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1182 p.447r. 

 anno Mmo CCCCmo primo index nona mensis junii die prima 

  pontificis Bonifacii noni anno suo XII: woensdag 01-06-1401. 

 in profesto sacramenti: woensdag 01-06-1401. 

  

BP 1182 p 447r 01 di 31-05-1401. 

Nijcholaus zvw Erardus gnd Herghijs verkocht aan Jacobus van Vladeracken 19 

roeden land, in Westilburg, ter plaatse gnd op die Hoeven, tussen 

voornoemde Jacobus van Vladeracken enerzijds en Willelmus Sticker 

anderzijds, strekkend vanaf Johannes Broet tot aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Nijcholaus filius quondam Erardi dicti Herghijs XIX virgatas terre sitas 

in parochia de Westilborch in loco dicto (dg: in) op die Hoeven inter 

hereditatem Jacobi de Vladeracken ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Sticker ex alio tendentes ab hereditate Johannis Broet ad hereditatem 

dicti Nijcholai ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jacobo de 

Vladeracken promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 447r 02 di 31-05-1401. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer verkocht aan Willelmus van den Velde, 

tbv zijn broer Mijchael van den Velde, een (nieuwe) erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel, op de hoeve gnd ten Eijnde, te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 4 lopen 

rogge groot, van wijlen Godefridus Grieten soen, nu aan voornoemde verkoper 

behorend, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen de gemeint 

enerzijds en kinderen gnd Papen Kijnderen en Willelmus van den Velde 

anderzijds, (2) een stuk land van wijlen voornoemde Godefridus aldaar, 

naast de dijk gnd den Kercdijc, tussen voornoemde dijk enerzijds en 

Walterus van den Vlasvoirt anderzijds, (3) andere goederen van wijlen 

voornoemde Godefridus, nu aan voornoemde verkoper behorend, (4) een stuk 

beemd van voornoemde verkoper, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, 

tussen voornoemde verkoper enerzijds en Lambertus Monic anderzijds, welk 

stuk land voornoemde verkoper verworven had van Arnoldus Goeswijns soen en 

kvw Willelmus Roefs, reeds belast met de grondcijns en een erfpacht van 1 

mud rogge, gaande uit erfgoederen van wijlen voornoemde Godefridus. 

Voornoemde verkoper mag het hout op voornoemde erfgoederen zagen en 

meenemen. Jacobus Tijt deed afstand van voornoemde pacht van 2 mud; hij zal 

niet mbv brieven en beloften, aan hem gegeven resp. gedaan door voornoemde 

verkoper, recht op deze goederen doen gelden, waardoor de levereing van de 

pacht van 2 mud gehinderd zou kunnen worden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus en niet aan de ander. 

 

Ex premissis. 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer hereditarie 

vendidit Willelmo van den Velde ad opus Mijchaelis van den Velde sui 

fratris hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Bucstel (dg: a) 

supra mansum dictum ten Eijnde tradendam ex (dg: omnibus) domo (dg: area) 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus (dg: XLII lopinos) quatuor 

lopinos siliginis in semine capientibus quondam Godefridi Grieten soen 

nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis in parochia de Boecstel ad 

locum dictum Luttel Lijemde inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Papen Kijnderen et Willelmi van den Velde 

ex alio atque ex pecia terre dicti quondam Godefridi sita ibidem (dg: ad 

locum) juxta aggerem dictum den Kercdijc inter (dg: he) dictum aggerem ex 

uno et inter hereditatem Walteri van den Vlasvoirt ex alio atque ex 

ceteris bonis dicti quondam Godefridi nunc ad dictum venditorem 

spectantibus quocumque locorum sitis atque ex pecia prati dicti 

venditoris sita in dicta parochia ad dictum locum Luttel Lijemde vocatum 

inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter Lamberti Monic ex alio 
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(dg: ut dic) quam peciam prati dictus venditor erga Arnoldum Goeswijns 

soen et liberos Willelmi quondam Roefs acquisierat ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis 

ex quibusdam hereditatibus dicti quondam Godefridi solvendis et 

sufficientem facere tali annexa condicione quod dictus venditor quecumque 

ligna supra predictas hereditates pro quocumque tempore futuro crescenda 

libere poterit secare et a fundo amovere. Quo facto Jacobus Tijt super 

predicta paccione duorum modiorum siliginis ad opus dicti Mijchaelis 

renunciavit promittens super omnia quod ipse mediantibus litteris #et 

promissionibus# quibuscumque sibi #aut alteri ad opus eius# per prefatum 

venditorem datis et promissis numquam jus prosequetur per quod solucio 

eiusdem paccionis impediri vel differi possit in futurum. Testes Uden et 

Goeswinus datum supra. Tradetur littera Willelmo et non alteri. 

 

BP 1182 p 447r 03 wo 01-06-1401. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, met 54 nieuwe Gelderse gulden, die 

nu op de beurs gaan, en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Bertholdus van Arle, 

Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen en Arnoldus Rover Boest. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum (dg: centum XCV nonaginta) #quinquaginta 

quatuor# novis florenis aureis (dg: Hollandibus) Gelrensibus jam ad 

bursam currentibus vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint ut 

dictus Willelmus van den Velde recognovit et (dg: per) sub obligatione 

suorum bonorum omnium presentium et futurorum fide sua prestita nomine 

dicti Mijchaelis sui fratris et suorum heredum promisit. Actum in camera 

anno M-mo CCCC-mo primo index nona mensis junii die prima pontificis 

Bonifacii noni anno suo XII presentibus dictis scabinis Bertholdo de Arle 

Henrico Bac filio quondam Ghisberti de Loen et Arnoldo Rover Boest. 

 

BP 1182 p 447r 04 wo 01-06-1401. 

Johannes Cnoep ev Henrica dv Henricus van Watermael droeg over aan 

Baudewinus zv Johannes Boijdens soen szv voornoemde Henricus Watermael 6 

lopen rogge erfpacht, maat van Helmond, uit een erfpacht van 18 lopen 

rogge, maat van Helmond, welke pacht van 18 lopen Arnoldus Metten Swager 

met Lichtmis moest leveren aan wijlen Gerlacus Watermael en zijn vrouw 

Hadewigis, welke 6 lopen Hadewigis evw voornoemde Gerlacus, met instemming 

van haar voornoemde man Gerlacus, in haar testament had vermaakt aan 

voornoemde Henrica. 

 

Johannes Cnoep maritus et tutor legitimus Henrice sue uxoris filie 

Henrici de Watermael sex lopinos siliginis mensure de Helmont hereditarie 

paccionis ad se spectantes de hereditaria paccione XVIII lopinorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem XVIII lopinorum siliginis Arnoldus 

Metten Swager solvere consuevit et tenebatur quondam Gerlaco Watermael et 

Hadewigi eius uxori hereditarie purificationis quos (dg: pa) sex lopinos 

siliginis hereditarie paccionis Hadewigis uxor legitima dicti quondam 

Gerlaci de consensu et voluntate eiusdem Gerlaci sui mariti in suo 

testamento legaverat #dicte Henrice# ut dicebat hereditarie supportavit 

Baudewino filio Johannis Boijdens soen genero dicti Henrici Watermael 

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

dep) et impeticionem ex parte sui et dicte Henrice sue uxoris et 

quorumcumque heredum eiusdem Henrice deponere. Testes Coptiten et 

Neijnsel datum in profesto sacrameni. 

 

BP 1182 p 447r 05 wo 01-06-1401. 

Ghibo gnd Nennen soen, zijn dochter Delijana gnd Delij, Willelmus van 

Zoemeren ev Elizabeth, en Willelmus Storiman ev Heijlwigis, dv voornoemde 

Ghibo, verkochten aan Henricus Bac zvw Henricus van Loen 1/10 deel, dat aan 
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hen en Gerardus zv voornoemde Ghibo behoort, in (1) 1 bunder beemd, 

eertijds van Jutta van den Pas, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

tussen Eelkinus gnd Eel Winen soen enerzijds en Henricus Bac zvw Ghisbertus 

van Loen anderzijds, (2) een stuk weide, eertijds van voornoemde Jutta, 

aldaar, tussen voornoemde Eelkinus enerzijds en voornoemde Henricus Bac 

anderzijds, (3) een stuk heide, eertijds van voornoemde Jutta, in Venloen, 

tussen voornoemde Henricus Bac enerzijds en erfgoed gnd die Oude Straet 

anderzijds, (4) in alle akker-erfgoederen van voornoemde Jutta, in 

Oisterwijk, in een hoeve van voornoemde Jutta van den Pas, maar niet in 3 

lopen roggeland, behorend aan Romboldus van den Pas, ter plaatse gnd 

Udenhout {p.448}. Gerardus zv voornoemde Ghibo zal, zodra hij meerderjarig 

is, afstand doen. 

 

Ghibo dictus Nennen soen et Delijana dicta Delij eius filia cum tutore 

Willelmus de Zoemeren maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et 

Willelmus Storiman maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filiarum dicti Ghibonis decimam partem ad ipsos #et Gerardum filium dicti 

Ghibonis# spectantem (dg: hereditaria p) #in hereditatibus infrascriptis 

videlicet in# in uno bonario prati (dg: quondam) #dudum# Jutte van den 

Pas sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter 

hereditatem Eelkini dicti Eel Winen soen ex uno et inter (dg: G) Henrici 

Bac filii quondam Ghisberti de Loen ex alio atque in pecia pascue dicte 

weijde #dudum# dicte (dg: quondam) Jutte sita ibidem inter hereditatem 

dicti Eelkini ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Bac ex alio #+ 

{boven het contract:} atque in pecia merice (dg: dicte quondam) dudum 

dicte Jutte sita in parochia de Venloen inter hereditatem dicti Henrici 

Bac ex uno et inter hereditatem dicti! die Oude Straet ex alio# atque in 

omnibus hereditatibus arabilibus dicte (dg: quondam) Jutte sitis (dg: 

ibidem) #in parochia de Oesterwijc# in manso dicte (dg: quondam) Jutte 

van den Pas exceptis in tribus lopinatis terre siliginee spectantibus ad 

Romboldum van den Pas sitis in dicto loco Udenhout vocato hereditarie 

vendiderunt Henrico Bac filio quondam Henrici de Loen promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem ex 

 

1182 p.448v. 

 in profesto sacramenti: woensdag 01-06-1401. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

  

BP 1182 p 448v 01 wo 01-06-1401. 

(dg: ex parte eorum) et impeticionem ex parte eorum et dicte Jutte 

deponere et quod ipsi Gerardum filium dicti Ghibonis quamcito ad annos 

pervenerit super dicta decima parte ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes Jorden et Coptiten datum in profesto sacramenti. 

 

BP 1182 p 448v 02 wo 01-06-1401. 

Henricus Coelborner verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Coelborner prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 448v 03 wo 01-06-1401. 

(dg: Gerardus zvw Nijcholaus van Laerhoven). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Nijcholai de Laerhoven). 

 

BP 1182 p 448v 04 wo 01-06-1401. 

Gerardus, Johannes en Henricus, kvw Nijcholaus van Laerhoeven, verkochten 

aan Bertholdus van Arle hun deel in alle goederen van wijlen Henricus Doncs 

alias gnd van den Woude szvw Ghisbertus Bac, waarin wijlen voornoemde 

Henricus Doncs was overleden. Eerstgenoemde Henricus beloofde dat zijn  

zwager Johannes Wijcman afstand zal doen. 
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Gerardus Johannes et Henricus #liberi quondam Nijcholai# de Laerhoeven 

totam partem et omne jus eis competentes in omnibus bonis quondam Henrici 

Doncs alias dicti van den Woude generi quondam Ghisberti Bac quocumque 

locorum consistentibus sive sitis in quibus bonis dictus quondam Henricus 

Doncs decessit hereditarie (dg: sup) vendiderunt Bertholdo de Arle 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Quo facto Henricus primodictus promisit super omnia quod 

ipse Johannem Wijcman suum sororium super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris faciet renunciare. Testes Uden et Goeswinus datum in profesto 

sacnti sacramenti. 

 

BP 1182 p 448v 05 do 09-06-1401. 

Voornoemde Bertoldus droeg voornoemd deel over aan Johannes zvw Johannes 

Femijen soen, Henricus van den Camp zv Johannes van den Camp en Johannes 

zvw Ghibo van der Rennendonc. 

 

{Later ertussen gevoegd}. 

Dictus Bertoldus dictas partem et jus supportavit Johanni (dg: -s) filio 

quondam Johannis Femijem soen Henrico van den Camp filio Johannis van den 

Camp (dg: -e) et Johanni filio quondam (dg: Ghib) Ghibonis van der 

Rennendonc promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Goes et Jorden datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1182 p 448v 06 wo 01-06-1401. 

