dg: promisit) de Roesmalen promisit super omnia 

dicto domino Gerardo Moedel sex Hollant #gulde# seu valorem et decem 

licht scilde XII gemeijn placken pro quolibet scilt computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 419r 09 do 05-05-1401. 

Engbertus van Arle beloofde aan Wautgherus van Boert 20 nieuwe Gelderse 



Bosch’ Protocol jaar 1401 04. 

 

51 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1401) te betalen. 

 

(dg: Bertoldus) #Engbertus# de Arle promisit Wautghero de Boert (dg: j) 

XX novos Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 419r 10 do 05-05-1401. 

Goeswinus Moedel zv Bertoldus verpachtte aan Ancelmus van den Hecke zvw 

Johannes van den Hecke, Hubertus van Hellu alias gnd van den Pedel, 

Johannes zvw Gerardus van den Eijnde, Henricus van den Borne Zegers soen en 

Petrus zvw Johannes Nezen zoen een kamp roggeland met een aangelegen eusel 

gnd weijde en ander toebehoren van voornoemde Bertoldus, in Nuland, ter 

plaatse gnd in Ghenen Bosch aen den Molengrave, tussen Arnoldus zvw hr 

Henricus van Nuwelant ridder enerzijds en jkvr Luijtgardis wv Johannes van 

Nuwelant en haar kinderen anderzijds, welk kamp met toebehoren voornoemde 

Goeswinus Moedel verworven had van Leonius zvw Godefridus van Middegael en 

Jacobus van Neijnsel zv Johannes van Neijnsel, voor een periode van 2 jaar, 

ingaande heden, voor 9 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of 

de waarde, met Lichtmis te betalen. Voornoemde vijf zullen het kamp met 

toebehoren in het derde jaar met eigen zaaigoed voor eigen kosten bezaaien, 

en bezaaid achterlaten, en het kamp te pachters recht bezitten, maar de 

helft van de oogst van dat derde jaar mogen ze meenemen. Voornoemde vijf 

mogen geen hout zagen, behalve takken die nodig zijn voor het onderhoud van 

de hekken, en ze mogen geen hekken verwijderen maar moeten het kamp goed 

omwald achterlaten. Voornoemde vijf mogen {p.420} de weide in het derde 

jaar gebruiken tot half mei. 

 

Goeswinus Moedel filius Bertoldi (dg: p) quendam campum terre siliginee 

cum pascua dicta weijde sibi adiacente #cum suis attinentiis# dicti 

Bertoldi situm in parochia de Nuwelant ad locum dictum in Ghenen Bosch 

aen den Molengrave inter hereditatem Arnoldi filii domini quondam Henrici 

de Nuwelant militis ex uno et inter hereditatem domicelle #Luijtgardis# 

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

prout ibidem siti sunt quem campum cum suis attinentiis dictus Goeswinus 

Moedel erga Leonium filium quondam Godefridi de Middegael et Jacobum de 

Neijnsel filium Johannis de Neijnsel acquisivit ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Ancelmo van den Hecke filio quondam Johannis van den Hecke 

Huberto de Hellu (dg: de) alias dicto van den Pedel Johanni (dg: -s) 

filio quondam Gerardi van den Eijnde Henrico van den Borne Zegers soen et 

Petro filio quondam Johannis Nezen zoen ab eisdem ad spacium duorum 

annorum datam presentium sine medio sequentium possidendum pro novem 

florenis Hollandie monete quondam comitis Willelmi seu (?verbeterd uit: 

den) pro valore dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum duorum 

annorum purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro 

tali condicione quod dicti quinque supradictum campum cum dicta pascua 

dicta die weijde et cum ceteris suis attinentiis tercio anno scilicet 

anno qui predictos duos annos immediate sequitur cum suis propriis 

seminibus sub eorum laboribus (dg: et propriis) expensis propriis 

seminabunt et seminatum dimittent et quod ipsi (dg: in eodem anno) dicto 

tercio anno eundem campum cum dictis suis attinentiis ad !coloni habebunt 

et possidebunt item quod dicti quinque dicto ultimo 3o anno medietatem 

omnium fructuum #et proventuum# in premissis existentium et provenientium 

de dicto campo abstrahere et deducere poterunt reliqua medietate eorundem 

fructuum et proventuum in dicto campo cum attinentiis dimittenda item 

quod dicti quinque non secabunt aliqua ligna supra dictum campum et suas 

attinentias consistentia nisi solummodo ramos pro sepium conservacione 

necessarios et quod ipsi quinque dicto tercio anno sepes de dicto campo 

non amovebunt sed eundem bene circumvallatum dimittent et quod ipsi 

quinque dictam pascuam (dg: et quod ipsi premissa cum suis fimis dictis 

messe 3o anno dictam terram dictum campum terre siliginee bene fimabunt 
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sicut aliis duobus annis precedentibus) 

 

1182 p.420v. 

 quinta post cantate: donderdag 05-05-1401. 

 -sexta post cantate: vrijdag 06-05-1401. 

 

BP 1182 p 420v 01 do 05-05-1401. 

die weijde tercio anno ad jus coloni depascent scilicet usque ad medium 

mensis maij pertunc futurum et non amplius et secundum istas condiciones 

dictus Goeswinus Moedel promisit super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere dictis duobus annis durantibus et alii 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et. Testes Uden et Steenwech 

datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 420v 02 do 05-05-1401. 

Elizabet wv Nijcholaus van Zochel, haar zoon Johannes en Willelmus Luwe zvw 

Hermannus Schut beloofden aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 

gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 6 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

-. 

Elizabet (dg: de Zochel) relicta quondam Nijcholai de Zochel et Johannes 

eius filius et Willelmus Luwe filius quondam Hermanni Schut promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont (dg: VI novos florenos Gelrie seu valorem anno) ad 

spacium (dg: se) trium annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum trium annorum VI novos florenos Gelrie seu valorem 

Martini hyemalis et pro primo termino (dg: purificationis) #Martini# 

proxime futuro et sic deinceps dicto spacio pendente. Testes Jorden et 

Neijnsel datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 420v 03 do 05-05-1401. 

(dg: Elizabet wv Danijel Rodolphus Jans soen molenaar zvw Johannes Ebkens 

soen). 

 

(dg: Elizabet relicta quondam Danijelis Rodolphi Jans soen multoris 

multoris filii quondam Johannis Ebkens soen). 

 

BP 1182 p 420v 04 do 05-05-1401. 

Wernerus zvw Egbertus gnd Ebken van Gewanden, zijn zoon Otto en zijn 

schoonzoon Johannes van den Eijnde beloofden aan Elizabeth wv Rodolphus 

molenaar zvw Johannes Ebkens soen 10 Stramprooise gulden, een helft te 

betalen met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1401) en de andere helft met 

Sint-Jan-Baptist over een jaar (za 24-06-1402). 

 

Wernerus filius quondam Egberti dicti Ebken de Gewanden et Otto eius 

filius et Johannes van den Eijnde (dg: filius) gener antedicti Werneri 

promiserunt indivisi super omnia Elizabeth relicte quondam Rodolphi 

multoris filii quondam Johannis Ebkens soen X Stramproedsche gulden seu 

valorem mediatim Martini hyemalis proxime futurum et mediatim a festo 

nativitatis beati Johannis baptiste proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 420v 05 do 05-05-1401. 

Willelmus Stevens soen van Empel en Theodericus van den Eijnde van Empel 

beloofden aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont, gedurende 3 jaar 

ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 5½ nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde te betalen. 

 

-. 

Willelmus Stevens soen de Empel et Theodericus van den Eijnde de Empel 
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promiserunt se daturos et solturos Henrico Bac filio quondam Godescalci 

Roesmont ad spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet (dg: V) quinque et dimidium nuwe Gelre gulden seu valorem 

nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro 

et sic deinceps. 

 

BP 1182 p 420v 06 do 05-05-1401. 

Johannes Bulle zvw Walterus Bulle ev Jutta dvw Walterus Jueten soen droeg 

over aan Johannes van den Leempoel een huis en tuin, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, beiderzijds tussen voornoemde Johannes van den 

Leempoel, welk huis en tuin Elizabet van den Leempoel eertijds ev Johannes 

Sluijsman van Berlikem in haar testament vermaakt had aan voornoemde 

Johannes Bulle en zijn vrouw Jutta. Voornoemde Johannes Sluijsman deed 

afstand. 

 

-. 

Johannes Bulle filius quondam Walteri Bulle maritus et tutor legitimus 

Jutte sue uxoris filie quondam Walteri Jueten soen domum et ortum sitos 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

Johannis van den Leempoel ex utroque latere coadiacentem prout ibidem 

siti sunt quos domum et ortum (dg: Johannes) Elizabet #van den Leempoel# 

olim uxor Johannis Sluijsman de Berlikem dicto Johanni Bulle et Jutte sue 

uxori in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Johanni van den Leempoel promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dictus Johannes Sluijsman 

super dictis domo et orto et super toto jure ad opus dicti Johannis van 

den Leempoel hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare 

(dg: et obligationem ex parte sui deponere testes). Testes Uden et Steen 

wech datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 420v 07 do 05-05-1401. 

Destijds had Katherina dvw Albertus Mijchiels soen alle goederen, die aan 

haar gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen onder de 

villicacio van Den Bosch, overgedragen aan Walterus van Gestel zvw Johannes 

van Spulle. Voornoemde Walterus van Ghestel droeg thans over aan Johannes 

zv Henricus die Weirt van Loen alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Katherina dvw Albertus Mijchiels soen gekomen waren na overlijden van haar 

voornoemde ouders, gelegen onder Haaren ter plaatse gnd Beilver. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Katherina filia quondam 

Alberti Mijchiels soen omnia et singula bona sibi de morte quondam 

parentum suorum successione hereditarie advoluta quocumque locorum infra 

villicacionem de Busco consistentia sive sita hereditarie supportasset 

Waltero de Gestel filio quondam Johannis de Spulle prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Walterus de 

Ghestel omnes hereditates que dicte Katherine filie dicti quondam Alberti 

Mijchiels soen de morte dictorum suorum quondam parentum successione 

hereditarie advolute sunt quocumque locorum infra parochiam de Haren in 

loco dicto Beilver sitas ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio 

Henrici die Weirt de Loen cum litteris et jure occacione dictarum 

hereditatum competente promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Ste) Uden et Steenwech 

datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 420v 08 do 05-05-1401. 

(dg: Een vidimus maken van de brief die begint met “Katherina dvw Albertus 

Mijchijels soen” en voornoemde Johannes zv Henricus die Weirt beloofde, zo 

nodig, de brief aan voornoemde Walterus ter hand te stellen). 

 

(dg: Et fiet vidimus de littera incipiente Katherina filia quondam 

Alberti Mijchijels soen et dictus Johannes filius Henrici die Weirt 
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promisit super omnia tradere dicto Waltero prout in forma testes). 

 

BP 1182 p 420v 09 do 05-05-1401. 

(dg: Voornoemde Johannes zv Henricus). 

 

(dg: Dictus Johannes filius Henrici). 

 

BP 1182 p 420v 10 do 05-05-1401. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Katherina dvw Albertus 

Mijchiels soen met haar momber” en Johannes zv Henricus die Weirt van Loen 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Walterus 

van Gestel. Hij betaalde, goed geteld, 2 Vlaamse plakken. De 

oorspronkelijke brief overhandigen aan Hubertus Bac smid. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Katherina filia quondam Alberti 

(dg: Mijchiels) Mijchiels soen cum suo tutore et Johannes filius (dg: 

quonda) Henrici die Weirt de Loen promisit super omnia tradere dicto 

Waltero de Gestel prout in forma. Testes datum supra. Et solvit II 

placken Flandrenses ad bonum computum etc et dabitur littera principalis 

Huberto Bac fabro. 

 

BP 1182 p 420v 11 do 05-05-1401. 

Gerardus van Mulsel zvw Gerardus van Mulsel verpachtte voor de duur van 

zijn leven aan Henricus Voertman zijn vruchtgebruik in een huis, tuin en 

aangelegen streep land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen Delscot, tussen 

voornoemde Henricus Voertmans enerzijds en Elizabet Voertmans anderzijds, 

per jaar voor de lasten die eruit gaan en 5 lichte schilden, 12 gemene 

plakken voor 1 lichte schild gerekend, met Lichtmis te betalen. 

 

-. 

Gerardus de Mulsel filius quondam Gerardi de Mulsel usufructum sibi 

competentem in domo et orto et strepa terre sibi adiacente sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen Delscot inter hereditatem Henrici 

Voertmans ex uno et inter hereditatem Elizabet Voertmans ex alio prout 

ibidem siti sunt dedit ad (dg: vitale) annuam et vitalem pensionem dicto 

Henrico Voertman ab eodem Henrico ad vitam primodicti Gerardi et non 

ultra possidendum anno quolibet #pro oneribus annuatim exinde de jure 

solvendis dandis et solvendis# pro quinque (dg: denariis levibus) lichter 

scilde scilicet XII denarios dictos communiter gemeijn placken seu 

valorem pro quolibet lichten scilt computato dandis sibi ab alio ad vitam 

primodicti Gerardi et non ultra purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futuro promittens super omnia warandiam ad eius 

vitam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes. 

 

BP 1182 p 420v 12 do 05-05-1401. 

(dg: Johannes zvw Goeswinus van den Broec en). 

 

(dg: Johannes filius quondam Goeswini van den Broec et). 

 

BP 1182 p 420v 13 do 05-05-1401. 

Elizabet wv Henricus Papen verhuurde aan Johannes zvw Goeswinus van den 

Broec een huis en erf met toebehoren, in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van Willelmus Bac van den Molengrave enerzijds en erfgoed van 

Henricus Sceelwart van Gravia anderzijds met alle instrumenten gnd 

brougetouwe van voornoemde Elizabet in voornoemd huis, voor een periode van 

2 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401). 

 

-. 

Elizabet relicta quondam Henrici Papen domum et aream #cum suis 

attinentiis# sitam in Busco ad forum inter hereditatem Willelmi Bac van 
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den Molengrave ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: de Gravia) 

Sceelwart de Gravia ex alio prout ibidem sita est (dg: ut dicebat locavit 

recto locacionis modo Johanni filio quondam Go) simul cum omnibus 

instrumentis ad dictam Elizabet pertinentibus dictis brougetouwe in dicta 

domo et area existentibus ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Johanni (dg: -s) filio quondam Goeswini van den Broec ab eodem ad spacium 

duorum annorum (dg: possidendam pro a) festum nativitatis Johannis 

proxime futurum sine medio sequentium possidendam promittens super omnia 

warandiam dicto spacio! et obligationem deponere. Testes Uden et 

Steenwech datum quinta post cantate. 

 

BP 1182 p 420v 14 do 05-05-1401. 

Voornoemde Johannes zvw Goeswinus van den Broec en Amisius zv Volcquinus 

Mijs soen van Amersfoert beloofden aan voornoemde Elizabeth (1) 11½ oude 

schild met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen, (2) hetzelfde 

bedrag met Sint-Jan-Baptist over een jaar (za 24-06-1402), (3) hetzelfde 

bedrag met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1402), (4) hetzelfde bedrag met 

Sint-Jan-Baptist over 2 jaar (zo 24-06-1403). Drie brieven maken van de 

laatste drie termijnen. 

 

Et fient 3 littere de tribus ultimis terminis qr de pa.ri.m solvit 3. 

Dictus Johannes filius quondam Goeswini van den Broec et Amisius filius 

Volcquini Mijs soen de Amersfoert promiserunt indivisi super omnia dicte 

Elizabeth XI et dimidium auden scilt seu valorem nativitatis Domini 

proxime futurum et tantum #a# nativitatis (dg: Domini) beati Johannis 

baptiste ultra annum et tantum a festo nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum et tantum a festo nativitatis Johannis baptiste proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 420v 15 do 05-05-1401. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Amisius schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit super omnia dictum Amisium indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.421r. 

 sabbato post cantate: zaterdag 07-05-1401. 

 quinta post cantate: donderdag 05-05-1401. 

 dominica vocem: zondag 08-05-1401. 

 

BP 1182 p 421r 01 do 05-05-1401. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes gnd Jacobs soen gaf uit aan Johannes van den 

Eijnde zvw Johannes van den Eijnde van Roesmalen een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Conincs Strepen, tussen kvw Rodolphus Koijt 

en Petrus Otten soen enerzijds en eertijds Wellinus van Beke nu Hilla wv 

Johannes gnd Dijependijcs anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene 

weg en met het andere eind aan voornoemde kvw Rodolphus; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfrente van 2 hoenderen en een n-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1402), slechts op te geven met 

dubbele pacht. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam (dg: Jacobi) Johannis dicti Jacobs soen 

peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Conincs 

Strepen inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi Koijt et Petri Otten 

soen ex uno et inter hereditatem que fuerat #dudum# Wellini de Beke nunc 

ad Hillam relictam quondam Johannis dicti Dijependijcs ex alio tendentem 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

dictorum liberorum quondam Rodolphi ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni van den Eijnde filio quondam Johannis van den Eijnde de 
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Roesmalen ab eodem hereditarie possidendam et habendam pro (dg: duobus 

pullis et hereditario) hereditario redditu duorum pullorum et hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futuro et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit insuper dictus Johannes van den 

Eijnde super omnia dicto Arnoldo quod ipse Johannes van den Eijnde dictam 

peciam terre non resignabit neque dimittet nisi cum dupla paccione et cum 

arrestadiis protunc restantibus et deficientibus de dicta paccione prius 

persolutis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 421r 02 do 05-05-1401. 

(dg: Marcelius zvw Willelmus van Eerde: 1/3 deel). 

 

(dg: Marcelius filius quondam Willelmi de Eerde terciam partem). 

 

BP 1182 p 421r 03 do 05-05-1401. 

(dg: Rodolphus). 

 

BP 1182 p 421r 04 do 05-05-1401. 

(dg: Gerardus et Ro). 

 

BP 1182 p 421r 05 do 05-05-1401. 

De broers Rodolphus en Gerardus, kvw Gerardus Roelen soen, verkochten aan 

Henricus van Kessel zvw Johannes van Kessel een stuk land, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Peeldonc, ter plaatse gnd in den Auden Hof, 

tussen Franco gnd Heijlen soen enerzijds en voornoemde Henricus van Kessel 

anderzijds. {Niet afgewerkt contract; door dit contract zijn ook géén 

kruisjes gezet, zoals dat wel gebeurde bij andere contracten, kennelijk 

nadat ze uitgeschreven waren}. 

 

Rodolphus et Gerardus fratres liberi quondam Gerardi Roelen soen peciam 

terre sitam infra libertatem oppidi de Buscoducis ad locum dictum 

Peeldonc in loco dicto in den Auden Hof inter hereditatem Franconis dicti 

Heijlen soen ex uno et inter hereditatem Henrici de Kessel filii quondam 

Johannis de Kessel ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Henrico de (dg: Kes) Kessel promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere. 

 

BP 1182 p 421r 06 do 05-05-1401. 

Walterus van Hanenberch ev Katherina dvw Johannes van den Laer van 

Crumvoert verkocht aan Walterus die Vos zvw Arnoldus die Vos 1 dagmaat en 2 

roeden beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Stripe, tussen 

Cristina van Ghemert enerzijds en Egidius gnd Scutter van Crumvoert 

anderzijds, welke dagmaat en 2 roeden beemd voornoemde Johannes van der 

Laer gekocht had van voornoemde Egidius Scutter van Crumvoert, en van welke 

dagmaat en 2 roeden beemd voornoemde Walterus ¾ deel, dat behoorde aan 

Katherina dvw Katherina gnd Speciers dvw voornoemde Johannes van der Laer, 

Godefridus Moelner ev Jutta dvw voornoemde Katherina Speciers, Heijlwigis 

dvw Ghibo gnd Zanghe en Aleijdis dv voornoemde Katherina Speciers, gekocht 

had van voornoemde Katherina, Godefridus Moelner en Heijlwigis, en van 

welke dagmaat en 2 roeden beemd het resterende ¼ deel aan voornoemde 

Walterus en zijn voornoemde vrouw Katherina gekomen was na overlijden van 

de ouders van voornoemde Katherina. {Niet afgewerkt contract; door dit 

contract zijn ook géén kruisjes gezet, zoals dat wel gebeurde bij andere 

contracten, kennelijk nadat ze uitgeschreven waren}. 

 

Walterus de Hanenberch #maritus et tutor Katherine sue uxoris filie 

quondam Johannis van den Laer de Crumvoert# unam diurnatam et duas 

virgatas prati sitas in Vucht in parochia sancti Lamberti in loco dicto 
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Stripe inter hereditatem Cristine de Ghemert ex uno et inter hereditatem 

Egidii dicti Scutter de Crumvoert ex alio et (dg: de quibus) #quas# 

diurnatam et (dg: duabus virgatis prati dictus Walte) duas virgatas prati 

dictus Johannes van der Laer erga dictum Egidium Scutter de Crumvoert 

emendo acquisierat prout in litteris et de quibus diurnata et duabus 

virgatis prati dictus Walterus tres quartas partes que spectabant ad 

Katherinam filiam quondam Katherine dicte Speciers filie #dicti# quondam 

Johannis van der Laer Godefridum Moelner maritum et tutorem legitimum 

Jutte sue uxoris filie dicte quondam Katherine Speciers et Heijlwigem 

filiam quondam Ghibonis dicti Zanghe et ad Aleijdem filiam dicte 

Katherine Speciers erga eosdem Katherinam Godefridum Moelner et 

Heijlwigem emendo acquisierat prout eciam in litteris et de quibus 

diurnata et duabus virgatis prati reliqua quarta pars dictis! Waltero et 

dicte Katherine sue uxori de morte quondam parentum eiusdem Katherine 

successione est advoluta ut dicebat hereditarie vendidit Waltero die Vos 

filio quondam Arnoldi die Vos supportavit cum litteris predictis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1182 p 421r 07 do 05-05-1401. 

Gerardus zv Gerardus Maes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. {Niet 

afgewerkt contract; door dit contract zijn ook géén kruisjes gezet, zoals 

dat wel gebeurde bij andere contracten, kennelijk nadat ze uitgeschreven 

waren}. 

 

Gerardus filius Gerardi Maes soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1182 p 421r 08 za 07-05-1401. 

Nijcholaus zvw Petrus van Orthen en zijn kinderen Henricus, Petrus en 

Heijlwigis, door voornoemde Nijcholaus verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda 

dvw Henricus Robbrechts van Os, verkochten aan Marcelius van Eirde zvw 

Willelmus van Eirde 1/3 deel, dat behoort aan hen en aan Gerardus, 

Robbertus en Elizabeth, kv voornoemde Nijcholaus en wijlen Yda, in een 

hofstad van wijlen voornoemde Henricus Robbrechts, in Oss, ter plaatse gnd 

aen die Cort Voert, tussen wijlen Willelmus van der Aelsvoert enerzijds en 

Petrus gnd Teijen soen anderzijds, te weten het 1/3 deel naast voornoemde 

Petrus Teijen soen. Voornoemde Gerardus en Robbertus, zodra ze in het 

vaderland zijn teruggekeerd, en voornoemde Elizabeth, zodra ze meerderjarig 

is, zullen afstand doen. 

 

Nijcholaus filius quondam Petri de Orthen Henricus Petrus et Heijlwigis 

eius liberi ab eodem Nijcholao et quondam Yda sua uxore filia quondam 

Henrici Robbrechts (dg: par) de Os pariter geniti cum tutore terciam 

partem ad ipsos et ad Gerardum Robbertum et Elizabeth liberos dictorum 

Nijcholai et quondam Yde spectantem in domistadio (dg: si) dicti quondam 

Henrici Robbrechts sito in (dg: C .) parochia de Os ad locum dictum (dg: 

ad C) aen die Cort Voert inter hereditatem quondam Willelmi van der 

Aelsvoert ex uno et inter hereditatem Petri dicti Teijen soen ex alio 

scilicet illam terciam partem que sita est contigue juxta dictam 

hereditatem dicti Petri Teijen #soen# ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Marcelio de Eirde filio quondam Willelmi de Eirde promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

et quod ipsi dictos Gerardum et Robbertum liberos dicti Nijcholai 

quamcito ad patriam redierint et dictam Elizabeth quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint! super dicta tercia parte facient renunciare ad 

opus dicti emptoris. Testes Jorden et Neijnsel datum sabbato post 

cantate. 

 

BP 1182 p 421r 09 do 05-05-1401. 

Lambertus zv Arnoldus van Ghewanden beloofde aan Philippus zv Hermannus 
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Coenen 7 Gentse nobel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Lambertus filius Arnoldi de Ghewanden promisit super omnia Philippo filio 

Hermanni Coenen septem Gentsche nobel ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Jorden et Coptiten datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1182 p 421r 10 zo 08-05-1401. 

Johannes van Brecht, hr Willelmus van Aa, hr Goeswinus van Aa ridders, 

Bertholdus Bac en Johannes van Haren zv Willelmus beloofden aan Andreas van 

Dradio, tbv Anthonius etc, 400 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1401; 23+30+31+31+30+1=146 dgn) te 

betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes de Brecht dominus Willelmus de Aa dominus Goeswinus de Aa 

milites Bertholdus Bac et Johannes de Haren filius Willelmi promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Dradio #ad opus Anthonii etc# 

quadringentos Hollant gulden monete comitis Willelmi ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes #sub pena decem# Bruheze et Neijnsel datum 

dominica vocem. 

 

BP 1182 p 421r 11 zo 08-05-1401. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I plac [F]lan[drensem]. 

Primus promisit alios indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1182 p.422v. 

 secunda post vocem: maandag 09-05-1401. 

 tercia post vocem: dinsdag 10-05-1401. 

 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 10-06-1401. 

 anno CCCC primo index nona mensis junii die decima: 

  vrijdag 10-06-1401. 

 sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1401. 

 

BP 1182 p 422v 01 ma 09-05-1401. 

De broers Arnoldus en Theodericus, kvw Arnoldus Spiegel van Vlijmen, 

verkochten aan Jacobus zvw Arnoldus van Gunterslaer een b-erfpacht van 7 

lopen rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 33 lopen rogge, maat 

van Oirschot, die wijlen voornoemde Arnoldus Spiegel van Vlijmen met 

Lichtmis in de herdgang Gunterslaer beurde, gaande uit 1/7 deel van de na 

te noemen erfgoederen, gelegen in Oirschot, in de herdgang van Gunterslaer, 

(1) 1/7 deel van een beemd gnd die Vloet, tussen Gerardus van Bucstel 

enerzijds en kvw Johannes Didden soens anderzijds, (2) 1/7 deel van een 

beemd gnd die Scaepbuenre, tussen Arnoldus Zichemans enerzijds en wijlen 

Egidius van de Doorn anderzijds, (3) 1/7 deel van een beemd gnd die Haghe, 

tussen voornoemde Arnoldus Zichemans enerzijds en kvw Arnoldus van 

Gunterslaer anderzijds, (4) een stuk land, gnd die Dorpelsecker, tussen kvw 

Arnoldus van Gunterslaer enerzijds en Johannes zvw Arnoldes van Gunterslaer 

anderzijds, (5) een stuk land gnd die Afterste Hostat, aldaar, tussen 

Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus van Gunterslaer enerzijds en wijlen 

Nijcholaus nzvw hr Theodericus Rover ridder anderzijds, (6) 1/7 deel van 

een eusel tussen voornoemde Jacobus zvw Arnoldus van Gunterslaer enerzijds 

en Gerardus zvw Walterus snijder anderzijds, welk 1/7 deel van voornoemde 

erfgoederen en stukken land wijlen voornoemde Arnoldus Spiegel van Vlijmen 

als ev Maria dvw voornoemde Arnoldus van Gunterslaer voor voornoemde pacht 

van 33 lopen had uitgegeven aan voornoemde Jacobus zvw Arnoldus van 

Gunterslaer. 

 

Arnoldus et Theodericus fratres liberi quondam Arnoldi Spiegel de Vlijmen 

hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Oerscot de 
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annua et hereditaria paccione triginta trium lopinorum siliginis dicte 

mensure (dg: solvenda here) quam dictus quondam Arnoldus Spiegel de 

Vlijmen solvendam habuit hereditarie purificationis et in pastoria de 

Gunterslaer tradendam ex septima parte hereditatum infrascriptarum 

#sitarum in parochia de Oerscot in pastoria de Gunterslaer# scilicet (dg: 

in) ex septima parte unius prati dicti die Vloet inter hereditatem 

Gerardi de Bucstel ex uno et #inter hereditatem# liberorum quondam 

Johannis Didden soens ex alio atque ex septima parte cuiusdam prati dicti 

die Scaepbuenre inter hereditatem Arnoldi Zichemans ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii de Spina ex alio necnon ex septima parte 

cuiusdam prati dicti die Haghe inter hereditatem dicti Arnoldi Zichemans 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de Gunterslaer ex 

alio item ex pecia terre dicta die Dorpelsecker sita inter hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi de Gunterslaer ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Arnoldi de Gunterslaer ex alio item ex pecia terre 

dicta die Afterste Hostat sita ibidem inter hereditatem Elizabeth filie 

dicti quondam Arnoldi de Gunterslaer ex uno et inter hereditatem quondam 

Nijcholai filii naturalis quondam domini Theoderici Rover militis ex alio 

atque ex septima parte cuiusdam pascue dicte een eeusel site inter 

hereditatem Jacobi filii dicti quondam Arnoldi de Gunterslaer ex uno et 

inter hereditatem Gerardi filii quondam Walteri sartoris ex alio et quas 

septimam partem predictarum hereditatum et (dg: peciam terre die A) 

pecias terre antedictus quondam Arnoldus Spiegel de Vlijmen tamquam 

maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie sepedicti quondam 

Arnoldi de Gunterslaer dederat ad hereditariam paccionem dicto Jacobo 

filio quondam Arnoldi de Gunterslaer scilicet pro dicta paccione triginta 

trium lopinorum siliginis dicte mensure ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Jacobo filio quondam Arnoldi de Gunterslaer 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Uden et Neijnsel datum secunda post vodem. 

 

BP 1182 p 422v 02 ma 09-05-1401. 

Godefridus zvw Rutgerus van den Dike verkocht aan Petrus zv Godefridus van 

Ghenpe, tbv Petrus zv Udomannus van Bruheze alias gnd van Keersp, een 

hofstad, in Zonderwijc, ter plaatse gnd Velthoven, tussen Johannes van den 

Staken enerzijds en een gemene weg anderzijds, van welke hofstad wijlen 

voornoemde Rutgerus van den Dike (1) twee derde delen, (1a) tussen 

Rutgherus van den Dike enerzijds en voornoemde Johannes van den Staken 

anderzijds, (1b) tussen voornoemde Rutgerus enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, gekocht had van Willelmus zvw Jacobus van Heirle, (2) het deel, 

dat aan Elizabeth dvw Willelmus gnd Helswinen gekomen was na overlijden van 

haar ouders, van voornoemde Elizabeth gekocht had, met gebouwen, welke 

hofstad nu aan hem behoort. 

 

Godefridus filius quondam Rutgeri van den Dike domistadium situm in 

parochia de Zonderwijc in loco dicto Velthoven inter hereditatem Johannis 

van den Staken ex uno et inter communem plateam ex alio de quo domistadio 

dictus quondam Rutgerus van den Dike duas tercias partes quarum una inter 

hereditatem Rutgheri van den Dike ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis van den Staken ex alio et alia tercia pars inter hereditatem 

dicti Rutgeri ex uno et inter (dg: dictam) communem plateam sunt situate 

erga Willelmum filium quondam Jacobi de Heirle emendo acquisierat et de 

quo domistadio dictus quondam Rutgerus van den Dike totam partem et omne 

jus Elizabeth filie quondam Willelmi dicti Helswinen de morte quondam 

suorum parentum jure successionis hereditarie advolutas erga (dg: 

Johannem) dictam Elizabeth emendo acquisierat prout hoc in litteris 

scabinorum continetur (dg: here) simul cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus ut dicebat #et quos nunc ad se spectare dicebat# 

hereditarie vendidit Petro filio Godefridi de Ghenpe ad opus Petri filii 

Udomanni de Bruheze alias dicti de Keersp cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 
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Rutgeri #et quorumcumque heredum eiusdem quondam Rutgeri# in premissis 

existentem deponere. Testes Bruheze et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 422v 03 ma 09-05-1401. 

Bazelius van den Zidewijnden zvw Johannes van den Zidewijnden verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

=. 

Bazelius van den Zidewijnden filius quondam Johannis van den Zidewijnden 

prebuit et reportavit. Testes Bruheze et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 422v 04 di 10-05-1401. 

Arnoldus van den Velde wettige zvw Petrus nzvw Ghisbertus gnd Beertken van 

den Velde droeg over aan Emondus Rover zvw Johannes van Hellu 8 pond 

b-erfcijns, die voornoemde Ghisbertus Beertken geschonken had aan wettige 

kvw voornoemde Petrus nzvw Ghisbertus Beertken, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een hoeve of goederen van wijlen voornoemde Ghisbertus Beertken, 

gnd te Velde, in Eerschot, welke 8 pond cijns voornoemde Arnoldus nu bezit. 

Lasten van de kant van kvw voornoemde Petrus worden afgehandeld. Mechtildis 

dvw voornoemde Petrus zal afstand21 doen. 

 

Arnoldus (dg: d) van den Velde filius (dg: quondam) legitimus quondam 

Petri filii naturalis quondam Ghisberti dicti Beertken van den Velde (dg: 

hereditarium) octo libras (dg: here) annui et hereditarii census (dg: 

quem) quas dictus Ghisbertus Beertken dederat in veris elemosinis 

legitimis liberis dicti quondam Petri filii naturalis dicti quondam 

Ghisberti !Beerken (dg: here p) solvendas hereditarie purificationis ex 

manso seu bonis dicti (dg: -s) quondam Ghisberti Beertken dictis te Velde 

(dg: sitis) in (dg: pa sicco et in) in humido et sicco in duro [et in] 

molli in parochia de Eijrscot consistentibus cum suis attinentiis 

universis ut dicebat et (dg: quem cen) quas octo libras hereditarii 

census dictus Arnoldus nunc ad se spectare dicebat integraliter 

hereditarie supportavit Emondo Rover filio quondam Johannis de Hellu 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et quorumcumque liberorum dicti quondam Petri deponere et (dg: 

qu) quos ipse Mechtildem filiam dicti quondam Petri super dictis octo 

libris hereditarii census et jure ad opus dicti Emondi faciet renunciare. 

Testes Goes et Neijnsel datum tercia post vocem. {Hierna een +teken dat 

verwijst naar BP 1182 p 422v 09}. 

 

BP 1182 p 422v 05 di 10-05-1401. 

Voornoemde Emondus beloofde aan Arnoldus Moelner zv Arnoldus Roveri 

Moelnere 25 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401), en 25 Hollandse gulden voornoemd geld 

of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1402) te betalen. 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponetur in duabus litteris. 

Dictus Emondus promisit super omnia (dg: dicto Ard) #Arnoldo Moelner 

filio (dg: Ro) Arnoldi Roveri (dg: Moel) Moelnere# XXV Hollant gulden 

monete comitis Willelmi seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

et XXV Hollant gulden dicte monete seu valorem a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 422v 06 vr 10-06-1401. 

Johannes Wert zvw Johannes Wert van Os verkocht aan Walterus Delijen soen 

een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 7½ 

hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Leemculen, tussen Gerardus die Yoede 

enerzijds en Petrus Ghijssellen anderzijds, (2) 3½ hont land in Oss, ter 

                         
21 Zie → BP 1182 p 422v 09 za 10-09-1401, Mechtildis doet afstand. 
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plaatse gnd op die Gemeijnt, tussen Gerardus Vilt enerzijds en voornoemde 

Petrus Ghijssellen anderzijds, (3) 4 hont land, gnd Hellincs Beemt, in Oss, 

ter plaatse gnd in die Beemden, tussen Wautgherus van Hees enerzijds en 

Petrus zv Johannes Ghisellen soen anderzijds. 

 

Johannes Wert filius quondam Johannis Wert de Os hereditarie vendidit 

Waltero Delijen soen hereditarium censum (dg: XL) solidorum #trium 

librarum# monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex septem et 

dimidio hont terre dicti venditoris sitis in parochia de Os ad locum 

dictum die Leemculen inter hereditatem Gerardi die Yoede ex uno (dg: P) 

et inter hereditatem Petri Ghijssellen ex alio et ex tribus et (dg: jug) 

dimidio hont terre dicti venditoris sitis in dicta parochia ad locum 

dictum op die Gemeijnt inter hereditatem Gerardi Vilt ex uno et inter 

hereditatem dicti Petri Ghijssellen ex alio #{hier BP 1182 p 422v 07 

invoegen}# ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Bruheze 

et Neijnsel datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 422v 07 vr 10-06-1401. 

{Invoegen in BP 1182 p 422v 06}. 

atque ex quatuor hont terre dictis Hellincs Beemt sitis in dicta parochia 

in loco dicto in die Beemden inter hereditatem Wautgheri de Hees ex uno 

et inter hereditatem Petri filii Johannis Ghisellen soen ex alio. 

 

BP 1182 p 422v 08 vr 10-06-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (za 25-

12-1400), met 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Adam Luwe, mr Egidius van Gherwen, Arnoldus Rover 

Boest en Godefridus Mersken. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum nativitatis Domini 

proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

(dg: XX) #XXX# novis Gelre gulden vel valorem et cum arrestadiis. Actum 

in camera anno CCCC primo index nona mensis junii die X-ma hora prime 

presentibus dictis scabinis Adam Luwe magistro Egidio de Gherwen Arnoldo 

Rover Boest et Godefrido Mersken. 