Ghibo Nennen soen, zijn dochter Delijana, Willelmus van Zoemeren ev 

Elizabeth, en Willelmus Storiman ev Heijlwigis, dv voornoemde Ghibo, 

verkochten aan Walterus Brekelman 1/10 deel, dat aan hen en aan Gerardus zv 

voornoemde Ghibo begoort, in (1) 2 bunder, deels heide en deels moer, in 

Venloen, ter plaatse gnd Seijcbosch, tussen Eustatius van Brakel enerzijds 

en wijlen hr van Duffel anderzijds, (2) 1 bunder moer aldaar, tussen 

Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen enerzijds en erfg vw Ludekinus Haghen 

anderzijds, belast met de grondcijns. Voornoemde Gerardus zal, zodra hij 

meerderjarig is, afstand doen. 

 

Ghibo Nennen soen Delijana dicta Delij eius filia cum tutore Willelmus de 

Zoemeren maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Willelmus 

Storiman maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filiarum dicti 

Ghibonis decimam partem ad ipsos et Gerardum filium dicti Ghibonis 

spectantem in duobus bonariis partim merice et partim hereditatis dicte 

moer sitis in parochia de Venloen ad locum dictum Seijcbosch inter 

hereditatem Eustatii de Brakel ex uno et inter hereditatem domini quondam 

de Duffel ex alio atque in uno bonario hereditatis dicte moer site ibidem 

inter hereditatem Henrici Bac filii quondam Ghisberti de Loen ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Ludekini Haghen ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Waltero Brekelman promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi ex dicta decima parte solvendo (dg: qu) et quod ipsi dictum 

Gerardum quamcito ad annos pervenerit super predicta decima parte ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 448v 07 wo 01-06-1401. 

Arnoldus zvw Henricus Erenbrechts soen droeg over aan Johannes die Cuper 

zvw Johannes Kathelinen soen (1) een erfgoed, in Vessem, ter plaatse gnd 

ter Donc, tussen erfgoed gnd het Goed ter Donc enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een beemd gnd die Haert Beemt, in Vessem, beiderzijds 

tussen Johannes zv Willelmus van den Dael, (3) een beemd, gnd dat Eusel, in 

Vessem, tussen Johannes Zeelstman en zijn kinderen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, zoals Johannes Boijdens deze erfgoederen beteelt, welke 

erfgoederen voornoemde Arnoldus verworven had van Wijnricus zv Wijnricus 

van Culensroede {niet afgewerkt contract}. 
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Arnoldus filius quondam Henrici Erenbrechts soen quandam hereditatem 

sitam in parochia de Vessem ad locum dictum ter Donc inter hereditatem 

dictam tGoet ter Donc ex uno et inter communitatem ex alio cum eiusdem 

hereditatis attinentiis singulis et universis atque pratum dictum die 

Haert Beemt situm in dicta parochia inter hereditatem Johannis filii 

Willelmi van den Dael ex utroque latere coadiacentem atque quoddam pratum 

dictum dat Eeusel situm in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

Zeelstman et eius liberorum ex uno et inter communitatem ex alio prout 

dicte hereditates ibidem site sunt et Johannes Boijdens sub sua cultura 

tenet et possidet quas hereditates predictas dictus Arnoldus erga 

Wijnricum filium Wijnrici de Culensroede acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni die Cuper filio quondam Johannis 

Kathelinen soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere {niet als afgewerkt doorgehaald}. 

 

BP 1182 p 448v 08 wo 01-06-1401. 

Voornoemde Johannes die Cuper beloofde aan voornoemde Arnoldus zvw Henricus 

Erenbrechts soen 2 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis aanstaande in 

Vessem te leveren en 75 nieuwe Gelderse gulden, die nu op de beurs gaan, 

met Lichtmis over 2 jaar te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes die Cuper promisit super omnia dicto Arnoldo duos modios 

siliginis mensure de Vessem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Vessem tradendos atque LXXV novos Gelre gulden jam ad 

bursam currentes vel valorem (dg: videlicet X V) a purificationis proxime 

futuro ultra (dg: annum) duos persolvendos {niet als afgewerkt 

doorgehaald}. 

 

BP 1182 p 448v 09 wo 01-06-1401. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus, gedurende 2 jaar, 

ingaande Lichtmis aanstaande, elk jaar, met Lichtmis in Vessem 2 mud rogge, 

maat van Vessem, te leveren {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo ad spacium 

duorum annorum post festum purificationis proxime futurum sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum duorum annorum duos modios siliginis 

dicte mensure in festo purificationis et in Vessem tradendos {niet als 

afgewerkt doorgehaald}. 

 

BP 1182 p 448v 10 wo 01-06-1401. 

Voornoemde Johannes die Cuper deed tbv Elizabeth wv Stephanus zvw Johannes 

Coelen soen afstand van (1) een stuk land, deels heide en deels akkerland, 

met gebouwen, in Vessem, ter plaatse gnd ter Donc, tussen een sloot, 

liggend tussen voornoemd stuk land en erfgoed van voornoemde Johannes, 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Ervardus van 

den Meervenne, (2) een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Theodericus van der Bruggen moest leveren aan voornoemde Stephanus, gaande 

uit een beemd, {p.449} gnd het Goir, van voornoemde Theodericus, tussen 

Neterzelle en Spreuwel, ter plaatse gnd in het Goir {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dictus Johannes die Cuper #super# pecia (dg: -m) terre partim merice et 

partim terre arabilis sitam! in parochia de Vessem ad locum dictum ter 

Donc inter hereditatem !inter quoddam fossatum consistens inter (dg: dcm) 

dictam peciam terre et hereditatem dicti Johannis ex uno et inter (dg: h) 

communitatem ex alio (dg: et inter) tendente cum uno fine ad hereditatem 

Ervardi van den Meervenne #simul cum edificiis supra premissa 

consistentibus# atque #super# hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Theodericus van der Bruggen solvere 

tenebatur annuatim Stephano filio quondam Johannis Coelen soen ex quodam 
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prato 

 

1182 p.449r. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 03-06-1401. 

  

BP 1182 p 449r 01 wo 01-06-1401. 

dicto tGoir #dicti Theoderici# sito inter Neterzelle et Spreuwel in loco 

dicto int Goir ut dicebat ad opus (dg: dicte) Elizabeth relicte (dg: 

quon) dicti quondam Stephani renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem {niet als afgewerkt doorgehaald}. 

 

BP 1182 p 449r 02 vr 03-06-1401. 

Petrus zvw Petrus Pelgrims van Vlierden gaf uit aan Egidius (dg: en 

Johannes broers kv) zvw Arnoldus Gielijs soen van Erpe (1) een huis, erf en 

schuur met ondergrond, in Erp, ter plaatse gnd in den Hoec, tussen Aleijdis 

wv Arnoldus Torfs enerzijds en Henricus zv Johannes Bathen soens 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, (2) een akker aldaar, 

tussen voornoemde Henricus zv Johannes Bathen soen en voornoemde Aleijdis 

enerzijds en Johannes zvw Ancelmus van Herende en kvw Arnoldus Gielijs 

soens anderzijds, met een eind strekkend aan een weg behorend aan kvw 

Leonius van Ponsendael en met het andere eind aan Petrus Roefs soen, (3) 

een stuk land aldaar, over voornoemde weg enerzijds en Willelmus zvw 

Johannes Metten soen en Henricus zvw Johannes van Blakenbroec anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Aleijdis wv Arnoldus Torfs, (4) een 

stuk land aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en een gemene steeg 

aldaar anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Aleijdis, (5) een 

streep land met een aangelegen stukje land gnd een venneken, aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde Aleijdis, met een eind strekkend aan 

voornoemde weg behorend aan kvw Leonius van Ponsendael, (6) een stukje land 

gnd een streepken aldaar, tussen voornoemde Aleijdis enerzijds en Johannes 

Baetkens van den Hoec anderzijds, met een eind strekkend aan Geerlacus 

Cnoden; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) 5 schelling 

gemeen geld aan de H.Geest in Erp, (c) ½ lopen rogge, maat van Erp, aan de 

H.Geest in Erp, en thans voor (d) een erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Erp, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren, voor het eerst over een 

jaar. De brief van Petrus aan hem overhandigen of aan zijn schoonzoon 

Gerardus Coelbruwe; hetzelfde met de schuldbrief. 

 

Littera Petri detur sibi vel Gerardo Coelbruwe eius genero et simili de 

littera debitali. 

Petrus filius quondam Petri Pelgrims de Vlierden domum aream #et# horreum 

cum suo fundo sitas in parochia de Erpe in loco dicto in den Hoec inter 

hereditatem Aleijdis relicte quondam Arnoldi Torfs ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii (dg: quondam) Johannis Bathen soens ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem plateam atque agrum terre situm ibidem 

inter hereditatem dicti Henrici filii Johannis Bathen soen #et Aleijdis 

predicte# ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Ancelmi de 

Herende et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Gielijs soens ex 

alio tendentes cum uno fine ad quandam viam spectantem ad liberos quondam 

Leonii de Ponsendael et cum reliquo fine ad hereditatem Petri Roefs soen 

insuper peciam terre sitam ibidem (dg: ab alio latere) ultra dictam viam 

ex uno latere et inter hereditatem Willelmi filii quondam Johannis Metten 

soen et inter hereditatem Henrici filii quondam Johannis de Blakenbroec 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicte Aleijdis relicte 

quondam Arnoldi Torfs insuper peciam terre sitam ibidem inter communem 

plateam ex uno latere et inter quandam stegam communem ibidem ex alio 

tendentem ad hereditatem dicte Aleijdis insuper quandam strepam terre cum 

quadam particula terre dicta een venneken sibi adiacente sitam ibidem 

inter hereditatem dicte Aleijdis ex utroque latere coadiacentem tendentem 

cum uno fine ad (dg: h) dictam viam ad liberos dicti quondam Leonii de 

Ponsendael spectantem atque particulam terre dictam een streepken sitam 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

8 

ibidem inter hereditatem dicte Aleijdis ex uno et inter hereditatem 

Johannis Baetkens van den Hoec #ex alio# tendentem cum uno fine ad (dg: 

communem) hereditatem Geerlaci Cnoden prout ibidem site sunt et ad (dg: 

di) primodictum Petrum noscuntur pertinere ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Egidio (dg: et Johanni fratribus liberis) #filio# 

quondam Arnoldi Gielijs soen de Erpe ab (dg: eisdem) #eodem# hereditarie 

possidendas pro censibus dominorum fundi et quinque solidis communis 

pagamenti mense sancti spiritus in Erpe atque dimidio lopino siliginis 

mensure de Erpe iamdicte mense sancti spiritus exinde solvendo annuatim 

dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Erpe danda et solvenda sibi ab alio hereditarie 

purificationis (dg: et supra hereditatem predictam tradenda et delibera) 

et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in 

domo supradicta tradenda et deliberanda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis #et aliam obligationem deponere# et alter 

repromisit. Testes Bruheze et Coptiten datum in crastino sancti 

sacramenti. 

 

BP 1182 p 449r 03 vr 03-06-1401. 

Marcelius gnd Zeel van der Beersdonc ev Ermgardis dv eerstgenoemde Petrus 

verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. -. 

Marcelius dictus Zeel van der (dg: Beersdonc) Beersdonc maritus et tutor 

legitimus Ermgardis #sue uxoris# filie primodicti Petri prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 449r 04 vr 03-06-1401. 

Voornoemde Egidius zvw Arnoldus Gielijs soen van Erpe beloofde aan 

eerstgenoemde Petrus 40 nieuwe Gelderse gulden, waarvoor heden 36 gemene 

plakken worden gerekend, en 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis over 

een jaar in Erp te leveren. 

 

Dictus (dg: Johannes) #Egidius# filius quondam Arnoldi Gielijs soen de 

Erpe promisit super omnia primodicto Petro XL nuwe Gelre gulden scilicet 

quales in data presentium communiter solvunt XXXVI (dg: pl) gemeijn 

placken seu valorem (dg: a purificationis proxime futuro) et unum modium 

siliginis mensure de Erpe a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos et in Erpe tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 449r 05 vr 03-06-1401. 

(dg: Johannes Veerdonc zvw Johannes van der Veerdonc en Arnoldus / 

Marcelius zvw Johannes Tirken, door wijlen voornoemde Johannes Tirken 

verwekt bij zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Johannes van der Veerdonc). 

 

(dg: Johannes Veerdonc filius quondam Johannis van der Veerdonc et 

Arnoldus #Marcelius# filius quondam Johannis Tirken ab eodem quondam 

Johanne Tirken et Margareta sua uxore filia dicti quondam Johannis van 

der Veerdonc). 

 

BP 1182 p 449r 06 vr 03-06-1401. 