 

BP 1182 p 422v 09 za 10-09-1401. 

Mechtildis dvw Petrus nzvw Ghisbertus Beertken van den Velde deed tbv 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu afstand22 van voornoemde cijns van 8 

pond. 

 

{Hoort bij BP 1182 p 422v 04}. 

Mechtildis filia quondam Petri filii naturalis quondam Ghisberti Beertken 

van den Velde cum tutore super predicto censu octo librarum et jure ad 

opus Emondi Rover filii quondam Johannis de Hellu hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum sabbato post nativitatis 

Marie. 

 

1182 p.423r. 

 tercia post vocem: dinsdag 10-05-1401. 

 secunda post exaudi: maandag 16-05-1401. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 15-06-1403. 

 

BP 1182 p 423r 01 di 10-05-1401. 

Margareta dvw Johannes van Uden vogelaar wv Willelmus van Gheffen droeg 

                         
22 Zie ← BP 1182 p 422v 04 di 10-05-1401, belofte dat Mechtildis afstand zal 

doen. 
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over aan Johannes, Gerardus, Goeswinus en Willelmus, kv voornoemde 

Margareta en wijlen Willelmus, haar vruchtgebruik in (1) de helft van een 

stuk land, gnd den Grote Acker, in Helvoirt, tussen Wellinus van Beke 

enerzijds en Elizabeth Weijhasen anderzijds, (2) de helft van een stuk 

land, in Helvoirt, ter plaatse gnd den Molenacker, tussen voornoemde 

Elizabeth enerzijds en Wautgherus Coelen soen anderzijds, (3) de helft van 

een stuk land, in Helvoirt, tussen Johannes zv voornoemde Elizabeth 

enerzijds en erfgoed behorend aan de molen van Helvoirt anderzijds, (4) de 

helft van een stuk land 4 lopen groot, in Helvoirt, ter plaatse gnd in die 

Braec, tussen Henricus Storiman enerzijds en mr Johannes Storiman 

anderzijds, (5) de helft van een stuk land in Helvoirt, ter plaatse gnd in 

die Heij, beiderzijds tussen Johannes Appel, (6) de helft van een stuk 

beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Nortbroec, tussen voornoemde Elizabeth 

enerzijds en Metta Berkelmans anderzijds. 

 

Margareta (dg: relicta) #filia# quondam Johannis de Uden aucupis #relicta 

quondam Willelmi de Gheffen# cum tutore suum usufructum sibi competentem 

in medietate (dg: hereditatum infrascriptarum videlicet in) pecie terre 

dicta den Grote #Acker# sita in parochia de Helvoert inter hereditatem 

Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem Elizabeth Weijhasen ex alio 

preter in medietate pecie terre sita! in dicta parochia in loco dicto den 

Molenacker inter hereditatem dicte Elizabeth ex uno et inter hereditatem 

Wautgheri Coelen soen ex alio item in medietate pecie terre site in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis filii dicte Elizabeth ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad molendinum de Helvoert ex alio item in 

medietate pecie terre (dg: sit) quatuor lopinos! in semine capientis site 

(dg: ibidem inter h) in dicta parochia in loco dicto in die Braec inter 

hereditatem Henrici Storiman ex uno et inter hereditatem magistri 

Johannis Storiman ex alio item in medietate pecie terre site in dicta 

parochia in loco dicto in die Heij inter hereditatem Johannis Appel ex 

utroque latere coadiacentem item in medietate pecie prati site in dicta 

parochia in loco dicto Nortbroec inter hereditatem dicte Elizabeth ex uno 

et inter hereditatem Mette Berkelmans ex alio ut dicebat supportavit 

Johanni Gerardo Goeswino et Willelmo liberis dictorum Margarete et 

quondam Willelmi promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

Bruheze et Jorden datum tercia post vocem. 

 

BP 1182 p 423r 02 ma 16-05-1401. 

Voornoemde Gerardus droeg over aan zijn voornoemde broer Johannes het ¼ 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Willelmus van Geffen resp. 

aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde moeder Margareta, in de 

helft van voornoemde stukken land, van welke helft voornoemde Margareta 

haar vruchtgebruik had afgestaan. 

 

{Later ertussen geschreven}. -. 

Dictus Gerardus quartam partem sibi de morte quondam (dg: Johannis) 

Willelmi de (dg: Uden) Geffen successione hereditarie advolutam et post 

mortem Margarete sue matris predicte advolvendam in medietate dictarum 

(dg: quinque) peciarum terre de [qua] medietate dicta Margareta suum 

usufructum supportavit etc supportavit dicto Johanni suo fratri 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum secunda post exaudi. 

 

BP 1182 p 423r 03 di 10-05-1401. 

Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert en Henricus die Wilde 

brouwer ev Gertrudis dvw voornoemde Theodericus Waelwijns soen maakten een 

erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Waelwinus kreeg (1) de zuidelijke helft23 van een kamp24 gnd 

                         
23 Zie → BP 1182 p 423r 04 vr 15-06-1403, overdracht van deze helft. 
24 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (1), eerdere deling van dit kamp. 
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Heijn Roempots Camp, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaer, met de lasten van 

deze helft, (2) een b-erfcijns25 van 5 pond 5 schelling, 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 en erfgoed van 

Goeswinus Neve anderzijds, van welke cijns wijlen voornoemde Theodericus 

Waelwijns een helft verworven had van Henricus zv Paulus gnd Rover die 

Tesschemaker en de andere helft van Johannes gnd Sceijnckel zvw Johannes 

gnd Marcelijs soen, (3) de helft van een b-erfcijns26 van 2 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns wijlen voornoemde 

Theodericus Waelwijns soen gekocht had van Hubertus Claes soen van Alem. 

 

Waelwinus filius quondam Theoderici Waelwijns soen de Hemert et Henricus 

die Wilde braxator maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie 

dicti quondam Theoderici Waelwijns soen palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad ipsos (dg: ip) 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione medietas cuiusdam campi 

dicti Heijn Roempots Camp siti in parochia de Maren in loco dicto 

Paddelaer scilicet illa medietas que sita est versus meridiem dictum (dg: 

suu) zuden (dg: item hereidtarius census quinque) cum (dg: sui) oneribus 

eiusdem medietatis item hereditarius census quinque librarum et quinque 

solidorum solvendus hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area sita in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet 

versus antiquum Dijesam inter hereditatem Lijsmoedis! ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Neve ex alio (dg: quem) #de quo# censum! quinque 

librarum et quinque solidorum dictus quondam Theodericus (dg: er) 

Waelwijns soen unam medietatem erga Henricum filium Pauli dicti Rover die 

(dg: Tessch) Tesschemaker et reliquam medietatem erga Johannem dictum 

Sceijnckel filium quondam Johannis dicti Marcelijs soen acquisierat prout 

in litteris item medietas hereditarii census duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum dictus quondam 

Theodericus Waelwijns soen erga Hubertum Claes soen de Alem emendo 

acquisierat prout in litteris dicto Waelwino cesserunt in partem ut alter 

recognovit super quibus promittens (dg: super) super omnia ratam servare 

et dampna equaliter portabunt. Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 423r 04 vr 15-06-1403. 

Voornoemde Waelwinus droeg voornoemde helft27 van voornoemd kamp gnd Heijn 

Roempots Camp over aan zijn zwager Henricus Wilde brouwer. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Waelwinus dictam medietatem dicti campi Heijn Roempots Camp vocati 

hereditarie supportavit Henrico Wilde braxatori suo sororio promittens 

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

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Henricus de Uden et Scilder datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1182 p 423r 05 di 10-05-1401. 

Voornoemde Henricus Wilde kreeg (1) de noordelijke helft van een kamp28 gnd 

Heijn Roempots Camp, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaer, met de lasten, 

(2) 1½ morgen29 land van wijlen voornoemde Theodericus, ter plaatse gnd den 

Groten Wert, met de lasten, (3) een b-erfcijns30 van 4 pond, die wijlen 

voornoemde Theodericus Waelwijns soen gekocht had van Johannes Sluijter 

                         
25 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (3), deling mbt deze erfcijns. 
26 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (5), erfdeling mbt deze erfcijns. 
27 Zie ← BP 1182 p 423r 03 di 10-05-1401 (1), deling van deze helft. 
28 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (1), eerdere deling van dit kamp. 
29 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (2), deling mbt deze 1½ morgen. 
30 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (4), deling mbt deze erfcijns. 
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gewantsnijder, (4) de helft van een b-erfcijns31 van 2 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, die wijlen voornoemde Theodericus 

Waelwijns gekocht had van Hubertus Claes soen van Alem, (5) een b-erfcijns32 

van 3 pond 10 schelling, die wijlen voornoemde Theodericus Waelwijns soen 

gekocht had van Matheus Ghegel zvw Johannes van Os gewantsnijder, (6) een 

b-erfcijns33 van 6 pond, die Wedekinus nzvw Alardus van Osse propositus van 

Leuven gekocht had van Henricus Roempot, en die wijlen voornoemde 

Theodericus Waelwijns soen verworven had van Everardus van Onstaden. 

 

Et mediante qua divisione medietas cuiusdam campi dicti Heijn Roempots 

Camp siti in parochia de Maren in loco dicto Paddelaer scilicet illa 

medietas que sita est versus !versus septentrionalem dictam (dg: nor) 

norden atque unum et dimidium iugera terre dicti quondam Theoderici sita 

in loco dicto den Groten Wert cum (dg: suis) oneribus #ad# dictos 

(verbeterd uit: dicte) medietatis et dictorum unius et dimidii jugerum 

terre spectantibus item hereditarius census quatuor librarum quem dictus 

quondam Theodericus Waelwijns soen erga Johannem Sluijter rasorem 

pannorum emendo acquisierat #prout in litteris# item medietas hereditarii 

census duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem censum jamdictum dictus quondam Theodericus Waelwijns erga 

Hubertum Claes soen de Alem emendo acquisierat prout in litteris item 

hereditarius census trium librarum et decem solidorum quem dictus quondam 

Theodericus Waelwijns soen erga Matheum Ghegel filium quondam (dg: 

Alardu) Johannis de Os pannicide emendo acquisierat prout in litteris 

(dg: pro) atque hereditarius census (dg: sex) sex librarum quem Wedekinus 

filius naturalis domini quondam Alardi de Osse propositi Lovaniensis erga 

Henricum Roempot emendo acquisierat et quem censum sex librarum dictus 

quondam Theodericus Waelwijns soen erga Everardum de Onstaden acquisierat 

prout in litteris ut dicebant antedicto Henrico Wilde cesserunt in partem 

promittens super omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 423r 06 di 10-05-1401. 

Johannes Kemmer zvw Johannes zvw Johannes Kemmer en Henricus nzv Willelmus 

van Nuwelant ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes zvw Johannes gnd Kemmer 

verkochten aan Johannes Becker tsHeerden de helft van een huis en erf, in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, welke helft wijlen laatstgenoemde Johannes 

Kemmer gekocht had van Theodericus Quadepape svzw Johannes van Hamont 

bakker, welke helft aan hen gekomen was na overlijden van de ouders van 

eerstgenoemde Johannes en voornoemde Elizabeth, en welke helft nu aan hen 

behoort, belast met de hertogencijns en 6 pond erfcijns {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Kemmer filius quondam Johannis (dg: Kemmer) filii quondam 

Johannis Kemmer (dg: mediet) et Henricus filius naturalis Willelmi de 

Nuwelant maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis filii quondam Johannis dicti Kemmer 

medietatem domus et aree site in Busco in vico dicto Colperstrate quam 

medietatem huiusmodi domus et aree ultimodictus quondam Johannes Kemmer 

erga Theodericum Quadepape generum quondam Johannis de Hamont pistoris 

emendo acquisierat (dg: prout) et quam medietatem (dg: ipsi) sibi et 

dicte Elizabeth de morte quondam (dg: sue) #parentum primodicti Johannis 

et# eiusdem Elizabeth de jure successione hereditarie advolutam esse et 

integraliter ad se nunc spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

Becker tsHeerden supportaverunt cum omnibus litteris quas habebant 

mentionem facientibus et jure promittentes indivisi super omnia ratam 

                         
31 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (5), erfdeling mbt deze erfcijns. 
32 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (3), deling mbt deze erfcijns. 
33 Zie ← BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (7), deling mbt deze erfcijns. 
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servare et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et (dg: 

here) sex libris hereditarii census annuatim exinde de jure solvendis ut 

dicebant. 

 

BP 1182 p 423r 07 di 10-05-1401. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus 7 Engelse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Henrico VII Engels nobel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes. 

 

BP 1182 p 423r 08 di 10-05-1401. 

Voornoemde koper beloofde aan eerstgenoemde Johannes 7 Engelse nobel of de 

waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1402) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia (dg: dicto) primodicto Johanni VII 

Engels nobel seu valorem a festo nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes. 

 

1182 p.424v. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 11-05-1401. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 13-05-1401. 

 sabbato post ascensionem: zaterdag 14-05-1401. 

 

BP 1182 p 424v 01 wo 11-05-1401. 

Ghibo Kesselman de oudere beloofde aan Godefridus Ommaet alias gnd Colnere 

9 Gentse nobel of de waarde en 1 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Ghibo Kesselman senior promisit super omnia Godefrido Ommaet alias dicto 

Colnere novem Gentsche nobel et unum novum Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et 

Neijnsel datum in vigilia ascensionis. 

 

BP 1182 p 424v 02 wo 11-05-1401. 

Ludovicus zvw Hubertus zvw Johannes gnd Zwenelden soen van Ghemert en 

Jacobus van Neijnsel beloofden aan Jacobus Kesselman 38 Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Ludovicus filius quondam Huberti filii quondam Johannis dicti Zwenelden 

soen de Ghemert et Jacobus de Neijnsel promiserunt indivisi super (dg: 

super) omnia Jacobo Kesselman XXXVIII Gentsche nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 424v 03 wo 11-05-1401. 

Voornoemde Ludovicus beloofde voornoemde Jacobus schadeloos te houden. 

 

Dictus Ludovicus promisit super omnia dictum Jacobum indempnem servare. 

 

BP 1182 p 424v 04 wo 11-05-1401. 

Johannes zvw Johannes zvw Johannes gnd Kemmer en Henricus nzv Willelmus van 

Nuwelant ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes zvw Johannes Kemmer: de helft 

van een huis en erf {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Johannis dicti Kemmer et 

Henricus filius naturalis Willelmi de Nuwelant maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis filii 

quondam Johannis Kemmer medietatem domus et aree. 
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BP 1182 p 424v 05 vr 13-05-1401. 

Johannes gnd Gielijs soen van den Dungen droeg over aan zijn broer Egidius 

een beemd, gnd die Steenberchs Beempt, in Eersel en Eijcke, tussen erfgoed 

van het klooster van Everboede enerzijds en Johannes gnd Deckers van Bercke 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemd klooster van 

Everboede en met het andere eind aan Johannes Oppers, welke beemd 

eerstgenoemde Johannes verworven had van Johannes gnd Merselis van Eersel. 

 

Johannes dictus #Gielijs# soen van den Dungen quoddam pratum dictum die 

Steenberchs Beempt situm in parochia de Eersel #et# de Eijcke inter 

hereditatem (dg: domus) monasterii de Everboede ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Deckers de Bercke ex alio tendens cum uno fine 

ad hereditatem dicti monasterii de Everboede et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis Oppers quod pratum primodictus Johannes erga 

Johannem dictum Merselis de Eersel acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Egidio suo (dg: filio) fratri promittens super omnia ratam 

servare. Testes Bruheze et Neijnsel datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1182 p 424v 06 za 14-05-1401. 

Ludovicus zvw Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert beloofde aan 

Henricus Ghecke 23 Gentse nobel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1401) te betalen. 

 

Ludovicus filius quondam Huberti filii quondam Johannis Swenelden soen de 

Ghemert promisit super omnia Henrico Ghecke XXIII Gentsche nobel seu 

valorem ad Martini hyemalis proxime futurum persolvendos etc. Testes Goes 

et Neijnsel datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1182 p 424v 07 za 14-05-1401. 

Reijnerus Scaden zv Johannes van Vlijmen en Willelmus zvw Henricus van 

Diegeden beloofden aan voornoemde Henricus Ghecke 8½ Gentse nobel of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1401) te betalen. 

 

Reijnerus Scaden filius Johannis de Vlijmen et Willelmus filius quondam 

Henrici de Diegeden promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico Ghecke 

VIII et dimidium Gentsce nobel seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 424v 08 za 14-05-1401. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 424v 09 za 14-05-1401. 

Johannes zvw Theodericus zvw Johannes van Gherwen droeg over aan Henricus 

Dapper zvw Johannes Dapper (1) een stuk land, gnd die Boechouts Acker, in 

Asten, tussen Johannes van de Kelder enerzijds en .. gnd Ysbout Bollen soen 

anderzijds, (2) een beemd aldaar, tussen voornoemde Johannes van de Kelder 

enerzijds en Willelmus van Roesven anderzijds, met een eind strekkend vanaf 

voornoemd stuk land gnd Boechouts Acker tot aan Hanna gnd van Halle, welk 

stuk land en beemd eerstgenoemde Johannes zvw Theodericus zvw Johannes van 

Gherwen verworven had van Bartholomeus gnd Meeus Stinen soen van der Horst, 

met de oogsten en achterstallige oogsten. 

 

{Voor BP 1182 p 424v 09, 10 en 11, een haal, waarnaast:} Tradentur 

littere dicto Johanni. 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen 

quandam peciam terre dictam die Boechouts Acker sitam in parochia de 

Asten inter hereditatem Johannis de Penu ex uno et inter hereditatem 

{hier staan twee puntjes: ..} dicti Ysbout Bollen soen ex alio atque 

pratum #situm# ibidem inter hereditatem dicti Johannis de Penu et inter 
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hereditatem Willelmi de Roesven situm tendens de dicta pecia terre 

Boechouts Acker nuncupata ad hereditatem Hanne dicte de Halle quas peciam 

terre et pratum predictas primodictus Johannes filius quondam Theoderici 

filii quondam quondam Johannis de Gherwen erga Bartholomeum dictum Meeus 

Stinen soen van der Horst acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Dapper filio quondam Johannis Dapper cum litteris et 

aliis et jure et cum omnibus et singulis fructibus proventibus dictis 

scharen et arrestadiis sibi de premissis restantibus et deficientibus a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem #ut dicebat# promittens 

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

 

BP 1182 p 424v 10 za 14-05-1401. 

Johannes zvw Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan de 

secretaris Adam, tbv Egidius Bruijninc snijder, een n-erfcijns van 125 oude 

schilden geld van de koning van Frankrijk, met Sint-Jan in Den Bosch te 

betalen, gaande uit (1) erfgoederen die waren van wijlen zijn voornoemde 

vader Theodericus, nu aan verkoper behorend, in Asten, ter plaatse gnd op 

Hoesden, (2) erfgoederen en goederen van de verkoper, onder Gemonde en 

Gestel bij Herlaer, (3) alle goederen, cijnzen, renten en pachten die 

verkoper beurt onder Beek bij Aarle en in Helmond. 

 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen 

hereditarie vendidit mihi #Ade# ad opus Egidii Bruijninc sartoris 

hereditarium censum centum #et viginti quinque# aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendum ex (dg: 

quadam) quibusdam hereditatibus (dg: dicti) que fuerant dicti quondam 

Theoderici sui patris nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis in 

parochia de Asten ad locum dictum #op# Hoesden prout ibidem site sunt et 

ad dictum venditorem spectant atque ex quibuscumque hereditatibus et 

bonis ipsius venditoris quocumque locorum infra parochias de Gemonden et 

de Ghestel prope Herlaer situatis necnon ex omnibus et singulis bonis 

censibus redditibus et paccionibus quos dictus venditor annuatim 

solvendos habet infra parochiam de Beke prope Arle #et in Helmont# ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et satisfacere etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 424v 11 za 14-05-1401. 

Voornoemde Johannes zvw Theodericus verkocht aan mr Egidius zv Egidius 

Bruijninc, tbv zijn voornoemde vader Egidius, al zijn beesten en varend 

goed, op de goederen van voornoemde Johannes in Asten, ter plaatse gnd op 

Hoesden en in Gemonde, en al zijn andere roerende en gerede goederen, waar 

dan ook. 

 

Dictus Johannes filius quondam Theoderici ut supra omnes suas bestias et 

bona sua pecoralia quecumque quas ipse Johannes !isupra bona ipsius 

Johannis sita in parochia de Asten ad locum dictum op (dg: Aste) Hoesden 

atque supra bona ipsius Johannis in parochia de Ghemonden (dg: consis) 

sita ut #+ {boven het contract:} ac cetera bona sua mobilia et parata 

quocumque consistentia# dicebat (dg: supportavit) #vendidit# magistro 

Egidio filio Egidii Bruijninc ad opus eiusdem Egidii sui patris 

promittens super omnia warandiam etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 424v 12 za 14-05-1401. 

Voornoemde Johannes zvw Theodericus zvw Johannes van Gherwen machtigde 

voornoemde Egidius Bruijninc en zijn zoon mr Egidius zijn cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Johannes dedit potestatem dicto Egidio #et magistro Egidio suo 

filio (dg: seu) et eorum alteri# Bruijninc potestatem et mandatum 

speciale monendi levandi et percipiendi omnes suos census redditus 
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pacciones et credita que sibi debentur ac debebuntur a personis 

quibuscumque et cum hiis ab eis seu altero etc usque ad revocacionem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 424v 13 za 14-05-1401. 

Johannes Boenart ev Beatrix, en Rutgherus gnd die Moelner ev Cristina, dvw 

Hermannus gnd Scoen Knape, door wijlen voornoemde Hermannus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Luijtgardis dvw Johannes Gerijts soen van Berchen, 

verkochten aan Hermannus Loden soen het deel, dat aan hen en hun vrouwen 

behoort volgens testament van wijlen Beatrix dvw voornoemde Johannes 

Gerijts soen evw Lambertus gnd Bathen soen, of anderszins, in een hoeve van 

wijlen voornoemde Lambertus Bathen soen en zijn vrouw Beatrix, in Berghem, 

ter plaatse gnd Duer, met toebehoren zowel in in Berghem als Herpen, en in 

cijnzen die bij voornoemde hoeve behoren. 

 

Johannes Boenart maritus et tutor Beatricis sue uxoris et Rutgherus 

dictus #die# Moelner maritus et tutor Cristine sue uxoris filiarum 

quondam Hermanni dicti Scoen Knape (dg: ab) ab eodem quondam Hermanno et 

quondam Luijtgarde sua uxore filia quondam Johannis Gerij#ei#ts soen de 

Berchen pariter genitarum totam partem et omne jus eis (dg: de) et dictis 

suis uxoribus (dg: competentes) vigore testamenti quondam Beatricis filie 

dicti quondam Johannis Gerijts soen uxoris quondam Lamberti #dicti# 

Bathen soen aut alias quovis modo competentes in quodam manso dictorum 

quondam Lamberti Bathen soen et quondam Beatricis sue uxoris sito in 

parochia de Berchen ad locum dictum Duer atque in attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis (dg: quond) quocumque locorum in parochia de 

Berchen et in territorio de Herpen atque in censibus ad dictum mansum 

spectantibus quibuscumque ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) 

#vendiderunt# Hermanno Loden soen promittentes indivisi super omnia 

#habita et habenda# ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

dictarum suarum uxorum deponere. Testes Uden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 424v 14 za 14-05-1401. 

(dg: Hiervan een instrument maken). 

 

(dg: et fiet instrumentum super eodem). 

 

1182 p.425r. 

 sabbato post ascensionem: zaterdag 14-05-1401. 

 tercia post vocem: dinsdag 10-05-1401. 

 

BP 1182 p 425r 01 za 14-05-1401. 

De broers Goeswinus en Leonius, kvw Lambertus van Gherwen, beloofden aan 

hun moeder Elizabeth een lijfpacht van 13 1/3 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

-. 

Goeswinus (dg: Johannes Lambertus) et Leonius fratres liberi quondam 

Lamberti de Gherwen promiserunt indivisi super omnia habita et habenda se 

daturos et soluturos Elizabeth (dg: s) eorum matri vitalem pensionem 

tredecim lopinorum et tercie partis unius lopini siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra (dg: na) 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum dicta Elizabeth mortua fuerit etc. 

 

BP 1182 p 425r 02 za 14-05-1401. 

Lambertus zvw Lambertus van Gherwen beloofde aan zijn moeder Elizabeth een 

lijfpacht van 13 1/3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit al zijn goederen {niet afgewerkt contract}. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1401 04. 

 

69 

-. 

Lambertus filius quondam Lamberti de Gherwen promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Elizabeth sue matri vitalem pensionem 

XIII lopinorum et (dg: terciam) tercie partis unius (dg: men) lopini 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis habitis et 

habendis et cum mortua fuerit. 

 

BP 1182 p 425r 03 za 14-05-1401. 

Johannes zv Johannes van den Doeren van Scijnle beloofde aan Elizabeth wv 

Lambertus van Gherwen een lijfpacht van 13 1/3 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

-. 

Johannes (dg: v p) filius (dg: qu) Johannis van den Doeren de Scijnle 

promisit super habita et habenda Elizabeth relicte quondam Lamberti de 

Gherwen vitalem pensionem XIII lopinorum et tercie partis unius lopini 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis et cum (dg: ?ti) mortua fuerit. 

 

BP 1182 p 425r 04 za 14-05-1401. 

Bertoldus zvw Bertoldus snijder van Scijnle en zijn vrouw Elizabeth wv 

Lambertus van Gherwen droegen over aan haar kinderen Goeswinus, Leonius, 

Lambertus en Enghela en aan Johannes zv Johannes van den Doeren van 

Scijnle, tbv hen en Johannes zvw voornoemde Lambertus van Gherwen, haar 

vruchtgebruik in alle goederen, waarin wijlen voornoemde Lambertus was 

overleden {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

#Bertoldus filius quondam Bertoldi sartoris de Scijnle maritus legitimus 

Elizabeth sue uxoris relicte quondam Lamberti de Gherwen et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg: Elizabeth relicta quondam 

Lamberti de Gherwen de Scijnle) cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis in quibus dictus quondam Lambertus decessit 

quocumque locorum consistentibus sive (dg: cons) sitis ut dicebat 

legitime supportavit Goeswino Leonio Lamberti! et Enghele suis liberis et 

(dg: La) Johanni filio (dg: quondam) Johannis van den Doeren de Scijnle 

ad opus eorum et ad! Johannis filii dicti quondam Lamberti de Gherwen 

promittentes (dg: cum) indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. 

 

BP 1182 p 425r 05 za 14-05-1401. 

Walterus zvw Arnoldus Brekelman verkocht aan Jutta wv Henricus Brekelmans 

zvw voornoemde Arnoldus Brekelman (1) alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, (2) alle erfelijke goederen, die aan Johannes zvw voornoemde 

Arnoldus Brekelman gekomen waren na overlijden van Elizabeth, mv voornoemde 

broers Walterus en Johannes, en welke goederen nu aan voornoemde Walterus 

behoren, belast met de grondcijns. 

 

Walterus filius quondam Arnoldi (dg: Brekelma) Brekelman omnia bona (dg: 

sibi mobilia) hereditaria sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout consistentia sive sita atque (dg: medietatem omnium 

bonorum hereditariorum) #omnia bona hereditaria# que (dg: medietas) 

#bona# Johanni (dg: -s fratri) filio dicti quondam Arnoldi Brekelman de 

morte quondam Elizabeth matris olim dictorum Walteri et Johannis fratrum 

successione advoluta! et quam (dg: medietatem eorundem hereditariorum 

bonorum) #bona hereditaria# dicto Johanni (dg: -s) de morte dicte (dg: 
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Eli) quondam Elizabeth successione advolutorum! dictus Walterus nunc (dg: 

ad) ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Jutte relicte quondam 

Henrici Brekelmans filii dicti quondam Arnoldi Brekelman promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: 

exp) exinde solvendo. Testes Goes et Neijnsel datum sabbato post 

ascensionem. 

 

BP 1182 p 425r 06 za 14-05-1401. 

Vrouwe Katherina van Mauderic dvw Reijnerus van Aelst maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 110 oude Franse schilden, die 

jkr Johannes graaf en heer van Megen moest betalen aan wijlen voornoemde 

Reijnerus, gaande uit (1) de windmolen van voornoemde jkr Johannes, in 

Megen, (2) goederen eertijds geheten dat Kuijcsche Goit, in Haaren. 

 

Domina Katherina de Mauderic filia quondam Reijneri de Aelst hereditarium 

censum centum et decem aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum monete regis Francie boni auri et iusti ponderis quem 

domicellus Johannes comes et dominus de Megen solvere tenebatur dicto 

quondam Reijnero annuatim et hereditarie ex molendino venti cum suis 

attinentiis et juribus dicti domicelli Johannis consistentibus in Megen 

atque ex bonis dictis olim dat Kuijcsche Goit sitis in parochia de Haren 

et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 425r 07 za 14-05-1401. 

Agnes dvw Henricus gnd Boertman van Vechel verkocht aan Johannes van der 

Hautart een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd Binnen Tillaer, ter 

plaatse gnd Muijlre Pas, tussen voornoemde Johannes van der Hautart 

enerzijds en Johannes gnd Metten soen anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene weg. 

 

-. 

Agnes filia quondam Henrici dicti Boertman de Vechel cum tutore peciam 

terre sitam in parochia de Vechel in loco dicto Binnen Tillaer ad locum 

dictum (dg: Mij) Muijlre Pas inter hereditatem Johannis van der Hautart 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Metten soen ex alio tendentem 

cum uno fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni van der Hautart promittens cum tutore (dg: ratam servare) #super 

omnia# warandiam et obligationem deponere. Testes Uden et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1182 p 425r 08 za 14-05-1401. 

Everardus zvw Johannes gnd van Diesdonc verkocht aan Matheus van Doerne 

snijder alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Johannes resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn moeder Margareta, gelegen onder Asten. 

 

Everardus filius quondam Johannis dicti (dg: die) #de# Diesdonc omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte 

(dg: quondam) dicti quondam Johannis sui patris successione advoluta et 

post mortem Margarete sue matris successione advolvenda quocumque locorum 

infra parochiam de Asten consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Matheo de Doerne sartori promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Goes et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 425r 09 za 14-05-1401. 

Aleijdis dvw Jacobus Groij zvw Gerardus Groij van Driel verkocht aan haar 

broer Gerardus Groij zvw voornoemde Jacobus Groij alle goederen, die aan 

haar gekomen waren na overlijden van haar ouders. 
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•. 

Aleijdis filia quondam Jacobi (dg: Groij) Groij #filii quondam Gerardi 

Groij# de Driel cum tutore omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Groij #suo fratri# filio dicti quondam Jacobi Groij 

promittens (dg: super) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 425r 10 za 14-05-1401. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Condermans soen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus van Baex en zijn zoon 

Henricus van Baex met hun goederen. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel Condermans soen omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Henricum de Baex et Henricum de 

Baex suum filium cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 425r 11 di 10-05-1401. 

Zibertus van Hoculem zvw Zibertus van Hoculem beloofde aan Henricus van 

Geffen Jans soen 40 Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1401) te betalen. 

 

Zibertus de Hoculem filius quondam Ziberti de Hoculem promisit super 

omnia Henrico de Geffen !filio Jans soen XL Engels nobel seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Uden et 

Neijnsel datum tercia post vocem. 

 

1182 p.426v. 

 sabbato post ascensionem: zaterdag 14-05-1401. 

 secunda post exaudi: maandag 16-05-1401. 

 

BP 1182 p 426v 01 di 10-05-1401. 

Johannes die Faest kramer verkocht aan Theodericus van der Straten zvw 

Petrus van der Straten 4½ bunder broekland, in Boxtel, in Liemde, tussen 

Aleijdis wv Eligius gnd Loij van den Berge enerzijds en Johannes Roetart 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene steeg en met het andere 

eind aan de beemden gnd Stadeacker Beemt, belast met 4½ oude groot aan de 

grondheer. 

 

Johannes die Faest institor quatuor et dimidium (dg: iugera sibi) bonaria 

terre paludialis sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

inter hereditatem Aleijdis (dg: dicte Loij Loijen) relicte quondam Eligii 

dicti Loij van den Berge ex uno et inter hereditatem Johannis Roetart ex 

alio (dg: tenden ?ten) tendentia cum uno fine ad communem (dg: p) stegam 

et cum reliquo fine ad prata dicta Stadeacker (dg: -s) Beemt in ea 

quantitate (dg: pro) qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico van der Straten filio quondam Petri van der Straten promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor et 

dimidio grossis antiquis domino fundi exinde solvendis. Testes Uden et 

Neijnsel datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1182 p 426v 02 di 10-05-1401. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc droeg over aan de secretaris Adam, tbv 

Zibertus van Hoculem, 1/9 deel, aan hem behorend, in het geld, dat Johannes 

van Mijngen aan voornoemde Gerardus en zijn medeërfgenamen verschuldigd is, 

wegens de koop van een hoeve van wijlen Albertus gnd Abe van Bucstel. 

 

Gerardus (dg: filius) Cnode filius quondam Ghibonis Herinc nonam partem 

ad se spectantem in tota pecunia quam Johannes de Mijngen tenetur dicto 
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Gerardo et suis in hoc consortibus seu coheredibus occacione emptionis 

mediante qua dictus Johannes de Mijngen quendam mansum quondam Alberti 

dicti Abe de Bucstel erga dictum Gerardum et suos in hoc coheredes et 

consortes emendo acquisierat prout (dg: in litteris) dicebat supportavit 

mihi Ade ad opus Ziberti de Hoculem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 426v 03 di 10-05-1401. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt en zijn broer Jacobus beloofden aan mr 

Johannes van Best (1) 30 nieuwe Gelderse gulden, 2 mud rogge, Bossche maat, 

en 15 mud hop, Bossche maat, na maning te betalen en te leveren, (2) 15 mud 

hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1401), (3) 

gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis, 1 mud rogge, Bossche maat, te 

leveren. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt et Jacobus eius frater promiserunt 

indivisi super omnia magistro Johanni de Best XXX novos Gelre gulden seu 

valorem et duos modios siliginis mensure de Busco et quindecim modios 

lupuli mensure de Busco ad monitionem persolvendos atque (dg: XXX) #XV# 

modios lupuli dicte mensure ad Remigii proxime futurum persolvendos atque 

(dg: ad sp) se daturum et soluturum dicto magistro Johanni ad spacium 

quatuor annorum proxime futurorum (dg: quatuor modios siliginis dicte 

mensure) anno quolibet eorundem quatuor annorum unum modium siliginis 

dicte mensure purificationis et (dg: primo) pro primo termino solucionis 

eorundem quatuor annorum proxime futuro (dg: futur j). Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 426v 04 di 10-05-1401. 

Hermannus Loden soen beloofde aan Johannes Bonart 40 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde te betalen, een helft met Sint-Jacobus (ma 25-07-1401) en de 

andere helft met Sint-Lambertus aanstaande (za 17-09-1401). 

 

Hermannus Loden soen promisit super omnia Johanni Bonart XL novos Gelre 

gulden seu valorem mediatim Jacobi et mediatim Lamberti proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 426v 05 di 10-05-1401. 

Johannes Kemmer zvw Johannes zvw Johannes Kemmer en Henricus nzv Willelmus 

van Nuwelant ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes zvw Johannes Kemmer 

verkochten aan Johannes Becker zvw Johannes die Heirde een huis34 en erf, in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Willelmus Moelner, 

nu behorend aan Ghisbertus Vullinc, enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Johannes Becker zvw Johannes die Heirde anderzijds, strekkend vanaf de 

Kolperstraat achterwaarts tot aan het gemene water, belast met 6 pond geld 

b-erfcijns. Zouden de verkopers de hertogencijns uit voornoemd huis en erf 

moeten betalen, dan zal voornoemde Johannes Becker die betalen. Lambertus 

Priker deed afstand. 

 

Johannes (dg: f) Kemmer filius quondam Johannis filii quondam Johannis 

Kemmer et Henricus filius naturalis Willelmi de (dg: Me) Nuwelant maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

filii quondam Johannis Kemmer domum et aream sitam in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem quondam Willelmi Moelner nunc ad 

Ghisbertum Vullinc spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: 

fil) Becker filii quondam Johannis die Heirde ex alio tendentem a (dg: a) 

dicto vico retrorsum ad communem (dg: plateam ut d) aquam ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni Becker filio quondam Johanni! die 

Heirde promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex libris hereditarii census monete 

                         
34 Zie ← BP 1179 p 721r 13 za 04-07-1394, verkoop van een erfcijns uit het 

huis. 
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exinde solvendis tali condicione si dicti venditores censum domini ducis 

ex dicta domo et area solvere tenentur extunc dictus Johannes Becker 

eundem censum exinde (dg: pre) solvet annuatim. Quo facto Lambertus 

Priker super dicta domo et area et jure (dg: op) ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Bruheze et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 426v 06 di 10-05-1401. 

Voornoemde Johannes Becker beloofde aan voornoemde Henricus nzv etc 7 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes Becker promisit super omnia dicto Henrico filio naturali 

etc septem Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 426v 07 di 10-05-1401. 