Johannes Veerdonc zvw Johannes Veerdonc van Hezewijc droeg over aan 

Henricus zvw Petrus van Veretsel en zijn zuster Aleijdis (1) zijn deel van 

een stuk land, gnd dat Nuwelant, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Veretsel, tussen kvw Petrus van Veretsel enerzijds en Johannes van Rode 

Wouters soen anderzijds, (2) zijn deel van een stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Veretsel, beiderzijds tussen kvw voornoemde 

Petrus van Veretsel, (3) de helft van een stukje heide, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Veretsel, beiderzijds tussen voornoemde kvw Petrus van 

Veretsel, (4) zijn deel in een beemd, gnd dat Groet Broec, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Veretsel, tussen wijlen Johannes Storme nzvw hr 
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Theodericus Rover ridder enerzijds en Batha Lemmens anderzijds. 

 

Johannes Veerdonc filius quondam Johannis Veerdonc de Hezewijc (dg: 

medietatem) #totam partem et omne jus sibi competentes# cuiusdam pecie 

terre dicte dat Nuwelant site in parochia de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Veretsel inter hereditatem liberorum quondam Petri de Veretsel ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Rode Wouters soen ex alio atque (dg: 

medietatem) #totam partem et omne jus ad se spectantes# cuiusdam pecie 

terre site in dictis parochia et loco inter hereditatem liberorum dicti 

quondam Petri de Veretsel ex utroque! coadiacentem atque (dg: parti) 

medietatem cuiusdam particule merice site in parochia et loco predictis 

inter hereditatem predictorum liberorum quondam Petri de Veretsel ex 

utroque latere coadiacentem necnon (dg: medietatem cuiusdam prati dicti 

dat Groet) totam partem et omne jus ad! spectantes in quodam prato dicto 

(dg: die Groet Beemt) dat Groet Broec sito !dictis parochia et loco inter 

hereditatem quondam Johannis Storme filii naturalis quondam domini 

Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem Bathe Lemmens ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio quondam Petri de 

Veretsel et Aleijdi sue sorori promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 449r 07 vr 03-06-1401. 

Martinus zvw Johannes Tirken droeg over aan voornoemde Henricus zvw Petrus 

van Veretsel en zijn zuster Aleijdis het deel, dat aan hem en zijn broers 

Johannes en Franco behoort, in (1) een stuk land, gnd dat Nuwelant, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veretsel, tussen kvw Petrus van Veretsel 

enerzijds en Johannes van Rode Wouters soen anderzijds, (2) een stuk land, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veretsel, beiderzijds tussen voornoemde 

kvw Petrus van Veretsel, (3) een stukje heide, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Veretsel, beiderzijds tussen voornoemde kvw Petrus van 

Veretsel, (4) een beemd, gnd dat Groet Broec, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Veretsel, tussen wijlen Johannes Storme nzvw hr Theodericus 

Rover ridder enerzijds en Batha Lemmens anderzijds. 

 

Martinus filius quondam Johannis Tirken totam partem et omne jus sibi et 

Johanni atque Franconi suis fratribus competentes in pecia terre dicta 

dat Nuwelant sita in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Veretsel 

inter hereditatem liberorum quondam Petri de Veretsel ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Rode Wouters soen ex alio atque in pecia terre 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem dictorum liberorum 

quondam Petri de Veretsel ex utroque latere coadiacentem atque in quadam 

particula merice sita in dictis parochia et loco inter !inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Petri de Veretsel ex utroque latere 

coadiacentem necnon in quodam prato dicto dat Groet Broec sito in 

parochia et loco predictis inter hereditatem quondam Johannis Storme 

filii naturalis domini quondam Theoderici Rover militis ex !ex uno et 

inter hereditatem Bathe Lemmens ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dictis Henrico et Aleijdi promittens super omnia warandiam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte dictorum Johannis 

et Franconis suorum fratrum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 449r 08 vr 03-06-1401. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Petrus van Drueten verwer 46 nieuwe 

Gelderse gulden, heden 36 plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Lambertus aanstaande te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia Petro de Drueten tinctori XLVI 

nuwe Gelre gulden seu valorem scilicet quales in data presentium solvunt 

XXXVI placken (dg: testes) ad Lamberti proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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1182 p.450v. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 04-06-1401. 

 in crastino Viti: donderdag 16-06-1401. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 07-06-1401. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 03-06-1401. 

  

BP 1182 p 450v 01 za 04-06-1401. 

Nijcholaus van Baerle gaf uit aan Petrus Jans soen van den Loeffort een 

kamp, ongeveer 2½ morgen groot, in Berlicum, ter plaatse gnd in het 

Bruggelaer, tussen erfgoed van wijlen Willelmus Posteel gnd die Coelhof 

enerzijds en Jutta van Baerle sv voornoemde Nijcholaus anderzijds, met een 

eind strekkend aan Johannes zvw mr Wolphardus van Ghiessen en met het 

andere eind aan Alardus van Cluethoeven; de uitgifte geschiedde voor 15 

schelling aan de stad Den Bosch en thans voor een erfcijns van 3 pond geld, 

met Kerstmis te betalen. Nijcholaus betaalde zijn brief; die te 

overhandigen aan na te noemen Godefridus. 

 

Nijcholaus de Baerle quendam campum ad se spectantem duo et dimidium 

jugera vel circiter continentem situm in parochia de Berlikem in loco 

dicto int Bruggelaer inter hereditatem quondam Willelmi Posteel dictam 

die Coelhof ex uno et inter hereditatem Jutte de Baerle sororis dicti 

Nijcholai ex alio #{in margine sinistra:} in omni jure quo dictus campus 

ad ipsum pertinet# tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis filii 

quondam magistri Wolphardi de (dg: Ghis) Ghiessen et (dg: inter) #cum 

reliquo# hereditatem Alardi de Cluethoeven ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Petro Jans soen van den Loeffort ab eodem hereditarie 

possidendum pro XV solidis opido de Busco exinde solvendis dandis etc et 

pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio 

nativitatis Domini ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Bruheze et Coptijt datum sabbato post (dg: octavas pent) sacramenti. 

Solvit Nijcholaus litteram suam et tradetur Godefrido inferius nominato 

{verwijst naar BP 1182 p 450v 03}. 

 

BP 1182 p 450v 02 za 04-06-1401. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Nijcholaus 16½ Holland gulden met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Nijcholao XVI et dimidium 

Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 450v 03 do 16-06-1401. 

Voornoemde Nijcholaus van Baerle droeg voornoemde cijns van 3 pond geld 

over aan Godefridus zvw Gerardus Peteren, tbv hem en Elizabeth sv 

voornoemde Godefridus. 

 

Dictus Nijcholaus de Baerle dictum censum trium librarum monete 

#hereditarie# supportavit Godefrido filio quondam Gerardi Peteren ad opus 

#sui# et ad opus Elizabeth sororis eiusdem Godefridi cum litteris et jure 

promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Uden et Neijnsel datum in crastino Viti. 

 

BP 1182 p 450v 04 di 07-06-1401. 

Andreas Fent van Arssen beloofde aan Johannes van Best clericus, tbv hem en 

Johannes van Beircke, 200 nieuwe Gelderse gulden, heden 10 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Andreas Fent de Arssen promisit super omnia #habita et habenda# Johanni 

de Best clerico ad opus sui et ad opus Johannis de Beircke ducentos novos 

Gelre gulden videlicet quales tempore date presentium solvunt decem (dg: 
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de) Vlemsche placken vel valorem ad monitionem et voluntatem (dg: dicto) 

eorum persolvendos. Testes Coptijt et Neijnsel datum tercia post 

sacramenti. 

 

BP 1182 p 450v 05 vr 03-06-1401. 

Henricus Stocke van Helmont verkocht aan Hector nzvw Amelius Speciers een 

(nieuwe) erfcijns van 25 oude schilden, in Den Bosch op de zondag na het 

octaaf van Pinksteren te betalen, gaande uit (1) een huis en erf, in 

Helmond, tussen Henricus Bathen soen enerzijds en Willelmus van Gherwen 

anderzijds, (2) een stuk beemd, in Helmond, tussen wijlen Hubertus van den 

Vehuze enerzijds en Arnoldus van Boekel anderzijds. Hij verklaarde dat (dg: 

300) de koopsom is voldaan. De brief overhandigen aan de verkoper. 

 

Solvit. 

Henricus Stocke de Helmont hereditarie vendidit Hectori filio #naturali# 

quondam Amelii Speciers hereditarium censum XXV aude scilde solvendum 

hereditarie dominica post octavas penthecostes et in Busco tradendum ex 

domo et area dicti venditoris sita in parochia de Helmont inter 

hereditatem Henrici Bathen soen ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Gherwen ex alio atque ex pecia (dg: terre) prati sita in dicta parochia 

de Helmont inter hereditatem quondam Huberti van den Vehuze ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van Boekel ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et satisfacere et recognovit sibi de (dg: 

trecentis) pretio huiusmodi fore satisfactum. Testes Bruheze et Coptiten 

datum in crastino sancti sacramenti. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1182 p 450v 06 vr 03-06-1401. 

Voornoemde Henricus verkoper beloofde aan voornoemde Hector 300 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

-. 

Dictus Henricus venditor promisit super omnia dicto Hectori trecentos 

aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 450v 07 vr 03-06-1401. 

Destijds hadden Gerardus zvw Cristianus van der Heijden en zijn broer 

Sijmon beloofd1 aan Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Engelant en 

Mijchael gnd van Loeken, gedurende 10 jaar, elk jaar met Sint-Remigius-

Blijder, in Berlicum 10 mud hop, Bossche maat, te leveren. Voornoemde 

Mijchael van Loeken droeg zijn helft in voornoemde hop van de 8 laatste 

jaren over aan voornoemde Arnoldus Groet Art (dg: de jongere). 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus filius quondam Cristiani van der 

(dg: Heijden Heij) Heijden et Sijmon eius frater promisissent indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Arnoldo Groet Art filio quondam 

Lamberti de Engelant et Mijchaeli dicto de Loeken ad spacium decem 

annorum (dg: proxime f) anno quolibet dictorum decem annorum decem modios 

boni lupuli mensure de Busco in festo beati Remigii confessoris et in 

parochia de Berlikem tradituros et deliberaturos prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Mijchael de Loeken 

medietatem ad se spectantem (dg: ..) in dicto lupulo proveniendo de (dg: 

dictis) octo (dg: annis) ultimis annis dictorum decem annorum supportavit 

dicto Arnoldo Groet Art (dg: juniori) cum litteris et jure. 

 

BP 1182 p 450v 08 vr 03-06-1401. 

Walterus die Vrieze, zijn vrouw Mechtildis wv Willelmus Berkelman, 

Gerardus, Willelmus, Johannes, Maria en Heijlwigis, kv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Willelmus Berkelman, en Rutgherus zv Goeswinus van 

                         
1 Zie ← BP 1181 p 181r 01 do 23-01-1399, belofte gedurende 10 jaar op 01-10 

10 mud hop te leveren. 
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Zeghenworp ev Gertrudis, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Willelmus 

Berkelman, verkochten aan Johannes Koijt, tbv de gezusters Hilla en 

Cristina, dvw Rodolphus Koijt, een stuk land, 5 lopen rogge groot, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, ter plaatse gnd in Brocken Auden Hoeve, 

tussen voornoemde Hilla en Cristina, dvw Rodolphus Koijt, enerzijds en 

Theodericus zv Henricus Witloc anderzijds. Herbertus, zv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Willelmus Berkelman, zal, zodra hij meerderjarig is, 

afstand doen. 

 

(dg: Mechtildis relicta quondam Willelmi Berkelman) #Walterus die Vrieze 

maritus (dg: et) legitimus Mechtildis sue uxoris (dg: f) relicte quondam 

Willelmi Berkelman et !cum dicta Mechtildis cum eodem tamquam tutore# 

Gerardus Willelmus et Johannes Maria Heijlwigis (dg: eius) liberi 

dictorum Mechtildis et quondam Willelmi Berkelman cum tutore et Rutgherus 

filius (dg: q) Goeswini de Zeghenworp maritus et tutor Gertrudis sue 

uxoris filie dictorum Mechtildis et quondam Willelmi Berkelman peciam 

terre (dg: sitam in par) quinque lopinos siliginis in semine capientem 

sitam in parochia de Helvoert ad locum dictum Ghesel in loco dicto in 

Brocken Auden Hoeve inter hereditatem Hille et Cristine filiarum quondam 

Rodolphi (dg: Koijt) Koijt ex uno et inter hereditatem Theoderici filii 

Henrici Witloc ex alio prout ibidem site sunt hereditarie vendiderunt 

Johanni Koijt ad opus dictarum (dg: Crist) Hille et Cristine sororum 

filiarum dicti quondam Rodolphi Koijt promittentes cum tutore indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et quod 

Herbertum filium dictorum Mechtildis et quondam Willelmi Berkelman super 

dicta pecia terre et jure quamcito ad annos pubertatis pervenerit ad opus 

dictarum Hille et Cristine facient renunciare. Testes Jorden et Coptiten 

datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1182 p 450v 09 vr 03-06-1401. 

Martinus zvw Johannes gnd Eerselman beloofde aan Johannes zv Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker 21 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Maria-Hemelvaart aanstaande te betalen. 

 

Martinus filius quondam Johannis dicti #Ee#Eerselman promisit super omnia 

Johanni filio Nijcholai dicti Coel Keelbreker XXI novos Gelre gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

assumptionem Marie proxime futuram persolvendos. Testes datum (dg: da) 

supra. 

 

BP 1182 p 450v 10 vr 03-06-1401. 

Heijlwigis wv Rodolphus gnd Roef van der Zitert droeg over aan haar dochter 

Mechtildis 28 oude schilden2, aan wijlen voornoemde Rodolphus Rover van der 

Zitart beloofd3 door Rodolphus Rover zvw Egidius van den Ham. 

 

Heijlwigis relicta quondam Rodolphi dicti Roef van der Zitert viginti 

octo aureos denarios antiquos communiter aude scilder! vocatos promissos 

dicto quondam Rodolphi! Rover van der Zitart a Rodolpho Rover filio 

quondam Egidii van den Ham prout in litteris supportavit Mechtildi sue 

filie cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 450v 11 vr 03-06-1401. 

Walterus Vrieze en zijn vrouw Mechtildis wv Willelmus Berkelman beloofden 

aan Gerardus, Willelmus, Johannes, Maria, Heijlwigis en Herbertus, kv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Willelmus Berkelman, en Rutgherus zv 

Goeswinus van Zeghenworp, szv voornoemde Mechtildis en wijlen Willelmus, 

gedurende het leven van voornoemde Mechtildis de helft te betalen van alle 

                         
2 Zie → BP 1183 f 289v 05 ma 17-03-1404, overdracht van de som aan Jordanus Loef van Boemel. 
3 Zie ← BP 1177 f 028v 01 do 26-02-1383, belofte 28 oude schilden te 

betalen na overlijden van Rodolphus gnd Roef van der Zitart. 
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cijnzen, pachten en lasten, gaande uit erfgoederen en goederen van wijlen 

voornoemde Willelmus Berkelman {p.451}. Voornoemde Walterus en Mechtildis 

zullen geen goederen of erfgoederen verkopen of vervreemden, waarin 

voornoemde kvw Willelmus en Rutgherus rechten hebben. Gerardus, Willelmus, 

Johannes, Maria, Heijlwigis en Rutgherus beloofden de andere helft van de 

cijnzen, pachten en lasten gedurende het leven van voornoemde Mechtildis op 

zich te nemen. De brief van de kinderen overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Solvit (dg: ...). Et duplicetur. 

Walterus Vrieze maritus legitimus Mechtildis sue uxoris relicte quondam 

Willelmi Berkelman et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore 

promiserunt indivisi super habita et habenda (dg: Wa) Gerardo Willelmo 

Johanni Marie Heijlwigi et Herberto liberis dictorum Mechtildis et 

quondam Willelmi Berkelman et Rutghero filio (dg: quondam) Goeswini de 

Zeghenworp genero dictorum Mechtildis et quondam Willelmi quod ipsi 

Waltertus Vrieze et Mechtildis unam medietatem omnium censuum paccionum 

et onerum solvendorum annuatim de et ex hereditatibus et bonis 

quibuscumque (dg: dictorum) dicti quondam Willelmi Berkelman quocumque 

sitis nunc deinceps solvent annuatim ad vitam dicte Mechtildis sic quod 

(dg: dictis liberis et ... dicti quondam Willelmi et Rutghero damp) 

#dictis liberis et Rutghero# ad et supra dictas hereditates (dg: dicti) 

et bona dicti quondam Willelmi (dg: dampna) occacione 

 

1182 p.451r. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 03-06-1401. 

 

BP 1182 p 451r 01 vr 03-06-1401. 

dicte medietatis dictorum censuum paccionum et onerum (dg: di non) dampna 

non eveniant quovismodo in futurum #ad vitam dicte Mechtildis# (dg: et 

simili) et quod ipsi Walterus et Mechtildis non vendent nec alienabunt 

aliqua bona et hereditates in quibus dicti liberi dicti quondam Willelmi 

et Rutgherus jus habent quovismodo et simili modo promiserunt dicti 

Gerardus Willelmus Johannes Maria Heijlwigis (dg: et) cum tutore et 

Rutgherus indivisi super habita et habenda quod ipsi reliquam medietatem 

dictorum censuum paccionum et onerum annuatim dabunt et exsolvent #ad 

vitam dicte Mechtildis# sic quod dicte Mechtildi et supra dictas 

hereditates et bona dampna exinde non eveniant quovismodo ad vitam dicte 

Mechtildis. Testes Jorden et Coptiten datum in crastino sancti 

sacramenti. Tradetur littera dictorum liberorum dicto Gerardo. 

 

BP 1182 p 451r 02 za 04-06-1401. 

Reijmboldus zvw Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen, Gerardus Cluet ev 

Hilla, Ghibo zvw Jacobus van der Heijden ev Margareta, en Nijcholaus van 

Lijer ev Beatrix, dvw voornoemde Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen, 

verkochten aan Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen (1) een 

weide, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Lange Weijde, naast Gerardus van 

Boekel richting de villa van Lithoijen, welke weide wijlen voornoemde 

Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen verworven had van Willelmus 

Clijnge van Lijt, (2) de helft van 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd in des Bruijnen Hoeve, tussen Henricus gnd Pouwels soen van Groet Lijt 

enerzijds en kvw Reijmboldus van Tefelen anderzijds, welke helft jaarlijks 

gedeeld wordt tegen de andere helft, welke eerstgenoemde helft wijlen 

voornoemde Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen verworven had van 

Johannes van Ussen snijder en zijn broer Gerardus, (3) een stuk land, gnd 

die Weijde, in Lithoijen, beiderzijds tussen Reijmboldus bakker, welk stuk 

land voornoemde Reijmboldus bakker gekocht had van Theodericus zv Hermannus 

gnd Hillen soen en Henricus gnd Priem zv Johannes gnd Kael, (4) een stuk 

land, in Lithoijen, tussen Reijmboldus zvw Johannes gnd Reijmbouts 

enerzijds en Gerardus van Boekel anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts verworven had van Albertus zvw Petrus 
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van Lijt smid, (5) een erfgoed, gnd een alinghen weijde, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd op Ghene Corte Weijden, dat was van Mechtildis van Alfen en dat 

wijlen voornroemde Petrus van Lijt verworven had van Petrus Bijekens soen, 

(6) de helft, die behoorde aan wijlen Petrus van Lijt smid, in 1/3 deel van 

de helft van een gemeint, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Twee Hoeve, 

naast Arnoldus gnd Nollen, strekkend vanaf de plaats gnd Polre Dike 

neerwaarts, welk 1/3 deel wijlen voornoemde Petrus van Lijt en Henricus 

Luwe verworven hadden van Gerardus Metten soen van Ewike, (7) een weide van 

wijlen voornoemde Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd die Weijen, strekkend tot aan een steeg gnd die Nuwe Stege, 

welke erfgoederen tezamen 5 morgen groot zijn. Verkopers beloofden hetgeen 

deze goederen méér belast zouden zijn dan een erfcijns van 4 schelling 

gemeen geld, zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, af te handelen. Ook 

beloofden de verkopers van voornoemde {p.452} weide, gelegen ter plaatse 

gnd die Weijen, strekkend tot aan de steeg gnd die Nuwe Stege, garantie. 

Tenslotte beloofden verkopers de koper schadeloos te stellen als de 

goederen tezamen niet 5 morgen groot waren: per morgen gnd margentael 36 

Holland gulden. 

 

Reijmboldus filius quondam Reijmboldi filii quondam Johannis Reijmbouts 

soen Gerardus Cluet maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris Ghibo 

filius quondam Jacobi van der (dg: Heij) Heijden maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris et Nijcholaus de Lijer maritus et tutor 

(dg: Hille su) Beatricis sue uxoris filiarum dicti quondam Reijmboldi 

filii quondam Johannis Reijmbouts soen quandam pascuam sitam in parochia 

de Lijttoijen in loco dicto communiter die Lange Weijde contigue iuxta 

hereditatem Gerardi de Boekel versus villam de Lijttoijen quam pascuam 

dictus quondam Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts soen erga 

Willelmum Clijnge de Lijt acquisierat prout in litteris atque medietatem 

unius jugeris terre siti in #dicta# parochia de Lijttoijen in loco dicto 

in des Bruijnen Hoeve inter hereditatem Henrici dicti Pouwels soen de 

Groet (dg: Lij) Lijt ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Reijmboldi de Tefelen ex alio et que medietas annuatim dividitur quod 

exponetur riden contra reliquam medietatem dicti jugeris terre quam 

medietatem dictus quondam Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts 

soen erga Johannem de Ussen sartorem et Gerardum eius fratrem acquisierat 

prout in litteris item peciam terre dictam die Weijde sitam in (dg: pa) 

dicta parochia de Lijttoijen inter hereditatem Reijmboldi (dg: pe) 

pistoris ex utroque latere coadiacentem quam peciam terre dictus 

Reijmboldus pistor erga Theodericum filium Hermanni dicti Hillen soen et 

Henricum dictum Priem filium Johannis dicti Kael emendo acquisierat prout 

in litteris atque quandam peciam terre sitam in #dicta# parochia de 

Lijttoijen inter hereditatem Reijmboldi filii quondam Johannis dicti 

Reijmbouts ex uno et inter hereditatem Gerardi de (dg: B) Boekel ex !uno 

quam peciam terre dictus Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts 

erga Albertum filium quondam Petri de Lijt fabri acquisierat prout in 

litteris (dg: hereditarie vendiderunt Theoderico Rover filio quondam 

Theoderici Rover de Oijen Oijen Oijen supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum dicti quondam Reijmboldi 

filii quondam Johannis Reijmbouts soen deponere et suorum liberorum 

eiusdem quondam Reijmboldi) atque hereditatem dictam een alinghen weijde 

sitam in dicta parochia in loco !op Ghene Corte Weijden que fuerat 

Mechtildis de Alfen #et# quam hereditatem een alinge weijde vocatam 

#dictus quondam Petrus de Lijt# erga Petrum Bijekens soen acquisierat ut 

dicebat atque medietatem que ad Petrum quondam de Lijt fabrum spectabat 

in una (dg: teria) tercia parte (dg: cuiusdam medietatis) #medietatis 

cuiusdam communitatis# site in parochia de Lijttoijen in loco dicto die 

Twee Hoeve juxta hereditatem Arnoldi dicti Nollen #tendentis a loco dicto 

Polre Dike inferius# quam terciam partem dictus quondam Petrus de Lijt et 

Henricus Luwe erga Gerardum Metten soen de Ewike acquisierant atque unam 
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pascuam dictam een weijde #dicti quondam Reijmboldi filii quondam 

Johannis Reijmbouts# sitam in dicta parochia de Lijttoijen ad locum 

dictum die (dg: Nuwe) Weijen tendentem ad quandam stegam dictam die Nuwe 

Stege ut dicebant et que hereditates omnes simul (dg: faciunt) continent 

quinque iugera terre ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Rover 

filio quondam Theoderici Rover (dg: van der Masen) de (dg: Oij) Oijen 

supportaverunt cum dictis litteris et aliis et jure promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare et obligationem #et impeticionem# 

ex parte (dg: eorum) sui et dicti quondam Reijmboldi (dg: et quorumcumque 

heredum eius) filii quondam Johannis Reijmbouts soen et quorumcumque 

heredum {volgt BP 1182 p 451r 05}. 

 

BP 1182 p 451r 03 za 04-06-1401. 

Nella dvw Albertus gnd Aeb van den Placke droeg over aan haar broer 

Marselius zvw voornoemde Albertus alle goederen, die aan haar gekomen waren 

na overlijden van haar ouders {kennelijk niet doorgegaan4}. 

 

Nella filia quondam Alberti dicti Aeb van den Placke cum tutore omnia et 

singula bona sibi de morte suorum quondam parentum advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Marselio suo fratri filio dicti quondam Alberti promittens (dg: super) 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Bruheze et Coptijt datum sabbato!. 

 

BP 1182 p 451r 04 za 04-06-1401. 

Henricus Witloc zvw Gerardus Witloc verkocht aan Nijcholaus zvw Arnoldus 

gnd Henneken Jans soen een erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 zesterzaad roggeland, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen Henricus Noijdekens enerzijds 

en Albertus gnd Aeb Hillen soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Witloc filius quondam Gerardi Witloc hereditarie vendidit 

Nijcholao filio quondam Arnoldi dicti Henneken Jans soen hereditariam 

paccionem IIII-or lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex sextariata terre 

siliginee dicti venditoris sita in parochia de Helvoer! ad locum dictum 

Dijstelberch inter hereditatem Henrici Noijdekens ex uno et inter 

hereditatem Alberti dicti Aeb Hillen soen ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

 

BP 1182 p 451r 05 za 04-06-1401. 