Voornoemde Johannes Becker beloofde aan eerstgenoemde Johannes Kemmer 7 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1401) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes Becker promisit super omnia primodicto Johanni (dg: -s) 

Kemmer septem (dg: Eng) Engels nobel seu valorem a nativitatis Johannis 

proxime futuro (dg: pers) ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 426v 08 di 10-05-1401. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Godefridus Ommaet alias gnd Colnere 31 

Gentse nobel of de waarde minus 8½ gemene plak met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1401) te betalen. 

 

•. 

Theodericus Scalpart promisit super omnia Godefrido Ommaet alias dicto 

Colnere XXXI Gentsche nobel seu valorem minus tamen octo et dimidia 

gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 426v 09 ma 16-05-1401. 

Lambertus van den Laer zvw Danijel van Zelant, door voornoemde Danijel 

verwekt bij wijlen Yda dvw Lambertus van den Laer, droeg over aan Elizabeth 

dvw Johannes Veerdonc wv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini 2 zester rogge 

b-erfpacht, uit een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch, aan het huis van Ghuddinus smid te leveren, gaande uit (1) ½ 

kwart land, in Nuland, bij de kerk van Nuland, strekkend vanaf de sloot gnd 

Hoefgrave tot aan de dijk gnd Wolfsdijc, (2) 1 zester land, in Geffen, ter 

plaatse gnd in den Ham, bij de windmolen aldaar, welke pacht van 1 mud 

voornoemde Ghuddinus smid gekocht had van Rodolphus monnik, Johannes van 

Enghelant en Hildewaragis en Elizabeth sv voornoemde Rodolphus, en welke 2 

zester rogge b-erfpacht aan voornoemde Yda mv eerstgenoemde Lambertus 

gekomen waren na overlijden van Mechtildis dvw voornoemde Ghuddinus smid 

tante vw voornoemde Yda, en welke 2 zester nu aan hem behoren. 

 

Lambertus van den Laer filius quondam Danijelis de Zelant ab eodem 

Danijele et quondam Yda filia quondam Lamberti van den Laer pariter 

genitus duo sextaria siliginis hereditarie paccionis de annua et 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco dande! et 

solvenda anno quolibet nativitatis Domini et ad Buscumducis ad domum 

Ghuddini fabri tradenda et deliberanda de dimidio quartario terre sito in 

Nuwelant prope ecclesiam de Nuwelant tendente a fossato dicto Hoefgrave 

usque ad aggerem dictum Wolfsdijc et de uno sextario terre sito in 

Gheffen in loco dicto in den Ham prope molendinum ventagile ibidem 

consistens (dg: et que duo) quam paccionem unius modii siliginis dicte 
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mensure dictus Ghuddinus faber erga Rodolphum monacum Johannem de 

Enghelant Hildewar#a#gem et Elizabeth sororem! dicti Rodolphi emendo 

acquisierat prout in litteris et que duo sextaria siliginis dicte 

hereditarie paccionis primodictus Lambertus dicte Yde olim sue matri de 

morte quondam Mechtildis (dg: filie dicti quondam Ghuddini) filie dicti 

quondam Ghuddini fabri (dg: im) olim matertere eiusdem quondam Yde jure 

successionis hereditarie advoluta esse (dg: dicebat) et nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Elizabeth filie quondam Johannis 

Veerdonc relicte quondam Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dicte quondam Yde sue matris deponere. Testes (dg: testes) 

Coptiten et Neijnsel datum 2a! exaudi. 

 

BP 1182 p 426v 10 ma 16-05-1401. 

De gezusters Hadewigis en Oda, dvw Arnoldus van Ghele zvw Egidius van 

Ghele, beloofden aan Henricus die Hoesch zvw Henricus Hoesch kramer 300 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Hadewigis et Oda sorores filie quondam Arnoldi de Ghele filii quondam 

Egidii de Ghele promiserunt indivise super habita et habenda Henrico die 

Hoesch filio quondam Henrici Hoesch institoris trecentos nuwe Gelre 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.427r. 

 secunda post exaudi: maandag 16-05-1401. 

 tercia post exaudi: dinsdag 17-05-1401. 

 

BP 1182 p 427r 01 ma 16-05-1401. 

Willelmus zvw Henricus gnd Lijsbetten soen van Arle verkocht aan Henricus 

zv Henricus gnd Mersman een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op die Dungen, 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd den Naeracken, in Arle, ter 

plaatse gnd Valkendijc, tussen voornoemde Henricus Mersman enerzijds en 

Johannes van Bruheze anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, gnd den Boegarts 

Strepe, in Arle, tussen voornoemde Henricus Mersman enerzijds en kvw 

Rodolphus gnd Roef van den Veehuze anderzijds, (3) 2 stukken tuin, in 

Aarle, (2a) tussen voornoemde Henricus Mersman enerzijds en Lambertus van 

Ghenswinckel anderzijds, (2b) tussen voornoemde Henricus Mersman enerzijds 

en het water gnd die Loeterrijt anderzijds, (3) een stuk wei, in Aarle, ter 

plaatse gnd op die Donc, tussen voornoemde Henricus Mersman enerzijds en 

Elizabeth gnd Wauthems en haar kinderen anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst, maat van 

Helmond. 

 

Willelmus filius quondam Henrici dicti Lijsbetten soen de Arle 

hereditarie vendidit Henrico filio (dg: quondam Heli) Henrici dicti 

Mersman hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et infra libertatem oppidi de 

Buscoducis ad locum dictum op die Dungen tradendam ex pecia terre dicta 

den (dg: Aer) Naeracken sita (dg: in) in parochia de Arle ad locum dictum 

Valkendijc inter hereditatem dicti Henrici Mersman ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Bruheze ex alio atque ex (dg: p) lopinata terre 

siliginee dicta den Boegarts Strepe #sita in dicta parochia# inter 

hereditatem dicti Henrici Mersman ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Rodolphi dicti Roef van den Veehuze ex alio atque duabus peciis 

(dg: j) orti sitis in dicta (dg: di) parochia de Arle quarum (dg: h) una 

inter hereditatem dicti Henrici Mersman ex uno et inter hereditatem 

Lamberti de Ghenswinckel ex alio et altera inter hereditatem dicti 

Henrici Mersman ex !alio et inter aquam dictam die Loeter-(dg: dijcke)-

#rijt# ex alio (dg: ut dicebat) #sunt site# atque ex pecia pascue dicta 

weije sita in dicta parochia ad locum dictum op die Donc inter 
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hereditatem (dg: H) dicti Henrici Mersman ex uno et inter hereditatem 

(dg: Li) Elizabeth dicte Wauthems et eius liberorum ex alio promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundis! et hereditaria paccione unius modii siliginis et unius 

modii ordei dicte mensure exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Goes et Jorden datum secunda post exaudi. 

 

BP 1182 p 427r 02 ma 16-05-1401. 

Ghisbertus zvw Lambertus gnd Cosijn droeg over aan Gerardus van der 

Merendonc een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen kvw Everardus die Coninc 

enerzijds en kvw Johannes van den Berghe anderzijds, welke pacht aan hem 

was verkocht door Bartholomeus gnd Meus zvw Theodericus van den Berghe. Ter 

meerdere zekerheid voor de levering van de pacht stelde voornoemde 

Ghisbertus tot onderpand (2) 3 strepen land met gebouwen en een beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, over de brug aldaar, tussen 

Godefridus van Middegael en Johannes van Dommellen enerzijds en Arnoldus 

van den Berge anderzijds. 

 

Ghisbertus filius quondam Lamberti dicti Cosijn hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto ac hereditatibus 

sibi adiacentibus sitis in parochia de Berlikem ad (dg: lo) locum dictum 

Middelrode inter hereditatem liberorum quondam Everardi #die# Coninc ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den (dg: v) 

Berghe ex alio venditam sibi a Bartholomeo dicto Meus filio quondam 

Theoderici van den Berghe prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo van der Merendonc cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et ad maiorem! 

solucionis dicte paccionis dictus Ghisbertus (dg: d duas strepas terre) 

tres strepas terre et quoddam pratum (dg: di) dicti Ghisberti sitas in 

parochia de Berlikem (dg: inter hereditatem) ad locum dictum Middelrode 

ultra pontem ibidem inter hereditatem Godefridi de Middegael et Johannis 

de Dommellen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Berge ex alio 

cum edificiis supra dictas pecias terre consistentibus pro solucione 

dicte paccionis ad pignus imposuit iure #hereditario firmiter# et 

obligavit. Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 427r 03 di 17-05-1401. 

Heijlwigis dvw Gerardus Raets en Rodolphus Kuijst zvw Johannes Kuijst van 

Ghenderen ev Frederima dvw voornoemde Gerardus Raet verkochten aan 

Godefridus gnd Ketelleer en Arnoldus van Erwen zv Zebertus den 

Pasteijbecker een b-erfcijns van 28 pond 15 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit alle cijnzen die hr Theodericus van Meerhem heer van 

Boxtel en zijn vrouw vrouwe Maria vrouwe van Boxtel in de villa van Boxtel 

beurden, welke cijns van 28 pond 15 schelling wijlen voornoemde Gerardus 

Raet gekocht had van Gerardus Steenwech, welke cijns van 28 pond 15 

schelling aan Johannes zvw voornoemde Gerardus Raet gekomen was na 

erfdeling tussen voornoemde Johannes en zijn medeërfgenamen, welke cijns 

van 28 pond 15 schelling wijlen voornoemde Johannes zvw Gerardus Raet in 

zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde zusters Heijlwigis en 

Frederima, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Heijlwigis filia quondam Gerardi Raets cum tutore et Rodolphus Kuijst 

#filius quondam Johannis Kuijst de Ghenderen# maritus et tutor legitimus 

Frederime sue uxoris filie quondam Gerardi Raet predicti hereditarium 

censum viginti octo librarum et quindecim solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et singulis (dg: bo) censibus 

quos dominus Theodericus de Meerhem dominus de Bucstel atque domina Maria 

eius conthoralis (dg: le n) legitima domina de (dg: d) Bucstel annuatim 
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in villa de Bucstel habuerunt solvendum quem censum XXVIII librarum et 

quindecim solidorum dictus quondam Gerardus Raet erga Gerardum Steenwech 

emendo acquisierat prout in litteris et (dg: quibus) qui census XXVIII 

librarum et quindecim solidorum Johanni filio quondam Gerardi Raet 

predicti mediante hereditaria divisione prius habita inter eundem 

Johannem et suos in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris et 

quem censum XXVIII librarum et quindecim solidorum dictus quondam 

Johannes filius quondam Gerardi Raet dictis Heijlwigi et Frederime suis 

sororibus in suo testamento legaverat ut dicebant et quem censum nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt (dg: ?de) Godefrido dicto 

(dg: Ketellere) Ketelleer et Arnoldo de Erwen filio (dg: Ze) Zeberti den 

Pasteijbecker cum litteris #et aliis# et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) 

impeticionem ex parte eorundem et dicti quondam Johannis (dg: Raets) 

filii quondam Gerardi Raets et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Johannis deponere. Testes Coptiten et Neijnsel datum 3a post exaudi. 

 

BP 1182 p 427r 04 di 17-05-1401. 

Rodolphus Kuijst zvw Johannes Kuijst van Ghenderen ev Frederima dvw 

Gerardus Raet droeg over aan zijn zoon Johannes Kuijst alle goederen, die 

aan aan voornoemde Rodolphus en zijn vrouw Frederima gekomen waren na 

overlijden van Johannes Raets zvw voornoemde Gerardus Raet, en alle 

goederen die aan voornoemde Rodolphus en zijn vrouw Frederima waren 

nagelaten volgens testament van wijlen voornoemde Johannes Raet, 

uitgezonderd een b-erfcijns van 28 pond 15 schelling, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit alle cijnzen, die hr Theodericus van Meerhen heer van 

Boxtel en zijn vrouw vrouwe Maria vrouwe van Boxtel beurden in de villa van 

Boxtel, welke cijns Gerardus Steenwech gekocht had van voornoemde hr 

Theodericus van Meerhem heer van Boxtel en zijn vrouw vrouwe Maria vrouwe 

van Boxtel, en welke cijns wijlen voornoemde Gerardus Raet gekocht had van 

voornoemde Gerardus Steenwech. De brief overhandigen aan voornoemde 

Rodolphus, nadat ze gezegeld is en niet eerder. 

 

Rodolphus Kuijst filius quondam Johannis Kuijst de Ghenderen maritus et 

tutor legitimus Frederime sue uxoris filie quondam Gerardi Raet omnia et 

singula bona sibi et dicte sue uxori #de# morte quondam Johannis Raets 

filii dicti quondam (dg: Johannis #ge# Raet s) Gerardi Raet successione 

advoluta quocumque locorum consistentia atque omnia et singula bona dicto 

Rodolpho et Frederime sue uxori (dg: a dicto) seu eorum alteri a dicto 

quondam Johanne Raet in suo testamento legata ac relicta quocumque 

locorum consistentia sive sita exceptis in hiis (dg: dicto censu) 

hereditario censu XXVIII librarum et quindecim! (dg: qu) solvendo 

hereditarie nativitatis Domini ex omnibus censibus quos dominus 

Theodericus de Meerhen dominum! de Bucstel atque domina Maria eius 

conthoralis legitima domina de Bucstel annuatim in villa de Bucstel 

habuerunt solvendos annuatim quem censum Gerardus Steenwech erga dictos 

dominum Theodericum de Meerhem dominum de Bucstel et dominam Mariam 

dominam de Bucstel suam conthoralem legitimam emendo acquisierat et quem 

censum dictus quondam Gerardus Raet erga dictum Gerardum Steenwech emendo 

acquisierat prout in litteris supportavit Johanni Kuijst suo filio 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. (dg: tradetur littera Goeswino Steenwech et 

nemini alteri). Tradetur littera dicto Rodolpho postquam fuerit sigillata 

et non prius. 

 

1182 p.428v. 

 secunda post exaudi: maandag 16-05-1401. 

 tercia post exaudi: dinsdag 17-05-1401. 

 

BP 1182 p 428v 01 ma 16-05-1401. 

Katherina dvw Walterus Zasse verkocht aan Anselmus zvw Goeswinus van Best 
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een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde 

Walterus beurde, gaande uit de windmolen van wijlen Goeswinus van Best, nu 

behorend aan zijn voornoemde zoon Anselmus, in Hintham, welke pacht 

voornoemde Katherina nu bezit. Verkoopster en Johannes zvw Walterus uijt 

Vinckel beloofden garantie en lasten af te handelen. 

 

Katherina filia quondam Walteri Zasse #cum tutore# hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Walterus 

solvendam habuit hereditarie ex molendino venti quondam Goeswini de Best 

nunc ad Anselmum eius filium spectante sito in Hijntham atque ex 

attinentiis eiusdem molendini venti et quam paccionem dicta Katherina 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit dicto Anselmo 

promittentes et cum ea (dg: d) Johannes filius quondam Walteri uijt 

Vinckel indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem in 

dicta paccione existentem deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum 

secunda post exaudi. 

 

BP 1182 p 428v 02 ma 16-05-1401. 

Voornoemde Anselmus beloofde aan voornoemde Johannes 16 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1401) 

en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 26-03-1402). 

 

Dictus Anselmus promisit super omnia dicto Johanni XVI novos Gelre gulden 

vel valorem mediatim Remigii et mediatim pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 428v 03 ma 16-05-1401. 

Elizabeth dvw Johannes Veerdonc de oudere wv Willelmus zvw Arnoldus 

Tielkini en Lambertus van den Laer droegen over aan de secretaris, tbv erfg 

vw Johannes Raet, een b-erfcijns van 30 schelling geld, die voornoemde 

Johannes Raet moet betalen aan voornoemde Elizabeth en wijlen haar zuster 

Yda mv voornoemde Lambertus, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Johannes Raet. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis Veerdonc senioris relicta quondam 

Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini cum tutore et Lambertus van den 

Laer hereditarium censum XXX solidorum monete quem Johannes Raet solvere 

consuet et tenetur annuatim dicte Elizabeth et quondam Yde sue sorori 

matri olim dicti Lamberti de et ex omnibus bonis dicti Johannis Raet ut 

dicebant !ut dicebant hereditarie supportaverunt mihi ad opus heredum 

dicti quondam Johannis Raet promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Steenwech et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 428v 04 ma 16-05-1401. 

Willelmus van Diegeden en Johannes Borchgreve beloofden aan Elizabeth dvw 

Johannes Veerdonc de oudere wv Willelmus zv Arnoldus Tielkini 76¼ nieuwe 

Gelderse gulden zoals ze vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1401) en de andere helft 

met lichtmis aanstaande (do 02-02-1402). 

 

Willelmus de Diegeden et Johannes Borchgreve promiserunt indivisi super 

omnia Elizabeth filie quondam Johannis Veerdonc senioris relicte quondam 

Willelmi filii Arnoldi Tielkini (dg: sexaginta quinque) #+ {boven 

contract:} +septuaginta sex# novos Gelre gulden #et quartam partem unius 

novi Gelre gulden# quales ad presens communiter ad bursam currunt seu 

valorem mediatim Remigii et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 428v 05 ma 16-05-1401. 

Hr Theodericus Raet investiet van Berlicum, zijn zuster Heijlwigis, 
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Rodolphus Kuijst zv Johannes, Godefridus Ketellere en Arnoldus 

Pasteijbecker beloofden aan Elizabeth dvw Johannes Veerdonc de oudere wv 

Willelmus Arnoldi Tielkini 33¾ nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag in 

de beurs gaan of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-

10-1401) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1402). 

 

Dominus Theodericus Raet investitus de Berlikem Heijlwigis eius soror 

(dg: Johannes Borchgreve et Willelmus) Rodolphus Kuijst filius Johannis 

Godefridus Ketellere et Arnoldus Pasteijbecker promiserunt indivisi super 

omnia Elizabeth filie quondam Johannis Veerdonc senioris relicte quondam 

#Willelmi# Arnoldi Tielkini XXXIIII novos Gelre gulden quales ad presens 

currunt ad bursam seu valorem minus tamen una quarta parte unius novi 

Gelre gulden mediatim Remigii et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 428v 06 ma 16-05-1401. 

Willelmus van Dijegeden en Johannes Borchgreve beloofden aan de secretaris, 

tbv Walterus van Os, 22½ nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag 

gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Remigius (za 01-10-1401) en de andere helft met Lichtmis (do 02-02-1402). 

 

Willelmus de Dijegeden et Johannes Borchgreve promiserunt indivisi super 

omnia mihi ad opus (dg: Yde relicte quondam Boudewini de Zelant) #Walteri 

de Os# XXII et dimidium novos Gelre gulden quales ad presens communiter 

currunt pro presenti seu valorem mediatim Remigii et mediatim 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 428v 07 ma 16-05-1401. 

Hr Theodericus Raet investiet van Berlicum, zijn zuster Heijlwigis, 

Rodolphus Kuijst zv Johannes, Godefridus Ketellere en Arnoldus 

Pasteijbecker beloofden aan de secretaris, tbv voornoemde Walterus van Os, 

67½ nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1401) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1402). 

 

Dominus Theodericus Raet investitus de Berlikem Heijlwigis eius soror 

Rodolphus Kuijst filius Johannis Godefridus Ketellere et Arnoldus 

Pasteijbecker promiserunt indivisi super omnia mihi ad opus (dg: Yde 

relicte quondam Boudewini de Zelant) #dicti Walteri de Os# sexaginta 

septem et dimidium novos Gelre gulden scilicet tales quales ad bursam 

communiter currunt pro presenti seu valorem mediatim Remigii et mediatim 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 428v 08 ma 16-05-1401. 

Voornoemde Elizabeth en Yda deden bij hr Adam van Mierde priester, tbv alle 

erfg vw Johannes Raet, afstand van alle goederen, waarin eerst Margardis ev 

Johannes Raet en daarna voornoemde Johannes Raet zijn overleden, behalve 

van (1) een b-erfcijns van 7 pond 10 schelling geld, (2) een b-erfcijns van 

3 pond 10 schelling oude moneta etc, (3) en voor voornoemde Elizabeth 

eveneens behouden alle goederen die aan hen behoren ingevolge een erfdeling 

eertijds gehouden tussen wijlen voornoemde Johannes Raet ev voornoemde 

Margardis, Willelmus zvw Arnoldus Tielkini ev voornoemde Elizabeth en 

Henricus van Hees ev Yda dvw Lambertus van den Laer, en van deze laatste 

goederen uitgezonderd een b-erfcijns van 30 schelling die wijlen Johannes 

Raet betaalde. 

 

Dicte Elizabeth et Yda cum suis tutoribus super omnibus et singulis bonis 

in quibus Margardis uxor olim Johannis Raet prius et idem quondam 

Johannes Raet postea decesserunt #hereditarie# !supportaverunt (dg: mihi) 

#domino Ade de Mierde presbitro# ad opus omnium heredum dicti quondam 

Johannis Raet promittentes indivise cum tutore super omnia ratam servare 
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et obligationem ex parte sui deponere exceptis hereditario censu septem 

librarum et decem solidorum monete et hereditario censu trium librarum et 

decem solidorum monete veteris etc salvis eciam dicte Elizabeth (dg: et 

Yde) omnibus bonis eis competentibus et ad ipsas spectantibus vigore 

cuiusdam hereditarie divisionis prius habite inter Johannem quondam Raet 

predictum maritum dicte Margardis sue uxoris et Willelmum filium quondam 

Arnoldi Tielkini maritum et tutorem dicte Elizabeth et Henricum de Hees 

maritum et tutorem Yde sue uxoris filie! quondam Lamberti van den Laer 

iuxta continentiam litterarum super editionem huiusmodi divisionis 

confectarum minus tamen de iamdictis bonis in dictis litteris diversionis 

contentis et comprehensis hereditario censu triginta solidorum quem 

Johannes quondam Raet solvere consuevit et tenebatur ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 428v 09 di 17-05-1401. 

Petrus zv Jacobus van den Yvenlaer en Johannes gnd Quap zv Arnoldus gnd 

Quappe verklaarden op vordering van de rechter dat Johannes Kuijst zv 

Rodolphus Kuijst buiten het huis, de samenleving en de kosten van zijn 

voornoemde vader Rodolphus is geweest gedurende de afgelopen 6 weken 3 

dagen. 

 

Nos Coptiten et Neijnsel scabini in Busco notum facimus universis quod 

constitus coram nobis (dg: Peter) Petrus filius Jacobi van den Yvenlaer 

et Johannes dictus Quap filius Arnoldi dicti Quappe (dg: ...) qui 

deposuerunt ad requisitionem judicis quod Johannes Kuijst filius Rodolphi 

Kuijst fiet ad spacium sex septimanarum et III dierum proxime 

preteritorum extra domum convictum et expensos dicti Rodolphi Kuijst sui 

patris etc. Datum tercia post exaudi. 

 

1182 p.429r. 

 quinta post exaudi: donderdag 19-05-1401. 

 quarta post exaudi: woensdag 18-05-1401. 

 

BP 1182 p 429r 01 do 19-05-1401. 

Godefridus zvw Godefridus gnd Sijmons Zwager van Heze verkocht aan Henricus 

van Creijelt een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en aangelegen stuk 

land, in Nuenen, ter plaatse gnd in Ghenen Schoet, tussen Gerardus bv 

voornoemde verkoper enerzijds en Cristianus zv Petrus Canen soen 

anderzijds, (2) 2 vrachten hooiland, aldaar, achter voornoemd stuk land, 

beiderzijds tussen voornoemde Gerardus bv eerstgenoemde Godefridus, met een 

eind strekkend aan voornoemde Cristianus zv Petrus Canen soen en met het 

andere eind aan voornoemd stuk land, reeds belast met 2 penning cijns en 4 

lopen rogge, maat van Nuenen. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi dicti Sijmons Zwager de Heze 

hereditarie vendidit Henrico de Creijelt hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo et domistadio et pecia terre sibi adiacente 

sitis in parochia de Nuenen ad locum dictum in Ghenen Schoet inter 

hereditatem Gerardi fratris dicti venditoris ex uno et inter hereditatem 

Cristiani filii Petri Canen soen ex alio atque ex duabus plaustratis feni 

sitis (dg: in dicta) ibidem retro dictam peciam terre inter hereditatem 

dicti Gerardi fratris primodicti Godefridi venditoris ex utroque latere 

coadiacentem tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Cristiani 

filii Petri Canen soen et cum reliquo fine ad peciam terre predictam ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censu) duobus denariis census et 

quatuor lopinis siliginis mensure de Nuenen annuatim exinde de jure 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes Jorden et Coptiten 
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datum quinta post exaudi. 

 

BP 1182 p 429r 02 do 19-05-1401. 

Arnoldus zvw Paulus van den Venne van Ghemert gaf uit aan Johannes die 

Koijter zv Nijcholaus die Koijter een stuk land, in Dinther, naast het hek 

gnd dat Wijers Hecken, tussen Rodolphus van Dijnther enerzijds en erfgoed 

van Cristianus Bloijman dat hij verworven had van Hubertus van Ghemert 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind 

aan de sloot gnd een waterlaet; de uitgifte geschiedde voor (1) 7 penning 

cijns aan de heer van Helmond, geld waarin die betaald moeten worden, (2) 

het onderhoud van voornoemd hek, en thans voor (3) een n-erfpacht van 5 

zester rogge, Bossche maat, met lichtmis in Dinther, op voornoemd stuk 

land, te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Pauli van den Venne de Ghemert peciam terre sitam 

in parochia de Dijnther iuxta repagulum dictum dat Wijers Hecken inter 

hereditatem Rodolphi de Dijnther ex uno et inter hereditatem Cristiani 

Bloijman quam idem Cristianus erga Hubertum de Ghemert acquisierat ex 

alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

fossatum dictum een waterlaet in ea quantitate qua ibidem sita est ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni die Koijter filio (dg: 

quond) Nijcholai die Koijter ab eodem hereditarie possidendam pro septem 

denariis census domino de Helmont annuatim solvendis in tali moneta in 

quali de jure solvendi sunt annuatim #et pro onere conservacionis dicti 
!repali ad dictam peciam terre spectante# dandis et solvendis etc atque 

pro hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis mensure de Busco 

danda et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis et in (dg: 

Busc) Dijnther supra dictam peciam terre tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 429r 03 do 19-05-1401. 

Gerardus Balijart en zijn zoon mr Johannes beloofden aan Godefridus van 

Stakenborch zv Johannes van Stakenborch van Driel 80 Hollandse gulden geld 

van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Sint-Martinus over een jaar (za 

11-11-1402) te betalen. 

 

Gerardus Balijart et magister Johannes eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Godefrido de Stakenborch filio Johannis de Stakenborch de 

Driel LXXX Hollant gulden monete quondam comitis Willelmi seu valorem a 

Martini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 429r 04 wo 18-05-1401. 

Agnes wv Henricus van Merlaer jongere zvw Rodolphus van Merlaer verklaarde 

dat het haar wil is dat na haar overlijden haar goederen zullen komen 

(ieder voor 1/3 deel) aan (1) haar broer Conrardus zvw Zebertus Coenraets 

soen van Macharen, (2) alle kinderen van wijlen haar broer Albertus gnd van 

Grave, (3) kvw haar zuster Bessela gnd van den Grave. De brief overhandigen 

aan Johannes den Jongen zvw Johannes die Jonghe van Herpen 

 

Solvit. 

Agnes (dg: filia qu) relicta quondam Henrici de Merlaer filii junioris 

quondam Rodolphi de Merlaer #cum suo tutore# palam recognovit id sue esse 

voluntatis atque intentionis quod Conrardus filius quondam Zeberti 

Coenraets soen de Macharen #eius frater# atque omnes liberi quondam 

Alberti dicti van Grave olim fratris dicte Agnetis necnon liberi quondam 

Bessele dicte van den Grave olim sororis eiusdem Agnetis omnia et singula 

bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata que ipsa Agnes tempore 

sui obitus habebit et post se relinquet et in quibus ipsa decedet inter 

se habebunt et divident et hereditarie #obtinebunt# scilicet dictus 

Conrardus (dg: unam terc pro) frater dicte Agnetis pro una 3a parte et 
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liberi dicti quondam Alberti olim sui fratris pro una 3a parte atque 

liberi dicte quondam Bessele olim sororis eiusdem Agnetis (dg: relio) 
!una 3a parte promittens cum tutore super omnia huiusmodi recognitionem 

ratam servare. Testes Coptiten et Neijnsel datum quarta post exaudi. Et 

tradetur littera Johanni den Jongen filio (dg: Johannis) quondam Johannis 

die Jonghe de Herpen. 

 

BP 1182 p 429r 05 wo 18-05-1401. 

Willelmus gnd Bubnagel nzvw Johannes van Erpe en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Willelmus Biggen verkochten aan Danijel zvw voornoemde Willelmus Biggen 

alle goederen, die aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van 

haar ouders, gelegen onder Veghel. 

 

(dg: Elizabeth filia quondam Willelmi dicti Biggen cum tutore) #Willelmus 

(dg: f) dictus Bubnagel filius naturalis quondam Johannis de Erpe maritus 

legitimus !Ellizabeth sue uxoris filie quondam Willelmi Biggen et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore# omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata (dg: sibi) #dicte Elizabeth# de morte 

(dg: su) quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

(dg: consist) infra parochiam de Vechel consistentia sive sita ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Danijeli (dg: suo fratri) filio dicti 

quondam Willelmi Biggen promittens! cum tutore super! warandiam et 

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

supra. 

 

BP 1182 p 429r 06 wo 18-05-1401. 

Petrus gnd van den Hoernic zvw Johannes van den Hoernic van Oerscot 

verkocht aan Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van der Smedebroec een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de brug gnd des 

Conincs Brugge naar de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes van 

Gheldorp linnenklerenwever enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes die 

Bije van Zondert anderzijds, reeds belast met 5 pond 16 schelling voornoemd 

geld. 

 

Petrus dictus van den Hoernic filius quondam Johannis van den Hoernic de 

Oerscot hereditarie vendidit Henrico van den Broec filio quondam 

Ghisberti van der Smedebroec hereditarium censum III librarum monete 

solvendum hereditarie Martini ex domo et area sita in Busco (dg: in) in 

vico tendente a ponte dicto des Conincs Brugge (dg: ver) ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem Johannis de Gheldorp textoris lineorum ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis die Bije de Zondert ex alio ut dicebat 

promittens super (dg: habita w) omnia #habita et habenda# warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: sex libris) quinque libris et 

sedecim solidis monete predicte hereditarii census exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 429r 07 wo 18-05-1401. 

Willelmus van Eijcke zvw Johannes van Eijcke de oudere verkocht aan 

Margareta ev Willelmus gnd Zeelmaker, tbv voornoemde Willelmus Zeelmaker, 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Pasen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft, aan voornoemde verkoper en zijn vrouw 

Katherina dv Arnoldus van Gewanden behorend, in een hoeve gnd het Goed ter 

Hazeldonc, van wijlen Nijcholaus Brodeken grootvader van voornoemde 

Katherina, in de heerlijkheid Boxtel, ter plaatse gnd Enode, reeds belast 

met de lasten gnd onraad. 

 

Willelmus de Eijcke filius quondam Johannis de Eijcke senioris 

hereditarie vendidit Margarete uxori Willelmi dicti Zeelmaker ad opus 

eiusdem Willelmi Zeelmaker hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie pasche et in Busco ex medietate ad 
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dictum venditorem (dg: spectante in quodam manso quondam Nijch) et ad 

Katherinam suam uxorem filiam Arnoldi de Gewanden spectante in quodam 

manso #dicto tGoet ter Hazeldonc# quondam Nijcholai Brodeken avi olim 

dicte Katherine sito in dominio de Bucstel ad locum dictum Enode atque ex 

attinentiis dicte medietatis antedicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere ex! oneribus 

dictis onraet exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Uden et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 429r 08 do 19-05-1401. 

Hr Theodericus Snoec priester, zijn natuurlijke zoon hr Theodericus 

priester en Johannes van der Heijden zv Johannes van der Heijden ev 

Margareta ndv eerstgenoemde hr Theodericus Snoec schonken aan Arnoldus nzvw 

hr Wautgherus van Lijttoijen en zijn vrouw Katherina ndv eerstgenoemde hr 

Theodericus (1) hun deel in 8 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd den 

Vorsten Ert ende den Eftertsten Ert, tussen erfgoed behorend aan de 

investiet van Kessel enerzijds en Hadewigis Vlemincs vóór en Heijlwigis wv 

Gerardus Nollens achter anderzijds, (2) 16 hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd opten Vorsten Ert, tussen Willelmus zvw Walterus gnd Wellens 

soen van Lijt enerzijds en Arnoldus gnd Engelen soen en Henricus gnd Bouman 

anderzijds, (3) 6 vadem land, in Kessel, tussen Thomas gnd Erenbrechts soen 

enerzijds en Ghibo gnd Vossen soen, Henricus gnd Lodewijcs en Johannes gnd 

Gielijs soen anderzijds, welke erfgoederen eerstgenoemde hr Theodericus 

Snoec en zijn natuurlijke kinderen Petrus, Theodericus en Katherina, tbv 

hen en Henricus, Johannes, {p.430} Margareta en Truda, nkv voornoemde hr 

Theodericus Snoec, verworven hadden van Hubertus uter Voert. Voornoemde 

Henricus, Johannes en Truda, minderjarige nkv eerstgenoemde hr Theodericus 

Snoec, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. Zou voornoemde 

Katherina overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan voornoemde 

erfgoederen, na overlijden van voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Katherina, 

naar de andere nkv eerstgenoemde hr Theodericus, zoals in deze brief 

opgenomen, onder dezelfde voorwaarde. 

 

Dominus Theodericus Snoec presbiter dominus Theodericus #presbiter# eius 

filius naturalis Johannes van der Heijden (dg: maritus) filius Johannis 

#van der Heijden# maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

naturalis (dg: dicti domini) primodicti Theoderici Snoec totam partem et 

omne jus eis competentes in octo mensuris dictis vademen terre sitis in 

parochia de Kessel in loco dicto den Vorsten Ert ende den Eftertsten Ert 

inter hereditatem spectantem ad investitum de Kessel ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis Vlemincs (dg: ex alio) ante et hereditatem 

Heijlwigis relicte quondam Gerardi Nollens retro ex alio item sedecim 

hont terre sita in #dicta# parochia in loco dicto opten Vorsten Ert inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Walteri dicti Wellens soen de Lijt ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Engelen soen et Henrici dicti 

Bouman ex alio atque sex mensuras dictas vademen terre sitas in dicta 

parochia inter hereditatem Thome dicti Erenbrechts soen ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis dicti Vossen soen et Henrici dicti Lodewijcs et 

Johannis dicti Gielijs soen ex alio quas hereditates predictas 

primodictus dominus Theodericus Snoec Petrus (dg: d) Theodericus et (dg: 
?bo) Katherina pueri naturales eiusdem domini Theoderici Snoec ad opus 

eorundem et ad opus Henrici Johannis 

 

1182 p.430v. 

 in octavis ascensionis: donderdag 19-05-1401. 

 sexta post Mathie: vrijdag 02-03-1403. 

 quinta post ascensionem: donderdag 19-05-1401. 

 anno CCCCI mensis maii in festo Potentiane: donderdag 19-05-1401. 

 

BP 1182 p 430v 01 do 19-05-1401. 
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{boven aan deze bladzijde; invoegen in BP 1182 p 430v 05:} et nichominus 

totam partem et omne jus dicto domino Theoderico Gerardo Scaden et 

Katherine #sue uxori# quovis modo in premissis competentes ut dicebant. 

 

BP 1182 p 430v 02 do 19-05-1401. 

{vervolg van BP 1182 p 429r 08}. 

Margarete et Trude puerorum naturalium dicti domini Theoderici Snoec erga 

Hubertum uter Voert acquisierant prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Arnoldo filio (dg: j) naturali domini quondam Wautgheri de 

Lijttoijen cum dicta Katherina sua uxore filia naturali (dg: dicti) 

primodicti domini Theoderici nomine dotis cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorundem (dg: po) deponere #+ {hier BP 1182 p 430v 03 invoegen}# hoc 

addito si contingat dictam Katherinam decedere (dg: s) absque prole 

legitima ab ea genita vel generanda superviva remanente extunc dicte 

hereditates post obitum dictorum Arnoldi et Katherine sue uxoris amborum 

devolventur ad alios pueros naturales primodicti domini Theoderici in 

dictis litteris contentos juxta condicionem in dictis litteris contentam 

(dg: testes Jorden et Neijnsel datum in octavis ascensionis) et si de 

premissis sibi alique evincentur extunc dicti debitores dampna equaliter 

portabunt. Testes Jorden et Neijnsel datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1182 p 430v 03 do 19-05-1401. 

{Invoegen in BP 1182 p 430v 02}. 

+promittentes insuper indivisi super omnia quod ipsi dictos Henricum 

Johannem et Trudam pueros naturales #primo#dicti domini Theoderici Snoec 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint super (dg: p) premissis et jure 

ad opus dictorum Arnoldi et Katherine sue uxoris facient renunciare. 

 

BP 1182 p 430v 04 vr 02-03-1403. 

Gerardus Schade zvw Gerardus Scade en zijn vrouw Katherina35 ndv hr 

Theodericus Snoec investiet van Kessel droegen over aan Henricus en 

Johannes, nkv voornoemde hr Theodericus Snoec de helft, die aan voornoemde 

Katherina behoort, in voornoemde goederen en haar vruchtgebruik in enig 

erfgoed. 