{Vervolg van BP 1182 p 451r 02}. 

eiusdem quondam Reijmboldi deponere promiserunt insuper (verbeterd uit: 

indivisi) indivisi super habita et habenda quod si ex dictis 

hereditatibus (dg: The) dicto Theoderico Rover ut dictum est venditis 

aliquid plus esset solvendum annuatim aut si ad hereditates aliqua onera 

dicta onraet spectarent excepto hereditario censu quatuor solidorum 

communis pagamenti et exceptis zegediken aqueductibus fossatis et slusis 

ad premissa de jure spectantibus hoc dicti venditores dicto emptori 

deponent omnino promiserunt insuper dicti venditores indivisi super 

habita et habenda quod ipsi dicto emptori (dg: q) de dicta pascua dicta 

een {volgt BP 1182 p 452v 03}. 

 

1182 p.452v. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 03-06-1401. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 04-06-1401. 

 secunda post sacramenti: maandag 06-06-1401. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1402. 

 

                         
4 Zie BP 1182 p 453r 05 za 04-06-1401. 
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BP 1182 p 452v 01 vr 03-06-1401. 

(dg: Willelmus van Cassellaer beloofde). 

 

(dg: Willelmus de Cassellaer promisit super omnia). 

 

BP 1182 p 452v 02 vr 03-06-1401. 

Ludekinus zvw Cristianus met den Ymen beloofde aan Willelmus van Cassellaer 

33 nieuwe Gelre gulden met Sint-Remigius aanstaande te betalen {Niet 

doorgegaan: anders doorgehaald}. 

 

(dg: Ludol) Ludekinus filius quondam Cristiani met den Ymen promisit 

super omnia Willelmo de Cassellaer XXXIII novos Gelre gulden (dg: su) seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et 

Neijnsel datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1182 p 452v 03 za 04-06-1401. 

{Vervolg van BP 1182 p 451r 05}. 

een weije sita in dicta parochia ad locum !die Weijen tendente ad quandam 

stegam die Nuwe Stege debitam et iustam prestabunt warandiam promiserunt 

indivisi dicti venditores ut debitores (dg: prind) principales indivisi 

super omnia habita et habenda quod si predicte hereditates dicto 

Theoderico Rover vendite ut prefertur minus continerent quam quinque 

iugera quod extunc dicti venditores dicto emptori satis facient et 

persolvent de hoc (dg: minor) quod dicte hereditates minus continent pro 

rata eius minioris scilicet (dg: de j) #pra rata# unius jugeris dicto! 

(dg: marg) margentael XXXVI Hollant gulden. Testes Jorden et Coptiten 

datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1182 p 452v 04 za 04-06-1401. 

Albertus van Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus de Lijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 452v 05 za 04-06-1401. 

(dg: Voornoemde Theodericus Rover koper beloofde aan voornoemde 4 verkopers 

35 Engelse nobel met Sint-Remigius aanstaande te betalen). 

 

(dg: Dictus Theodericus Rover emptor promisit super omnia dictis quatuor 

venditoribus XXXV Engels nobel seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1182 p 452v 06 vr 03-06-1401. 

Ludekinus zvw Cristianus met den Ymen beloofde aan Willelmus van Cassellaer 

33 nieuwe Gelre gulden met Sint-Remigius aanstaane te betalen. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani met den Ymen promisit super omnia 

Willelmo de Cassellaer XXXIII novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Jod) Jorden et Neijnsel datum 

in crastino sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 452v 07 vr 03-06-1401. 

(dg: Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen). 

 

(dg: Theodericus Rover filius quondam Theoderici Rover de Oijen). 

 

BP 1182 p 452v 08 za 04-06-1401. 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen beloofde aan Gerardus 

Cluet, Ghibo zvw Jacobus van der Heijden en Nijcholaus van Lijer 25 Engelse 

nobel met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

17 

Theodericus Rover filius quondam Theoderici Rover de Oijen promiserunt! 
!indivisi super omnia Gerardo Cluet Ghiboni filio quondam Jacobi van der 

Heijden et Nijcholao de Lijer XXV Engels nobel seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Jorden et Coptiten datum sabbato 

post sacramenti. 

 

BP 1182 p 452v 09 za 04-06-1401. 

Johannes die Veer zvw Johannes Tielmans soen ev Elizabeth dvw Everardus zvw 

Franco van Ghesel droeg over aan Godefridus zvw Arnoldus Ghenen soen zijn 

helft in een erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Maarten te betalen, 

gaande uit een huis en tuin van wijlen voornoemde Franco, in Orthen, ter 

plaatse gnd Maelstraem, tussen Johannes gnd van Ghesel enerzijds en 

Henricus zvw Petrus van Orthen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde 

Everardus gekocht had van zijn broer Henricus zvw voornoemde Franco. 

 

Johannes die Veer filius quondam Johannis Tielmans soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Everardi filii quondam 

Franconis de Ghesel medietatem ad se spectantem in hereditario censu (dg: 

viginti so) viginti solidorum monete solvendo hereditarie Martini 

hyemalis ex domo et orto dicti quondam Franconis sitis in parochia de 

Orthen ad locum dictum communiter Maelstraem inter hereditatem Johannis 

dicti de Ghesel ex uno et inter hereditatem (dg: filii) Henrici filii 

quondam Petri de Orthen ex alio quem censum XX solidorum dictus quondam 

Everardus erga Henricum suum fratrem filium dicti quondam Franconis 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido 

filio quondam Arnoldi Ghenen soen cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1182 p 452v 10 ma 06-06-1401. 

De broers Johannes van Lent, Gerardus van Lent, Godefridus gnd Delft en 

Henricus van Beke en hun zuster Heijlwigis, kvw Henricus van Lent zvw 

Henricus van Lent, en Willelmus zvw Henricus Leijten soen ev Elizabeth dvw 

voornoemde Henricus van Lent verkochten aan Eustatius van Hedechusen een 

hofstad, huis en tuin, in Lithoijen, tussen Willelmus Bijeken enerzijds en 

Ghisbertus gnd die Hoessche zvw Bernardus anderzijds, van welke hofstad, 

huis en tuin voornoemde Gerardus van Lent, tbv zijn voornoemde broer 

Henricus van Lent, één helft gekocht had van Johannes van Ynghen zvw 

Walterus gnd Bijekens van Lijttoijen, en voornoemde Eustatius van 

Hedechusen, tbv wijlen voornoemde Henricus van Lent, de andere helft 

verworven had van Henricus van Beke zvw Henricus van Lent. 

 

Johannes de Lent Gerardus #de Lent# Godefridus dictus Delft Henricus de 

Beke #fratres# Heijlwigis (dg: eius so) eorum soror liberi quondam 

Henrici de Lent filii quondam Henrici de Lent Willelmus filius quondam 

Henrici Leijten soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici de Lent domistadium domum et ortum sitos in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem Willelmi Bijeken ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti dicti die Hoessche filii quondam Bernardi ex alio 

et de quibus domistadio domo et orto dictus Gerardus de Lent #ad opus 

dicti Henrici de Lent sui fratris# unam medietatem erga Johannem de 

Ynghen filium quondam Walteri dicti Bijekens de Lijttoijen emendo 

acquisierat et de quibus domistadio domo et orto Eustatius de Hedechusen 

(dg: reliquam medietatem ad) medietatem ad opus dicti Henrici (dg: de) 

quondam de Lent erga Henricum de Beke filium quondam Henrici de Lent 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt dicto Eustatio de 

Hedechusen supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte sui (dg: deponere) et dicti quondam Henrici de Lent deponere. 

Testes Uden et Jorden datum secunda post sacramenti. 
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BP 1182 p 452v 11 do 06-07-1402. 

Voornoemde Eustatius droeg voornoemde hofstad, huis en tuin over aan 

Gerardus van Lent zvw Henricus van Lent zvw Henricus van Lent. 

 

Dictus Eustatius dictos domistadium domum et ortum hereditarie 

supportavit Gerardo de Lent filio quondam Henrici de Lent filii quondam 

Henrici de Lent cum #omnibus# litteris (dg: et aliis) et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte!. Testes Vere et Gheel 

datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1182 p 452v 12 ma 06-06-1401. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Broedeken gaf uit aan Thomas zv Gerardus gnd 

Maes soen (1) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, tussen 

eertijds Willelmus Broet, nu Johannes van Arle zv Nijcholaus, enerzijds en 

erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, (2) een stuk land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, tussen kvw Laurencius zv Ghibekinus 

enerzijds en wijlen Johannes van Arle, nu voornoemde Johannes Broet, 

waaruit Johannes Broet een erfpacht moet leveren aan erfg vw voornoemde 

Johannes van Arle, anderzijds, (3) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse 

gnd Westilburg, tussen voornoemde Johannes van Arle zv Nijcholaus enerzijds 

en wijlen Johannes van Arle, nu voornoemde Johannes Broet, waaruit 

voornoemde Johannes Broet een erfpacht moet leveren aan erfg vw voornoemde 

Johannes van Arle, anderzijds, (4) een huis, erf, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, tussen de gemeint 

enerzijds en voornoemde Johannes van Arle zv Nijcholaus anderzijds, met een 

eind strekkend aan Jacobus van Vladeracken en met het andere eind aan de 

gemeint aldaar, {p.453} (5) ¾ deel in een stuk beemd, 3½ bunder groot, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, naast de plaats gnd dat Houtlaer, 

tussen kv Johannes van der Bijestraten enerzijds en de beemden gnd dat 

Broec van Hoesden, behorend aan Paulus van der Scueren en zijn broer 

Arnoldus van der Scueren, anderzijds, zoals deze erfgoederen aan voornoemde 

Johannes Broet behoren; de uitgifte geschiedde voor 1 kleine Tournooise 

zwarte aan de naburen aldaar, een erfpacht van 4 lopen rogge aan Hilla gnd 

des Heijnxtsten en thans voor een erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Nota {verwijst waarschijnlijk naar + in margine sinistra}. 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Broedeken peciam terre sitam in 

parochia de Tilborch ad locum dictum Westilborch inter hereditatem dudum 

Willelmi Broet nunc ad Johannem de Arle #filius! Nijcholai# spectantem ex 

uno et inter hereditatem conventus de Tongerloe ex alio item peciam terre 

sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem liberorum quondam 

(dg: L..) Laurencii filii Ghibekini ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Arle (dg: filii quondam Johannis ex uno) #nunc ad dictum 

Johannem Broet spectantem et ex qua hereditate Johannes de + {met + in 

margine sinistra; hier BP 1182 p 452v 13 invoegen}# item peciam terre 

sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Johannis de 

Arle filii Nijcholai ex uno !ex uno et inter hereditatem #quondam# 

Johannis de Arle (dg: filii quondam Johannis ex alio) #nunc ad dictum 

Johannem Broet spectantem et ex q[ua] dictus Johannes heredibus dicti 

quondam Johannis de Arle hereditariam paccionem solvere tenetur ex alio# 

(dg: item peciam prati sitam in parochia et loco predictis ad #iuxta# 

locum dictum dat Houtlaer inter hereditatem Johannis van der Bijestraten 

ex uno et inter prata dicta dat Broec van Hoesden spectantia ad Paulum 

van der Scu[e]ren et Arnoldum van der Scueren eius fratrem ex alio) atque 

domum aream et ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in parochia et 

loco predictis inter communitatem ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis de Arle filii Nijcholai ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem (dg: Nijcholai) #Jacobi# de Vladeracken et cum reliquo fine 

ad communitatem ibidem (dg: prout ibidem st. site sunt) 
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BP 1182 p 452v 13 ma 06-06-1401. 

{Invoegen in BP 1182 p 452v 12}. 

+ Johannes Broet solvendam hereditariam paccionem heredibus eiusdem 

quondam Johannis de Arle ex [alio]. 

 

1182 p.453r. 

 secunda post sacramenti: maandag 06-06-1401. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 04-06-1401. 

 in crastino Viti: donderdag 16-06-1401. 

 

BP 1182 p 453r 01 ma 06-06-1401. 

atque tres quartas partes ad (dg: tre tres) se spectantes in pecia prati 

(dg: quatu) tria et dimidium bonaria continente sita in parochia et loco 

predictis juxta locum dictum dat Houtlaer inter hereditatem (dg: lo) 

liberorum (dg: quondam Laurencii filii Ghibekini ex uno et inter 

hereditatem) Johannis van der Bijestraten ex uno et inter (dg: 

hereditatem) prata dicta dat Broec van Hoesden spectantia ad Paulum van 

der Scueren et Arnoldum van der Scueren eius fratris! ex (dg: u) alio ut 

dicebat prout huiusmodi hereditates ibidem site! et ad dictum Johannem 

Broet dinoscuntur pertinere ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Thome 

filio (dg: quon) Gerardi dicti Maes soen ab eodem hereditarie possidendas 

pro uno parvo nigro Turonensi denario vicinis ibidem et pro hereditaria 

paccione quatuor lopinorum siliginis Hille dicte des Heijnxtsten exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione octo modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et pro primo solucionis termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Coptiten et Neijnsel datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1182 p 453r 02 ma 06-06-1401. 