 

Gerardus Schade filius quondam Gerardi Scade maritus (dg: et tu) 

legitimus Katherine sue uxoris filie naturalis domini Theoderici Snoec 

investiti de Kessel et dicta Katherina cum eodem tamquam cum suo tutore 

medietatem que ad (dg: se) dictam Katherinam spectat in premissis et 

usufructum sibi in aliqua hereditate competentem hereditarie 

supportaverunt Henrico et Johanni pueris naturalibus dicti domini 

Theoderici Snoec #cum litteris et jure occacione# promittentes indivisi 

cum tutore super habita {in margine dextra:} et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Uden et Broe[s?] datum sexta 

post Mathie. 

 

BP 1182 p 430v 05 vr 02-03-1403. 

Hr Theodericus Snoec investiet etc en Gerardus Schaden zvw Gerardus Scaden 

ev Katherina ndv voornoemde hr Theodericus Snoec droegen over aan 

voornoemde Henricus en Johannes (1) de andere helft in voornoemde goederen, 

welke helft aan erfg vw voornoemde Arnoldus nzvw hr Wautgherus gekomen was 

na overlijden van voornoemde Arnoldus resp. aan hen zal komen na overlijden 

van voornoemde Katherina, en welke helft voornoemde hr Theodericus Snoec, 

tbv hem en zijn voornoemde natuurlijke dochter Katherina verworven had van 

Willelmus Budel ev Cristina ndvw voornoemde hr Wautgherus, (2) bovendien 

het deel, dat aan voornoemde hr Theodericus, Gerardus Scaden en zijn vrouw 

                         
35 Katherina was op do 19-05-1401 (BP 1182 p 429r 08) ev van Arnoldus nzvw 

hr Wautgherus van Lijttoijen en is nu vr 02-03-1403 (BP 1182 p 430v 04) ev 

Gerardus Schade zvw Gerardus Scade. 
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Katherina in voornoemde goederen behoort. 

 

{In margine sinistra:} Dominus Theodericus Snoec investitus etc Gerardus 

Schaden filius quondam Gerardi Scaden maritus legitimus Katherine sue 

uxoris filie naturalis dicti domini Theoderici Snoec cum eodem etc 

reliquam medietatem que heredibus dicti quondam Arnoldi filii #naturalis# 

domini quondam Wautgheri in premissis (dg: .....) de morte dicti quondam 

Arnoldi successione est advoluta et post mortem dicte Katherine 

advolvetur et quam medietatem dictus dominus Theodericus Snoec (!dg: ad 

opus) sui et ad opus dicte Katherine sue filie naturalis erga Willelmum 

Budel maritum et tutorem legitimum Cristine sue uxoris filie naturalis 

dicti domini quondam Wautg[heri acquisierat] {hier BP 1182 p 430v 01 

invoegen} hereditarie supportaverunt dicto Henrico et Johanni cum 

litteris et jure occacione promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 430v 06 do 19-05-1401. 

Arnoldus nzvw hr Wautgherus van Lijttoijen priester ev Katherina ndv hr 

Theodericus Snoec priester investiet van de kerk van Kessel droeg over aan 

Johannes van der Heijden zv Johannes van der Heijden (1) 1/5 deel, dat aan 

voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Katherina behoort in een b-erfpacht van 

11 mud rogge, maat van Nuenen, die Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele 

en vrouwe Maria dvw Godefridus van Erpe met Lichtmis in Den Bosch beurden, 

gaande uit (1a) goederen die waren van wijlen voornoemde Godefridus van 

Erpe, in Nuenen, ter plaatse gnd Roestelingen, met toebehoren, zoals die 

goederen behoorden aan wijlen voornoemde Godefridus van Erpe en zoals 

Elizabeth gnd van Roestelingen die goederen als hoevenares bezit, (2) een 

kamp, bij voornoemde goederen behorend, in Mierlo, ter plaatse gnd 

Bredelaer, tussen Godefridus van Verlaer en Hermannus gnd Scerf enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (3) 1 bunder beemd van wijlen voornoemde 

Godefridus van Erpe, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Lake, (4) ½ 

bunder beemd van wijlen voornoemde Godefridus van Erpe, ter plaatse gnd 

Oerle Broecke, tussen Wautgherus gnd Wauthem Heijnmans soen enerzijds en 

Jutta van den Nuwendike anderzijds, welke pacht van 11 mud voornoemde hr 

Theodericus Snoec, tbv hem en zijn natuurlijke kinderen Petrus, 

Theodericus, Hilla, Katherina en Margareta, gekocht had van voornoemde 

Arnoldus van Ghele en jkvr Maria. Voornoemde hr Theodericus Snoec droeg 

over aan eerstgenoemde Johannes van der Heijden zijn vruchtgebruik in 

voornoemd 1/5 deel en in een ander 1/5 deel, behorend aan eerstgenoemde 

Johannes van der Heijden en zijn vrouw Margareta ndv voornoemde hr 

Theodericus. Zou voornoemde Margareta overlijden zonder wettig nageslacht, 

dan gaan voornoemde 1/5 delen na overlijden van voornoemde Johannes van der 

Heijden en zijn vrouw Margareta naar de andere nkv voornoemde hr 

Theodericus Snoec, volgens de voorwaarde in de brief vervat. 

 

=. 

Arnoldus filius naturalis domini quondam Wautgheri de Lijttoijen 

presbitri maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie naturalis 

domini Theoderici Snoec presbitri investiti ecclesie de Kessel (dg: 

quintam partem ad se totam partem et omne jus eis competentes pro 

presenti) #quintam (dg: partem) partem sibi et dicte sue uxori 

competentem# in hereditaria paccione undecim modiorum siliginis mensure 

de Nuenen quam paccionem Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele 

et domicella Maria filia quondam Godefridi de Erpe solvendam habebant 

anno quolibet hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex 

bonis que fuerant dicti quondam Godefridi de Erpe sitis in parochia de 

Nuenen in loco dicto Roestelingen cum suis attinentiis (dg: u) singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout huiusmodi 

bona cum dictis suis attinentiis ad dictum quondam Godefridum de Erpe 

spectare consueverunt et Elizabeth dicta de Roestelingen huiusmodi bona 

cum suis attinentiis tamquam colona eorundem possidere consuet et 

possidere! atque ex quodam campo ad dicta bona spectante sita! in 
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parochia de Mierle ad locum dictum communiter Bredelaer inter hereditatem 

Godefridi de Verlaer et Hermanni dicti Scerf ex uno et inter (dg: l) 

communitatem ex alio atque ex uno bonario prati dicti quondam Godefridi 

de Erpe sito in (dg: dicta) parochia de (dg: Nuenen) Beke prope Arle in 

loco dicto die Lake atque ex dimidio bonario dicti quondam Godefridi de 

(dg: Errp) Erpe sito in loco dicto Oerle Broecke inter hereditatem 

Wautgheri dicti Wauthem Heijnmans soen ex uno et inter hereditatem Jutte 

van den Nuwendike ex alio quam paccionem XI modiorum siliginis dicte 

mensure dictus dominus Theodericus Snoec ad opus sui et ad opus Petri 

Theoderici Hille Katherine et Margarete puerorum naturalium dicti domini 

Theoderici Snoec erga dictos Arnoldum de Ghele et domicellam Mariam 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van 

der Heijden filio Johannis van der Heijden cum litteris et jure (dg: 

occacione pro occo) #occacione# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dictus dominus Theodericus 

Snoec suum usufructum sibi competentem in dicta quinta parte dicte 

paccionis et in una alia quinta parte ad primodictum Johannem van der 

Heijden et Margaretam eius uxorem filiam (dg: di) naturalem dicti domini 

Theoderici in dicta paccione competente supportavit primodicto Johanni 

van der Heijden promittens super omnia ratam servare tali condicione si 

contingat (dg: si) dictam Margaretam decedere sine prole legitima ab ea 

genita vel generanda superviva remanente quod extunc dicte due quinte 

parte! (dg: dicte) dicte hereditarie paccionis (dg: devolventur ad dictos 

alios pueros naturales dicti domini Theoderici Snoec) post obitum 

dictorum Johannis van der Heijden et Margarete sue uxoris devolventur ad 

dictos alios pueros naturales dicti domini Theoderici Snoec juxta 

condicionem in dictis litteris contentam. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 430v 07 do 19-05-1401. 

Elizabeth dvw Theodericus Rummel van Dijnter verkocht aan haar broer 

Arnoldus Rummel zvw voornoemde Theodericus Rummel de helft in 2 stukken 

land, in Dinther, ter plaatse gnd in Kercvelt, (1) gnd die Bercacker, 

tussen Gerardus die Custer enerzijds en Petrus die Sluijter anderzijds, (2) 

gnd die Bille, beiderzijds tussen wijlen Johannes van der After. 

 

Elizabeth filia quondam Theoderici Rummel de Dijnter cum tutore 

medietatem ad se spectantem in (dg: pecia) duabus peciis terre sitis in 

parochia de Dijnter (dg: quarum) in loco dicto in Kercvelt quarum una 

dicta die Bercacker inter hereditatem Gerardi die Custer ex uno et inter 

hereditatem Petri die Sluijter ex alio et altera (dg: inter here) dicta 

die Bille inter hereditatem quondam Johannis van der After ex utroque 

latere sunt situate ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Rummel suo 

fratri filio dicti quondam Theoderici Rummel promittens cum tutore super 

omnia (dg: wa) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Goeswinus et Coptiten datum quinta post ascensionem. 

 

BP 1182 p 430v 08 do 19-05-1401. 

Lambertus zvw Lambertus bakker droeg over aan de broers Goeswinus, 

Nijcholaus en Ghibo, kvw Ghibo Scuerman, tbv hen en Henricus en Albertus 

gnd Abe, kvw voornoemde Ghibo Scuerman, het deel, dat aan hem behoort 

volgens testament van wijlen zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Ghibo gnd 

Scuermans of anderszins, in alle erfgoederen die voornoemde Margareta aan 

eerstgenoemde Lambertus had gebracht toen ze door het huwelijk werden 

verbonden. Wel behoudt eerstgenoemde Lambertus ten erfrecht het bed van 

wijlen voornoemde Margareta. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti pistoris totam partem et omne jus sibi 

competentes (dg: in) vigore testamenti quondam Margarete sue uxoris filie 

quondam Ghibonis dicti Scuermans quam alias quovis modo in omnibus 

hereditatibus que dicta Margareta (dg: habuit et) apportavit ad 

primodictum Lambertum quando (dg: dicti L) primodictus Lambertus et dicta 



Bosch’ Protocol jaar 1401 04. 

 

86 

quondam Margareta per matrimonium copulabantur quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Goeswino 

Nijcholao (dg: p) Ghiboni fratribus liberis dicti quondam Ghibonis 

Scuerman ad opus eorum et ad (dg: He) opus Henrici et Alberti dicti Abe 

liberorum dicti quondam Ghibonis Scuerman promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere salvo tamen primodicto 

Lamberto et sibi reservato (dg: lecto dicte quon) lecto dicte quondam 

Margarete quem primodictus Lambertus hereditario jure obtinebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 430v 09 do 19-05-1401. 

Voornoemde broers Goeswinus, Nijcholaus en Ghibo beloofden aan voornoemde 

Lambertus 15½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1401) te betalen. 

 

Dicti Goeswinus Nijcholaus et (dg: Ghibo) Ghibo (dg: -n) fratres 

promiserunt indivisi super omnia (dg: primo) dicto Lamberto quindecim et 

dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 430v 10 do 19-05-1401. 

Walterus zvw Arnoldus gnd Roekeloes verkocht aan Arnoldus Voegeleer een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis en tuin, in Oisterwijk, achter de kerk aldaar, 

tussen Jacobus szv Johannes gnd Wijnkens enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met een cijnshoen. 

 

Walterus filius quondam Arnoldi dicti Roekeloes hereditarie vendidit 

Arnoldo Voegeleer hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto sitis in Oesterwijc [r]e[t]ro ecclesiam ibidem inter hereditatem 

Jacobi generi Johannis dicti Wijnkens ex uno et inter communem plateam ex 

alio promittens super (dg: ia) omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: et sufficientem facere) excepto uno pullo censuali exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 430v 11 do 19-05-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 40 Hollandse 

gulden of de waarde en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes Groet, mr 

Johannes van Best en Roverus Boest. 

 

Noluit. Debent. A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper dictis quatuor annis durantibus cum XL Hollant 

gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus dictis scabinis Johanne Groet magistro Johanne de Best 

Rovero Boest datum anno CCCCI (dg: in) mensis maii in festo !Pontentiane 

hora none. 

 

1182 p.431r. 

 quinta post ascensionem: donderdag 19-05-1401. 

 anno CCCCI mensis maii die Potentiane: donderdag 19-05-1401. 

 in octavis ascensionis: donderdag 19-05-1401. 

 

BP 1182 p 431r 01 do 19-05-1401. 

Marselius zvw Rodolphus gnd Roef Peters soen verkocht aan Johannes gnd 

Tonghelaer een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Esch te leveren, gaande uit een stuk beemd, gnd die Riebeemt, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen hr Willelmus van Aa ridder enerzijds 
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en Lambertus gnd Meerken anderzijds. 

 

#(dg: Marcelius)#. 

Marselius filius quondam Rodolphi dicti Roef Peters soen hereditarie 

vendidit Johanni dicto Tonghelaer hereditariam paccionem XII lopinorum 

siliginis mensure de (dg: d) Buscoducis solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: Busco tradendam ex) Essche tradendam ex pecia 

prati dicta die Riebeemt sita in parochia de Gestel prope Herlaer ad 

locum dictum Thede inter hereditatem domini Willelmi de Aa (dg: ex u) 

militis ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti Meerken ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Coptiten datum quinta post 

ascensionem. 

{In margine sinistra een verticale haal die BP 1182 p 431r 01 en 03 met 

elkaar verbindt}. 

 

BP 1182 p 431r 02 do 19-05-1401. 

Godefridus Bac zvw Godefridus Bac, Katherina (dg: wv Nijcholaus) van Weert 

en haar zoon Nijcholaus gnd Sceijve beloofden aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont 26¾ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Godefridus Bac filius quondam Godefridi Bac Katherina (dg: #de# relicta 

quondam Nijchola) de Weert et Nijcholaus dictus Sceijve filius eiusdem 

Katherine promiserunt indivisi super omnia Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont XXVII novos Gelre gulden seu valorem minus quarta 

parte unius novi Gelre gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 431r 03 do 19-05-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 20 Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en de pacht van het jaar 

van wederkoop. Oogesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Johannes Groet, Henricus Bac Roesmont en Roverus Boest. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum XX Gelre gulden 

scilicet XXXVI (dg: m) gemeijn placken pro quolibet gulden (dg: vocato) 

computato (dg: s) et cum paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus dictis scabinis Johanne (dg: Groet) Groet Henrico Bac 

(dg: Roe) Roesmont Rovero Boest datum anno CCCCI mensis maii die (dg: B) 

Potentiane hora none. 

 

BP 1182 p 431r 04 do 19-05-1401. 

Godefridus Bac zvw Godefridus Bac beloofde aan Henricus Bac zvw Godescalcus 

Roesmont 9½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1401) te betalen. 

 

#(dg: Godef)# 

Godefridus Bac filius quondam Godefridi Bac promisit super omnia Henrico 

Bac filio quondam Godescalci Roesmont novem et dimidium novos Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 431r 05 do 19-05-1401. 

Johannes van der Heijden zvw Johannes van der Heijden van Uden gaf uit aan 

Johannes van Hazelberch (1) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, 

tussen Theodericus van den Pedel enerzijds en Henricus die Grove 

anderzijds, (2) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, beiderzijds 

tussen Henricus die Wilde, (3) een huis, tuin en missen stat, in Uden, ter 
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plaatse gnd Zelant, beiderzijds tussen voornoemde Theodericus van den 

Pedel, (4) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, beiderzijds 

tussen Sijmon van der Hoeven, (5) een b-erfrente van ½ vracht rijs, 

jaarlijks te zagen in een beemd, gnd die Vluer, in Uden, tussen de gemeint 

enerzijds en kvw Jacobus van Merlaer anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns, een b-erfpacht van 1 zester rogge aan de kapel in 

Zelant, gaande uit laatstgenoemd stuk land, en thans voor een n-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Voornoemde Johannes van Hazelberch beloofde de onderpanden voor de pacht 

niet op te geven, tenzij met een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

gaande uit (a) ½ bunder beemd, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, tussen 

Nijcholaus Goeswijns soen enerzijds en Henricus Zelen soen anderzijds, (b) 

een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, beiderzijds tussen Jacobus 

Cop Claes soen, (c) een stuk land, aldaar, tussen Jacobus gnd Cop Claes 

soen enerzijds en kvw Goeswinus van den Oeveken anderzijds. 

 

Solverunt ambo. -. 

Johannes van der Heijden filius quondam Johannis van der Heijden de Uden 

peciam terre sitam in parochia de Uden #in loco dicto Zelant# inter 

hereditatem Theoderici van den Pedel ex uno et inter hereditatem Henrici 

die Grove ex alio item peciam terre sitam in #dicta# parochia #et loco# 

(dg: de Uden) inter hereditatem Henrici die Wilde ex utroque latere 

coadiacentem atque domum et ortum et fimarium dictum missen stat sitos in 

dicta parochia #et loco# inter hereditatem (dg: Tl) dicti Theoderici van 

den Pedel ex utroque latere coadiacentem (dg: ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni van de Hazenberch Hazelberch ab eodem 

hereditarie possidendos denariis pro censu domini fundi exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione) atque peciam terre sitam in 

dicta parochia #et loco# inter hereditatem Sijmonis van der Hoeven ex 

(dg: u) utroque latere coadiacentem atque hereditarium redditum dimidii 

plaustri ramorum dictorum rijs secandi annuatim #debito tempore in# (dg: 

ex) quodam prato (dg: sito in dicta parochia) dicto die Vluer sito in 

dicta parochia inter communitatem ex uno et inter hereditatem (dg: Ja) 

liberorum quondam Jacobi de Merlaer ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni de Hazelberch ab eodem hereditarie (dg: 

paccione) possidendas pro censu domini fundi ex premissis solvendo et pro 

hereditaria paccione unius sextarii siliginis capelle in Zelant ex (dg: 

dicta pecia ter) ultimodicta pecia terre de jure solvendis dandis atque 

pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et obligationem aliam deponere et alter 

repromisit promisit insuper (dg: omnia) dictus Johannes de Hazelberch 

super omnia quod ipse premissa non dimittet nec resignabit pro solucione 

dicte paccionis nisi cum hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure recipienda et levanda de et ex dimidio bonario prati sito in 

dicta parochia ad locum dictum Zelant inter hereditatem Nijcholai 

Goeswijns soen ex uno et inter hereditatem Henrici Zelen soen ex alio 

atque ex pecia terre sita in (dg: dicta parochia) parochia et loco 

predictis inter hereditatem Jacobi Cop Claes soen ex utroque latere atque 

ex (dg: pv) pecia terre sita ibidem inter hereditatem Jacobi dicti Cop 

Claes soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Goeswini van den 

Oeveken ex alio et promisit super omnia de dicta paccione unius modii 

siliginis warandiam. Testes #Jorden et Neijnsel datum supra# (dg: datum 

supra). 

 

BP 1182 p 431r 06 do 19-05-1401. 

De gezusters Elizabeth en Jutta, dv Johannes van Bruekelen, verkochten aan 

Elizabeth dvw Johannes Scoenmaker (1) een huis, erf en tuin, in Esch, 

tussen wijlen Gerardus van Essche smid enerzijds en kvw Albertus gnd Abe 

Didden soen anderzijds, belast met (1a) 12 penning gemeen paijment, (1b) 1 

lopen rogge, Bossche maat, (2) 1/3 deel, dat aan voornoemde gezusters 
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Elizabeth en Jutta gekomen was na overlijden van hun grootvader voornoemde 

Johannes Scoenmakers, in een huis met ondergrond, gnd een buer, in Esch, 

tussen wijlen voornoemde Albertus Didden soen enerzijds en een steeg gnd 

Poelstege anderzijds, dit 1/3 deel belast met 1 Vlaamse groot. 

 

#(dg: E)# Elizabeth et Jutta sorores filie (dg: quondam) Johannis de 

Bruekelen cum tutore domum aream et ortum sitos in parochia de Essche 

inter hereditatem (dg: Ja quondam) quondam Gerardi de Essche fabri ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Alberti dicti Abe Didden soen ex 

alio atque terciam partem dictis Elizabeth et Jutte sororibus de morte 

quondam Johannis Scoenmakers (dg: eorum av) sui avi successione advolutam 

in domo cum suo fundo dicta een buer sita in dicta parochia inter 

hereditatem #quondam# dicti Alberti Didden soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) stegam dictam Poelstege ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Elizabeth filie dicti quondam Johannis Scoenmaker 

promittentes cum tutore indivisi super (dg: omnia) omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis XII denariis communis pagamenti et uno 

lopino siliginis mensure de Busco ex dictis domo area et orto et uno 

grosso Flandrensi ex dicta tercia parte dicte domus een buer vocate cum 

suo fundo solvendis annuatim. Testes Goes et !Copiten datum in octavis 

ascensionis. 

 

BP 1182 p 431r 07 do 19-05-1401. 

Willelmus gnd Budel zvw Theodericus gnd Judaes soen verkocht aan Gerardus 

zv Gerardus Bauderics, tbv voornoemde Gerardus Bauderics, een n-erfpacht 

van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Zeebossche, 

tussen wijlen Johannes Lachart enerzijds en wijlen Ghibo gnd Sluijsken 

anderzijds, strekkend vanaf de maasdijk tot aan de Maas, belast met 

zegedijken en waterlaten, (2) een stuk land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

in den Wert, tussen erfg vw Henricus van Aelst enerzijds en erfgoed van het 

leprozenhuis bij Den Bosch anderzijds. 

 

-. 

Willelmus dictus Budel filius quondam Theoderici dicti Judaes soen 

hereditarie vendidit Gerardo filio Gerardi Bauderics ad opus eiusdem 

#Gerardi# Bauderics hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex uno 

iugere terre sito in parochia de Lijttoijen ad locum dictum op die 

Zeebossche inter hereditatem (dg: Ja) quondam Johannis Lachart ex uno et 

inter hereditatem !hereditatem quondam Ghibonis dicti (dg: va) Sluijsken 

ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in den 

(dg: Wert) Wert inter hereditatem heredum quondam Henrici de (dg: e) 

Aelst ex uno et inter hereditatem (dg: conventus) domus leprosorum prope 

Buscumducis ex alio tendente ab aggere Mose usque in Mosam (dg: item) ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere !zegediken et aqueductibus (dg: et a) ad dictum 

juger terre de jure !solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et 

Neijnsel datum supra. 

 

1182 p.432v. 

 in octavis ascensionis: donderdag 19-05-1401. 

 anno CCCCI mensis maii die Potentiane: donderdag 19-05-1401. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1401. 

 

BP 1182 p 432v 01 do 19-05-1401. 

Johannes zvw Boudewinus gnd van den Water droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes zvw Johannes Bathen soen een b-erfcijns van 30 schelling geld, die 

Lambertus zvw Johannes Bathen soen beloofd had met Kerstmis aan voornoemde 

Johannes te betalen, gaande uit 1½ morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd 

Kauwebille, tussen wijlen Gerardus van den Camp enerzijds en Sweenneldis 
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dvw Johannes gnd Bonarts anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Boudewini dicti van den Water hereditarium censum 

triginta solidorum monete quem Lambertus filius quondam Johannis Bathen 

soen promisit se daturum et soluturum hereditarie dicti! Johanni 
!hereditarie nativitatis Domini ex uno et dimidio iugeribus terre sitis 

in parochia de Berchen ad locum dictum Kauwebille inter hereditatem 

quondam Gerardi van den Camp ex uno et inter hereditatem Sweenneldis 

filie quondam Johannis dicti Bonarts ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Johannis filii quondam 

Johannis Bathen soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goes et Coptiten 

datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1182 p 432v 02 do 19-05-1401. 

Boudewinus zv Johannes zvw Boudewinus van den Water verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Boudewinus filius Johannis filii quondam Boudewini van den Water prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 432v 03 do 19-05-1401. 

Johannes van Hazelberch en zijn zuster Heijlwigis, kvw Arnoldus van 

Hazelberch, verkochten aan hun broer Theodericus zvw voornoemde Arnoldus 

van Hazelberch (1) alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun ouders, gelegen onder Dinther, (2) 2/8 deel in een stuk 

beemd, gnd die Baldonc, in Veghel, tussen Hubertus van Hazelberch enerzijds 

en Elizabeth Rutten anderzijds. 

 

Johannes de Hazelberch (dg: omnes hereditates) et Heijlwigis eius soror 

liberi quondam Arnoldi (dg: van den ) #de# Hazelberch cum tutore omnes 

hereditates ei! de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Dijnter situatas atque duas octavas 

partes ad se spectantes in pecia prati dicta die (dg: P) Baldonc sita in 

parochia de Vechel inter hereditatem Huberti (dg: van) de Hazelberch ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth Rutten ex alio ut dicebant hereditarie 

(dg: sup) vendiderunt Theoderico (dg: filio) suo fratri filio dicti 

quondam Arnoldi de Hazelberch promittentes cum tutore (dg: super) 

indivisi super omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 432v 04 do 19-05-1401. 

Theodericus zvw Arnoldus van Hazelberch verkocht aan Ghibo die Ridder van 

Uden een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Uden te 

leveren, gaande uit 3/8 deel in (1) een huis en tuin, in Dinther, tussen 

Mathijas van Hazelberch enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 4 lopen 

roggeland, gnd die Vosculen, in Dinther, tussen Johannes Ermgarden soen 

enerzijds en kvw Mathijas van Hazelberch anderzijds, (3) 1 zesterzaad 

roggeland, in Dinther, ter plaatse gnd den Groten Acker, tussen voornoemde 

kvw Mathijas van Hazelberch enerzijds en Johannes Rutten soen anderzijds, 

(4) ½ bunder beemd, in Dinther, ter plaatse gnd die Hazelberch, naast 

Hubertus van den Hazelberch, reeds belast met lasten. 

 

-. 

Theodericus filius quondam Arnoldi de Hazelberch hereditarie vendidit 

Ghiboni die Ridder de Uden hereditariam paccionem dimidii (dg: s) modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Uden tradendam ex (dg: domo et o) tribus octavis partibus ad dictum 

venditorem spectantibus in hereditatibus infrascriptis scilicet in domo 

et orto sitis in parochia de Dijnter inter hereditatem Mathije de 

Hazelberch ex uno et inter communitatem ex alio atque in quatuor 



Bosch’ Protocol jaar 1401 04. 

 

91 

lopinatis terre siliginee (dg: sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis) dictis die Vosculen sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Ermgarden soen ex uno et inter hereditatem (dg: h) liberorum 

quondam Mathije de Hazelberch ex alio item in una sextariata terre 

#siliginee# sita in #dicta# parochia ad locum dictum den Groten Acker 

inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Mathije de Hazelberch 

ex uno et inter hereditatem Johannis Rutten soen ex alio atque in dimidio 

bonario prati sito in dicta parochia ad locum dictum die Hazelberch juxta 

hereditatem Huberti van den Hazelberch (?dg: a) ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem aliam deponere exceptis oneribus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Goes et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1182 p 432v 05 do 19-05-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar ingaande heden met 16 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen en Roverus 

Boest. 

 

A. 

Et poterit (dg: ad) redimere ad spacium (dg: quatuor) quatuor annorum 

datam presentium sine medio sequentium semper dictis quatuor annis 

durantibus cum sedecim novis Gelre gulden seu valorem et cum paccione 

anni redempcionis ut in forma presentibus dictis scabinis Rovero Boest 

(dg: datum) acta in camera anno CCCCI mensis maii die Pontentiane hora 

vesperarum. 

 

BP 1182 p 432v 06 do 19-05-1401. 

Henricus van Zochel zvw Arnoldus van Zochel verkocht aan Arnoldus Rummel 

zvw Theodericus Rummel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Heeswijk te leveren, gaande uit een akker in Heeswijk, tussen 

wijlen Ywanus van Bauderic enerzijds en Margareta gnd Dircs en haar 

kinderen anderzijds. 

 

-. 

Henricus de Zochel filius quondam Arnoldi de Zochel hereditarie vendidit 

Arnoldo Rummel filio quondam Theoderici Rummel hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Hezewijc tradendam ex quodam agro terre sito in 

parochia de Hezewijc inter hereditatem (dg: Y) quondam (dg: Yuv) Ywani de 

Bauderic ex uno et inter hereditatem Margarete dicte Dircs et eius 

liberorum ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et su). Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 432v 07 do 19-05-1401. 

Bartholomeus zvw Theodericus van den Berghe, zijn kinderen Johannes, 

Deliana en Hilla en Ghisbertus Lambrechts soen ev Katherina dv voornoemde 

Bartolomeus verkochten aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker (1) ¼ deel in een 

stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd dat Westerbroec, tussen erfgoed 

van de abdij van Berne enerzijds en Johannes Rutten soen en de zijnen 

anderzijds, welk ¼ deel jaarljks gedeeld wordt tegen een ander ¼ deel van 

deze beemd, (2) ¼ deel in een stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Heijenrot, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en hr Henricus 

Buc priester anderzijds, welk ¼ deel jaarljks gedeeld wordt tegen een ander 

¼ deel van deze beemd. Elizabeth minderjarige dv voornoemde Bartholomeus 

zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Bartholomeus (dg: filius dictus) filius quondam Theoderici van den Berghe 

Johannes Deliana Hilla (dg: et Johannes) eius liberi cum tutore 

Ghisbertus Lambrechts soen maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie dicti Bartolomei (dg: pe quatui) quartam partem ad ipsos 
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spectantem in pecia prati !in parochia de Berlikem ad locum dictum (dg: 

W) dat Westerbroec inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rutten soen et suorum in hoc consociorum ex alio et 

que quarta pars annuatim dividitur contra una! aliam quartam parte! dicti 

prati atque quartam partem ad ipsos spectantem in pecia prati sita in 

dicta parochia ad locum dictum Heijenrot inter hereditatem dicti 

conventus de Berna ex uno et inter hereditatem domini Henrici Buc 

presbitri ex alio et que quarta pars annuatim dividitur contra unam aliam 

quartam partem eiusdem pecie prati ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Nijcholao dicto Coel Keelbreker promittentes #cum tutore# indivisi super 

omnia (dg: he) warandiam et obligationem (dg: ex par) deponere et quod 

ipsi Elizabeth filiam dicti Bartholomei (dg: ad) quamcito ad annos 

pubertatis! super (dg: dictis quar) dicta quarta parte dictarum duarum 

peciarum prati ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Goes et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 432v 08 do 22-09-1401. 

Voornoemde Nijcolaus Coel droeg voornoemd ¼ deel van de 2 stukken beemd 

over aan Johannes zvw Everardus van den Loeke, tbv hem en Mechtildis en 

Aleijdis, kvw Hermannus Drinchellinc. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Nijcolaus Coel dictam quartam partem dictarun duarum peciarum 

prati supportavit Johanni filio quondam Everardi van den Loeke ad opus 

sui et ad opus Mechtildis et Aleijdis liberorum quondam Hermanni 

Drinchellinc promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Coptiten et Neijnsel datum in crastino Mathei. 

 

BP 1182 p 432v 09 do 19-05-1401. 

Johannes van den Elsen zvw Willelmus van den Elsen en zijn vrouw Katherina 

dvw Theodericus Rommel van Overaa verkochten aan Henricus zvw Arnoldus gnd 

Claes soen ¼ deel in een stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd aen den 

Amer, tussen Johannes Belen soen enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, van welk stuk beemd een helft behoort aan Gerardus Vrieze 

Graet. Zou uit dit ¼ deel grondcijns moeten worden betaald, dan zal de 

koper die voor zijn rekening nemen. 

 

-. 

Johannes van den Elsen filius quondam Willelmi van den Elsen (dg: et) 

maritus legitimus Katherine filie quondam Theoderici Rommel (dg: van) de 

Overaa et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore quarta! partem ad 

ipsos spectantem in pecia prati sita in parochia de Vechel ad locum 

dictum (dg: die) #aen den# Amer inter hereditatem Johannis Belen soen ex 
!alio et inter aquam dictam die Aa ex alio (dg: ut dicebat here) de qua 

pecia prati una medietas ad Gerardum Vrieze Graet spectat ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Arnoldi dicti Claes soen 

promittentes (dg: super) indivisi super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere hoc addito si census domino fundo! ex 

dicta quarta parte de jure est solvendus extunc dictus emptor solvet 

annuatim (dg: censum) eundem censu! domini fundi. Testes Goes et Jorden 

(dg: datum supra) datum in octavis (dg: sa) ascensionis. 

 

BP 1182 p 432v 10 do 19-05-1401. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacobs soen beloofde aan hr Adam van Mierde 

priester 10 lichte schilden en 14 plakken na maning te betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis Jacobs soen promisit super omnia 

domino (dg: Johanni) Ade de Mierde presbitro X licht scilde #+ {onder het 

contract:} et XIIII placken# ad monitionem persolvendos. Testes Goes et 

Coptiten datum (dg: supra d) in octavis (dg: s) ascensionis. 
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1182 p.433r. 

 in octavis ascensionis: donderdag 19-05-1401. 

 

BP 1182 p 433r 01 do 19-05-1401. 

Hubertus van Ghemert gaf uit aan Leonardus zvw Henricus gnd Jonge Heijn van 

Heijnxtstem (1) een stuk maasdijk, 2 vadem buiten de ?ondergrond groot, in 

Maren, ter plaatse gnd Gewande beneden de sluis van Gewande, tussen de dijk 

van voornoemde Leonardus enerzijds en de dijk van wijlen Zebertus van Maren 

visser anderzijds, zoals dit stuk maasdijk hoort bij erfgoed van wijlen 

Nijcholaus gnd die Bije, nu aan voornoemde Hubertus behorend; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfrente van 2 hoenderen, met Sint-Martinus te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Leonardus tot onderpand 

(2) een huis en tuin van voornoemde Leonardus, naast een stuk dijk 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus zvw voornoemde Henricus Jonghe 

Heijn van Heijnxstem anderzijds. 

 

Hubertus de Ghemert peciam aggeris Mose duas mensuras dictas vademen 

ultra territorium (dg: sit) continentes sitas in parochia de Maren ad 

locum #dictum# Gewanden inferius slusam de Gewanden in! aggerem Leonardi 

filii #quondam# Henrici dicti (dg: Jord) Jonge Heijn van Heijnxtstem (dg: 

ex uno) et inter aggerem quondam Zeberti de Maren piscatoris (dg: ex) 

prout huiusmodi pars aggeris ibidem sita est et ad hereditatem (dg: nuc) 

quondam Nijcholai dicti die Bije nunc ad dictum Hubertum spectantem 

pertinet ut dicebat dederat ad hereditarium pactum dicto Leonardo ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditario redditu duorum pullorum 

dando sibi ab alio hereditarie (dg: j) Martini ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et alter repromisit et ad (dg: a) 

maiorem securitatem dictus (dg: Leod) Leonardus domum et ortum (dg: sit) 

dicti Leonardi sitos juxta peciam aggeris (dg: N) ex uno et inter 

hereditatem (dg: He) quondam Henrici filii dicti quondam Henrici Jonghe 

Heijn de Heijnxstem ex alio ad pignus imposuit (dg: et q) promittens 

super omnia warandiam et quod ipse Leonardus dictam peciam (dg: terre) 

aggeris Mose perpetue in bona disposicione observabit sic quod dicto 

Huberto et ad et supra hereditates eiusdem Huberti quascumque dampna 

exinde non eveniant. Testes (dg: d) Jorden et Neijnsel datum in octavis 

ascensionis. 

 

BP 1182 p 433r 02 do 19-05-1401. 

Jutta wv Arnoldus Oeden soen en haar zoon Johannes verkochten aan Johannes 

van Colen (1) de helft in een stuk land, gnd dat Verbornde Lant, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen wijlen Ghibo Bac 

enerzijds en Ghibo Wouters soen anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemde Ghibo Wouters soen, (2) een stuk beemd, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen wijlen voornoemde Ghibo Bac enerzijds en erfg van 

Arnoldus Coelborners anderzijds, belast met 6 penningen oude cijns. 

 

Jutta relicta quondam Arnoldi Oeden #soen# cum tutore et Johannes eius 

filius medietatem ad ipsos spectantem in pecia terre dicta dat Verbornde 

Lant sita in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert 

inter hereditatem (dg: he) quondam Ghibonis Bac ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Wouters soen ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est versus dictam medietatem dicti Ghibonis Wouters soen atque (dg: 

unam lopinatam terre siliginee sitam in dicto loco) peciam prati sitam in 

dicto loco !dicto Crumvoert vocato inter hereditatem dicti quondam (dg: 

Ghibe) Ghibonis Bac ex uno et inter hereditatem heredum Arnoldi 

Coelborners ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Colen 

promittentes cum tutore (dg: wa) super omnia warandiam #et obligationem 

deponere# exceptis sex denariis antiqui census. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 433r 03 do 19-05-1401. 

Johannes van Colen ev Heijlwigis dvw Ghibo gnd Bacs zvw Hermannus Bacs: een 
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b-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, die Willelmus zvw Albertus van 

Bucstel met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit een stuk land, 4 lopen 

4 roeden roggeland groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Walterus Nennen soen enerzijds en Johannes zvw Petrus gnd 

Emmen soen anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Ghibo Bac verworven 

had van voornoemde Willelmus zvw Albertus van Buxstel, en welke pacht nu 

aan hem behoort, droeg over {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Colen maritus et tutor legitimus (dg: E) Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Ghibonis dicti Bacs filii quondam Hermanni Bacs 

hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel solvendam habuit hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex #pecia terre# quatuor lopinatas 

(dg: terre) et quatuor virgatas (dg: si) terre siliginee continente sita 

in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Walteri Nennen soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Petri dicti Emmen soen ex alio et quam paccionem dictus 

quondam Ghibo (dg: -ni) Bac erga dictum Willelmum filium quondam Alberti 

de Buxstel acquisivit ut dicebat (dg: s) et quem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit. 

 

BP 1182 p 433r 04 do 19-05-1401. 

Destijds had Katherina wv Arnoldus van Beke, voor de duur van haar leven, 

verpacht aan Arnoldus gnd Zicheman (1) de goederen gnd die Groet Donc van 

wijlen voornoemde Arnoldus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, (2) 

een kamp gnd den Nuwen Camp, in Veghel en Schijndel, per jaar voor de 

lasten gnd onraad die wijlen voornoemde Arnoldus van Beke daaruit had en 

voor 36 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan. Vervolgens had voornoemde Arnoldus Zicheman die verpachting 

overgedragen aan Rijcoldus van den Hazenput en had voornoemde Rijcoldus van 

den Hazenput beloofd voornoemde Arnoldus Zicheman schadeloos te houden van 

voornoemd geld en elke belofte aan voornoemde Katherina gedaan door 

voornoemde Arnoldus Zicheman. Jacobus zvw Jacobus Goes beloofde thans 

voornoemde Rijcoldus, zijn goederen en erfgenamen hiervan schadeloos te 

houden en van elke last door voornoemde Rijcoldus aangegaan tov voornoemde 

Arnoldus Zicheman. 

 

Notum sit universis quod cum Katherina relicta quondam Arnoldi de Beke 

bona dicta die Groet Donc dicti quondam Arnoldi sita in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Eirde cum suis attinentiis universis atque 

quendam campum dictum den Nuwen Camp situm in parochia de Vechel et de 

Scijnle dedisset ad annuam paccionem Arnoldo dicto (dg: Zicheman) 

Zicheman ab eodem ad vitam dicte Katherine et non ultra possidendos anno 

quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra pro oneribus dictis onraet 

que dictus quondam Arnoldus de Beke ex premissis de jure solvere et 

facere consuevit atque pro triginta sex libris monete dandis et solvendis 

dicte Katherine a dicto Arnoldo Zicheman anno quolibet ad vitam dicte 

Katherine et non ultra (dg: nativitatis D) mediatim Domini et mediatim 

Johannis prout in litteris et cum deinde dictus Arnoldus Zicheman !p 

huiusmodi donationem !paccionem supportasset Rijcoldo van den Hazenput et 

cum deinde dictus Rijcoldus van den Hazenput promisit (dg: s) dictum 

Arnoldum Zicheman (dg: ab o) a predicta pecunia et ab omni promissione 

facta #dicte Katherine a# dicto Arnoldo Zicheman (dg: a dicto Rijcoldo 

van den Hazenput) indempnem servare prout in litteris dicebat contineri 

constitutus igitur (dg: Johannes) Jacobus filius quondam Jacobi Goes 

promisit super habita et habenda dictum (dg: Rei) Rijcoldum et eius bona 

et heredes (dg: ab) a premissis et ab omni (dg: impeticione) obligatione 

facta dicto Arnoldo Zicheman a Rijcoldo indempnes servare. Testes datum 

(dg: supra) Jorden et Neijnsel datum in octavis ascensionis. 
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BP 1182 p 433r 05 do 19-05-1401. 

Henricus zvw Henricus Oeden soen beloofde aan Godefridus Ommaet alias gnd 

Colnere 17 Gentse nobel of de waarde en 13 gemene plakken met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici (dg: Oeden) Oeden soen promisit super 

omnia Godefrido Ommaet alias dicto Colnere XVII Gentsche nobel #seu 

valorem# et XIII gemeijn placken (dg: ad) ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 433r 06 do 19-05-1401. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen verkocht aan Johannes zvw Boudewinus van 

den Water een stuk beemd, gelegen onder de vrijdom van de stad Den Bosch, 

ter plaatse gnd die Dungen, ter plaatse gnd die Kesij, tussen voornoemde 

Johannes zvw Boudewinus van den Water en Luijtgardis van den Poeldonc 

enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, belast met recht van weg. 

Eerstgenoemde Johannes behoudt hieruit een n-erfcijns van 1 oude groot, die 

voornoemde Johannes koper aan hem met Sint-Martinus zal betalen, en die de 

koper voor ondergeschreven schepenen beloofde te geven {niet afgewerkt 

contract}. 

 

(dg: Johannes filius quondam Boudewini van den Water) #Johannes filius 

quondam Johannis Femijen soen# peciam (dg: terre) #prati# sitam infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum! die Dungen in loco dicto die Kesij 

inter hereditatem Johannis filii quondam Boudewini van den Water (dg: ex 

uno et inter hereditatem) et Luijtgardis van den Poeldonc ex uno et inter 

communem (dg: pl) viam ibidem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Johanni filio quondam Boudewini van den Water promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis viis per dictam peciam 

prati de jure tendentibus et transeuntibus salvo tamen primodicto Johanni 

in (dg: premis) predicta pecia prati hereditario censu unius grossi 

antiqui quem dictus Johannes emptor (dg: di) nunc deinceps dare et 

solvere tenebitur primodicto Johanni hereditarie Martini (dg: ut dictus 

emp) ex premissis et quem censum dictus emptor dicto (?dg: ceda) dare et 

exsolvere promisit coram scabinis infrascriptis prout in litteris. 

 

BP 1182 p 433r 07 do 19-05-1401. 

Voornoemde Johannes zvw Boudewinus van der Water beloofde aan eerstgenoemde 

Johannes voornoemde cijns van 1 oude groot met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit voornoemd stuk beemd {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes filius quondam Boudewini van der Water promisit se 

daturum et soluturum primodicto Johanni dictum censum unius grossi 

antiqui tempore Martini ex dicta pecia prati. 

 

BP 1182 p 433r 08 do 19-05-1401. 

Johannes die Vorster nzvw hr Willelmus heer van Boxtel, Gerardus van Aa, 

Johannes Dircs soen, Albertus gnd Abe van ?Beke en Egidius zv Laurencius 

die Gruijters beloofden aan Arnoldus van Andel en Eustacius van Hedechusen, 

tbv de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, 61 Franse kronen, een helft 

te betalen met Sint-Jacobus (ma 25-07-1401) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1401). 

 

Johannes die Vorster filius naturalis domini quondam Willelmi domini de 

Bucstel Gerardus de Aa Johannes Dircs soen Albertus dictus Ab[e] de ?Beke 

Egidius filius Laurencii die Gruijters promiserunt indivisi (dg: A) super 

omnia Arnoldo de (dg: Arnoldi) Andel et Eustacio de Hedechusen ad opus 

fabrice ecclesie sancti Johannis in Busco (dg: ad mo) LXI Vrancrijchs 

cronen seu valorem (dg: mediatim Johannis et) mediatim Jacobi (dg: 

proxime futurum persolvendos) et mediatim Remigii proxime futurum 
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persolvendos. Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 433r 09 do 19-05-1401. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1182 p.434v. 

 in octavis ascensionis: donderdag 19-05-1401. 

 anno CCCCI mensis maii die Potentiane: donderdag 19-05-1401. 

 

BP 1182 p 434v 01 do 19-05-1401. 

Johannes die Vrieze zvw Arnoldus die Vrieze verkocht aan Arnoldus Mersman 

zvw Arnoldus Mersman de oudere 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die 

Speeldonc, beiderzijds tussen Henricus gnd her Moedels soen, in welke 4 

hont een stukje land gelegen is ter breedte van 12 voet, behorend aan 

Nijcholaus van Orten. 

 

Johannes die Vrieze filius (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi die Vrieze 

quatuor hont (dg: ho) terre sita in parochia de Os ad locum dictum die 

Speeldonc inter hereditatem Henrici (dg: filii quondam domini) dicti her 

Moedels soen ex utroque latere coadiacentem et in quibus quatuor hont 

particula terre XII pedatas in latitudine (dg: sita) continens sita est 

#spectans ad Nijcholaum de Orten# ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Mersman filio quondam Arnoldi Mersman senioris promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Goes et 

Jorden datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1182 p 434v 02 do 19-05-1401. 

Johannes gnd die Stoeter verkocht aan Walterus Brekelman een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een stuk beemd, gnd die Garshof, in Helvoirt, tussen Johannes van Haren 

enerzijds en kv Oda gnd Nerincs anderzijds, reeds belast met 10 schelling 

geld. 

 

Johannes dictus die Stoeter hereditarie vendidit Waltero Brekelman 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia prati (dg: sita 

in parochia de Helmo Helvoert) dicta die (dg: G) Garshof sita in parochia 

de Helvoert inter hereditatem Johannis de Haren ex uno et inter 

hereditatem liberorum Ode dicte Nerincs ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis X solidis monete 

annuatim exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 434v 03 do 19-05-1401. 

Willelmus Stevens soen en Theodericus van den Eijnde beloofden aan Henricus 

Backe zvw Godescalcus Roesmont (1) 9½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen, (2) 5½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1402), (3) 5½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over twee jaar (di 25-12-

1403). 

 

Willelmus (dg: s) Stevens soen et Theodericus van den Eijnde promiserunt 

super omnia Henrico Backe filio quondam (dg: Rodolphi) #Godescalci# 

Roesmont novem et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime et quinque et dimidium novos Gelre gulden seu valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et quinque et dimidium 

novos Gelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

duos annos persolvendos. Testes Uden et Goess datum supra. 
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BP 1182 p 434v 04 do 19-05-1401. 

(dg: Martinus zvw Willelmus van). 

 

(dg: Martinus filius quondam Willelmi de). 

 

BP 1182 p 434v 05 do 19-05-1401. 

Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van Vucht droeg over aan de broers 

Willelmus en Henricus, gnd Moelner, kvw Petrus die Moelner, een huis en erf 

in Vught Sint-Petrus, beiderzijds tussen Metta gnd Laureijns, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan Johannes gnd Mutsarts, aan hem overgedragen 

door Arnoldus zvw Andreas gnd die Zeger. 

 

Nijcholaus dictus Coel Cnoden soen de Vucht domum et aream sitam in 

parochia sancti Petri de Vucht inter hereditates Mette dicte Laureijns ex 

utroque latere coadiacentes tendentem a communi platea ad hereditatem 

Johannis dicti Mutsarts supportatas! sibi ab Arnoldo filio quondam (dg: 

Ard) Andree dicti die Zeger prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Henrico) Willelmo (dg: d) et Henrico fratris! dictis Moelner liberis 

quondam Petri die Moelner (dg: pro) cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 434v 06 do 19-05-1401. 

Voornoemde broers Willelmus en Henricus beloofden aan voornoemde Nijcholaus 

Coel 27½ Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1401) te betalen. 

 

Dicti Willelmus et Henricus fratres promiserunt indivisi super omnia 

dicto Nijcholao Coel (dg: XXVIII) XXVII et dimidium Stramproets gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 434v 07 do 19-05-1401. 

Egidius Boijen beloofde aan Godefridus Colner alias gnd Ommaet 17 Gentse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Egidius Boijen promisit super omnia Godefrido Colner alias dicto Ommaet 

XVII Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 434v 08 do 19-05-1401. 

Martinus van Hamme zvw Willelmus van den Huls verkocht aan Mijchael van den 

Velde zvw Willelmus van den Velde een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Son, met Kerstmis in Son te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen stuk beemd, in Breugel, tussen Willelmus Tijmmerman enerzijds en 

Arnoldus gnd der Beghinen Man anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 12 Vlaamse groten en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son. De 

brief overhandigen aan Willelmus van den Velde. 

 

Martinus de Hamme filius quondam Willelmi van den Huls hereditarie 

vendidit Mijchaeli van den Velde filio quondam Willelmi van den Velde 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Zonne 

solvendam hereditarie (dg: j) nativitatis Domini et in Zonne tradendam ex 

domo et orto et pecia prati sibi adiacente sitis in parochia de Broegel 

inter hereditatem Willelmi Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

dicti der Beghinen Man ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem (dg: dei) deponere exceptis hereditario 

censu XII grossorum Flandrensium et hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Zonne exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo van den Velde. 
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BP 1182 p 434v 09 do 19-05-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 12 jaar, ingaande heden, met 52 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager of de waarde voor 1 gulden gerekend, de pacht 

van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Roverus Boest en 

Heijmericus Groij. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium XII annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis XII annis durantibus cum quinquaginta duobus 

novis Gelre gulden scilicet novem buddrager seu valorem pro quolibet 

gulden (dg: ...) vocato et cum paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis etc ut in forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Rovero Boest Heijmerico Groij datum anno CCCCI mensis maii die Potentiane 

hora vesperarum. 

 

BP 1182 p 434v 10 do 19-05-1401. 

Nijcholaus Peters soen van Orthen en zijn kinderen Petrus en Henricus 

verhuurden aan Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere 4 hont land, 

in Oss, ter plaatse gnd Speeldonc, en ½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd 

die Cort Voertstraet, gedurende 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1401), per jaar voor voor 1 nieuwe Gelre gulden, met Sint-

Martinus te betalen. Voornoemde Nijcholaus verklaarde 3 gulden ontvangen te 

hebben van de eerste drie jaar. Een brief voor voornoemde Arnoldus. 

 

Et erit una littera pro dicto Arnoldo. 

Nijcholaus Peters soen de Orthen Petrus et Henricus eius liberi quatuor 

hont terre ad se spectantia sita in parochia de Os ad locum dictum 

Speeldonc atque dimidium iuger terre (dg: mericalis) sita! in dicta 

parochia ad locum dictum die Cort Voertstraet (dg: inter) locaverunt 

recto locacionis modo Arnoldo Mersman filio quondam (dg: Ji) Arnoldi 

Mersman senioris ab eodem ad spacium sex annorum (dg: d) festum Martini 

proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

pro uno novo Gelre gulden seu valorem dando (dg: sibi a) dicto Nijcholao 

(dg: d) a dicto Arnoldo anno quolibet dictorum sex annorum Martini 

promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Quo facto dictus 

Nijcholaus palam recognovit sibi de tribus florenis de tribus primis 

annis dictorum sex annorum proveniendis per dictum Arnoldum fore 

satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 434v 11 do 19-05-1401. 

Willelmus zvw Johannes van Rucvenne verkocht aan zijn broers Arnoldus en 

Johannes, en Johannes gnd Meijnarts zvw Johannes Meijnarts, tbv hen en 

Aghata dvw voornoemde Johannes van Rucvenne, al goederen die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, uitgezonderd zijn recht in de 

kleinodiën van wijlen voornoemde Johannes van Rucvenne. 

 

(dg: Will) Willelmus filius quondam Johannis de Rucvenne omnia et singula 

bona (dg: sib) mobilia et immobilia hereditaria (dg: p) et parata sibi de 

morte quondam !parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie vendidit Arnoldo et Johanni suis 

fratribus et Johanni dicto (dg: Meij) Meijnarts filio quondam Johannis 

Meijnarts ad opus eorum et ad opus Aghate filie dicti quondam Johannis de 

Rucvenne promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salvo tamen dicto Willelmo jure sibi competente in (dg: 

cleijn) clenodiis dicti quondam Johannis de Rucvenne. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 434v 12 do 19-05-1401. 

Lambertus die Becker van Os beloofde aan Wellinus van Beke 24 nieuwe Gelre 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, een helft te 
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betalen met Kerstmis (zo 25-12-1401) en de andere helft met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02-1402). 

 

Lambertus die Becker de Os promisit super omnia Wellino de Beke (dg: 

XXIIII) XXIIII novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet novo gulden computato (dg: ad) mediatim nativitatis Domini et 

mediatim ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1182 p.435r. 

 quinta post exaudi: donderdag 19-05-1401. 

 sexta post exaudi: vrijdag 20-05-1401. 

 

BP 1182 p 435r 01 do 19-05-1401. 

Mr Gheerlacus van Ghemert investiet van de kerk van Vught Sint-Petrus zvw 

Johannes van Ghemert verkocht aan Ghisbertus van de Doorn 3 morgen land, in 

Empel, ter plaatse gnd op Roes, tussen wijlen Nijcholaus Spijerinc zvw 

Bartholomeus enerzijds en wijlen hr Albertus Buc priester, nu behorend aan 

Arnoldus Buc nzv voornoemde hr Albertus Buc, anderzijds, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd den zegedijk en met het andere eind aan erfgoed 

gnd die Hogart dat eertijds was van hr Theodericus Rover ridder, belast met 

de dijk gnd zegedijk, waterlaten en sloten. 

 

Magister Gheerlacus de Ghemert #investitus ecclesie de Vucht sancti 

Petri# filius quondam Johannis de Ghemert tria iugera terre sita in 

territorio de Empel ad locum dictum op Roes inter hereditatem quondam 

Nijcholai Spijerinc filii quondam Bartholomei (dg: Spije) ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Alberti Buc presbitri nunc ad (dg: Albertum) 

Arnoldum Buc filium naturalem eiusdem domini Alberti Buc spectantem ex 

alio tendentia cum uno fine ad aggerem dictum den zegedijc et cum reliquo 

fine ad hereditatem dictam die Hogart que dudum fuerat domini Theoderici 

Rover militis prout ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Ghisberto de Spina promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggere dicto zegedijc et aqueductibus et fossatis qui 

ad premissa spectant de jure ut dicebat. Testes Jorden et Neijnsel datum 

quinta post exaudi. 

 

BP 1182 p 435r 02 do 19-05-1401. 

Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 435r 03 do 19-05-1401. 

Johannes gnd Coninc van Berlikem verkocht aan Lambertus van Middelrode 

smid, tbv Johannes Drinchellinc vleeshouwer, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een hofstad en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen wijlen 

Johannes Scilders enerzijds en Petrus zv Henricus Everaets soen anderzijds, 

welke hofstad en tuin voornoemde Johannes Coninc van Berlikem had 

uitgegeven aan Thomas zvw Johannes gnd Meester van Berlikem voor (a) 15 

penning nieuwe cijns aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, (b) 5 

schelling oude pecunia, te weten 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, (c) 5 schelling gemeen paijment 

aan andere lieden, (d) voornoemde pacht van 1 mud rogge. Ter meerdere 

zekerheid van de levering van de pacht van 1 mud stelde voornoemde Johannes 

Coninc mede tot onderpand (2) een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen de gemene weg enerzijds en wijlen Johannes Scilder van 

Berlikem anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde gemene weg. 

 

Johannes dictus Coninc de Berlikem hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam (dg: idem se) solvendam (dg: hereditarie 
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dic) habuit hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

domistadio et orto sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver 

inter hereditatem quondam Johannis Scilders ex uno et inter hereditatem 

Petri filii Henrici Everaets soen ex alio quod domistadium et ortum 

dictus Johannes Coninc de Berlikem dederat ad hereditarium pactum Thome 

filio quondam Johannis dicti Meester de Berlikem scilicet pro quindecim 

denariis novi census conventui sancte Clare in Busco et pro quinque 

solidis (dg: communis pagamenti aliis hominibus annuatim exinde de jure 

solvendis) antique pecunie scilicet grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in (dg: hiis computato) dictis 

quinque solidis computando et pro quinque solidis communis pagamenti 

aliis hominibus annuatim exinde de jure solvendis atque pro dicta 

paccione unius modii siliginis dicte mensure prout in litteris 

hereditarie vendidit Lamberto de Middelrode fabro ad opus Johannis (dg: 

filii) Drinchellinc carnificis supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et ad maiorem (dg: sol) securitatem solucionis dicte paccionis 

unius modii siliginis dicte mensure (dg: peciam terre dictam) Johannes 

Coninc peciam terre sitam in dicta parochia de Berlikem in dicto loco 

Beilver vocato inter communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Scilder de Berlikem ex alio tendentem cum utroque fine ad dictam 

plateam pro solucione dicte paccionis prefato Johanni Drinchellinc ad 

pignus imposuit et hereditarie obligavit promittens super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 435r 04 vr 20-05-1401. 

Johannes van den Elsen en zijn vrouw Katherina dvw Theodericus Rommel van 

Vechel verkochten aan Egidius zv Johannes van den Hamme een b-erfpacht van 

1 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd het Groet Rot, in Veghel, tussen 

Arnoldus Jutten soen enerzijds en mr Johannes die Clocghieter van Vechel 

anderzijds, (2) de helft van een akker, in Veghel, ter plaatse gnd Voir 

Dorhout, ter plaatse gnd Scijnmenrot, tussen Roverus Rutgers soen enerzijds 

en Ludovicus van Bladel anderzijds, te weten de helft richting het water 

gnd die Aa, van welke akker de andere helft behoort aan Eefsa wv Rutgerus 

van Dorhout en haar kinderen, (3) een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd 

Gruenendael, tussen voornoemde Eefsa en haar kinderen enerzijds en 

voornoemde Eefs en haar kinderen en Danijel gnd Jonge Deenken anderzijds, 

met beide einden strekkend aan de gemeint van Veghel, welk stuk land gnd 

het Groet Rot, helft van de akker en stuk land voornoemde Johannes van den 

Elsen en zijn vrouw Katherina hadden uitgegeven aan voornoemde Eefsa en 

haar kinderen, voor de grondcijns en voornoemde pacht van 1 mud gerst. 

 

Johannes van den Elsen maritus legitimus Katherine #sue uxoris# filie 

quondam Theoderici Rommel de Vechel et dicta Katherina cum eodem tamquam 

cum suo tutore hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Vechel 

quam solvendam habuerunt hereditarie purificationis et in Vechel supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex pecia terre dicta tGroet Rot sita 

in parochia de Vechel inter hereditatem Arnoldi Jutten soen ex uno et 

inter hereditatem magistri Johannis die Clocghieter de Vechel ex alio 

atque ex medietate cuiusdam agri siti in dicta parochia ad locum dictum 

Voir (dg: Doir) Dorhout in loco dicto Scijnmenrot inter hereditatem (dg: 

Eefse d relicte quondam Rutgeri de Dorhout) Roveri Rutgers soen ex uno et 

inter hereditatem Ludovici de Bladel ex alio scilicet ex illa medietate 

que sita est versus (dg: dictam hereditatem) aquam die Aa et de quo agro 

reliqua medietas (dg: spectat) ad Eefsam relictam quondam Rutgeri de 

Dorhout et eius liberos spectat necnon ex pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto Gruenendael inter hereditatem dicte Eefse et eius 

liberorum (dg: ex uno et inter hereditatem) ex uno et inter hereditatem 

dictorum Eefse et eius liberorum atque hereditatem Danijelis dicti Jonge 

Deenken ex alio (dg: quas) tendente cum utroque fine ad communitatem de 
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Vechel quas peciam dictam tGroet Rot et medietatem dicti agri atque 

peciam terre predictas dicti Johannes van den Elsen et Katherina eius 

uxor dederant ad pactum dictis Eefse et eius liberis scilicet pro censu 

dominorum fundi annuatim exinde solvendo et pro dicta paccione unius 

modii ordei dicte mensure ut dicebant hereditarie vendiderunt Egidio 

filio Johannis van den Hamme promittentes indivisi cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Uden et Neijnsel datum sexta 

post exaudi. 

 

BP 1182 p 435r 05 vr 20-05-1401. 

Johannes van den Weghe zvw Johannes van den Weghe ev Elizabeth dv Albertus 

gnd Abe Mutsart verkocht aan Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercke de 

helft, aan hem en zijn voornoemde vrouw Elizabeth behorend, in ¼ deel van 

een kamp gnd de Laer, van wijlen Arnoldus Stercken de oudere, in Gestel bij 

Herlaer, tussen Arnoldus Stercken zvw Arnoldus Sterken de jongere enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, van welk kamp een helft behoort aan 

voornoemde Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercke, en welk ¼ deel aan 

voornoemde Elizabeth en haar zuster Metta, kv voornoemde Albertus Mutsart, 

en aan wijlen hun moeder Clarissia behoorde volgens testament etc en ten 

deel viel na gerechtelijke erfdeling van de goederen die in het volgende 

contract staan. 

 

Johannes van den Weghe filius quondam Johannis van den Weghe 

#{weggeveegd:} de ?Ghester# maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie Alberti dicti Abe Mutsart medietatem ad se et 

dictam Elizabeth spectantem in quarta parte cuiusdam campi dLaer vocati 

quondam Arnoldi Stercken senioris siti in parochia de Ghestel prope 

Herlaer inter hereditatem Arnoldi Stercken filii quondam Arnoldi Sterken 

junioris ex uno et inter communem plateam ex alio et de quo campo dLaer 

vocato una medietas spectat ad Arnoldum Stercke filium quondam Engberti 

Stercke ut dicebat et que quarta pars antedicti campi dLaer vocati 

antedicte Elizabeth et Mette #sue sorori# liberis dicti Alberti Mutsart 

#atque quondam Clarissie earum matri vigore testamenti etc competebat et# 

mediante divisione hereditaria #alias facta per judicem# inter ipsas 
!suos in hoc coheredes #de bonis ut in contractu (dg: prius ?habitatione) 

sequenti ?habentur# in partem cessit prout in litteris hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo Stercke filio quondam (dg: Alb) Engberti Stercke 

promittens super omnia ratam! et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dicte Elizabeth deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 435r 06 vr 20-05-1401. 

Mechtildis dv Albertus Mutsart en Johannes van den Weghe zvw Johannes van 

den Weghe ev Elizabeth dv voornoemde Albertus Mutsart (dg: door voornoemde 

Albertus verwekt bij wijlen Clarissia dvw Arnoldus Stercken de oudere) 

droegen over aan Johannes Oem zvw Johannes Oem een b-erfcijns van 3 pond 10 

schelling geld, die Johannes zv Truda beurde, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad36, die aan wijlen 

voornoemde Johannes zv Truda behoorde, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, 

tussen erfgoed van Nijcholaus gnd Moelner enerzijds en erfgoed van 

Bertholdus voller anderzijds, welke hofstad wijlen voornoemde Johannes zv 

Truda had uitgegeven aan voornoemde Nijcholaus Moelner voor (a) de 

hertogencijns, (b) voornoemde cijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld, 

welke cijns aan voornoemde gezusters en wijlen hun moeder Clarissia 

behoorde volgens testament van Mechtildis wv Johannes Trude en aan hen 

gekomen was na gerechtelijke erfdeling van goederen van wijlen Mechtildis 

wv Johannes Trude eertijds sv voornoemde Clarissia. Johannes Oem zal een 

b-erfcijns moeten betalen van 11 schelling oude moneta die het Geefhuis uit 

                         
36 Zie ← BP 1181 p 597r 08 wo 31-12-1399, verkoop van de hofstad aan 

Johannes Oem zvw Johannes Oem. 
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voornoemde hofstad heeft. 

 

Mechtildis filia Alberti Mutsart cum suo tutore et Johannes van den Weghe 

filius quondam Johannis van den Weghe maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti (dg: quondam) Alberti Mutsart {in 

margine sinistra:} (dg: ab eodem Alberto et quondam Clarissia filia 

quondam Arnoldi Stercken senioris pariter genite) hereditarium censum 

trium librarum et decem solidorum monete quem Johannes filius Trude 

solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quodam domistadio quod ad dictum quondam Johannem filium Trude spectabat 

sito in Busco in vico dicto die Boertsche Straet inter hereditatem 

Nijcholai dicti Moelner ex uno et inter hereditatem Bertholdi fullonis ex 

alio quod domistadium predictum dictus quondam Johannes filius Trude 

dederat ad hereditarium censum dicto Nijcholao Moelner scilicet pro censu 

domini nostri ducis annuatim prius exinde de jure solvendo atque pro 

dicto hereditario censu trium librarum et decem solidorum dicte monete 

prout in litteris et (dg: quem censum eis de morte quondam Mechtildis 
!Mechtildis relicte dictis ipsius) #qui census ad ipsas sorores# et 

quondam Clarissiam suam matrem (dg: de morte quondam) #vigore testamenti 

(dg: alias) ?dicte# Mechtildis relicte quondam Johannis Trude (dg: 

hereditarie advolutam) #spectabat ut dicebant# et ipsis sororibus 

mediante divisione hereditaria #alias facta per judicem de bonis quondam 

Mechtildis relicte quondam Johannis Trude olim sororis dicte Clarissie# 

inter ipsas et suos in hoc coheredes in partem cessit (verbeterd uit: 

cessisse; dg: dicebant hereditarie s) prout in litteris quas vidimus 

hereditarie supportaverunt Johanni Oem filio quondam Johannis Oem cum 

(dg: litteris et jure) primodictis litteris et jure promittentes indivisi 

cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui (dg: quorumcumque hered) et quorumcumque 

heredum dicti quondam #Johannis Trude et# Mechtildis deponere exceptis 

undecim solidis monete veteris quos mensa sancti spiritus ex dicto (dg: 

censu) #domistadio# annuatim solvendos habet (dg: iuxta continen) et quos 

undecim solidos dicte monete veteris primodictus Johannes Oem dare et 

solvere tenebitur (dg: iuxta continentiam litterarum exinde con) nunc 

deinceps annuatim et hereditarie ut ipse primodictus Johannes Oem 

recognovit et super omnia promisit. Testes datum supra. 

 

1182 p.436v. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 21-05-1401. 

 sexta post exaudi: vrijdag 20-05-1401. 

 sexta post cantate: vrijdag 06-05-1401 

 

BP 1182 p 436v 01 za 21-05-1401. 

Theodericus zvw Marcelius van den Hoevel, Theodericus zvw Johannes Bathen 

soen en Theodericus zvw Lambertus van den Hoevel, als executores testamenti 

van wijlen Henricus van den Hoevel, droegen over aan Lambertus Plaetmaker 

van Moudewijc een b-erfcijns van 9 oude groten, die wijlen Henricus van den 

Hoevel met Sint-Andreas-Apostel beurde, gaande uit een hofstad in Beilver, 

in Berlicum, bij de plaats gnd Spelehoevel, naast de hofstad van Gerardus 

van Bruggen aldaar, welke eerstgenoemde hofstad eertijds was van Yda gnd 

van den Hoevel grootmoeder van wijlen voornoemde Henricus van den Hoevel, 

en welke hofstad wijlen voornoemde Henricus van den Hoevel en zijn zwager 

Henricus van Eerscot zadelmaker hadden uitgegeven aan Johannes Keijser zvw 

Bertha voor 17 schelling 4 penning, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, en welke cijns van 9 oude groten wijlen voornoemde 

Henricus van den Hoevel in zijn testament in handen had gesteld van 

voornoemde Theodericus, Theodericus en Theodericus, als zijn executores. 

 

Theodericus filius quondam Marcelii van den Hoevel Theodericus filius 

quondam Johannis Bathen soen et Theodericus filius quondam Lamberti van 
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den Hoevel tamquam #executores testamenti quondam Henrici van den Hoevel 

et executionis nomine ut dicebant# hereditarium censum novem grossorum 

veterum (dg: #solvendum hereditarie Andree apostoli# de quo Henricus 

quondam van den Hoevel so de a) quem quondam Henricus van den Hoevel 

solvendum habuit hereditarie #Andree apostoli# ex quodam domistadio sito 

in Beilver in parochia de Berlikem prope locum dictum Spelehoevel iuxta 

domistadium Gerardi de Bruggen ibidem situm quod domistadium primodictum 

quondam fuerat Yde dicte van den Hoevel avie quondam Henrici van den 

Hoevel predicti et quod domistadium primodictum dictus quondam Henricus 

van den Hoevel et Henricus de Eerscot selliparus eius sororius dederant 

ad hereditarium pactum Johanni Keijser filio quondam Berthe scilicet pro 

decem et septem solidis et quatuor denariis grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in ipso pactu computato 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris prout in litteris et quem censum 

novem grossorum veterum dictus quondam Henricus van den Hoevel in suo 

testamento posuit in manus predictorum Theoderici Theoderici atque 

Theoderici #tamquam in manibus suorum executorum# ut ipsi dicebant 

hereditarie supportaverunt Lamberto Plaetmaker de Moudewijc (dg: cum 

litteris et jure) promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Uden et Steenwech datum in 

vigilia penthecostes. 

 

BP 1182 p 436v 02 vr 20-05-1401. 

Conrardus zvw! Coenen beloofde aan Godefrido Colnere 17 Gentse nobel of de 

waarde en 13 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen. 

 

Conrardus filius quondam! Coenen promisit super omnia #Godefrido Colnere# 

XVII Gentsce nobel seu valorem et XIII placken gemeijn ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Neijnsel datum sexta 

post exaudi. 

 

BP 1182 p 436v 03 vr 06-05-1401. 
†Gerardus van der Bruggen van Bucstel (heeft weduwe:) Elizabeth. 

1. Mechtildis (*) Walterus† Rijt 

a. Johannes 

b. Jutta (*) Petrus Becker 

c. Mechtildis (*)Johannes van Vucht bakker 

d. Walterus. 

2. †Thomas 

a. Margareta (*) Henricus Moelen zvw Johannes 

b. Elizabeth (*) Henricus Mombers 

c. Gerardus. 

3. †Katherina (*) Gerardus† van Berze 

a. Gerardus van Berze 

b. Agnes. 

4. Yda (*)†Albertus zvw Henricus Aelbrechts soen 

a. Heijlwigis (*) Henricus van Tuijftheze 

b. Engbert 

c. Elizabeth 

d. Mechtildis 

e. †Yda (*) Arnoldus van Casteren 

i. Kinderen. 

   Yda (?**) Albertus† zvw Henricus Aben soen 

f. †Gerardus van der Bruggen. 

i. Johannes 

ii. Albertus 

iii. Aleijdis 

5. Heijlwigis† (*)†Henricus Belen soen van Rode 

a. Bela (*) Godefridus van der Aahorst 

b. kinderen, (voor hen en voor zich:) Godefridus van der Aahorst 

6. †Aleijdis (*)†Daniel van den Acker 

a. Lambertus 

b. Johannes 
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c. Engbertus. 

d. Gerardus van den Acker 

e. ?? (?*)†Jacobus zvw Johannes Jordens soen 

i. Daniel 

ii. Petrus 

iii. Aleijdis 

iv. Elizabeth 

v. Maria. 

(A) Mechtildis dvw Gerardus van der Bruggen van Bucstel wv Walterus Rijt, 

haar zoon Johannes, Petrus Becker ev Jutta, en Johannes van Vucht bakker ev 

Mechtildis, dv eerstgenoemde Mechtildis voor 1/6 deel, behorend aan hen en 

Walterus zv eerstgenoemde Mechtildis, (B) Henricus Moelen zvw Johannes ev 

Margareta, Henricus Mombers ev Elizabeth, dvw Thomas zvw voornoemde 

Gerardus van der Bruggen, voor 1/6 deel, behorend aan hen en aan Gerardus 

zvw Thomas zvw Gerardus van Bruggen, (C) Gerardus van Berze zvw Gerardus 

van Berze, door wijlen voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Katherina dvw voornoemde Gerardus van der Bruggen, voor 1/6 deel, behorend 

aan hem en zijn zuster Agnes, (D) Henricus van Tuijftheze ev Heijlwigis dvw 

Albertus zvw Henricus Aelbrechts soen, door wijlen voornoemde Albertus 

verwekt bij zijn vrouw Yda dvw voornoemde Gerardus van der Bruggen, voor 

1/6 deel, (E) Godefridus van der Aahorst ev Bela dvw Henricus Belen soen 

van Rode, door wijlen voornoemde Henricus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus van den Bruggen, voor 1/6 deel, (F) de 

broers Lambertus, Johannes en Engbertus, kvw Daniel van den Acker, door 

wijlen voornoemde Danijel verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis, dvw 

voornoemde Gerardus van der Bruggen, voor 1/6 deel, verkochten aan Jutta 

gnd van den Aker een n-erfcijns van 4 pond geld, uit een b-erfcijns van 5 

pond 12 penning voornoemd geld, welke cijns van 5 pond 12 penning voornoemd 

geld Henricus gnd Ringwils van Eische beloofd had aan Elizabet wv Gerardus 

van der Bruggen van Bucstel, aan haar te betalen zolang ze leeft en na haar 

overlijden aan haar ware erfgenamen, te weten 4 pond die met Lichtmis 

worden betaald, en 21 schelling die met Sint-Jan-Baptist worden betaald, 

gaande uit (1) een stuk heide, in Boxtel, tussen Henricus van Kessel 

enerzijds en kinderen gnd van den Scoet anderzijds, (2) de helft van een 

akker, gnd dat Rot, in Esch, tussen Jutta gnd van Aken enerzijds en 

Katherina gnd van den Zande anderzijds, (3) 1 bunder heide, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Lucel, tussen Arnoldus gnd Vosken enerzijds en voornoemde Jutta 

van den Aker anderzijds. Ze beloofden gescheiden garantie en lasten af te 

handelen, dwz (a) voornoemde Mechtilids dvw Gerardus van der Bruggen, haar 

zoon Johannes, Petrus Becker en Johannes van Vucht, voor hen en voor 

Walterus zv voornoemde Mechtildis, voor 1/6 deel, op alles, (b) Henricus 

Moelen en Henricus Momber, voor zich en voor Gerardus zvw voornoemde Thomas 

zvw Gerardus van der Bruggen, voor 1/6 deel, op alles, (c) Gerardus van 

Berze, voor zich en voor zijn zuster Agnes, voor 1/6 deel, op henzelf en op 

hun goederen, (d) Henricus van Tuijftheze, voor zich, voor voornoemde Yda 

dvw voornoemde Gerardus van der Bruggen, voor Engbert zv voornoemde Yda, 

voor Elizabeth en Mechtildis, dv voornoemde Yda, voor kvw Yda ev Arnoldus 

van Casteren dv!w eerstgenoemde Yda dvw Gerardus van der Bruggen, en voor 

Johannes, Albertus en Aleijdis, kvw Gerardus van der Bruggen zvw Albertus 

zvw Henricus Aben soen, door wijlen voornoemde Albertus verwekt bij !wijlen 

Yda dv eerstgenoemde Gerardus van der Bruggen, op alles, (e) Godefridus van 

der Aahorst voor zich en voor kinderen en erfg vw Henricus Belen soens en 

zijn vrouw Heijlwigis, op hen en op al hun goederen, (f) de broers 

Lambertus, Johannes en Engbertus, kvw voornoemde Daniel van der Acker, voor 

hen en voor hun broer Gerardus van den Acker en voor Daniel, Petrus, 

Aleijdis, Elizabeth en Maria, kvw Jacobus zvw Johannes Jordens soen, voor 

1/6 deel, op hen en al hun goederen. 