Willelmus zv Willelmus Broet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Willelmi Broet prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 453r 03 ma 06-06-1401. 

Voornoemde Thomas beloofde aan voornoemde Johannes Broet (1) 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar, (2) 2 mud rogge, Bossche maat, en 

84 Holland gulden, geld van graaf Willelmus, met Lichtmis over 3 jaar te 

betalen. 

 

Dictus Thomas promisit super omnia habita (dg: l) et habenda dicto 

Johanni Broet duos modios siliginis mensure de Busco a purificationis 

proxime futuro (dg: sn) ultra duos annos et duos modios siliginis dicte 

mensure (dg: a) et LXXXIIII Hollant gulden monete comitis Willelmi seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra tres annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 453r 04 ma 06-06-1401. 

Voornoemde Thomas beloofde aan voornoemde Johannes Broet (1) 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar, (2) 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over 3 jaar, (3) 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 4 

jaar, (5) 2 mud rogge, Bossche maat, en 84 Holland gulden, geld van graaf 

Willelmus, met Lichtmis over 5 jaar te betalen. 

 

Dictus Thomas promisit super habita et habenda dicto Johanni Broet duos 

modios siliginis mensure de Busco a purificationis proxime ultra duos 

annos et duos modios siliginis dicte mensure a purificationis proxime 

futuro ultra tres annos et duos modios siliginis dicte mensure a 

purificationis proxime futuro ultra quatuor annos et duos modios !modios 
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siliginis dicte mensure et LXXXIIII Hollant gulden monete comitis 

Willelmi seu valorem a purificationis proxime futuro ultra quinque annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 453r 05 za 04-06-1401. 

Nella dvw Albertus gnd Abe van den Placke droeg over aan haar broer 

Marcelius zvw voornoemde Albertus alle goederen, die aan haar gekomen waren 

na overlijden van haar ouders. 

 

Nella relicta5 quondam Alberti dicti Aeb van den Placke cum tutore omnia 

et singula bona sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie supportavit 

Marcelio suo fratri filio dicti quondam Alberti promittens cum tutore 

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

Bruheze et Coptiten datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1182 p 453r 06 do 16-06-1401. 

Voornoemde Marcelius droeg voornoemde goederen over aan Theodericus Rover 

nzvw Theodericus Rover Bernts soen. 

 

-. {Later ertussen geschreven}. 

Dictus Marcelius premissa hereditarie supportavit Theoderico Rover filio 

(dg: quondam Theoderici) naturali quondam Theoderici #Rover Bernts soen 

cum litteris et jure promittens super omnia habita et habenda ratam 

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

datum in crastino Viti#. 

 

BP 1182 p 453r 07 do 16-06-1401. 

Johannes van den Placke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. {Later ertussen geschreven}. 

Johannes van den Placke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 453r 08 za 04-06-1401. 

Henricus Witloc zvw Gerardus Witloc verkocht aan Nijcholaus zvw Arnoldus 

Henneken Jans soen een erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 zesterzaad roggeland, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen Henricus Noijdekens enerzijds 

en Albertus gnd Abe Hillen soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Witloc filius quondam (dg: l) Gerardi Witloc hereditarie 

vendidit Nijcholao filio quondam Arnoldi Henneken Jans soen hereditariam 

paccionem (dg: m) quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex una sextariata terre 

siliginee dicti venditoris sita in parochia de Helvoert ad locum dictum 

Dijstelberch inter hereditatem Henrici Noijdekens ex uno et inter 

hereditatem Alberti dicti Abe Hillen soen ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

 

BP 1182 p 453r 09 ma 06-06-1401. 

Johannes Boijen zvw Henricus Boijen beloofde aan Godefridus Ommaet alias 

gnd Colnere 10 Gentse nobel en 17 gemene plakken met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes Boijen filius quondam Henrici Boijen promisit (dg: in) super 

omnia Godefrido Ommaet alias dicto Colnere X Gentsche nobel seu valorem 

et XVII gemeijn (dg: gemeij pl) placken ad nativitatis (dg: Johannis 

proxime futurum persolvendos) Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

                         
5 Vergelijk BP 1182 p 451r 03 za 04-06-1401: Nella filia quondam Alberti 

dicti Aeb van den Placke. 
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(dg: datum supra) Jorden et Coptiten datum secunda post sacramenti. 

 

1182 p.454v. 

 secunda post sacramenti: maandag 06-06-1401. 

 

BP 1182 p 454v 01 ma 06-06-1401. 

Johannes zvw Petrus Wouters soen van der Heijden, Johannes Corstiaens soen 

ev Enghelberna, Lambertus Theeus soen ev Aleijdis, en Petrus van der 

Scueren ev Metta, dvw voornoemde Petrus Wouters soen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes filius quondam Petri Wouters soen van der Heijden Johannes 

Corstiaens soen maritus et tutor legitimus Enghelberne sue uxoris 

Lambertus Theeus soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et 

Petrus van der Scueren maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris 

filiarum dicti quondam Petri Wouters soen. 

 

BP 1182 p 454v 02 ma 06-06-1401. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Broet stond af aan Johannes zvw Johannes van 

Arle ¾ deel in (1) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, 

tussen voornoemde Johannes Broet enerzijds en erfg vw Laurencius gnd 

Ghijbkens soen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen voornoemde erfg 

vw Laurencius Ghijbkens soen enerzijds en voornoemde Johannes Broet 

anderzijds, welke 2 stukken land 8 lopen rogge groot zijn en welke 2 

stukken land wijlen voornoemde Nijcholaus Brodeken verkregen had van wijlen 

voornoemde Johannes van Arle voor een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat. Johannes zvw Johannes van Arle was aanwezig en aanvaardde voor de 

pacht. Johannes Broet verklaarde voornoemd ¾ deel van de 2 stukken land 

niet langer te willen houden voor voornoemde pacht. Voornoemde Johannes zvw 

Johannes van Arle nam voor voornoemde pacht voornoemd ¾ deel aan van 

voornoemde Johannes Broet. Voornoemde Johannes zvw Johannes van Arle 

verklaarde dat voornoemde Johannes Broet alle achterstallige termijnen van 

de pacht van 1½ mud heeft voldaan. 

 

(dg: ... Et erit littera pro Johanne Broet). Et detur. Solvit extraneus. 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Broet #tres (dg: pa) quartas 

partes ad se spectantes in# pecia (dg: -m) terre (dg: si) sitam! in 

parochia de Tilborch ad locum dictum Westilborch inter hereditatem dicti 

Johannis Broet #ex uno# et inter hereditatem heredum quondam Laurencii 

dicti Ghijbkens soen ex alio atque #in# pecia (dg: -m) terre sitam! 

ibidem inter hereditatem dictorum heredum quondam Laurencii Ghijbkens 

soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Broet ex alio et que (dg: 

due) due pecie terre continet! octo lopinos siliginis in semine et quas 

duas pecias (dg: j) terre dictus quondam Nijcholai! Brodeken erga 

Johannem (dg: de) quondam de Arle ad (dg: qu) pactum scilicet pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modii! siliginis mensure de Busco 

ad pactum (dg: acquisierat) dudum acquisierat ut dicebat melioribus modo 

et forma quibus potuit resignavit Johanni filio dicti quondam Johannis de 

Arle presenti et acceptanti pro solucione dicte paccionis protesta[tu?]s 

dictus Johannes Broet dictas (dg: ?t ?et) tres quartas partes dictarum 

duarum peciarum terre non velle diutius tenere necnon apprehendere pro 

solucione dicte paccionis #scilicet resignare# promittens super omnia 

huiusmodi resignationem ratam servare. Quo facto dictus Johannes filius 

quondam #Johannis# de Arle dictas tres quartas partes acceptavit et 

susc[e?]pit a dicto Johanne Broet pro dicta paccione et dictus Johannes 

filius quondam Johannis de Arle palam recognovit sibi per dictum Johannem 

Broet fore satisfactum ab omnibus arrestadiis deficientibus et 

restantibus de dicta paccione unius et dimidii modiorum. Testes Coptiten 

et Neijnsel datum secunda post sacramenti. 
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BP 1182 p 454v 03 vr 10-06-1401. 

Johannes Vleminc steenbakker verkocht aan Godefridus Mostart zvw Gerardus 

Mostart (1) een deel van een huis en erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd Haveloes de oudere enerzijds en 

erfgoed van een zekere dame gnd Helswint anderzijds, te weten het deel 

tussen voornoemd erfgoed van wijlen Johannes Haveloes enerzijds en een weg, 

van voornoemd huis en erf afgescheiden, 3¼ voet breed, anderzijds, welk 

deel een lengte heeft van 48½ voet, af te meten vanaf de Kerkstraat 

achterwaarts, met recht boven voornoemde weg te mogen bouwen boven een 

hoogte van 8¼ voet, welk deel van het huis en erf en welk recht voornoemde 

Johannes Vleminc gekocht6 had van Everardus zvw Johannes gnd van Oeire 

glazenmaker, (2) een deel van het achterhuis en erf, dat was van voornoemde 

Everardus zvw Johannes van Oier, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

achter het huis van voornoemde Everardus, tussen erfgoed van Johannes 

Vijnninc goudsmid enerzijds en erfgoed van voornoemde Everardus anderzijds, 

welk achterhuis en erf met zijn osendrup 14 voet breed is en 23½ voet lang, 

te weten het deel van het achterhuis en erf dat met een eind reikt aan 

erfgoed van voornoemde Everardus en met het andere eind aan erfgoed van 

voornoemde Johannes Vijnninc dat aan hetzelfde achterhuis en erf behoorde, 

welk erfgoed voornoemde Johannes Vijnninc verworven had van voornoemde 

Johannes Vleminc, (3) een erfgoed, naast voornoemd achterhuis en erf, 

richting de Kerkstraat, tussen erfgoed van Petrus van Loen snijder 

enerzijds en erfgoed van wijlen hr Thomas van Neijnsel priester anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemd achterhuis richting de Kerkstraat tot aan erfgoed 

behorend aan voornoemde Johannes Vleminc, met gebouwen, (4) een weg, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van voornoemde Johannes Vleminc enerzijds en 

erfgoed van Lambertus Olijsleger anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat 

tot aan voornoemd erfgoed, welk achterhuis en erf, erfgoed met gebouwen en 

weg voornoemde Johannes Vleminc in cijns verkregen had van voornoemde 

Everardus zvw Johannes van Over glazenmaker, van het achterhuis en erf 

echter uitgezonderd voornoemd deel daarvan, behorend aan voornoemde 

Johannes Vijnninc, (5) de helft, aan voornoemde Johannes Vleminc behorend, 

in een stenen muur, staande op het einde van het erfgoed van Lambertus gnd 

Cortroc, in Den Bosch, in de Kerkstraat, te weten op het einde richting 

erfgoed van voornoemde Johannes Vleminc, direct naast voornoemd erfgoed van 

Lambertus, welke muur 31 voet lang is, af te meten vanaf de Kerkstraat 

achterwaarts, en welke muur 1½ gebakken steen dik is, (6) de helft van de 

goot die op voornoemde muur ligt, met het recht dat aan voornoemde Johannes 

Vleminc behoort, in voornoemde stenen muur en in alle voorwaarden die in de 

brief staan, opgemaakt mbt voornoemde muur en goot, belast met de 

hertogencijns en 6 pond 5 schelling geld. Belast met de voorwaarde {p.455} 

mbt muur en goot. 