 

Mechtilids filia quondam Gerardi van der Bruggen de Bucstel relicta 

quondam Walteri Rijt cum tutore Johannes eius filius Petrus Becker 

maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris (dg: #filie# et Johannes de 

Vucht pistor maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filiarum) #et 
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Johannes de Vucht pistor maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filiarum# primodicte Mechtildis pro una sexta parte #ad ipsos et Walterum 

filium primodicte Mechtildis spectante# (dg: Gerardus filius quondam 

Thome filii) Henricus Moelen filius quondam Johannis maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris Henricus Mombers maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum quondam Thome filii dicti quondam 

Gerardi van der Bruggen pro una 2a sexta parte #ad ipsos et (dg: Thomam) 

Gerardum filium quondam Thome filii quondam Gerardi de Bruggen spectante# 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi de Berze ab eodem quondam 

Gerardo et quondam Katherina sua uxore filia dicti quondam Gerardi van 

der Bruggen pariter genitus pro 3a sexta parte #ad se et ad Agnetem suam 

sororem spectante# Henricus de Tuijftheze maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Alberti (dg: H) filii quondam Henrici 

(dg: van den Cloet) Aelbrechts soen ab eodem quondam Alberto et Yda filia 

dicti quondam Gerardi van der Bruggen pariter genite pro quarta sexta 

parte et Godefridus van der Aahorst maritus et tutor legitimus Bele sue 

uxoris filie quondam Henrici Belen #soen# de Rode ab eodem quondam 

Henrico et quondam Heijlwige sua uxore filia dicti quondam Gerardi van 

den Bruggen pariter genite pro #(dg: una)# quinta sexta parte #ad se# et 

Lambertus Johannes et Engbertus fratres liberi quondam Danielis van den 

Acker ab eodem quondam Danijele et quondam Aleijde sua uxore filia dicti 

quondam Gerardi van der Bruggen pariter geniti (dg: et Danijel filius 

quondam Jacobi filii quondam Johannis Jordens soen) pro ultima sexta 

parte (?dg: X) hereditarium censum quatuor librarum monete de hereditario 

censu quinque librarum #et XII denariorum# dicte monete quem censum 

quinque librarum #et duodecim denariorum# dicte monete Henricus dictus 

Ringwils de Eische promisit Elizabet relicte quondam Gerardi van der 

Bruggen de Bucstel (dg: quod ipse Henricus dab) dare et solvere eidem 

Elizabeth quamdiu vitam gesserit in humanis et post eam veris heredibus 

atque successoribus eiusdem Elizabeth scilicet quatuor libras (dg: here) 

anno quolibet hereditarie purificationis et viginti unum solidos 

nativitatis Johannis baptiste de quadam pecia merice sita in parochia de 

Bucstel inter hereditatem Henrici de Kessel ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum van den Scoet ex alio atque de medietate cuiusdam agri 

dicti communiter dat Rot siti in parochia de Eische inter hereditatem 

Jutte dicte de Aken ex uno et inter hereditatem Katherine dicte van den 

Zande ex alio necnon de quodam bonario merice sito in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Lucel inter hereditatem Arnoldi dicti Vosken ex uno et 

inter hereditatem Jutte dicte van den Aker ex alio prout in litteris 

hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt dicte# Jutte van den Aker 

#supportaverunt# cum litteris et jure occacione promittentes #divisi 

scilicet# antedicti Mechtilids filia quondam Gerardi van der Bruggen 

Johannes eius filius #et# Petrus Becker (dg: et Johannes de Vucht pistor) 

#et Johannes de Vucht# pro se ipsis atque pro Waltero filio eiusdem 

Mechtildis #(dg: et pro Johanne de Vucht pistore indiv)# scilicet pro una 

sexta parte cum tutore indivisi super omnia Henricus Moelen et Henricus 

Momber pro se ipsis et pro Gerardo filio dicti quondam Thome filii 

quondam Gerardi van der Bruggen (dg: et pro) scilicet pro 2a sexta parte 

indivisi super omnia Gerardus de Berze pro se et #pro# Agnete sua sorore 

(dg: super omnia) scilicet pro 3a sexta parte super se et bona sua omnia 

Henricus de Tuijftheze #pro se et# pro dicta Yda filia dicti quondam 

Gerardi van der Bruggen et pro Engberto eiusdem #Yde# filio atque pro 

Elizabeth et Mechtilde filiabus eiusdem Yde necnon pro liberis et 

heredibus (dg: Arnoldi de Casten) quondam Yde uxoris olim Arnoldi de 

Casteren filie olim predicte !quondam Yde filie dicti quondam Gerardi van 

der Bruggen #//{hier BP 1182 p 436v 04 invoegen}# pro (dg: se) quarta 

sexta parte (dg: ind) super omnia Godefridus van der Aahorst pro se et 

quibuscumque liberis et heredibus dictorum quondam Henrici Belen soens et 

Heijlwigis sue uxoris pro (dg: V) quinta sexta parte super se et bona sua 

omnia atque Lambertus Johannes et Engbertus fratres liberi dicti quondam 

Danielis van der Acker pro se ipsis et pro Gerardo van den Acker eorum 
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fratre et pro Daniele Petro Aleijde Elizabeth et Maria liberis quondam 

Jacobi filii quondam Johannis Jordens soen (dg: indivisi super) scilicet 

pro ultima sexta parte primodicti hereditarii census quatuor librarum 

indivisi super se et bona sua omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum (dg: deponere et testes) deponere. Testes Coptiten et 

Neijnsel datum sexta post cantate. 

 

BP 1182 p 436v 04 vr 06-05-1401. 

{Invoegen in BP 1182 p 436v 03}. 

atque pro Johanne Alberto et Aleijde liberis quondam Gerardi (dg: de) 

#van der# Bruggen filii quondam #Alberti filii quondam# Henrici Aben soen 

ab eodem (dg: Alberto) quondam Alberto et !quondam Yda filia primodicti 

Gerardi van der Bruggen pariter geniti. 

 

BP 1182 p 436v 05 vr 06-05-1401. 

Alle voornoemde personen, uitgezonderd Gerardus van Berze droegen over aan 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze een n-erfcijns van 21 schelling 

geld, uit voornoemde erfcijns van 5 pond 12 penning, welke cijns van 5 pond 

12 penning Henricus gnd Ringwils van Eische beloofd had aan Elizabeth wv 

als hierboven. 

 

Dicti omnes ut supra excepto in illis Gerardo de Berze hereditarium 

censum viginti unius solidorum #monete# de predicto hereditario censu 

quinque librarum et duodecim denariorum quem censum quinque librarum et 

duodecim denariorum Henricus dictus Ringwils de Eische promisit Elizabeth 

relicte quondam totum ut in contractu precedente prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Gerardo de Berze filio quondam Gerardi de 

Berze cum litteris et jure occacione promittentes divisi ut in contractu 

precedente excepto dicto Gerardo de Berze. Testes datum supra. 

 

1182 p.437r. 

 sexta post exaudi: vrijdag 20-05-1401. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 21-05-1401. 

 

BP 1182 p 437r 01 vr 20-05-1401. 

Alle voornoemden uitgezonderd voornoemde Gerardus van Berze droegen over 

aan voornoemde Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze een b-erfcijns van 

20 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes linnenklerenwever in 

Den Bosch, over de Korenbrug, tussen huis en erf van Willelmus gnd Donghs 

enerzijds en huis en erf van Hilla gnd Splitafs anderzijds, welke cijns 

Lembekinus gnd Maelghijs gekocht had van Petrus gnd van Bocstel schoenmaker 

en welke cijns (dg: Yda wv voornoemde Lembekinus Maelghijs haar 

vruchtgebruik) Gerardus van der Brugen van Bocstel gekocht had van Henricus 

Maelghijs. 

 

Dicti omnes ut in contractu precedente excepto dicto Gerardo de Berze 

hereditarium censum viginti solidorum solvendum anno quolibet pro una 

medietate in festo nativitatis beati Johannis baptiste et pro reliqua 

medietate nativitatis Domini de domo et area quondam Johannis textoris 

lineorum sita in Busco ultra pontem dictum Corenbrugghe inter domum et 

aream Willelmi dicti Donghs ex uno et (dg: inter) domum et aream Hille 

dicte Splitafs ex alio quem censum Lembekinus dictus Maelghijs erga 

Petrum dictum de Bocstel sutorem emendo acquisierat et (dg: quem de) quem 

(dg: -uo) censum (dg: Yda relicta dicti quondam Lembekini Maelghijs suum 

usufructum Hen) Gerardus van der !Brugen de Bocstel erga Henricum 

Maelghijs emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt 

dicto Gerardo de Berze filio quondam Gerardi de Berze cum litteris (dg: 

et aliis) et jure promittentes divisi prout in contractu precedente. 

Testes Coptiten et Neijnsel datum sexta post exaudi. 
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BP 1182 p 437r 02 vr 20-05-1401. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Henricus gnd Ringwils van 

Eische beloofde aan Elizabeth wv Gerardus van der Bruggen” en Jutta van den 

Aker beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Gerardus van 

Berze zvw Gerardus van Berze. 

 

{Cirkel waarin verticale middellijn en een punt in elke helft}. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus dictus Ringwils de (dg: 

Es) Eische promisit ut debitor principalis Elizabeth relicte quondam 

Gerardi van der Bruggen et Jutta van den Aker cum suo tutore promisit 

super omnia tradere Gerardo de Berze filio quondam Gerardi de Berze ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 437r 03 vr 20-05-1401. 

De broers Willelmus en Johannes van Best, kvw Willelmus gnd Brueder: een 

b-erfcijns van 8 pond geld, uit een b-erfcijns van 12 pond voornoemd geld, 

met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit 3 kamers met ondergrond, in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Gerardus Steenwech enerzijds en het 

stenen huis van Johannes Dicbier, waarin hij woont, anderzijds, welke 

cijns37 van 12 pond voornoemd geld mr Johannes Basijn chirurgijn gekocht had 

van voornoemde Johannes Dicbier, en welke cijns van 8 pond voornoemd geld 

voornoemde broers Willelmus en Johannes van Best verworven hadden van Bodo 

zvw mr Arnoldus van Zanthen chirurgijn {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: J) Willelmus et Johannes de Best fratres liberi (dg: quond) quondam 

Willelmus! dicti Brueder hereditarium censum octo librarum monete ad 

ipsos spectantem de hereditario censu XII librarum dicte monete solvendo 

hereditarie nativitatis (dg: D) beati Johannis baptiste ex tribus cameris 

et earum fundis sitis in Busco ad forum inter hereditatem Gerardi 

Steenwech ex uno et inter (dg: here) domum lapideam Johannis Dicbier (dg: 

ex) in qua ipse moratur ex alio (dg: de quondam) quem censum XII librarum 

dicte monete (dg: dictus quo) magister Johannes Basijn cijrurgicus erga 

dictum Johannem Dicbier emendo acquisierat et quem censum octo librarum 

dicte monete antedicti Willelmus et Johannes de Best fratres erga Bodonem 

filium quondam magistri Arnoldi de Zanthen cijrurgici filii. 

 

BP 1182 p 437r 04 za 21-05-1401. 

Rutgerus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Henricus zvw Petrus van 

Krekelhoven (1) 14 penning cijns, met Sint-Martinus in Haaren, ter plaatse 

gnd Belver, te betalen, gaande uit een hofstad van wijlen Arnoldus van 

Krekelhoven, nu behorend aan voornoemde Henricus van Krekelhoven, in 

Haaren, ter plaatse gnd Belver, (2) 7 penning 1 oirt cijns, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit een hofstad van wijlen Zibbertus gnd Groet 

Zibbe, in Haaren, ter plaatse gnd Belver, welke cijns voornoemde Henricus 

aan voornoemde Rutgerus moet betalen. 

 

Rutgerus Cort et Henricus !filius (dg: viginti denarios et unum oirt 

annui census de) XIIII denarios census quos solvendos se habere dicebant 

hereditarie Martini in parochia de Haren ad locum dictum Belver ex 

domistadio quondam Arnoldi de Krekelhoven nunc ad Henricum filium quondam 

Petri de Krekelhoven spectante #sito in dicta! parochia et loco# atque 

VII denarios et unum oirt dicti census quos solvendos habuerunt 

hereditarie Martini ex quodam domistadio quondam Zibberti dicti Groet 

Zibbe sito in dicta parochia et loco #et quos dictus Henricus prefato 

Rutgero solvere tenetur# ut ipsi dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

de (dg: Kre) Krekelhoven predicto promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Uden et Neijnsel datum 

                         
37 Zie ← BP 1178 f 339r 14 vr 14-01-1390, verkoop van een cijns van 4 pond 

uit deze cijns van 12 pond. 
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in vigilia penthecostes. 

 

BP 1182 p 437r 05 za 21-05-1401. 

Yda wv Henricus van den Broec en haar kinderen Rijcoldus en Danijel 

verkochten aan Jacobus van Berze van der Horst 5 koeien, 4 kalveren, 3 

kalveren gnd twijnterken en 6 bijenkorven met hun bijen, staande op de 

hoeve gnd des Writers Hoeve, in Schijndel. Voornoemde Yda, Rijcoldus en 

Danijel zullen deze beesten en bijen te schattingsrecht van voornoemde 

Johannes van Berze voeden vanaf Sint-Philippus-en-Jacobus over 2 jaar (do 

01-05-1404). Zodra voornoemde Jacobus hiervan 43 Stramprooise gulden of de 

waarde heeft ontvangen zullen de beesten en bijen voor de helft van Jacobus 

zijn en voor de andere helft van Yda, Rijcoldus en Danijel. Voornoemde Yda, 

Rijcoldus en Danijel zullen niets hiervan verkopen zonder instemming van 

voornoemde Jacobus. 

 

Yda relicta quondam Henrici van den Broec Rijcoldus et Danijel eius 

liberi (dg: legitime ve) quinque vaccas et quatuor vitulas atque tres 

vitulas dictos twijnterken necnon sex alvearia dicta ymestoc cum suis 

apibus ad ipsos spectantes et consistentes supra mansum dictum des 

Writers Hoeve situm in parochia de Scijnle ut ipsi dicebant legitime 

vendiderunt Jacobo de Berze van der Horst promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere tali condicione quod 

dicti Yda Rijcoldus et Danijel huiusmodi bestias et apes et inde 

provenienda tenebunt depascent et enutrient a dicto Johanne de Berze a 

festo beatorum Philippi et Jacobi proxime futuro ultra duos annos ad jus 

stabilitionis quod exponetur te schats recht ita videlicet quod (dg: 

quando quando di) cum dictus Jacobus de premissis et inde enutriendis 

perceperit et levaverit quadraginta tres Stramproedsce gulden seu valorem 

extunc huiusmodi bestie et apes et inde provenienda et enutrienda erunt 

mediatim (dg: dictorum) Jacobi et mediatim Yde Rijcoldi et Danijelis hoc 

eciam addito quod Yda Rijcoldus et Danijel de premissis non vendent nec 

alienabunt sine scitu et voluntate Jacobi predicti. Testes (dg: datum 

supra) Uden et Neijnsel datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1182 p 437r 06 za 21-05-1401. 

Voornoemde Yda, Rijcoldus en Danijel beloofden aan voornoemde Jacobus van 

Berze van der Horst 33 Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

Dicti Yda Rijcoldus et Danijel promiserunt indivisi super omnia habita et 

habenda dicto Jacobo de Berze van der Horst XXXIII Stramproedsce gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 437r 07 za 21-05-1401. 

Henricus van Zomeren zvw Petrus van Zomeren verkocht aan Henricus nzvw hr 

Arnoldus van Ghemert priester (1) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Eilde, tussen voornoemde Henricus enerzijds en Johannes van Gale 

anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen Marcelius gnd Zeel van Zomeren 

enerzijds en eerstgenoemd stuk land anderzijds, met een eind strekkend aan 

wijlen Elizabeth Reijneri en met het andere eind aan voornoemde Marcelius 

gnd Zeel van Zomeren, (3) de helft, aan voornoemde Henricus van Zomeren 

behorend, in een kamp met zijn houtwas, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen wijlen Elizabet Reijneri enerzijds en Jordanus van Herende 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Marcelius gnd Zeel en met 

het andere eind aan voornoemde Marcelius Zeel en Henricus van Zomeren, van 

welk kamp met de houtwas de andere helft behoort aan voornoemde Marcelius 

Zeel van Zoemeren, (4) 2 strepen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen Jordanus van Herende enerzijds en voornoemde Marcelius Zeel 

anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Deenkinus Emmen soen en met het 
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andere eind aan voornoemd kamp. 

 

Henricus de Zomeren filius quondam Petri de Zomeren peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Eilde inter hereditatem eiusdem 

Henrici ex uno et inter hereditatem Johannis de Gale ex alio atque peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem Marcelii dicti Zeel van Zomeren ex 

uno et inter primodictam peciam terre ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem quondam Elizabeth #Reijneri# et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Marcelii Zeel (dg: vocati) de Zomeren vocati atque (dg: 

pe) medietatem ad dictum Henricum de Zomeren spectantem in quodam campo 

#cum sua lignicrescentia# sito in parochia de Scijnle in dicto loco Eilde 

vocato inter hereditatem quondam Elizabet Reijneri ex uno et inter 

hereditatem Jordani de Herende ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem dicti Marcelii Zeel vocati et cum reliquo fine !et cum 

reliquo fine ad hereditates eiusdem Marcelii Zeel et (dg: ad) Henrici de 

Zomeren predictorum (dg: atque du) et de quo campo cum sua lignicrecentia 

reliqua medietas spectat ad dictum Marcelium Zeel de Zoeneren! necnon 

duas strepas terre sitas in dictis parochia (dg: inter) et loco inter 

hereditatem (dg: -s) Jordani van Herende ex uno et inter hereditatem 

dicti Marcelii Zeel ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

liberorum quondam Deenkini Emmen soen et cum reliquo fine ad dictum 

campum ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio naturali domini 

quondam Arnoldi de Ghemert presbitri promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes. 

 

BP 1182 p 437r 08 za 21-05-1401. 

Rutgerus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Henricus zvw Petrus van 

Krekelhoven (1) 14 penning cijns, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

een hofstad van wijlen Arnoldus van Krekelhoven, nu behorend aan voornoemde 

Henricus zvw Petrus van Krekelhoven, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

(2) 7 penning 1 oirt cijns, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een 

hofstad van wijlen Zibbertus gnd Groet Zibbe, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, welke 14 penning en 7 penning 1 oirt voornoemde Henricus zvw 

Petrus van Krekelhoven moet betalen aan voornoemde Rutgerus {doorgehaald 

contract38}. 

 

Rutgerus Cort et Henricus eius filius XIIII denarios census quos 

solvendos habuerunt hereditarie Martini ex domistadio quondam Arnoldi de 

Krekelhoven nunc ad Henricum filium quondam Petri de Krekelhoven 

spectante sito in parochia de Haren ad locum dictum Beilver atque VII 

denarios et unum oirt dicti census quos ipsi solvendos habuerunt 

#hereditarie# in festo Martini ex quodam domistadio quondam Zibberti 

dicti Groet Zibbe sito in dictis parochia et loco et quos XIIII denarios 

et VII denarios et unum oirt dicti census prefatus Henricus filius dicti 

quondam Petri de Krekelhoven dicto Rutgero solvere ?promittens tenetur ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Henrico filio quondam Petri de 

Krekelhoven promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Neijnsel datum in vigilia 

penthecostes. 

 

1182 p.438v. 

 tercia post penthecostes: dinsdag 24-05-1401. 

 quarta post penthecostes: woensdag 25-05-1401. 

 quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1401. 

 

BP 1182 p 438v 01 di 24-05-1401. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze beloofde aan Ghibo Jacops soen 

17½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

                         
38 Zie → BP 1182 p 437r 08 za 21-05-1401: hetzelfde contract. 
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betalen. 

 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi de Berze promisit super omnia 

Ghiboni Jacops soen XVII et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et 

Neijnsel datum 3a post penthecostes. 

 

BP 1182 p 438v 02 wo 25-05-1401. 

Nijcholaus gnd Ruijssche ev Elizabeth, en Hugo Claes soen ev Katherina, dvw 

Willelmus Wijn Penninc alias gnd van Lent, verkochten aan Heijmericus zvw 

Laurencius gnd die Hollander alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Willelmus Wijn Penninc en zijn vrouw Yda, ouders 

van voornoemde Elizabeth en Katherina, gelegen onder Oss en Lithoijen. 

 

Nijcholaus dictus Ruijssche maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris (dg: filie quondam Willelmi dicti Wijn Pennings alias dicti de 

Lent) et Hugo Claes soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filiarum quondam Willelmi (dg: p) Wijn Penninc alias dicti de Lent omnia 

et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: s) eis et 

dictis suis (dg: su) uxoribus (dg: omnia bona mobilia et immobilia) de 

(dg: d) morte dicti quondam Willelmi Wijn Penninc et Yde sue uxoris 

parentum olim dictarum Elizabeth et Katherine successione advoluta 

quocumque locorum infra parochias de Os et de Lijttoijen consistentia 

sive sita hereditarie vendiderunt Heijmerico filio quondam (dg: L) 

Laurencii dicti die Hollander promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Jorden et 

Neijnsel datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 438v 03 wo 25-05-1401. 

Voornoemde Heijmericus beloofde aan voornoemde Nijcholaus en Hugo 27 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen op straffe van 15 nieuwe Gelderse gulden. 

 

Dictus Heijmericus promisit super habita et habenda dictis Nijcholao et 

(dg: Hu) Hugoni seu eorum alteri XXVII novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos (dg: X) sub pena XV 

novorum Gelre gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 438v 04 wo 25-05-1401. 

Henricus van Beke zv Nijcholaus Oemkens soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus de Beke filius (dg: quond) Nijcholai Oemkens soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 438v 05 do 26-05-1401. 

Henricus zvw Rutgherus van Erpe, voor zich en voor erfg vw voornoemde 

Rutgherus, verklaarde ontvangen te hebben van Theodericus Rover zvw hr 

Emondus Rover ridder alle kleinodiën, huisraad, gebruiksvoorwerpen en 

zilveren vazen, die aan wijlen voornoemde Rutgherus gekomen waren na 

overlijden van jkvr Elizabeth dvw Leonius van Keeldonc ev voornoemde 

Theodericus. 

 

Henricus filius quondam Rutgheri de Erpe pro se et pro quibuscumque 

heredibus dicti quondam Rutgheri palam recognoverunt sibi per Theodericum 

Rover filium domini quondam Emondi Rover #militis# fore satisfactum ab 

omnibus et singulis clenociis domiciliis et utencilibus #et vasis 

argenteis# que dicto quondam Rutghero de morte quondam domicelle 

Elizabeth filie (dg: di) quondam Leonii de Keeldonc uxoris olim dicti 

Theoderici fuerant advoluta clamans inde quitum promittens super omnia 

(dg: quod) quod ipse dictum Theodericum et eius bona (dg: al do) ab 
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impeticione sibi de premissis (dg: fi) fienda indempnem servabit. Testes 

Bruheze et Neijnsel datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 438v 06 do 26-05-1401. 

Bruijstinus van den Scoetacker zvw Yseboldus van den Scoetacker droeg over 

aan Johannes van Heirzel zvw Johannes van Heirzel (1) een b-erfcijns van 4 

oude groten en een b-erfcijns van 4 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Zegherus van Vlierden beloofd had aan Johannes gnd 

Scillinc, op de zondag na Allerheiligen op het onderpand te leveren, gaande 

uit (1a) 4 bunder beemd of eusel, in Deurne, tussen de villa van Deurne en 

de plaats gnd Vlierden, tussen Zegherus van Vlierden en Godefridus van den 

Hoevel enerzijds en heideland van voornoemde Johannes Scillinc anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Godefridus van den Hoevel en met het 

andere eind aan voornoemde Johannes Scillinc, (2) een b-erfcijns van 2 oude 

groten en een b-erfcijns van 2 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Marcelius nzv Marcelius gnd Zijsken en Gerardus gnd 

die Spilmaker van Vlierden beloofd hadden aan voornoemde Johannes Scillinc, 

op de zondag na Allerheiligen op het onderpand te leveren, gaande uit (2) 2 

bunder beemd of eusel, in Deurne, tussen de villa van Deurne en de plaats 

gnd Vlierden, tussen Henricus Stakenborch van Beirgulen enerzijds en de 

dijk van het wiel aldaar anderzijds, met een eind strekkend aan Godefridus 

van den Hoevel en met het andere eind aan voornoemde Johannes Scillinc, (3) 

een b-erfcijns van 2 oude groten en een b-erfcijns van 2 Hollandse gulden 

of ander paijment van dezelfde waarde, die Henricus gnd Stakenborch van 

Beirgulen beloofd had aan voornoemde Johannes Scillinc, op de zondag na 

Allerheiligen op het onderpand te leveren, gaande uit (3a) 2 bunder beemd 

of eusel, aldaar, tussen Marcelius nzv Marcelius gnd Zijsken en Gerardus 

Spilmakers van Vlierden enerzijds en Godefridus van den Hoevel anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Johannes Scillinc en met het andere 

eind aan voornoemde Godefridus van den Hoevel, (4) een b-erfcijns van 2 

oude groten en een b-erfcijns van 2 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Godefridus van den Hoevel beloofd had aan voornoemde 

Johannes Scillinc, op de zondag na Allerheiligen op het onderpand te 

leveren, gaande uit (4a) 2 bunder beemd of eusel, aldaar, tussen Zegerus 

van Vlierden enerzijds en Henricus van Stakenborch van Beirgulen 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes Scillinc en met 

het andere eind aan voornoemde Godefridus van den Hoevel, al welke cijnzen 

voornoemde Bruijstinus gekocht had van voornoemde Johannes Scillinc van 

Helmont, waarbij voornoemde Johannes Scillinc voor de betaling van deze 

cijnzen tevens tot onderpand had gesteld (b) een erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Helmond, gaande uit de goederen gnd ter Heijden, behorend aan 

voornoemde Johannes Scillinc, gelegen in Helmond. Met achterstallige 

termijnen van 1 jaar. 

 

Bruijstinus van den Scoetacker filius quondam Yseboldi van den Scoetacker 

hereditarium censum quatuor grossorum antiquorum et annuum et 

hereditarium censum quatuor aureorum florenorum communiter gulden 

vocatorum monete Hollandie boni auri et iusti ponderis seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris quos Zegherus de Vlierden promisit se daturum 

et soluturum Johanni dicto Scillinc hereditarie in die dominica post 

festum omnium sanctorum et supra hereditates infrascriptas tradendos et 

deliberandos ex quatuor bonariis prati seu pascue dicte eeusel sitis in 

parochia de Doerne inter villam de Doerne et inter locum dictum Vlierden 

inter hereditatem Zegheri de Vlierden et hereditatem Godefridi van den 

Hoevel ex uno et inter (dg: hereditatem) terram mericalem dicti Johannis 

Scillinc ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Godefridi 

van den Hoevel et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis Scillinc 

atque hereditarium censum duorum grossorum antiquorum atque hereditarium 

censum duorum (dg: florenorum) aureorum florenorum communiter gulden 

vocatorum monete Hollandie boni auri et iusti ponderis seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris quos Marcelius filius naturalis Marcelii dicti 
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Zijsken et Gerardus dictus die Spilmaker de Vlierden promiserant se 

daturos et soluturos dicto Johanni Scillinc anno quolibet termino 

solucionis predicto et supra hereditates infrascriptas tradendos et 

deliberandos ex duobus bonariis prati seu pascue dicte eeusel sitis in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici Stakenborch de 

Beirgulen ex uno et inter aggerem vinarii ibidem ex alio tendentibus cum 

uno fine ad hereditatem Godefridi van den Hoevel et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Johannis Scillinc item hereditarium censum duorum 

grossorum antiquorum atque hereditarium censum duorum aureorum florenorum 

communiter gulden vocatorum monete Hollandie boni auri et iusti ponderis 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris quos Henricus dictus Stakenborch 

de Beirgulen promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Scillinc 

hereditarie termino solucionis predicto et supra hereditates 

infrascriptas tradendos et deliberandos ex duobus bonariis prati seu 

pascue dicte eeusel sitis ibidem inter hereditatem Marcelii filii 

naturalis Marcelii dicti Zijsken et Gerardi Spilmakers de Vlierden ex uno 

et inter hereditatem Godefridi van den Hoevel ex alio tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem dicti Johannis Scillinc et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Godefridi van den Hoevel necnon annuum et hereditarium 

censum duorum grossorum antiquorum atque annuum et hereditarium censum 

duorum aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quos 

Godefridus van den Hoevel promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

Scillinc hereditarie termino solucionis predicto et supra hereditates 

infrascriptas tradendos et deliberandos ex duobus bonariis prati seu 

pascue (dg: dicte eeusel) sitis ibidem inter hereditatem Zegeri de 

Vlierden ex uno et inter hereditatem Henrici de Stakenborch de Beirgulen 

ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis Scillinc 

et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Godefridi van den Hoevel quos 

omnes census predictos prenominatus Bruijstinus erga prefatum Johannem 

Scillinc de Helmont emendo acquisierat (dg: prout in litteris hereditarie 

supportavit) atque ex hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

(dg: rec) mensure de Helmont solvenda et recipienda hereditarie de et ex 

bonis dictis ter Heijden ad dictum Johannem Scillinc spectantibus sitis 

in parochia de Helmont atque ex attinentiiis eorundem bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quam paccionem 

quatuor modiorum siliginis iamdictam prenominatus Johannes Scillinc (dg: 

ad) simul cum supradictis hereditatibus pro solucione dictorum 

hereditariorum censuum dicto Bruijstino ad pignus imposuerat et jure 

hereditario (dg: fim) firmiter obligaverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Heirzel filio quondam Johannis de Heirzel cum 

litteris et (dg: jure al) et jure et arrestadiis unius anni promittens 

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

Bruheze et Neijnsel datum quinta post penthecostes. 

 

1182 p.439r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1401. 

 

BP 1182 p 439r 01 do 26-05-1401. 

Johannes van Herzel zvw Johannes van Herzel verkocht aan Bruijstinus van 

den Scoetacker zvw Yseboldus van den Scoetacker een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een 

huis en tuin in Helmond, tussen Hermannus van Stipdonc enerzijds en 

Johannes gnd Scoutken anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde 

Bruijstinus of aan Roverus Boest. 

 

Johannes de Herzel filius quondam Johannis de Herzel hereditarie vendidit 

Bruijstino van den Scoetacker filio quondam Yseboldi van den Scoetacker 

hereditariam (dg: j) paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Helmont #tradendam# ex 

domo et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de Helmont inter 
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hereditatem Hermanni de Stipdonc ex uno et inter hereditatem Johannis 

(dg: Sc) dicti Scoutken ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Bruheze et Neijnsel datum quinta post penthecostes. Tradetur 

littera dicto Bruijstino vel Rovero Boest. 

 

BP 1182 p 439r 02 do 26-05-1401. 

Hr Leonius van Risingen priester verklaarde ontvangen te hebben van 

Heijlwigis wv Arnoldus Stamelart van Spanct {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Leonius de Risingen (dg: canonicus) presbiter palam recognovit 

sibi per Heijlwigem relictam quondam Arnoldi Stamelart de Spanct plenarie 

fore satisfactum (dg: duo) d. 

 

BP 1182 p 439r 03 do 26-05-1401. 

Lambertus van der Ynden droeg over aan Heijlwigis wv Arnoldus Stamelart van 

Spanct geheel de oogst van alle granen op alle erfgoederen van !wijlen 

voornoemde Lambertus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Neijnsel. 

Voornoemde Lambertus beloofde voornoemde oogst op verzoek van voornoemde 

Heijlwigis en hr Leonius van Risingen priester te maaien en te snijden en 

af te voeren naar een huis in Sint-Oedenrode, door voornoemde Heijlwigis en 

hr Leonius aan te wijzen, en de oogst te dorsen. Het koren zal hij naar Den 

Bosch vervoeren, op een zolder, door voornoemde Heijlwigis en hr Leonius 

aan te wijzen. 

 

Lambertus van der Ynden #omnes# fructus et proventus dictos scharen 

omnium bladorum consistentium supra omnes hereditates dicti !quondam 

Lamberti sitas in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Neijnsel ut 

dicebat supportavit Heijlwigi relicte quondam Arnoldi Stamelart de Spanct 

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

deponere promisit insuper (dg: s) dictus Lambertus super omnia quod ipse 

dictos fructus et proventus ad requestam dicte Heijlwigis et domini 

Leonii de Risingen presbitri seu alterius eorum (dg: de) met-(dg: t)-et 

et secabit et extunc ad requestam eorundem Heijlwigis et domini Leonii 

sue eorum alterius (dg: dedet) deducet in domo sita in parochia de Rode 

(dg: s) dicto Lamberto a dictis Heijlwige et domino Leonio seu eorum 

altero assignanda et huiusmodi fructus et proventus ad requestam dictorum 

Heijlwigis et domini Leonii seu eorum altero triturabit et blada exinde 

provenienda ad requestam eorundem dictorum Heijlwigis et domini Leonii 

seu alterius eorundem deducet et deliberabit in oppido de Busco supra 

unum solarium ibidem dicto Lamberto a dictis Heijlwige et domino Leonio 

seu eorum altero assignandum ad opus scilicet dicte Heijlwigis. Testes 

(dg: d) Bruheze et (dg: Jod) Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 439r 04 do 26-05-1401. 

Herbertus gnd Hepken zvw Johannes gnd Matheus soen van Nederwetten droeg 

over aan Johannes Danels soen van Nederwetten de helft van een beemd, gnd 

die Coppel, in Nederwetten, tussen Johannes Reijners soen enerzijds en 

Johannes zv Truda van der Straten anderzijds, te weten de helft naast Hilla 

gnd Leuwen, met recht van weg over de andere helft van de beemd, welke 

eerstgenoemde helft met recht van weg voornoemde Herbertus in pacht 

verkregen had van Matheus zv Henricus van den Loeken, belast met cijns en 

pacht in de brief vermeld. 

 

Herbertus dictus Hepken filius quondam Johannis dicti Matheus soen de 

Nederwetten medietatem cuiusdam prati dicti die Coppel siti in parochia 

de Nederwetten inter hereditatem Johannis Reijners soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Trude van der Straten ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue juxta hereditatem Hille dicte (dg: Lee) 

Leuwen cum via spectante ad dictam medietatem in reliqua medietate dicti 

prati quam (dg: q) medietatem cum dicta via dictus Herbertus erga Matheum 
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filium Henrici van den Loeken ad pactum acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni (dg: Danel) Danels soen de Nederwetten 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censu et paccione in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 439r 05 do 26-05-1401. 

Zeghewigis dvw Johannes Ver Delijen soen gaf uit aan Denkinus zvw Denkinus 

Fijen soen ¾ deel in een kamp, in Veghel, tussen erfgoed behorend aan de 

H.Geest in Veghel enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het ¾ 

deel richting het erfgoed van de H.Geest, het huis dat op dit ¾ deel staat, 

en haar overige goederen; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit 

gaan en thans voor een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, met 

Lichtmis in Veghel te leveren {niet afgewerkt contract}. 

 

Zeghewigis filia quondam Johannis (dg: van de) Ver Delijen soen cum 

tutore tres quartas partes ad se spectantes in (dg: pecia terre domo et) 

quodam campo sito in parochia de Vechel inter hereditatem spectantem ad 

mensam sancti spiritus in Vechel ex uno et inter (dg: h) communem plateam 

ex alio scilicet illas tres quartas partes que site! versus dictam 

hereditatem dicte mense sancti spiritus atque domum supra (dg: sup) 

dictas tres quartas partes consistentem ut dicebat (dg: hereditarie 

vendidit Denke Den dedit ad hereditarium pactum) atque cetera sua bona 

quecumque dedit ad hereditarium pactum Denkino filio quondam Denkini 

Fijen soen ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus (dg: exinde) 

exinde solvendis dandis etc atque pro vitali pensione unius modii 

siliginis mensure de Vechel danda sibi ab alio anno quolibet ad vitam 

dicte Zeghewigis et non ultra purificationis et in Vechel tradenda ex 

premissis promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: promisit super habita) ex 

premissis et aliis suis bonis habitis et habendis qu. 