 

Johannes Vleminc lapicida quandam partem domus et aree site in Buscoducis 

in vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis dicti Haveloes 

senioris ex uno et inter hereditatem cuiusdam ma[t]rone dicte Helswint ex 

alio scilicet illam partem dicte domus et aree que sita est inter dictam 

hereditatem dicti quondam Johannis Haveloes ex uno et inter quandam viam 

de dicta domo et area sumptam tres pedatas et quartam partem unius pedate 

(dg: -s) in latitudine continentem ex alio et que pars (dg: con-) 

predicta continet in longitudine quadraginta octo et dimidiam pedatas 

mensurando eandem partem a (dg: -d) dicto vico !vico ecclesie retrorsum 

atque jus edificandi sursum supra dictam viam ultra altitudinem octo 

pedatarum et quarte partis unius pedate mensurando a terra sursum quam 

partem dicte domus et aree et quod jus edificandi dictus Johannes 

Vl[e]minc erga Everardum filium quondam Johannis dicti de Oeire 

vitrifice! emendo acquisierat prout in litteris atque quandam partem (dg: 

d) posterioris domus et aree (dg: dicta) que fuerat dicti Everardi filii 

quondam Johannis de Oier site in Busco in vico Hijnthamensi retro domum 

                         
6 Zie ← BP 1176 f 054v 09 vr 05-03-1378, verkoop van dit deel in dit huis. 
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dicti Everardi inter hereditatem Johannis Vijnninc aurifabri ex uno et 

inter hereditatem dicti Everardi ex alio que domus (dg: p) et area 

posterior cum suo stillicidio continet quatuordecem pedatas in latitudine 

et viginti tres et dimidiam pedatas in longitudine scilicet illam partem 

dicte domus et aree posterioris que tendit cum uno fine ad hereditatem 

dicti Everardi et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis Vijnninc 

que ad eandem domum et aream (dg: ipo) posteriorem spectabat (dg: et) 

quam (dg: par) hereditatem dictus Johannes Vijnninc erga dictum Johannem 

Vleminc acquisierat atque quandam hereditatem sitam iuxta dictam (dg: 

posteriorem po) domum posteriorem et aream versus dictum vicum ecclesie 

inter hereditatem Petri de Loen sartoris ex uno et inter hereditatem 

domini quondam Thome de Neijnsel presbitri ex alio (dg: atque quandam 

viam) tendentem a dicta domo posteriori versus vicum ecclesie usque ad 

hereditatem spectantem ad dictum Johannem Vleminc cum edificiis in dicta 

(dg: hereditate) hereditate consistentibus necnon quandam viam sitam in 

vico ecclesie inter hereditatem dicti Johannis Vleminc ex uno et inter 

hereditatem Lamberti Olijsleger ex alio tendentem a dicto vico ecclesie 

usque ad hereditatem supradictam quas domum et aream posteriorem et 

hereditatem cum suis edificiis et viam dictus Johannes Vleminc erga 

dictum (dg: Eve) Everardum filium quondam Johannis de Over (dg: vitr) 

vitrificem ad censum acquisierat prout in litteris minus tamen de dicta 

domo et area posteriori #dicta# (dg: quadam) parte eiusdem! spectante ad 

Johannem Vijnninc predictum ut dicebat item medietatem ad dictum Johannem 

Vleminc spectantem in muro lapideo consistente! situato et constructo 

supra extremitatem hereditatis Lamberti dicti Cortorc site in Buscoducis 

in vico ecclesie (dg: supra) scilicet supra extremitatem eiusdem 

hereditatis dicti Lamberti (dg: qu) versus hereditatem dicti Johannis 

Vleminc sitam contigue juxta dictam hereditatem dicti Lamberti et qui 

murus (dg: het) habet longitudinem triginti! unius pedararum dictarum 

hamervoet mensurando a dicto vico ecclesie retrorsum et qui murus (dg: 

habebit) habet spissitudinem seu latitudinem unius et dimidii lapidum 

coctorum (dg: et) atque medietatem guttarii supra dictum murum 

consistentis simul cum toto jure dicto Johanni Vleminc in dictis muro 

lapideo quovismodo competente et cum (dg: omni) toto jure ad dictum 

Johannem Vleminc spectante in omnibus condicionibus (dg: in) contentis in 

litteris super dictis muro et guttario confectis hereditarie vendidit 

Godefrido Mostart filio quondam Gerardi Mostart supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens super habita et habenda (dg: warandiam) ratam 

servare et obligationem deponere excepto #censu domini ducis# sex libris 

et quinque solidis monete ex premissis solvendis et excepta condicione de 

dictis 

 

1182 p.455r. 

 sexta post octavas sancti sacramenti: vrijdag 10-06-1401. 

 quarta post sacramenti: woensdag 08-06-1401. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 

BP 1182 p 455r 01 vr 10-06-1401. 

muro et guttario factis (dg: pro) in litteris de eisdem muro et guttario 

confectis. Testes Bruheze et Uden datum sexta post octavas sancti 

sacramenti. 

 

BP 1182 p 455r 02 vr 10-06-1401. 

Voornoemde Johannes Vleminc droeg over aan Godefridus Mostard zvw Gerardus 

Mostart (1) een erfcijns7 van 20 schelling geld, die Ghibo Herinc zvw 

Gerardus Cnode vleeshouwer beurde, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes Haveloes enerzijds en erfgoed van wijlen 

Godefridus Heijlswijnden soen anderzijds, welke cijns mr Johannes van 

                         
7 Zie ← BP 1180 p 664v 06 ma 15-01-1397, overdracht van deze cijns. 
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Roesmalen verworven had van voornoemde Ghibo Herinc, (2) een erfcijns8 van 

20 schelling voornoemde geld, die Ghisbertus Herinc zvw Gerardus Cnode 

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

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

dat was van Arnoldus Moddart enerzijds en erfgoed van wijlen Hadewigis gnd 

Helswijnt anderzijds, aan Margareta wv Goeswinus van Os verkocht door 

Ghisbertus Herinc, welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Dictus Johannes Vleminc hereditarium censum XX solidorum monete quem 

Ghibo Herinc filius quondam Gerardi Cnode carnificis solvendum habuit 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis Haveloes ex uno et inter 

hereditatem quondam Godefridi Heijlswijnden soen ex alio quem censum (dg: 
?dic) magister Johannes de Roesmalen erga dictum Ghibonem Herinc 

acquisierat prout in litteris item hereditarium censum XX solidorum dicte 

monete !Ghisbertus Herinc filius quondam Gerardi Cnode carnificis 

solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem que fuerat 

Arnoldi Moddart ex uno et inter hereditatem Hadewigis quondam dicte 

Helswijnt ex alio venditum Margarete relicte quondam Goeswini de Os a 

Ghisberto Herinc predicto prout in litteris quos census nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Godefrido Mostard cum 

litteris et jure promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

obligationem in dictis censibus existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 455r 03 vr 10-06-1401. 

Ghibo Pelgrim verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Pelgrim prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 455r 04 vr 10-06-14019. 

Rutgherus van Boemel zv Johannes ev Agnes de oudere dvw Gerardus van Berze 

en Henricus van Achel zvw Ghevardus van Achel ev Rijswijndis dv voornoemde 

Agnes, bij voornoemde Agnes verwekt door wijlen Johannes Peters soen van 

Lijt, enerzijds en Ghibo Wonder ev Katherina dv voornoemde Gerardus van 

Berze anderzijds beloofden een eind te maken aan al hun onenigheid, 

twisten, gedingen, wrok, aanspraken en twistpunten mbt (1) goederen van 

wijlen Gerardus van der Bruggen, gelegen onder Boxtel, (2) goederen van 

wijlen voornoemde Johannes Peters soen, gelegen buiten Boxtel, (3) bedden 

van wijlen voornoemde Gerardus van Berze, (4) testamenten van wijlen 

Johannes van Berze vvw voornoemde Gerardus van Berze, volgens uitspraak die 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder en Nijcholaus van Berze, 

verkozen door voornoemde Rutgherus en Henricus, en Jordanus van Hoculem en 

Henricus Matheus, verkozen door voornoemde Ghibo Wonder vandaag of morgen 

zullen doen {niet afgewerkt contract}. 

 

Rutgherus de Boemel filius Johannis maritus et tutor legitimus Agnetis 

#antiquor# sue uxoris filie quondam Gerardi de Berze et Henricus de Achel 

filius quondam Ghevardi de Achel maritus et tutor legitimus Rijswijndis 

sue uxoris filie dicte Agnetis ab eadem Agnete et quondam Johanne Peters 

soen de Lijt pariter genite ex una et Ghibo Wonder maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie dicti Gerardi de Berze ex (dg: 

altera parte super omnibus discensionibus querelis) 

super omnibus et singulis dissensionibus querelis placitis rancoribus 

                         
8 Zie ← BP 1178 f 014v 10 wo 22-01-1388, verkoop van deze cijns. 
9 Gerardus† van Berze zvw Johannis van Berze 

1. Agnes de oudere (**) Rutgherus van Boemel zv Johannes 
                (*) Johannes Peters soen van Lijt 

a. Rijswijndis, dv Agnes en Johannes Peters soen van Lijt 
2. Katherina (*) Ghibo Wonder. 
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#impeticionibus# et causis litigiosis quibuscumque habitis seu motis 

inter dictas partes a quocumque tempore evoluto usque in diem (dg: 

partem) presentem occacione quorumcumque bonorum quondam Gerardi van der 

Bruggen quorumque locorum infra parochiam de Bucstel consistentium sive 

sitorum (dg: prout) atque occacione quorumcumque bonorum dicti quondam 

Johannis Peters soen (dg: quorumcumque) quocumque locorum extra parochiam 

de (dg: Buso) Bucstel consistentium sive sitorum et occacione 

quorumcumque lectorum quondam (dg: Ge) dicti Gerardi de Berze et 

occacione quorumcumque testamentorum quondam Johannis de Berze patris 

olim dicti quondam Gerardi de Berze ut dicebant compromiserunt in 

discretos viros videlicet in Theodericum Rover filium quondam domini 

Emondi (dg: -o) Rover militis et Nijcholaum de Berze ad hoc a dictis 

Rutghero et Henrico (dg: electos) et in (dg: He) Jordanum de Hoculem et 

Henricum Matheus ad hoc a dicto Ghibone Wonder electos et assumptos 

tamquam in eorum arbitros etc se ratum et firmum perpetue observare 

quecumque dicti arbitri etc concorditer dixerint inter dictas partes die 

presenti aut in die sine sequente. 

 

BP 1182 p 455r 05 wo 08-06-1401. 

Jacobus van Dommellen zvw mr Henricus van Dommellen timmerman verklaarde 

een harnas te hebben, behorend aan het gilde van Sint-Joris en hij beloofde 

dat na zijn dood zijn erfgenamen het harnas, of daarvoor 1 Engelse nobel, 

aan het gilde zullen geven. 

 

Jacobus de Dommellen filius quondam magistri Henrici de Dommellen 

carpentarii palam recognovit se habere et sub se habere unum lorical seu 

pansirum spectantem ad guldam beati Georgii in Busco et promisit super 

habita et habenda Willelmo Moelner ad opus dicte gulde quod ipse (dg: 

Jacobus) heredes dicti Jacobi statim post obitum dicti Jacobi dabunt et 

deliberabunt dicte gulde dictum lorical seu pansirium seu pro eodem 

boricali seu (dg: s) pansirio unum Enghel nobel. Testes Uden et Neijnsel 

datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1182 p 455r 06 do 09-06-1401. 

Engbertus van Arle droeg over aan Johannes zvw Johannes Femijen soen, 

Henricus van den Camp zv Johannes van den Camp en Johannes zvw Ghibo van 

der Rennendonc het deel, dat aan Wautgherus gnd van Boert en zijn vrouw 

Gertrudis dvw Arnoldus van den Aker behoort, in alle goederen, die aan 

wijlen mv voornoemde Gertrudis gekomen waren na overlijden van Henricus van 

den Waude alias gnd van der Donc oom van voornoemde Yda, aan voornoemde 

Engbertus verkocht door voornoemde Wautgherus. 

 

Engbertus de Arle totam partem et omne jus Wautghero dicto de Boert et 

Gertrudi sue uxori filie quondam Arnoldi van den Aker competentes in 

omnibus bonis que Yde quondam matri dicte Gertrudis de morte quondam 

Henrici van den Waude alias dicti van der Donc avunculi olim dicte Yde 

successione advoluta! quocumque locorum consistentia sive sita vendita! 

dicto Engberto a dicto Wautghero prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Johannis Femijen soen Henrico van den 

Camp filio Johannis van den Camp et Johanni filio quondam Ghibonis van 

der Rennendonc cum litteris promittens super omnia ratam servare et 

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

octavis sacramenti. 

 

1182 p.456v. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 07-06-1401. 

 anno CCCCI index nona mensis junij die septima: dinsdag 07-06-1401. 

 

BP 1182 p 456v 01 di 07-06-1401. 

Ghibo gnd Wonder droeg over aan Rutgherus van Boemel zvw Johannes van 

Boemel (1) het deel, dat aan Johannes, Mechtildis en Margareta, kvw 
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Gerardus van Berze, Henricus van Beke zv Arnoldus ev Agnes, Johannes van Os 

ev Heijlwigis de oudere, Godefridus Posteel ev Oda, Johannes van Brolio de 

jongere ev Heijlwigis de jongere en voornoemde Ghibo Wonder ev Katherina, 

dvw voornoemde Gerardus van Berze behoorde, in alle erfgoederen van wijlen 

Gerardus van der Bruggen, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, (2) het deel, 

dat aan Johannes van Bercke behoort, in voornoemde goederen, aan voornoemde 

Ghibo Wonder overgedragen door voornoemde Johannes van Beircke. 