 

BP 1182 p 439r 06 do 26-05-1401. 

Theodericus Writer van Vechel en Lucas van Scijnle nzvw hr Leonius van 

Scijnle beloofden aan Gerardus die Wilde 40 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Hemelvaart (ma 15-08-1401), 50 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus (vr 11-11-1401) en 50 nieuwe Gelderse gulden39 of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1402) te betalen. 

 

Theodericus Writer de Vechel et Lucas de Scijnle filius naturalis domini 

quondam Leonii de Scijnle promiserunt indivisi super omnia (dg: Al) 

Gerardo die (dg: We) Wilde XL novos Gelre! seu valorem ad (dg: 

purificationis proxime futurum et) festum (dg: pur) assumptionis ?!beate 

et quinquaginta novos Gelre gulden seu valorem ad festum beati Martini 

atque quinquaginta novos Gelre gulden seu valorem (dg: //) ad festum 

pasche proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Coptiten datum 

quinta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 439r 07 do 26-05-1401. 

De eerste beloofde voornoemde Lucas schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit super (dg: ..) habita et habenda dictum Lucam indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 439r 08 do 26-05-1401. 

De broers Johannes en Willelmus, kvw Johannes van der Haghe, beloofden aan 

Elizabeth wv Godescalcus van Dijnther 24 mud rogge, Bossche maat, met 

                         
39 Zie → BP 1183 f 103v 07 ma 12-03-1403, overdracht van een van de twee 

schuldbekentenissen van 50 nieuwe Gelre gulden. 
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Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes et Willelmus fratres liberi quondam Johannis van der Haghe 

promiserunt domicelle (dg: Katherine filie Johannis de Ghem) #Elizabeth# 

relicte quondam Godescalci de Dijnther XXIIII modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos etc. Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 439r 09 do 26-05-1401. 

Henricus die Cruder van Doerne verkocht aan Petrus Ketelbueter een huis, 

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

Petrus Ketelbueter enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Petrus en met het andere eind aan de gemeint, 

belast met de grondcijns. 

 

Henricus die Cruder de Doerne domum et ortum et hereditates sibi 

adiacentes dictos ter Locht sitos in parochia de Doerne inter hereditatem 

Petri Ketelbueter ex uno et inter communitatem ex alio tendentes cum uno 

fine ad hereditatem dicti Petri et cum reliquo fine ad communitatem ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Petro Ketelbueter promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes Jorden et Coptiten datum quinta post 

penthecostes. 

 

1182 p.440v. 

 anno CCCCI in crastino Urbani: donderdag 26-05-1401. 

 sexta post misericordiam: vrijdag 22-04-1401. 

 

BP 1182 p 440v 01 do 26-05-1401. 

Henricus zvw Godefridus Balijart droeg over aan Godefridus zv Sijmon van 

Bruggen de helft van een kamp, 2 morgen groot, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd die Cleijn Kackonij, tussen kinderen gnd Clijngen Kijnderen enerzijds 

en een steeg gnd die Polredijc anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemde kinderen gnd Clijngen Kijnderen, welke helft aan hem was 

verkocht door Rijkelindis wv voornoemde Godefridus en haar kinderen 

Willelmus, Herburgis, Gertruda en Mechtildis. 

 

-. 

Henricus filius quondam Godefridi Balijart medietatem cuiusdam campi duo 

jugera continentis siti in parochia de Lijttoijen in loco dicto die 

Cleijn Kackonij inter hereditatem liberorum dictorum Clijngen Kijnderen 

ex uno et inter stegam dictam die (dg: Pold) Polredijc ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est versus dictam hereditatem dictorum 

liberorum Clijngen Kijnderen vocatorum venditam sibi a Rijkelinde relicta 

dicti quondam Godefridi Willelmo Herburge Gertrude et Mechtilde liberis 

dicte Rijkelindis prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido 

filio Sijmonis de Bruggen cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. T. 

 

BP 1182 p 440v 02 do 26-05-1401. 

En erfg vw Godefridus Balijart kunnen, tbv zichzelf, de helft altijd 

terugkopen op Sint-Petrus-Stoel, of 15 dagen ervoor of erna, met 10 oude 

schilden of de waarde. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, mr Johannes van Best, Roverus Boest en Gerardus Vrieze. Mogelijk 

op het moment dat de volle maan half boven de horizon was. 

 

Et heredes quondam Godefridi (dg: posui) Balijart vel eorum alter 

poterint redimere ad opus eorum ?tempore in perpetuum dum eis placuerit 

in festo Petri ad cathedram #seu per quindenam ante vel per quindenam 

postea# cum decem aude scilde vel valorem. Acta in camera presentibus 

dictis scabinis magistro Johanne de Best Rovero Boest Gerardo Vrieze 
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datum anno CCCCI hora pelte40 in crastino Urbani. 

 

BP 1182 p 440v 03 do 26-05-1401. 

Wellinus Roveri verhuurde aan Johannes gnd Lombart twee watermolens (in dit 

contract deels ook in enkelvoud) van voornoemde Wellinus, gnd ter Borch, in 

Oisterwijk, met rechten en toebehoren, voor een periode van een jaar, 

ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 22-05-1401), voor 75 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde voor 2/3 deel te betalen met Kerstmis 

(zo 25-12-1401) en voor het resterende 1/3 deel met Pasen aanstaande (zo 

26-03-1402). Voor het onderhoud van de dijken mag Johannes uitsluitend 

aarde gebruiken uit de sloten. Johannes zal de dijken achterlaten zoals hij 

ze nu aantrof. Johannes zal de molen te molenaarsrecht achterlaten zoals 

hij die nu aantrof, uitgezonderd slijtage. Zou er iets gerepareerd of 

gebouwd moeten worden dat, per keer, hoogstens 5 schelling gemeen geld 

kost, dan zal Johannes dat zelf doen; kost het, per keer, meer dan 5 

schelling gemeen paijment, dan moet Wellinus het doen. Zou de molen door 

onachtzaamheid van Johannes teloorgaan of verwaarloosd worden, dan zal 

Johannes dit aan Wellinus vergoeden. De huurder en met het zijn vader 

Henricus Lombart, Henricus Lombart zv voornoemde Henricus Lombard, Henricus 

Kemmer en Johannes van der Vriesdonc beloofden voornoemde 75 Hollandse 

gulden te betalen en voornoemde voorwaarden na te komen. Johannes betaalde 

(zijn brief). 

 

Solvit Johannes. 

Wellinus Roveri #duos# molendinos aquatiles dicti Wellini dictos ter 

Borch sitos in parochia de Oesterwijc cum suis juribus et attinentiis ut 

dicebat locavit Johanni dicto Lombart (dg: ..) ab eodem ad spacium unius 

anni post festum penthecostes proxime preteritum sine medio sequentis 

possidendos pro LXXV Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem 

dandis sibi ab alio (dg: mediatim) pro una (dg: tercia parte mediatim) 

#duabus terciis partibus# nativitatis Domini et (dg: pro reliquis duabus 

terciis partibus) #pro reliqua tercia parte# in festo pasche proxime 

futuro tali annexa condicione quod dictus Johannes ad aggerandum aggeres 

ad dictos molendinos spectantes non sumet aliquas terras de (dg: ad) 
!supra hereditates dicti Wellini nisi solummodo ex fossatis dicti Wellini 

ex quibus fossatis dictus Johannes poterit terras sumere ad aggerandum 

aggeres predictos item quod dictus (dg: A) Johannes relinquet dictum 

aggeres (verbeterd uit: aggerem) in tam bona disposicione in quali dictus 

Johannes huiusmodi aggeres (dg: in nuc) nunc inveniet item quod dictus 

Johannes (dg: dictus) dictum molendinum cum suis attinentiis tam bonum 

relinquet (dg: ad) in exitum dicti anni ad jus (dg: paccionarii) 

#molendinarii# sicut ipse Johannes dictum molendinum cum suis attinentiis 

in introitu dicti anni inveit! contritione dicta theutonice versliten 

excepta item si dictis molendinis cum suis atinentiis aliquid fuerit 

reparandum vel edificandum dicto anno durante hoc dictus Johannes 

edificabit et reparabit sub suis expensis in quantum hoc fieri poterit 

qualibet (dg: cum) vice cum quinque solidis communis pagamenti sed 

quicquid in dictis molendinis cum suis attinentiis quali! vice fuerit 

edificandum vel reparandi! quod #quali! vice# non fieri poterit cum 

quinque solidis communis pagamenti hoc dictus Wellinus edificare et 

reparare tenebitur sub propriis laboribus et expensis dicti Wellini item 

si dictum molendinum per negligenciam dicti Johannis annullari vel 
!negligi contingat dicto anno durante hoc dictus Johannes antedicto 

Wellino !recupare tenebitur quod exponetur oprichten et secundum istas 

condiciones promisit super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

dicto spacio pendente et alter !cum eo Henricus Lombart eius pater et 

                         
40 In 1401 viel Pasen op 3 april. De terminus (volle maan) was berekend op 1 

april. Dan is de tweede hierop volgende (berekende) volle maan 59 dagen 

later: op 30 mei. In werkelijkheid viel de nieuwe maan ongeveer 3 dagen 

eerder: circa 27 mei. 
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Henricus Lombart filius !eius eiusdem Henrici Lombard et Henricus Kemmer 

et Johannes van der Vriesdonc !indivisi super habita et habenda se 

daturos et soluturos predictos LXXV Hollant gulden et dictas condiciones 

adimplere. Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 440v 04 do 26-05-1401. 

Voornoemde Johannes Lombard droeg voornoemde huur over aan zijn vader 

Henricus Lombard, Henricus Lombard zv voornoemde Henricus Lombard, Henricus 

Kemmer en Johannes van der Vriesdonc. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Lombard dictam locacionem supportavit Henrico Lombard 

#suo patri# Henrico Lombard (dg: eius) filio #eiusdem Henrici Lombard# 

Henrico Kemmer et Johanni van der Vriesdonc promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis pecunia et 

condicionibus in dictis litteris contentis. Testes Jorden et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1182 p 440v 05 do 26-05-1401. 

Ghiselbertus zvw Ghiselbertus Jans soen, zijn broer Amelius en Zanderus 

Henrics soen beloofden aan Gerardus Vrieze zvw Godefridus van Weert 12 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Severinus aanstaande (zo 23-10-1401) 

te betalen. 

 

Ghiselbertus filius quondam Ghiselberti Jans soen et Amelius eius frater 

et Zanderus Henrics soen promiserunt indivisi super omnia Gerardo Vrieze 

filio quondam Godefridi de Weert (dg: XII) XII Hollant gulden seu valorem 

ad festum Severini proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 440v 06 do 26-05-1401. 

Hermannus Loden soen en Johannes Molle beloofden aan Johannes gnd 

Tijmmerman, tbv Antonius van Monte Fia etc, 64 oude Franse schilden met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1401; 5+25=30 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Hermannus Loden soen et Johannes Molle promiserunt (dg: And) Johanni 

dicto Tijmmerman ad opus Antonii de Monte Fia etc LXIIII aude scilde 

Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 440v 07 vr 22-04-1401. 

Henricus zv Mathijas van Orthen droeg over aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini, tbv Petrus Witmeri, al zijn wijnen in Den Bosch. 

 

Henricus filius Mathije de Orthen omnia sua vina infra opidum de Busco 

consistentia ut dicebat supportavit Jordano filio Arnoldi Tielkini ad 

opus Petri Witmeri promittens super omnia ratam servare et (dg: 

obligationem ex p). Testes Uden Goeswinus et Neijnsel datum sexta post 

miam. 

 

1182 p.441r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1401. 

 in die beate Agnetis: zondag 21-01-1403. 

 

BP 1182 p 441r 01 do 26-05-1401. 

Henricus gnd Sceenken zvw Arnoldus gnd Sceenken droeg over aan Jacobus van 

den Steenhuze zvw Henricus van den Steenhuze een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, op Palmzondag te leveren, gaande uit (1) een stuk 

beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Nuwe Beemt, tussen Petrus 

Goeswijns soen van Vucht enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 
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eind strekkend aan wijlen Nijcholaus gnd Broedeken, (2) 1 dagmaat beemd van 

voornoemde Petrus, naast voornoemd stuk beemd gelegen, welke pacht Henricus 

Sceenken gekocht had van voornoemde Petrus Goeswijns soen. 

 

Henricus dictus Sceenken filius quondam Arnoldi dicti Sceenken 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in dominica palmarum de et ex pecia prati sita in parochia de 

Vucht sancti Petri in loco dicto die Nuwe Beemt inter hereditatem (dg: 

dicti) Petri Goeswijns soen de Vucht ex uno et inter communem plateam ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem quondam Nijcholai dicti 

Broedeken atque de et ex diurnata prati dicti Petri sita contigue iuxta 

dictam peciam prati quam paccionem dictus Henricus Sceenken erga dictum 

Petri! Goeswijns soen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Jacobo van den Steenhuze filio quondam Henrici van den 

Steenhuze cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Coptiten datum 

quinta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 441r 02 do 26-05-1401. 

Theodericus en Bertha, kvw Theodericus gnd van Halle, droegen over aan 

Anselmus zv Johannes gnd die Jonghe (1) een erfgoed dat was van wijlen 

Elizabeth van Zonne, in Herpen, in Velpe, tussen het gebied van Kuijc 

enerzijds en de gemeint van Velpe en erfgoed behorend aan Henricus zvw 

Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel, dat Theodericus van Scoer bezat, 

anderzijds, (2) een stuk heide, gnd een heijtgeslach, bij eerstgenoemd 

erfgoed behorend, in Herpen, te weten het stuk heide dat behoort aan 

voornoemde Henricus zvw Gerardus van Eijcke, gelegen richting tEsscharen, 

welk erfgoed en stuk heide wijlen voornoemde Theodericus van Halle in pacht 

verkregen had van voornoemde Henricus zvw Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel, voor de cijnzen gnd onraad die eruit gaan en een b-erfpacht van 4 

mud rogge, Bossche maat, en van welk erfgoed en stuk heide Katherina wv 

voornoemde Theodericus van Halle haar vruchtgebruik had overgedragen aan 

voornoemde Anselmus zv Johannes gnd die Jonghe, tbv haar voornoemde 

kinderen Theodericus en Bertha, belast met voornoemde pacht in de brief 

vermeld. 

 

Solvit. 

Theodericus et Bertha liberi quondam Theoderici dicti de Halle cum tutore 

quandam hereditatem que fuerat quondam Elizabeth de Zonne sitam in 

territorio de (dg: Herp) Herpen in parochia de Velpe inter territorium de 

Kuijc ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem de Velpe et 

hereditatem ad Henricum filium quondam Gerardi de Eijcke filii quondam 

Henrici Posteel spectantem quam Theodericus van Scoer possidere consuevit 

ex alio atque quandam peciam merice dictam communiter een heijt gheslach 

ad primodictam hereditatem spectantem sitam in dicto (dg: territorio) 

territorio de Herpen scilicet illam peciam merice een heijt geslacht 

vocatam que spectat ad (dg: primodictum He) dictum Henricum filium 

quondam Gerardi de Eijcke et que sita est versus tEsscharen quas 

hereditatem et peciam (dg: p) merice dictus quondam Theodericus de Halle 

erga dictum Henricum filium quondam Gerardi de (dg: Eijcke) Eijcke filii 

quondam Henrici Posteel ad pactum acquisierat prout in litteris scilicet 

pro #censibus# oneribus dictis onraet ex dicta (dg: pecia) hereditate et 

pecia merice annuatim solvendis et pro hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco prout in litteris (dg: here) et de 

quibus hereditate et pecia merice Katherina relicta dicti quondam 

Theoderici de Halle (dg: erga) suum usufructum quem habuit in eisdem (dg: 

supportavit dictis Theoderici) Anselmo filio Johannis dicti die Jonghe ad 

opus supradictorum Theoderici et Berthe #suorum liberorum# supportaverat 

prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto Anselmo filio Johannis 

dicti die Jonghe cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepta 
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dicta paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 441r 03 zo 21-01-1403. 

Voornoemde Anselmus droeg eerstgenoemd erfgoed en stuk heide over aan 

Godefridus van Calen en Willelmus Roelof soen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Anselmus primodictam hereditatem et peciam merice hereditarie 

supportavit Godefrido de Calen et Willelmo Roelof soen cum omnibus 

litteris quas habuit et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Roesmont datum in die 

beate Agnetis. 

 

BP 1182 p 441r 04 do 26-05-1401. 

Ghisbertus van de Doorn verkocht aan Arnoldus gnd die Snijder, tbv het 

leprozenhuis bij Den Bosch gnd ter Eijendonc, een stuk land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd in den Erthem, achter de plaats gnd Hintham, tussen erfgoed 

van voornoemd leprozenhuis enerzijds en wijlen Thomas van Hijntham 

anderzijds, belast met 7½ penning oude pecunia. 

 

Ghisbertus de Spina peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto in den Erthem retro locum dictum Hijntham inter hereditatem domus 

leprosorum prope Buscumducis (dg: ex uno) dictam ter Eijendonc ex uno et 

inter hereditatem quondam Thome de Hijntham ex alio (dg: ut) prout ibidem 

sita est ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo dicto die Snijder ad 

opus dicte domus leprosorum promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis septem et dimidio denariis antique pecunie 

annuatim exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 441r 05 do 26-05-1401. 

Johannes Vos zvw Henricus Vos van Beilver en Johannes Broc beloofden aan 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 54 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde minus 6 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen. 

 

Johannes Vos filius quondam Henrici Vos de Beilver et Johannes Broc 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Bac filio quondam Godescalci 

Roesmont LIIII novos Gelre gulden seu valorem minus sex sommunes! placken 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 441r 06 do 26-05-1401. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Johannes van Ghemert een b-erfcijns van 

5 pond geld, die Gerardus zvw Henricus gnd die Scout beloofd41 had aan 

voornoemde Jacobus, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een hofstad in 

Den Bosch, aan de Orthenstraat, achter het woonhuis van wijlen Ghisbertus 

Maechelini, over de stroom aldaar, tussen erfgoed van voornoemde Jacobus 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Loen anderzijds, welke hofstad overal 

23 voet breed is, en strekt vanaf een weg die daar loopt achterwaarts tot 

aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken, met het recht van gebruik van een 

weg die daar loopt van de Orthenstraat, in erfgoed van wijlen voornoemde 

Ghisbertus Maechelini, tot aan de oude stadsmuur, brug en trap, zoals ook 

andere mensen die daarin recht hebben die gebruiken. 

 

-. 

Jacobus Stevens soen hereditarium censum quinque librarum monete quem 

Gerardus filius quondam Henrici dicti #die# Scout promisit se daturum et 

soluturum dicto Jacobo hereditarie Remigii (dg: ex) de et ex !quondam 

domistadio sito in Busco ad vicum Orthensem retro domum habitationis 

quondam Ghisberti Maechelini ultra aquam ibidem currentem inter 

                         
41 Zie ← BP 1179 p 604v 06 do 27-11-1393, uitgifte voor de erfcijns. 
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hereditatem dicti Jacobi ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Loen ex 

alio et quod domistadium continet ubique viginti tres pedatas in 

latitudine et tendit a quadam via ibidem tendente retrorsum ad 

hereditatem quondam Johannis Stierken atque de et ex jure utendi perpetue 

via tendente ibidem a dicto vico Orthensi in hereditatem! dicti quondam 

Ghisberti (dg: Mael) Maechelini usque ad antiquum murum oppidi de Busco 

ibidem ac ponte et gradu ibidem consistentibus similiter aliis hominibus 

jus in dicta via ponte et gradu habentibus prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Ghemert cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 441r 07 do 26-05-1401. 

Henricus Nesen soen van der Teijnden verkocht aan Johannes zvw Thomas gnd 

Randen soen een stuk land, in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Beilver, ter plaatse gnd die Broecside, tussen Hilla gnd Beijers enerzijds 

en Henricus van Stralem anderzijds, belast met de waterlaat die over het 

stuk land loopt. 

 

Henricus Nesen soen van der Teijnden peciam terre sitam in parochia de 

Haren prope Oesterwijc ad locum dictum Beilver ad locum dictum die 

Broecside inter hereditatem Hille dicte Beijers ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Stralem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni (dg: de) filio quondam Thome dicti Randen soen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto (dg: aq) aqueductu dicto 

waterlaer! per dictam peciam terre de jure transeunte et currente. Testes 

Jorden et Coptiten datum quinta post (dg: pe) penthecostes. 

 

BP 1182 p 441r 08 do 26-05-1401. 

De broers Henricus en Mijchael, kvw Johannes gnd Machiels soen, verkochten 

aan Ghibo gnd Loenman 1/5 deel in een stuk land, in Esch, ter plaatse gnd 

in den Berghe Acker, tussen Gerardus gnd Rijngels enerzijds en het water 

gnd die Aa anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, dit 1/5 

deel belast met 1/5 deel van een b-erfcijns van 20 schelling geld, die uit 

geheel het stuk gaat. 

 

(dg: -). 

Henricus et Mijchael fratres liberi quondam Johannis dicti Machiels soen 

(dg: peciam terr #medietatem ad se spectantem ...) quintam partem ad 

ipsos spectantem in pecia terre# sita in paochia de Essche (dg: inter 

here) in loco dicto in den Berghe Acker inter hereditatem Gerardi dicti 

Rijngels ex uno et inter (dg: here communem pl com) aquam dictam die Aa 

ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Ghiboni dicto Loenman promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta quinta parte (dg: unius) ex 

dicta (dg: par) quinta parte de jure solvenda de hereditario censu (dg: 

XX) XX solidorum monete ex dicta integra pecia terre solvendo. Testes 

Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

1182 p.442v. 

 quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1401. 

 

BP 1182 p 442v 01 do 26-05-1401. 

Petrus zv Ghiselbertus gnd Colen soen van Gheldorp droeg over aan Rutgherus 

van Gheldorp zijn deel in een huis, tuin en aangelegen kamp, in Geldrop, 

ter plaatse gnd Braechusen, tussen Raso van Aken enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Johannes 

gnd Gheerborchs soen. 

 

Petrus filius Ghiselberti dicti (dg: Colen) Colen soen de Gheldorp totam 

partem et !j omne jus sibi competentes in domo et orto et quodam campo 
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sibi adiacente sitis in parochia de Gheldorp ad locum dictum Braechusen 

inter hereditatem Rasonis de Aken ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio tendentibus a communi platea #retrorsum# ad hereditatem 

Johannis dicti Gheerborchs soen ut dicebat supportavit (dg: d) Rutghero 

de Gheldorp promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 442v 02 do 26-05-1401. 

Johannes zvw Johannes van den Audenhuze beloofde aan Henricus van den Oever 

30 nieuwe Gelre gulden, een helft te betalen met Sint-Jacobus (ma 25-07-

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

 

Johannes filius quondam Johannis (dg: de Audehoesden) #van den Audenhuze# 

promisit super omnia Henrico van den Oever XXX novos Gelre gulden seu 

valorem mediatim Jacobi et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 03 do 26-05-1401. 

(dg: Godefridus van den Kerchove). 

 

BP 1182 p 442v 04 do 26-05-1401. 

Walterus gnd van den Hanenberch droeg over aan Walterus Vos zvw Arnoldus 

Vos ¾ deel, dat aan Katherina dvw Katherina gnd Speciers dvw Johannes van 

den Laer van Crumvoert, Godefridus Moelner ev Jutta dvw voornoemde 

Katherina Speciers, Heijlwigis dvw Ghibo gnd Zanghe en Aleijdis dv 

voornoemde Katherina Speciers behoorde, in 1 dagmaat 2 roeden beemd, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Stripe, tussen Cristina gnd van 

Ghemert enerzijds en Egidius gnd Scutter van Crumvoert anderzijds, welk ¾ 

deel voornoemde Walterus gekocht had van voornoemde Katherina dvw Katherina 

Speciers, Godefridus Moelner en Heijlwigis dvw Ghibo Zange. 

 

Walterus dictus van den Hanenberch tres quartas partes que ad Katherinam 

filiam quondam Katherine dicte (dg: Sp) Speciers filie quondam Johannis 

van den Laer de Crumvoert Godefridum Moelner maritum et tutorem legitimum 

Jutte sue uxoris filie dicti quondam Katherine Speciers et Heijlwigem 

filiam quondam Ghibonis dicti Zanghe et ad Aleijdem filiam dicte 

Katherine Speciers spectabant in una diurnata et duabus virgatis prati 

sitis in Vucht in parochia sancti Lamberti in loco dicto (dg: dic) Stripe 

inter hereditatem Cristine dicte de Ghemert ex uno et inter hereditatem 

(dg: G) Egidii dicti Scutter de Crumvoert ex alio quas tres quartas 

partes dictus Walterus erga dictos Katherinam filiam quondam Katherine 

Speciers Godefridum Moelner et Heijlwigem filiam quondam Ghibonis Zange 

emendo acquisierat prout (dg: in l) in litteris hereditarie supportavit 

Waltero Vos filio quondam Arnoldi Vos cum litteris et aliis #et# jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 05 do 26-05-1401. 

Gerardus zv Gerardus gnd Maes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) Gerardi dicti Maes prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 06 do 26-05-1401. 

Henricus gnd Eghen van Scijnle beloofde aan Gerardus van Aa 51 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te 

betalen. 

 

Henricus dictus Eghen de Scijnle promisit super omnia Gerardo de Aa 

quinquaginta unum novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 07 do 26-05-1401. 

Henricus van Zulikem droeg over aan Matheus gnd Scuijcke 2½ penning oude 

cijns, die wijlen Willelmus Amelonc eertijds beloofd had aan Petrus van 

Waderle, met Sint-Michael te betalen, gaande uit een stuk land, in Gestel 

bij Herlaer, tussen erfgoed behorend aan het altaar van de H.Maria-Maagd in 

de kerk van Gestel enerzijds en de gemene landweer anderzijds, welke 2½ 

penning oude cijns voornoemde Henricus nu bezit. 

 

Solvit. 

Henricus de Zulikem duos et dimidium denarios antiqui census quos (dg: 

Matheus quondam dictus Scuke) #Willelmus quondam Amelonc# dudum Petro de 

Waderle solvere consuevit et tenebatur hereditarie Mijchaelis ex pecia 

terre sita in parochia de Ghestell! prope Herlaer inter hereditatem 

spectantem ad altare beate Marie virginis situm in ecclesia de Ghestel 

predicta ex uno et inter (dg: here) communem munimen ibidem ex alio et 

quos duos et dimidium denarios antiqui (verbeterd uit: antiquos) #census# 

dictus Henricus nunc ad se spectare dicebat (dg: sup) supportavit Matheo 

dicto Scuijcke promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes (dg: de) Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 08 do 26-05-1401. 

Hessello Gobels soen beloofde aan Arnoldus Doerman 13 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1402) te betalen. 

 

Hessellonis! Gobels soen promisit super omnia Arnoldo Doerman XIII 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 09 do 26-05-1401. 

Godefridus van den Kerchove verhuurde aan Arnoldus Doerman 3 stukken beemd, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd die Riedonc, (1) 

tussen Elizabeth Conincs enerzijds en de broers Martinus Berwout en 

Johannes Berwouts anderzijds, (2) tussen voornoemde Elizabeth Conincs 

enerzijds en erfg vw Engbertus van den Leempoel anderzijds, (3) tussen 

voornoemde erfg vw Engbertus van den Leempoel enerzijds en Johannes van 

Dordrechts anderzijds, welke 3 stukken beemd tezamen 1 bunder groot zijn, 

voor een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 03-04-1401). 

 

Godefridus van den Kerchove tres pecias (dg: terre) #prati# ad se 

spectantes sitas in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout ad 

locum dictum die Riedonc quarum una inter hereditatem Elizabeth Conincs 

ex uno et inter hereditatem Martini Berwout et Johannis Berwouts fratrum 

ex alio altera inter hereditatem dicte Elizabeth Conincs ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Engberti van den (dg: Leempoel) Leempoel ex 

alio et tercia inter hereditatem dictorum heredum dicti Engberti van den 

(dg: Le) Leempoel ex uno et inter hereditatem Johannis de Dordrechts ex 

alio sunt site et que tres pecie prati facient simul unum (dg: de) 

bonarium ut dicebat locavit recto locacionis modo Arnoldo Doerman ab 

eodem ad spacium septem annorum (dg: d) a festo pasche proxime preterito 

deinceps sine medio sequentium possidendas promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere dicto spacio pendente. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 442v 10 do 26-05-1401. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Rodolphus zv Rodolphus van den Brekelen 

een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op Hezeacker, ter 

plaatse gnd Binnen Banloect, bedierzijds tussen laatstgenoemde Rodolphus 

van den Brekelen. 
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Henricus de Zulikem peciam terre sitam in parochia de Gestel prope 

Herlaer ad locum dictum op Hezeacker in loco dicto Binnen Banloect inter 

hereditatem Rodolphi van den (dg: Jo) Brekelen ex utroque latere 

coadiacentem (dg: ut d) prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie 

vendidit Rodolpho filio dicti Rodolphi van den Brekelen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 11 do 26-05-1401. 

Ghiselbertus van Creijelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghiselbertus de Creijelt prebuit et reportavit. 

 

BP 1182 p 442v 12 do 26-05-1401. 

(dg: Corstina). 

 

BP 1182 p 442v 13 do 26-05-1401. 

Paulus van Heijst vernaderde in afwezigheid van Johannes van Heijst een 

b-erfpacht van 1 mud rogge en erfgoederen, aan voornoemde Johannes van 

Heijst verkocht door Godefridus van Heijst bv voornoemde Paulus. 

 

Solvit. 

Paulus de Heijst in absentia Johannis de Heijst prebuit et exhibuit 

patentes etc ad redimendum hereditariam paccionem unius modii siliginis 

et hereditates venditas (dg: Jo) dicto Johanni de Heijst a Godefrido de 

Heijst fratre dicti Pauli ut in litteris dicebat contineri. Testes 

Copttiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 442v 14 do 26-05-1401. 

Cristina wv Johannes gnd die Wechter verhuurde aan Ghiselbertus zvw 

Ghisbertus Jans soen een stuk land, gnd die Beirct, 9 lopen rogge groot, in 

Rosmalen, naast Johannes die Custer die Coelborner, voor een periode van 6 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Remigius (vr 01-10-1400), per jaar voor 9 

lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, en 48 schelling 

geld {p.443} een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. Ghisbertus zal het stuk land na afloop van de huur verlaten in de 

toestand waarin hij het aantrof. Een brief voor voornoemde Cristina. 

 

Et erit una littera pro dicta Cristina. 

Cristina relicta Johannis dicti die Wechter peciam terre #dictam die 

Beirct# novem lopinos siliginis in semine capiente! sitam in parochia de 

Roesmalen (dg: inter) juxta hereditatem Johannis die Custer die 

Coelborner (dg: v) ut dicebat locavit Ghiselberto filio quondam Ghisberti 

Jans soen ab eodem ad spacium sex annorum a festo Remigii proxime 

preterito sine medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: anno) sex 

annorum pro novem lopinis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum sex annorum Remigii et primo termino Remigii 

proxime futuro et pro XLVIII solidis monete dandis sibi ab alio 

 

1182 p.443r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1401. 

 sexta post penthecostes: vrijdag 27-05-1401. 

 

BP 1182 p 443r 01 do 26-05-1401. 

anno quolibet dictorum sex annorum mediatim Johannis et mediatim Domini 

et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia et quod ipse Ghisbertus dictam peciam terre in 

exitu dictorum sex annorum relinquet in ea bona disposicione in quali 

ipse eandem peciam terre invenit in introitu dictorum sex annorum. Testes 

Coptiten et Neijnsel datum quinta post penthecostes. 
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BP 1182 p 443r 02 vr 27-05-1401. 

Aleijdis wv Ghisbertus Sceijvel droeg over aan Theodericus Writer zvw 

Theodericus van Vechel haar vruchtgebruik in een hoeve van wijlen 

voornoemde Ghisbertus, gnd ten Poeteren, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Neijnsel. 

 

Aleijdis relicta quondam Ghisberti Sceijvel cum tutore usufructum sibi 

competentem in quodam manso dicti quondam Ghisberti (dg: sit) dicto ten 

Poeteren sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Neijnsel 

(dg: cum su) et in attinentiis eiusdem mansi singulis {inktvlek} et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat legitime 

supportavit Theoderico Writer filio quondam Theoderici de Vechel 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Bruheze et Coptiten datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 443r 03 vr 27-05-1401. 

Lambertus van den Vesten zvw Arnoldus gnd Nollens en Mechtildis dvw 

Johannes van Oijen verkochten Lambertus gnd Cost een stuk land, in Veghel, 

ter plaatse gnd in die Heze, tussen erfgoed van de H.Geest in Veghel 

enerzijds en Walterus gnd van den Rullen anderzijds, zoals dit aan hen 

gekomen was na overlijden van Truda dvw Arnoldus Grieten soen. 

 

Lambertus (dg: fi) van den Vesten filius quondam Arnoldi dicti Nollens 

#et# Mechtildis filia quondam Johannis de Oijen cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Vechel ad locum dictum in die Heze inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Vechel ex uno et inter hereditatem Walteri dicti 

van den Rullen ex alio prout ibidem sita est et eis de morte quondam 

Trude filie quondam Arnoldi Grieten soen successione advoluta est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Lamberto dicto Cost promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte (dg: sui) eorum deponere. 

Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 443r 04 vr 27-05-1401. 

Zibertus de oudere zvw Zibertus van Hoculem zvw Theodericus van Hoculem 

verkocht aan Gerardus Scoef van Dommelen een hoeve van wijlen voornoemde 

Theodericus, in Dommellen, die Petrus zvw voornoemde Theodericus van 

Hoculem had uitgegeven aan wijlen zijn broer voornoemde Zebertus, voor de 

cijnzen en de pachten die eruit gaan en voor een b-erfpacht van 9 mud 

rogge, maat van Dommellen, en welke hoeve nu aan eerstgenoemde Zibertus 

behoort, belast met de pacht en voorwaarde in de brief vermeld {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Zibertus senior filius quondam Ziberti de Hoculem (dg: mansum quendam qui 

fuerat) filii quondam Theoderici de Hoculem mansum quendam dicti quondam 

Theoderici situm in parochia de Dommellen cum #attinentiis# eiusdem mansi 

singulis et universis ubicumque locorum (dg: consistentibus) situatis 

(dg: et qui man datum i et qui mansus Petro filio dicti quondam 

Theoderici) et quem mansum cum dictis suis attinentiis Petrus filius 

dicti quondam Theoderici de Hoculem dederat ad pactum dicto quondam 

Zeberto suo fratri scilicet pro censibus et paccionibus annuatim prius 

exinde de jure solvendis atque pro hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis mensure de Dommellen prout in litteris (dg: hereditarie 

vendidit Gh Gerardo Scoef de Dommelen supportavit cum omnibus litteris) 

et quem mansum primodictus Zibertus nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Gerardo Scoef de Dommelen 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Ziberti sui patris et quorumcumque heredum dicti quondam Ziberti 

sui patris in dicto manso cum suis attinentiis existentem deponere 

exceptis paccione #et condicione# in (dg: dictis) primodictis litteris 
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contenta. Testes. 

 

BP 1182 p 443r 05 vr 27-05-1401. 

Johannes zvw Nijcholaus Hagen gaf uit aan Henricus Potter zvw Johannes die 

Potter (1) 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, (dg: tussen erfgoed van voornoemde Johannes) enerzijds en 

Archa gnd Arke Cleijnael, met een weg ertussen die hoort bij voornoemde 

kamers en erfgoed van voornoemde Johannes en andere naburen aldaar, 

anderzijds, (2) een stukje tuin, gelegen achter voornoemde 2 kamers met 

ondergrond, ter breedte van voornoemde 2 kamers met ondergrond, tussen 

voornoemd erfgoed van Johannes zvw Nijcholaus enerzijds en voornoemde weg 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemde twee kamers met ondergrond 

achterwaarts tot aan erfgoed van Engbertus Corver, met ertussen een weg van 

4 voet, afgescheiden van voornoemd stuk tuin, welke laatstgenoemde weg aan 

uitsluitend voornoemde Johannes zvw Nijcholaus Hagen zal behoren, (3) het 

recht eerstgenoemde weg te mogen gebruiken samen met andere mensen die 

daarin recht hebben; de uitgifte geschiedde voor de helft van de 

hertogencijns, welke cijns gaat uit het huis en erf van voornoemde Johannes 

en de 2 kamers met ondergrond, en thans voor een n-erfcijns van 40 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai Hagen duas cameras #cum earum fundis# 

consistentes et sitas in Buscoducis (dg: in v) ad finem vici Orthensis 

(!dg: inter hereditatem eiusdem Johannis) ex uno et inter! Arche dicte 

Arke Cleijnael (?dg: de) quadam via ad easdem cameras et hereditatem 

dicti Johannis #et quosdam alios vicinos ibidem# spectantem ex alio simul 

cum quadam parte orti retro !dict dictas duas cameras cum earum fundis 

sita ad latitudinem earundem duarum camerarum cum suis fundis inter 

dictam hereditatem Johannis filii dicti quondam Nijcholai ex uno et inter 

dictam viam ex alio tendente a dictis duabus cameris et earum fundis 

retrorsum ad hereditatem Engberti Corver #{hier BP 1182 p 443r 06 

invoegen}# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico Potter filio 

quondam Johannis die Potter ab eodem hereditarie possidendas pro 

medietate (dg: en censuum de) #census domini ducis# de domo et area dicti 

Johannis et duabus cameris et earum fundis annuatim de jure solvendi 

danda et solvenda etc atque pro hereditario censu quadraginta solidorum 

monete dando et solvendo primodicto Johanni a dicto Henrico Potter 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex duabus cameris et earum fundis et 

parte orti predictis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: tali condicione). 

Testes. 

 

BP 1182 p 443r 06 vr 27-05-1401. 

{Invoegen in BP 1182 p 443r 05}. 

quadam via quatuor pedatarum sumpta de dicta parte orti (dg: ad dictum 

Johannem) interiacente et que (dg: viam) via iamdicta solummodo ad dictum 

Johannem filium Nijcholai quondam Hagen spectabit simul cum jure utendi 

primodicta via cum aliis hominibus jus in eadem via primodicta 

habentibus. 

 

BP 1182 p 443r 07 vr 27-05-1401. 

Gerardus Scoef van Dommellen beloofde aan Zibertus de oudere zvw Zibertus 

van Hoculem 87 Stramprooise gulden of de waarde in goud en 2½ mud rogge, 

maat van Dommellen, met Lichtmis in Dommellen te leveren. 

 

Gerardus Scoef de Dommellen promisit super omnia Ziberto filio seniori 

quondam Ziberti de Hoculem LXXXVII Stramproedsce gulden seu valorem in 

auro et IIJ modios siliginis mensure de Dommellen ad purificationis 
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proxime futurum persolvendos et (?verbeterd uit: testes) in parochia de 

Dommellen tradendos. Testes Coptiten et Neijnsel datum sexta post 

penthecostes. 

 

BP 1182 p 443r 08 vr 27-05-1401. 

Henricus Potter zvw Johannes Potter beloofde aan Johannes zvw Nijcholaus 

Hagen 5 Hollandse gulden met Sint-Jan-Baptist over een jaar (za 24-06-1402) 

te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Potter filius quondam Johannis Potter promisit super omnia 

Johanni filio quondam Nijcholai Hagen V Hollant gulden a nativitatis 

Johannis baptiste proxime futuro ultra annum. 

 

BP 1182 p 443r 09 vr 27-05-1401. 

Godefridus van Rode en Johannes van Vladeracken als procuratores van het 

Groot Gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort gaven uit aan Johannes gnd 

Goetscalcs soen van Vucht 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Vuchter Velt, (1) 1 zester rogge, Bossche maat, groot, tussen Johannes 

van Bladel enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 1½ lopen rogge, 

Bossche maat, groot, tussen Johannes Martens soen enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch, in het gasthuis, te 

leveren. 

 

Godefridus de Rode et Johannes de Vladeracken tamquam procuratores et 

gubernatores (dg: h) maioris hospitalis #siti# in Busco prope portam 

captivorum (dg: cum consensu et v) ex parte et nomine dicti hospitalis 

cum consensu et voluntate omnium monalium dicti hospitalis et de consensu 

et voluntate provisorum dicti hospitalis duas pecias terre sitas in 

parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum Vuchter Velt quarum una 

unum sextarium siliginis mensure de Busco in semine capiens inter 

hereditatem Johannis de Bladel ex uno et inter communem stegam ex alio et 

altera unum et dimidium lopinos siliginis dicte mensure in semine capiens 

inter hereditatem Johannis Martens soen ex uno et inter communem stegam 

ex alio sunt site dederunt ad hereditarium pactum Johanni dicto 

Goetscalcs soen de Vucht ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicto 

hospitali ab alio hereditarie purificationis et in Busco in dicto 

hospitali tradenda ex premissis promittentes [tam]quam procuratores cum 

consensu et voluntate dictarum monalium et dictorum provisorum dicti 

hospitalis sub obligatione omnium bonorum dicti hospitalis warandiam pro 

[premissis et] aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Uden et Neijnsel datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 443r 10 vr 27-05-1401. 

Voornoemde Johannes Goetscalcs soen beloofde aan voornoemde Godefridus en 

Johannes van Vladeracken, tbv voornoemd gasthuis, 11¼ Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes Goetscalcs soen promisit super omnia dictis Godefrido et 

Johanni de Vladeracken ad opus dicti hospitalis XI Hollant gulden et 

quartam partem unius Hollant gulden monete comitis Willelmi seu valorem 

ad monitionem procuratorum dicti hospitalis persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1182 p.444v. 

 sexta post penthecostes: vrijdag 27-05-1401. 

 

BP 1182 p 444v 01 vr 27-05-1401. 

Zibertus de oudere zvw Zibertus van Hoculem gaf uit aan Gerardus Scoef een 

hoeve gnd het Goed ten Bogarde van wijlen voornoemde Zibertus, in 
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Dommellen, ter plaatse gnd aent Laer, zoals voornoemde Gerardus Scoef die 

als hoevenaar beteelt, en welke hoeve nu aan eerstgenoemde Zibertus 

behoort; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en voor 10½ mud rogge, 

maat van Eersel, aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini te leveren, op de plaats 

en termijnen zoals dat behoort en het de gewoonte is. 

 

Zibertus filius senior quondam Ziberti de Hoculem quendam mansum #dictum 

tGoet ten Bogarde# dicti quondam Ziberti situm in parochia de Dommellen 

ad locum dictum aent Laer cum attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis prout dictus mansus cum suis attinentiis ad dictum quondam 

Zibertum pertinere consuevit et Gerardus Scoef dictum mansum cum suis 

attinentiis tamquam colonus ad jus colit et possidet #et quem nunc ad se 

spectare dicebat# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Gerardo 

Scoef ab eodem hereditarie possidendum pro censibus dominorum annuatim 

exinde de jure solvendis atque pro decem et dimidio modiis siliginis (dg: 

siliginis) mensure de Eersel Jordano filio Arnoldi Tielkini annuatim 

exinde de jure solvendis dandis et solvendis #a [dicto] Gerardo Scoef# 

hereditarie terminis solucionis et loco debitis ad hoc et consuetis 

promittens super omnia warandiam pro premissis (dg: et alter). Testes 

Coptiten et Neijnsel datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1182 p 444v 02 vr 27-05-1401. 

Destijds had Leonius van den Palsche beloofd42 aan Johannes nzvw Arnoldus 

Heijme 8 mud rogge, Bossche maat, op een zekere termijn in Erp te leveren. 

Voornoemde Johannes nzvw Arnoldus Heijme droeg thans 5 mud rogge daarvan 

over aan Gerlacus nzv Henricus Cnoden. 

 

(dg: Godefridus de Rode) Notum sit universis presentia visuris quod cum 

Leonius van den Palsche promisisset super omnia Johanni filio naturali 

quondam Arnoldi Heijme octo modios siliginis mensure de Busco ad certum 

terminum persolvendos et in Erpe tradendos prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes filius naturalis 

dicti quondam Arnoldi Heijme quinque modios #siliginis# de predictis octo 

modiis siliginis dicte mensure legitime supportavit Gerlaco filio 

naturali Henrici Cnoden cum litteris et jure occacione. Testes Jorden et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 444v 03 vr 27-05-1401. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant en zijn vrouw Margareta wv 

Henricus zvw Johannes gnd Leijten soen droegen over aan Theodericus gnd 

Neve zv Wiskinus zvw Theodericus Neven soen als ev Elizabeth, dv voornoemde 

Margareta en wijlen Henricus zvw Johannes Leijten soen, het vruchtgebruik 

dat voornoemde Margareta heeft in de helft, die aan voornoemde Henricus zvw 

Johannes Leijten soen behoorde, in de helft van een stuk land, 3 morgen 

groot, tussen de Vughterdijk en de plaats gnd Ghelendonc, tussen Nijcholaus 

van Colen, Johannes van Hijntham en Johannes gnd Hughen enerzijds en het 

water gnd die Lede anderzijds, welke helft van het stuk land wijlen 

voornoemde Henricus zvw Johannes Leijten soen en Walterus Coelborner zvw 

Rodolphus gnd Priems verkregen hadden van Johannes Bijerman, voor een 

b-erfcijns van 4 pond 4 schelling geld. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant maritus legitimus 

Margarete sue uxoris (dg: filie) relicte quondam Henrici (dg: filii q) 

filii quondam Johannis dicti Leijten soen #et dicta Margareta cum eodem 

tamquam cum tutore# usufructum dicte Margarete competentem in medietate 

que ad dictum Henricum filium quondam Johannis Leijten soen spectabat in 

medietate cuiusdam pecie terre tria iugera terre continentis site inter 

(dg: as) aggerem Vuchtensem et inter locum dictum Ghelendonc inter 

                         
42 Zie ← BP 1181 p 462v 06 do 24-07-1399, belofte 8 mud rogge op 02-02-1400 

te leveren. 
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hereditatem Nijcholai de Colen (dg: ex) Johannis de Hijntham et Johannis 

dicti Hughen ex uno et inter aquam dictam die Lede ex alio quam 

medietatem dicte pecie terre dictus quondam Henricus filius quondam 

Johannis Leijten soen #et Walterus Coelborner filius quondam Rodolphi 

dicti Priems# erga Johannem Bijerman ad censum acquisierant scilicet pro 

hereditario censu quatuor librarum et quatuor solidorum monete prout in 

litteris supportaverunt Theoderico dicto Neve filio Wiskini filii quondam 

Theoderici Neven soen tamquam marito legitimo Elizabeth sue uxoris filie 

dictorum Margarete et quondam Henrici filii quondam Johannis Leijten soen 

cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1182 p 444v 04 vr 27-05-1401. 

Voornoemde Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant en zijn vrouw 

Margareta wv Henricus zvw Johannes gnd Leijten soen droegen over aan 

Theodericus gnd Neve zv Wiskinus zvw Theodericus Neven soen als ev 

Elizabeth, dv voornoemde Margareta en wijlen Henricus zvw Johannes Leijten 

soen, het vruchtgebruik dat voornoemde Margareta heeft in een erfgoed met 

gebouwen, voor 16 voet breed en achter 10 1/3 voet, in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, tussen het oude huis van wijlen Nijcholaus Broedeken, waarin 

hij woonde, enerzijds en erfgoed van Walterus gnd Coelborner en Arnoldus 

gnd Abt, met een weg ertussen, anderzijds, welke weg loopt vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan een spiker aldaar en vanaf die spiker tot aan de 

stroom, en tevens met voornoemde spiker en een tuin achter de spiker, welk 

eerstgenoemd erfgoed en spiker Henricus zvw Johannes Leijten soen in cijns 

verkregen43 had van Margareta wv voornoemde Nijcholaus Broedeken, haar 

kinderen Willelmus, Johannes en Luijtgardis, en Willelmus zv Egidius 

Zeelmakers ev Margareta dvw voornoemde Nijcholaus, met voorwaarde in de 

brief vermeld. 

 

Dicti Johannes de Zelant et Margareta ut supra usufructum dicte Margarete 

competentem in quadam hereditate sedecim pedatas ante et decem pedatas ac 

terciam partem unius pedate terre retro in latitudine continentem! sitam! 

in Buscoducis super#ra# aggerem Vuchtensem inter (dg: antiquam) antiquam 

domum quondam Nijcholai Broedeken in qua idem quondam Nijcholaus 

commorari consuevit ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Coelborner 

et Arnoldi dicti Abt via quadam interiacente ex alio que via predicta 

tendit a communi platea retrorsum ad promptuarium quoddam dictum spiker 

ibidem consistens et a dicto promptuario ad aquam ibidem currentem simul 

cum edificiis in dicta hereditate consistentibus atque !promptuarium 

predictum simul cum orto quodam retro dictum promptuarium situato quam 

hereditatem predictam cum suis edificiis et quod promptuarium simul cum 

dicto orto dictus quondam Henricus filius quondam Johannis Leijten soen 

erga Margaretam relictam quondam Nijcholai Broedeken predicti Willelmum 

Johannem et Luijtgardem eius liberos et Willelmum filium Egidii 

Zeelmakers maritum et tutorem legitimum ?re Margarete sue uxoris filie 

quondam Nijcholai predicti ad censum acquisierat prout in litteris 

legitime supprotaverunt Theoderico Neven filio (dg: quo) Wiskini filii 

quondam Theoderici Neven soen (dg: cum litteris et jure et cum condicione 

in dictis litteris contenta) tamquam marito legitimo Elizabeth sue uxoris 

filie dictorum Margarete et quondam Henrici filii quondam Johannis 

Leijten soen cum litteris et jure et cum condicione in dictis litteris 

contenta promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 444v 05 vr 27-05-1401. 

Everardus Buc droeg over aan Henricus gnd Ghisels soen van Eirde een 

b-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, die voornoemde 

                         
43 Zie ← BP 1176 f 014r 10 ±ma 29-12-1376, uitgifte van dit erfgoed. 
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Henricus Ghisels soen van Eirde beloofd had met Lichtmis te leveren aan 

Johannes gnd Bie zvw Arnoldus gnd Lizen soen, gaande uit 2 stukken land, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, (1) tussen kinderen gnd Ghisels 

Kijnderen van Eirde enerzijds en kvw Theodericus van Eirde anderzijds, (2) 

tussen voornoemde kvw Theodericus van Eirde enerzijds en Hilla van den 

Hoernic en haar kinderen anderzijds, welke pacht voornoemde Everardus Buc 

gekocht had van voornoemde Johannes Bije. 

 

Everardus Buc hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis mensure 

de Rode sancte Ode quam Henricus dictus Ghisels soen de Eirde promisit se 

daturum et soluturum Johanni dicto Bie filio quondam Arnoldi dicti Lizen 

soen hereditarie purificationis de et ex duabus peciis terre sitis in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde quarum una inter 

hereditatem liberorum dictorum Ghisels Kijnderen de Eirde ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: i) quondam Theoderici de Eirde ex alio et 

altera inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Theoderici de 

Eirde ex uno et inter hereditatem (dg: Hil) Hille van den Hoernic et 

(verbeterd uit: ex) eius liberorum ex alio sunt site et quam paccionem 

dictus Everardus Buc erga dictum Johannem Bije emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit (dg: He) dicto Henrico Ghisels soen 

de Eirde cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 444v 06 za 28-05-1401. 

Ghevardus zvw Everardus van Doerne droeg over aan Gerardus Scilder zv 

Willelmus Scilder een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, en 2 

vrachten hooi, met Lichtmis op de na te noemen hoeve te leveren, gaande uit 

(1) het deel, dat aan voornoemde Ghevardus en zijn broer Everardus 

behoorde, in een hoeve gnd het Goed te Loen, in Deurne, aan Johannes Coman 

zwager van voornoemde Ghevardus uitgegeven voor de cijnzen die eruit gaan 

en voor voornoemde b-erfpacht van 8 mud rogge en 2 vrachten hooi, (2) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes Coman, welke pacht van 1 

mud voornoemde Johannes mede tot onderpand had gesteld voor de levering van 

de pacht van 8 mud rogge en 2 vrachten hooi {p.445}. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Ghevardus filius quondam Everardi de Doerne hereditariam paccionem octo 

modiorum siliginis mensure de Helmont et duorum plaustrorum feni quam 

idem Ghevardus solvendam habuit hereditarie purificationis atque supra 

mansum infrascriptum tradendam et deliberandam ex tota parte et omni jure 

que ad dictum Ghevardum atque Everardum suum fratrem quovismodi (dg: 

compete) spectabant in quodam manso dicto communiter tGoet te Loen sito 

in parochia de Doerne atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis datis ad pactum Johanni Coman sororio eiusdem Ghevardi scilicet 

pro censibus annuatim prius exinde de jure solvendis atque pro dicta 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis dicte mensure et (dg: duobus 

pla) duorum plaustrorum feni atque ex hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie termino solucionis predicto 

ex omnibus bonis ipsius Johannis #Coman# quam paccionem unius modii 

siliginis iamdictam idem Johannes pro solucione (dg: di) primodicte 

paccionis octo modiorum siliginis et duorum plaustrorum feni simul cum 

supradictis (dg: tota) parte et (dg: omni) jure dicti mansi prefato 

Ghevardo ad pignus imposuit 

 

1182 p.445r. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 28-05-1401. 

 anno Mmo CCCCmo primo index nona mensis maij die XXVIII 

  pontificis Bonifacii noni anno suo XIImo: zaterdag 28-05-1401. 

 

BP 1182 p 445r 01 za 28-05-1401. 
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et firmiter obligavit prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo 

Scilder filio Willelmi Scilder cum litteris et jure et arrestadiis a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem restantibus promittens 

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

Jorden et Neijnsel datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1182 p 445r 02 za 28-05-1401. 

Goeswinus van Vauderic zvw Goeswinus van Vauderic Alarts soen ev Cristina 

dvw Gerardus Ketellere van Tiel droeg over aan Henricus Ketellere zvw 

voornoemde Gerardus de helft van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van 

Bruijstinus zvw Willelmus gnd van Hamvelt, in Vught Sint-Lambertus, naast 

de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen Aleijdis gnd Bijts enerzijds 

en Gerardus Maes soen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Gerardus 

Ketellere van Tiel gekocht had van wijlen voornoemde Bruijstinus zvw 

Willelmus van Hamvelt. 

 

Goeswinus de Vauderic filius quondam Goeswini de Vauderic Alarts soen 

(dg: medietatem) maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie 

quondam Gerardi Ketellere de Tiel medietatem #ad se spectantem# annui et 

hereditarii census quadraginta solidorum monete solvendi hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste ex domo area et orto Bruijstini filii 

quondam Willelmi dicti de Hamvelt sitis in parochia de Vucht sancti 

Lamberti iuxta molendinum venti Gerardi de Berkel inter hereditatem 

Aleijdis dicte Bijts ex uno et inter hereditatem Gerardi Maes soen ex 

alio quem censum quadraginta solidorum dicte monete (dg: Ge) dictus 

quondam Gerardus Ketellere de Tiel erga prefatum quondam Bruijstinum 

filium quondam Willelmi de Hamvelt emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Ketellere filio dicti quondam Gerardi cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 445r 03 za 28-05-1401. 

Willelmus van Oesterzeel van Breda gaf uit aan Mathias zvw Arnoldus Hoefken 

van Riel (1) een hoeve, in Goirle, ter plaatse gnd Abchoven, met 

toebehoren, zoals die behoorde aan wijlen Henricus Aleijten soen van Goerle 

en nu aan voornoemde Willelmus behoort, en zoals Johannes Hacken de hoeve 

als hoevenaar beteelde; de uitgifte geschiedde voor (a) 3 oude groten aan 

de hertog, (b) 4 oude groten minus 1 penning aan het kapittel van 

Hilvarenbeek, (c) een cijns en hoenderen, die Thijberius gnd Berijs van 

Oerle beurt, (d) 3 lopen rogge, Bossche maat, aan het Groot Gasthuis in Den 

Bosch, op de hoeve te leveren, (e) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, aan Matheus van den Kerchove, op de hoeve te leveren, en thans voor 

(f) een n-erfpacht van 17 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de hoeve 

te leveren. Ter meerdere zekerheid van de levering van de pacht van 17 mud 

stelde voornoemde Mathijas tevens tot onderpand (2) een b-erfpacht van 6 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Mathijas, gelegen onder de eninge van Hilvarenbeek en onder 

Goirle. 

 

Willelmus de Oesterzeel de Breda quendam mansum (dg: cum suis ac ag 

edificiis) situm in parochia de Goerle ad locum dictum Abchoven cum 

omnibus suis #edificiis# agris terris pratis pascuis et mericis et 

ceteris suis attinentiis #et juribus# quocumque locorum situatis prout et 

in quantum huiusmodi mansus cum omnibus suis attinentiis ad quondam 

Henricum Aleijten soen de Goerle spectabat et nunc ad dictum Willelmum 

pertinere dinoscitur et Johannes Hacken eundem mansum cum dictis suis 

attinentiis tamquam colonus (dg: ad p) colere consuevit ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Mathie filio quondam Arnoldi Hoefken de Riel ab 

eodem hereditarie possidendum pro III antiquis grossis domino duci et 

IIII grossis antiquis uno denario minus capitulo (dfg: Oerscottensi) #de# 
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Beke atque censu et pullis quos Thijberius !Berijs de Oerle annuatim #de 

jure# exinde solvendos habet necnon tribus lopinis siliginis mensure de 

Busco maiori hospitali in Busco exinde solvendis annuatim et supra dictum 

mansum tradendis atque hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco Matheo van den Kerchove annuatim exinde solvenda et 

supra dictum mansum cum suis attinentiis tradenda dandis et solvendis a 

dicto Mathia hereditarie termino solucionis et loco in hiis debitis et 

consuetis atque pro hereditaria paccione decem et septem modiorum 

siliginis mensure de Busco danda et solvenda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictum mansum cum suis attinentiis predictis 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis antedicte hereditarie paccionis decem et septem modiorum 

siliginis prenominatus Mathijas hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis dicte mensure de Busco solvendam et recipiendam annuatim et 

hereditarie #purificationis# de et ex omnibus et singulis bonis #habitis 

et habendis# eiusdem Mathije quocumque locorum infra unionem de Beke et 

parochiam de Goerle sitis pro solucione (dg: dicte pa) primodicte 

paccionis decem et septem modiorum siliginis simul cum dicto manso cum 

suis attinentiis dicto Willelmo ad pignus imposuit et hereditarie 

obligavit promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere (dg: testes datum supra) et quod ipse Mathijas supradicta onera 

hereditarie solvet terminis solucionis et loco debitis #quamdiu premissa 

apprehendet# sic quod dictis Willelmo dampna non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 445r 04 za 28-05-1401. 

En voornoemde Gherardus mag geheel de pacht van 8 mud rogge terugkopen 

gedurende 4 jaar, ingaande Maria-Hemelbaart aanstaande (ma 15-08-1401), met 

228 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde of de helft van 

de pacht met de helft van het geld, en met eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van hr Adam van Mierde 

priester, Arnoldus Rover Boest  en Matheus van Doirne snijder. 

 

{In margine sinistra een verticale haal, mogelijk om ruimte vrij te 

laten; deze akte hoort echter wel bij BP 1182 p 444v 06}. 

Et poterit #dictus Gherardus# redimere ad spacium quatuor annorum post 

festum assumptionis beate Marie ?virginis proxime futurois! semper dicto 
!pendente dictam paccionem octo modiorum siliginis cum ducentis et XXVIII 

florenis Hollandie monete comitis Willelmi vel valorem ita videlicet quod 

(dg: non minus) ipse dictam paccionem integraliter redimet cum dicta (dg: 

[paccione vel) pecunie summa vel medietatem dicte paccionis cum medietate 

dicte pecunie summe et cum arrestadiis si que fuerint ut in forma. Acta 

in camera anno Mmo CCCCmo primo index nona mensis maij die XXVIII hora 

prime pontificis Bonifacii noni anno suo XIImo presentibus domino Adam de 

Mierde presbitro Arnoldo Rover Boest Matheo de Doirne sartore. 

 

BP 1182 p 445r 05 za 28-05-1401. 

Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode en zijn kinderen Johannes en 

Arnoldus Roveri verkochten aan Johannes van Vladeracken, tbv het Groot 

Gasthuis in Den Bosch, bij de Gevangenpoort, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Gertrudis-Maagd (17 maart), half maart, in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en hofstad van Henricus gnd 

Storijman, in Helvoirt, waaruit 12 penningen jaarlijkse cijns aan de hertog 

moeten worden betaald, (2) de hoeve van voornoemde Henricus, in Helvoirt, 

met toebehoren, uit welke hoeve 6 schelling 6 penning b-erfcijns moeten 

worden betaald aan Johannes van Bruheze, welke pacht van 1 mud Arnoldus gnd 

Eelgast gekocht had van voornoemde Henricus Storijman, en welke pacht nu 

aan hen behoort. Ghisbertus en Godefridus, minderjarige kv voornoemde 

Godefridus van Rode, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen, en 

Gerisius zv voornoemde Godefridus van Rode zal, zodra hij in het vaderland 
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is teruggekeerd, afstand doen. 

 

Godefridus de Rode filius quondam Johannis de Rode Johannes et Arnoldus 

Roveri eius liberi hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam singulis annis in festo beate Gertrudis virginis 

circum medium mensis marcii et ad Buscumducis deliberandam de domo et 

domistadio Henrici dicti Storijman sitis in Helvoert de quibus domino 

duci duodecim denarii annui census sunt solvendi ac de (dg: mans) manso 

eiusdem Henrici in eodem loco de Helvoert sito (dg: q) de pratis (dg: 

quoque) quoque ac universis ipsius mansi attinentiis tam in humido quam 

in sicco consistentibus de quo manso cum attinentiis (dg: d) sex solidos! 

et sex denarii hereditarii census Johanni de Bruheze solvendi sunt quam 

paccionem Arnoldus dictus Eelgast erga dictum Henricum Storijman emendo 

acquisierat prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt Johanni de 

Vladeracken ad opus hospitalis maioris siti in Busco prope portam 

captivorum supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte #suorum et quorumcumque (dg: herede) heredum dicti 

Godefridi# et (dg: quo) dicti quondam Arnoldi (dg: Ele) Eelgast et 

quorumcumque heredum et successorum eiusdem quondam (dg: Ele) Eelgast 

deponere et quod ipsi Ghisbertum et Godefridum (dg: q) liberos dicti 

Godefridi de (dg: Os) Rode (dg: et Ger) quamcito ad annos sue pubertatis! 

et Gerisium filium dicti Godefridi de Rode quamcito ad patriam redierit 

super dicta paccione et jure ad opus dicti hospitalis facient renunciare. 

Testes (dg: d) Goes et (dg: Jo) Coptiten datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1182 p 445r 06 za 28-05-1401. 

Hadewigis wv Henricus Aelbrechts soen van den Dungen, haar zoon Jacobus en 

Johannes Arts soen ev Hilla, dv voornoemde Hadewigis en wijlen Henricus, 

verkochten aan Franco timmerman nzvw Johannes Vrancken soen ½ morgen land 

in een kamp, gnd den Eijkennen Berch, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, achter het klooster Porta Celi, tussen een kamp gnd den Aelcamp 

enerzijds en een kamp van wijlen Leonius van Lancvelt anderzijds {niet 

afgewerkt contract44}. 

 

Hadewigis relicta quondam Henrici Aelbrechts soen van den Dungen cum 

tutore Jacobus eius filius et Johannes Arts soen maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie dictorum Hadewigis et quondam Henrici 

dimidium iuger terre (dg: situm infra libertatem oppidi de Buscoducis 

retro conventum de [Porta Celi] ad locum dictum den Eijkennen Berch 

inter) ad se spectans in quodam campo dicto den Eijkennen Berch sito 

infra libertatem oppidi de Buscoducis retro conventum de Porta Celi inter 

campum dictum den Aelcamp ex uno et inter campum quondam Leonii de 

Lancvelt ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Franconi carpentario 

filio naturali quondam Johannis Vrancken soen promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere. 

 

1182 p.446v. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 28-05-1401. 

 secunda post octavas penthecostes: maandag 30-05-1401. 

 tercia post octavas penthecostes: dinsdag 31-05-1401. 

  

BP 1182 p 446v 01 za 28-05-1401. 

Hadewigis wv Henricus Aelbrechts soen van den Dunghen, haar zoon Jacobus en 

Johannes gnd Arts soen ev Hilla, dv voornoemde Hadewigis en wijlen 

Henricus, verkochten aan Franco timmerman nzvw Johannes gnd Vrancken soen 

van den Dungen hun deel in ½ morgen land van wijlen Franco zv Franco van 

den Westellaer, in een kamp gnd den Eijkenen Berch, gelegen onder de 

                         
44 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 446v 01 za 28-05-1401. 
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vrijdom van Den Bosch, achter het klooster Porta Celi, tussen een kamp gnd 

den Aelcamp enerzijds en wijlen Leonius van Langvelt anderzijds. 

 

Hadewigis relicta quondam Henrici Aelbrechts soen van den Dunghen cum 

tutore Jacobus eius filius et Johannes dictus Arts soen maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie dictorum Hadewigis et quondam Henrici 

totam partem et omne jus eis competentes in dimidio iugere terre quondam 

Franconis filii Franconis van den Westellaer sito in quodam campo dicto 

den Eijkenen Berch sito infra libertatem oppidi de Busco retro conventum 

de Porta Celi inter campum dictum den Aelcamp ex uno et inter hereditatem 

quondam Leonii de Langvelt ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Franconi carpentario filio naturali quondam Johannis dicti Vrancken soen 

van den Dungen promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Goes et Neijnsel datum sabbato post 

penthecostes. 

 

BP 1182 p 446v 02 ma 30-05-1401. 

Petrus zvw Henricus Everaets soen van Hijntham verkocht aan Johannes die 

Coninc van Berlikem (1) de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn ouders, in een beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Smaelacker, 

tussen Batha van Zomeren enerzijds en Jacobus zvw Cristianus van Zeelst 

anderzijds, met een eind strekkend aan Theodericus van Engelant en Johannes 

van Zomeren en met het andere eind aan voornoemde Petrus en voornoemde 

Johannes die Coninc van Berlikem, deze helft belast met een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, (2) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

in die Sporct, tussen wijlen Thomas van Hijntham enerzijds en Johannes van 

Zoemeren anderzijds, voornoemde helft en land belast met de hertogencijns. 

De gezusters Ermgardis en Conegundis, dv voornoemde verkoper Petrus, deden 

afstand en ze beloofden dat hun broer Henricus nimmer rechten hierop zal 

doen gelden. 

 

(dg: W) Petrus filius quondam Henrici Everaets soen de Hijntham 

medietatem (dg: cuiusdam prati siti in parochia de Berlikem) sibi de 

morte suorum quondam parentum jure successionis hereditarie advolutam in 

quodam prato sito in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Smaelacker 

inter hereditatem Bathe de Zomeren ex uno et inter hereditatem Jacobi 

filii quondam Cristiani de Zeelst ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Theoderici de Engelant et Johannis de Zomeren (dg: ex u) et 

cum reliquo fine ad hereditatem dicti Petri et Johannis die Coninc de 

Berlikem atque (dg: in) peciam terre (dg: di) sitam in dicta parochia in 

loco dicto in die Sporct inter hereditatem quondam Thome de Hijntham ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni die Coninc de Berlikem promittens (dg: 

et cum) super omnia warandiam et obligationem deponere excepto! censu 

domini nostri ducis exinde de jure solvendo annuatim atque hereditaria 

paccione (dg: uniu) dimidii modii siliginis mensure de Busco ex dicta 

medietate prati de jure solvenda ut dicebat venditor dictus. Quo facto 

Ermgardis et Conegundis sorores filie dicti Petri venditoris #cum tutore# 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore indivise super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Henricum eorum fratrem 

(dg: dum ad) perpetue talem habebunt quod ipse numquam presumet se jus in 

premissis habere. Testes Jorden et Neijnsel datum 2a post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1182 p 446v 03 di 31-05-1401. 

Aleijdis van den Arennest sv Willelmus van den Arennest Claus soen droeg 

over aan Henricus van den Arennest zvw Lambertus 102 Hollandse gulden of de 

waarde ervan in ander paijment, aan haar beloofd door voornoemde Willelmus 

van den Arennest Claus soen. 
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Aleijdis van den Arennest soror Willelmi van den Arennest Claus soen (dg: 

pro) centum et duos aureos florenos communiter gulden vocatos monete 

Hollandie boni auri et iusti ponderis seu valorem eorundem in alio 

pagamento promissos sibi a dicto Willelmo van den Arennest Claus soen 

prout in litteris legitime supportavit Henrico van den Arennest filio 

quondam Lamberti cum litteris et jure. Testes Udene et Jorden datum 3a 

post octavas penthecostes. 

 

BP 1182 p 446v 04 di 31-05-1401. 

Johannes Hals zv Herbertus beloofde aan Ludekinus van Broegel 7½ Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1401) te betalen. 

 

-. 

Johannes Hals filius Herberti promisit super omnia Ludekino de Broegel 

VII et dimidium Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 446v 05 di 31-05-1401. 

Willelmus van der Espendonc zvw Johannes van der Espendonc verkocht aan 

Johannes zvw Mathijas van Sint-Oedenrode vleeshouwer een n-erfpacht van 1 

mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te 

leveren, gaande uit een stuk land, ongeveer 3 lopen rogge groot, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Neijnsel, tussen wijlen Jacobus van den Wijel 

enerzijds en kv Emondus van den Hezeacker anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan wijlen Jacobus 

Tijt. 

 

Willelmus van der Espendonc filius quondam Johannis van der Espendonc 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Mathije de Rode sancte Ode 

carnificis hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Rode 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Rode sancte Ode 

tradendam ex pecia terre tria lopina vel circiter siliginis annuatim in 

semine capiente sita in dicta parochia in loco dicto Neijnsel inter 

hereditatem quondam Jacobi (dg: Tijt ex uno et inter communem plateam) 

van den Wijel ex uno et inter hereditatem liberorum Emondi van den 

Hezeacker ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem quondam Jacobi Tijt ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Uden et Jorden datum 3a post octavas penthecostes. 

 

BP 1182 p 446v 06 di 31-05-1401. 

Voornoemde Willelmus van der Espendonc droeg over aan voornoemde Johannes 

zvw Mathijas vleeshouwer van Sint-Oedenrode 50 oude Franse schilden, die 

Petrus gnd Lonen soen beloofd had aan voornoemde Willelmus, na maning te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus van der Espendonc quinquaginta aude scilde monete regis 

Francie boni auri et iusti ponderis quos Petrus dictus Lonen soen 

promisit super omnia eidem Willelmo ad monitionem persolvendos ut dicebat 

legitime supportavit dicto Johanni filio quondam Mathije carnificis de 

Rode sancte Ode. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 446v 07 di 31-05-1401. 

Theodericus Buc droeg over aan Henricus Screijnmaker zvw Johannes 

Screijnmaker alle goederen van Gerardus gnd Vosken zvw Reijnerus 

Scoenbecker, aan hem gerechtelijk verkocht door Albertus Wael. 

 

Theodericus Buc omnia bona Gerardi dicti Vosken filii quondam Reijneri 

Scoenbecker vendita sibi per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco ab Alberto Wael prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

Screijnmaker filio quondam Johannis Screijnmaker cum litteris et jure 
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promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1182 p 446v 08 di 31-05-1401. 

Gerardus nzvw Petrus gnd Smedeken droeg over aan Theodericus van Rode zvw 

Theodericus snijder van Rode (1) een huis en erf in Hintham, tussen 

Willelmus Scout enerzijds en Henricus zvw Johannes van den Kalshoevel 

anderzijds, (2) 2 hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Foijts Werf, 

naast Johannes van Erpe, (3) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, beiderzijds tussen kvw Ghibo gnd Kesselman de oudere, (4) 1 hont 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Bloc, tussen Johannes Sceijvel 

enerzijds en Johannes zvw Ghibo Melijs soen anderzijds, welke erfgoederen 

wijlen voornoemde Petrus Smedeken gerechtelijk gekocht had van voornoemde 

Theodericus van Rode, en welke erfgoederen wijlen voornoemde Petrus 

Smedeken in zijn testament vermaakt had aan zijn natuurlijke zoon 

eerstgenoemde Gerardus {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Petri dicti Smedeken domum et aream 

sitam in Hijntham inter hereditatem Willelmi Scout et inter hereditatem 

Henrici filii quondam Johannis van den Kalshoevel !ad duo hont terre sita 

in parochia de Roesmalen ad locum dictum communiter Foijts Werf juxta 

hereditatem Johannis de Erpe atque dimidium iuger terre situm in dicta 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem liberorum 

quondam Ghibonis dicti Kesselman (dg: se.ni) senioris ex utroque latere 

coadiacentem atque unum hont terre situm in dicta parochia de Roesmalen 

in loco dicto die Bloc inter hereditatem Johannis Sceijvel et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Ghibonis Melijs soen quas hereditates 

dictus quondam Petrus Smedeken erga Theodericum de Rode filium quondam 

Theoderici sa[rt]oris de Rode per judicem etc acquisierat prout in 

litteris (dg: hereditarie sup) et quas hereditates dictus quondam Petrus 

Smedeken primodicto Gerardo filio suo naturali in suo testamento 

legaverat ut dicebat hereditarie supportavit (dg: primodicto The) 

predicto Theoderico de Rode cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1182 p 446v 09 di 31-05-1401. 

Voornoemde Gerardus nzvw Petrus gnd Smedeken droeg over aan Theodericus van 

Rode zvw Theodericus Snijder van Rode alle goederen van Rutgherus zvw 

Tielmannus gnd Pauwels soen, die hij heefrt of zal verkrijgen, aan wijlen 

voornoemde Petrus Smedeken gerechtelijk verkocht door voornoemde 

Theoderidus van Rode, en welke goederen wijlen voornoemde Petrus in zijn 

testament vermaakt had aan zijn natuurlijke zoon eerstgenoemde Gerardus 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Gerardus filius naturalis ut supra omnia bona Rutgheri filii 

quondam Tielmanni dicti Pauwels soen ab ipso Rutghero ad presens habita 

et imposterum acquirenda vendita dicto quondam Petro Smedeken a (dg: di) 

Theoderido de Rode filio quondam Theoderici dicti (dg: de) Snijder de 

Rode per judicem etc prout in litteris et que bona omnia dictus quondam 

Petro! primodicto Gerardo suo filio naturali in suo testamento legaverat 

ut dicebat hereditarie supportavit dicto Theoderico de Rode cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

 