 

Ghibo dictus Wonder totam partem et omne jus (dg: sibi) Johanni Mechtildi 

Margarete liberis quondam Gerardi de Berze Henrico de Beke filio Arnoldi 

marito et tutori Agnetis sue uxoris Johanni de Os marito et tutori 

legitimo Heijlwigis senioris sue uxoris Godefrido Posteel marito et 

tutori legitimo Ode sue uxoris Johanni de Brolio juniori marito et tutori 

legitimo Heijlwigis junioris sue uxoris et (dg: Ghi) dicto Ghiboni Wonder 

marito et tutori legitimo Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam 

Gerardi de Berze (dg: atque Jo) competebant! in omnibus et singulis (dg: 

here) hereditatibus quondam Gerardi van der Bruggen sitis in parochia de 

Bucstel in loco dicto Onrode atque totam partem et omne jus Johanni de 

Bercke in dictis (dg: bonis) omnibus et singulis hereditatibus dicti 

quondam Gerardi (dg: va) de Bruggen competentes sitis in parochia et loco 

predictis supportatas dicto Ghiboni Wonder a (dg: Jo) dicto Johanne de 

Beircke prout in litteris hereditarie supportavit Rutghero de Boemel 

filio quondam Johannis de Boemel cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Jorden et Neijnsel datum tercia post sacramenti. 

 

BP 1182 p 456v 02 di 07-06-1401. 

Andreas Fent ev Elizabeth dvw Gerardus van Berze droeg over aan Rutgherus 

van Boemel zvw Johannes van Boemel zijn deel in alle erfgoederen van wijlen 

Gerardus van der Bruggen, in Boxtel. 

 

Andreas Fent maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Gerardi de Berze totam partem et omne jus sibi competentes in 

omnibus et singulis hereditatibus quondam Gerardi van der Bruggen sitis 

in parochia de Bucstel supportavit Rutghero de Boemel filio quondam 

Johannis de Boemel promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: de) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 456v 03 di 07-06-1401. 

(dg: behalve voor hen en/of Johannes van Bercke een erfpacht van 1 mud 

rogge, die voornoemde Rutgherus beloofd had). 

 

(dg: salvis salva tamen eis Johanni de Bercke hereditaria paccione unius 

modii siliginis quam dictus Rutgherus promisit se daturum). 

 

BP 1182 p 456v 04 di 07-06-1401. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel, zijn vrouw Agnes de oudere 

dvw Gerardus van Berze en Henricus van Achel zvw Ghevardus van Achel ev 

Rijswijndis dv voornoemde Agnes, bij voornoemde Agnes verwekt door wijlen 

Johannes Peters soen van Lijt droegen over aan Johannes van Bercke, 

Johannes van Berze zvw voornoemde Gerardus van Berze, Henricus van Beke, 

Ghibo Wonder, Andreas Fent en mr Johannes van Best, tbv hen en Andreas van 

Oudrigen, zijn vrouw Mechtildis en Johannes van Os zv Johannes, hun deel in 

(1) alle goederen van wijlen voornoemde Johannes Peters soen, gelegen 

buiten Boxtel, (2) alle goederen van wijlen voornoemde Gerardus van Berze 

en wijlen zijn vader Johannes van Berze, (3) alle testamenten van wijlen 

voornoemde Johannes van Berze en (4) goederen van voornoemde Agnes, 

vermaakt door wijlen voornoemde Johannes van Berze. 

 

Rutgherus de (dg: Boe) Boemel filius quondam Johannis de Boemel maritus 

legitimus Agnetis (dg: antiquoris) sue uxoris #antiquoris# filie quondam 
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Gerardi de Berze et dicta Agnes cum eodem (dg: tamq) tamquam cum tutore 

et Henricus de Achel filius quondam Ghevardi de Achel maritus et tutor 

legitimus Rijswijndis sue uxoris filie dicte Agnetis ab eadem Agnete et 

(dg: d) quondam Johanne Peters soen (dg: par) de Lijt pariter genite 

totam partem et omne jus eis #seu eorum alteri# competentes quovis modo 

in omnibus et singulis bonis dicti quondam Johannis Peters soen quocumque 

locorum extra parochiam de Bucstel consistentibus sive sitis (dg: in) 

atque in omnibus et singulis bonis dicti quondam Gerardi de Berze et 

quondam Johannis de Berze (dg: seu) sui patris aut alterius eorundem (dg: 

competentes) quocumque locorum consistentibus sive sitis atque (dg: in 

vu) in omnibus testamentis dicti quondam Johannis de Berze et in bonis 

quibuscumque dicte Agnetis a dicto quondam Johanne de Berze legatis ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni de Bercke #+ {hier BP 1182 p 

456v 05 invoegen}# promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere #et quod nec ipsi nec 

alter eorum# (dg: j) premissa (dg: numqua) impeterent nec in judicio (dg: 

spirituali) spirituali vel seculari nec alias quovis modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 456v 05 di 07-06-1401. 

+ {Invoegen in BP 1182 p 456v 04}. 

Johanni de Berze filio dicti quondam Gerardi de Berze Henrico de Beke 

Ghiboni Wonder Andree Fent magistro Johanni de Best ad opus eorum et ad 

opus #(dg: Mechtildis)# Andree de Oudrigen #et Mechtildis sue uxoris# et 

Johannis de Os filii Johannis. 

 

BP 1182 p 456v 06 di 07-06-1401. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Henricus Matheus, Theodericus Rover zv hr Emondus en Jordanus 

van Hoculem. 

 

A. 

Et (dg: fiet) fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis 

Henrico Matheus Theoderico Rover filio domini Emondi Jordano de Hoculem 

datum anno CCCCI index nona mensis junij die septima hora none. 

 

BP 1182 p 456v 07 di 07-06-1401. 

Rutgherus van Boemel, Henricus van Achel en Cristianus zv Hermannus Coenen 

beloofden aan Johannes van Beircke 40 Stramprooise gulden met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

•. 

Rutgherus de Boemel Henricus de Achel et Cristianus filius Hermanni 

Coenen promiserunt indivisi super omnia habita et habenda Johanni de 

Beircke XL Stramproedsche gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 456v 08 di 07-06-1401. 

(dg: Henricus zvw Johannes Scillinc). 

 

(dg: Henricus filius quondam Johannis Scillinc). 

 

BP 1182 p 456v 09 di 07-06-1401. 

Hr Theodericus Raet investitus van Berlikem en zijn zuster Heijlwigis, kvw 

Gerardus Raet, Johannes Kuijst zv Rodolfus Kuijst, Johannes Borchgrave ev 

Gloria, en Willelmus van Diegeden, ev Mechtildis, dvw Henricus Raet, 

verkochten aan Theodericus zvw Nijcholaus van Spreuwel een erfcijns van 12 

schelling, 1 oude Tournooise groot van den koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, met Sint-Michael-Aartsengel te betalen, gaande uit een 

beemd, gnd die Swart Poel, in Spul, in Hilvarenbeek, voor het huis van 

Henricus Scoerwegghe van Spul, welke cijns was van wijlen Arnoldus gnd 
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Massen, welke cijns Johannes van Arle handschoenmaker gekocht had van 

voornoemde Henricus Scoerwegge van Spul, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Dominus Theodericus Raet investitus de Berlikem Heijlwigis eius soror 

liberi quondam Gerardi Raet #cum tutore# Johannes Kuijst filius Rodolfi 

Kuijst Johannes Borchgrave maritus et tutor legitimus Glorie sue uxoris 

et Willelmus de Diegeden maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

(dg: filiarum) filiarum quondam Henrici Raet annuum et hereditarium 

censum duodecim solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in ipso censu computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendo anno quolibet in festo beati (dg: 

Mijchola) Mijchaelis archangeli de quodam prato dicto die Swart Poel sito 

in (dg: Spul) Spul in parochia de Hildewarenbeke ante domum Henrici 

Scoerwegghe de Spul et quod quondam Arnoldi dicti Massen fuisse dicebatur 

quem censum Johannes de Arle cijrothecarius erga dictum Henricum 

Scoerwegge de Spul emendo acquisierat prout in litteris et quem censum 

nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico (dg: de) 

filio quondam Nijcholai de (dg: Spree) Spreuwel supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis de 

Arle et quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis de Arle deponere 

(dg: promisit insuper dictus Johannes sa). Testes Bruheze et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1182 p 456v 10 di 07-06-1401. 

Vrouwe Katherina dvw Reijnerus van Aelst wv hr Henricus van Mauderic ridder 

verkocht aan Margareta wv Godefridus van Derentheren een (nieuwe) erfcijns 

van 10 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande, gaande uit (1) een akker, 

die Groet Acker, in Vught Sint-Petrus, tussen wijlen Godefridus Vleminc 

enerzijds en Johannes gnd Tijmmermans anderzijds, (2) een stuk land, in 

Vught Sint-Petrus, {p.457} tussen een gemene weg enerzijds en de beemden 

van voornoemde verkoopster anderzijds, met een eind strekkend aan Reijnerus 

gnd Loeverdonc, (3) een beemd, in Vught Sint-Petrus, tussen het water gnd 

die Dommel enerzijds en erfgoed gnd die Wert, behorend aan voornoemde 

verkoopster anderzijds. Zodra verkoopster, binnen 6 jaar na heden, deze 

cijns van 15 pond heeft toegewezen op een ander erfgoed, van voldoende 

waarde voor de cijns van 15 pond, gelegen in Den Bosch of binnen een mijl 

daarvan in het gebied van de hertog, zullen verkoopster en haar voornoemde 

erfgoederen ontlast zijn van de betaling van voornoemde cijns van 10 pond. 

 

Domina Katherina filia quondam Reijneri de Aelst relicta quondam (dg: 

Henrici) domini Henrici de Mauderic #militis# cum tutore hereditarie 

vendidit Margarete relicte quondam Godefridi de Derentheren hereditarium 

censum (dg: X) decem librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro ex (dg: pecia terre) quodam agro terre die Groet Acker 

sito in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem quondam 

Godefridi Vleminc (dg: ex u) ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Tijmmermans ex alio item ex pecia terre sita in parochia 

 

1182 p.457r. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 07-06-1401. 

 quarta post sacramenti: woensdag 08-06-1401. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 

BP 1182 p 457r 01 di 07-06-1401. 

et loco predictis inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et 

inter prata dicte venditricis ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Reijneri dicti Loeverdonc atque ex quodam prato sito in 

parochia et loco predictis inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter 
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(dg: he insul) hereditatem dictam die Wert spectantem ad dictam 

venditricem ex alio ut dicebat promittens #cum!# super habita et habenda 

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

sufficientem facere tali condicione quod cum dicta venditrix dictum 

hereditarium censum X librarum assignaverit infra sex annos datam 

presentium sine medio sequentes ad et supra aliam hereditatem 

sufficientem et bene valentem pro hereditario censu quindecim librarum 

dicte monete sitam in Busco seu infra unam leucam ab oppido de Busco in 

territorio domini nostri ducis et sic firmaverit dicte emptrici prout 

eidem venditrici ratum (dg: re) erit et firmum extunc dicta venditrix et 

(dg: dicte) supradicte eius hereditates a solucione dicti census X 

librarum erunt quite et absolute. Testes Jorden et Coptiten datum (dg: s) 

tercia post sacramenti. 

 

BP 1182 p 457r 02 di 07-06-1401. 

Jacobus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 457r 03 di 07-06-1401. 

Katherina dvw Willelmus van den Loe wv Paulus van Dordrecht brouwer, haar 

kinderen Willelmus en Arnoldus, en Theodericus die Wolf ev Oda, dv 

voornoemde Katherina en wijlen Paulus, verkochten aan Johannes zvw Johannes 

Femien soen, Henricus van den Camp zv Johannes van den Camp en Johannes zvw 

Ghibo van der Rennendonc ¾ deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Henricus van den Waude oom van voornoemde Katherina en na overlijden van 

Hadewigis evw voornoemde Henricus van den Waude zvw Ghisbertus Backe, in 

1/3 deel van alle erfelijke goederen van wijlen voornoemde Henricus van den 

Waude, waarin wijlen voornoemde Henricus van den Waude was overleden, die 

wijlen voornoemde Hadewigis na overlijden van voornoemde Henricus van den 

Waude in vruchtgebruik bezat. Voornoemde Katherina, Willelmus en Arnoldus 

behouden de erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Tilburg, die voornoemde 

kopers aan hen beloofden, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit 

goederen gnd te Pennincs Berch, van wijlen voornoemde Henricus van den 

Waude, in Tilburg, ter plaatse gnd die Hasselt. 

 

Katherina filia quondam Willelmi van den Loe relicta quondam Pauli de 

Dordrecht braxatoris #cum tutore# Willelmus (dg: Arnoldus) Arnoldus eius 

liberi et Theodericus die Wolf maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris 

filie dictorum Katherine et quondam Pauli tres quartas partes eis de 

morte quondam Henrici van den Waude avunculi olim dicte Katherine et (dg: 

quondam) de morte quondam Hadewigis uxoris olim eiusdem quondam Henrici 

van den Waude #filie quondam Ghisberti (dg: Bi) Backe# successione 

advolutas in una tercia parte omnium bonorum hereditariorum dicti quondam 

Henrici van den Waude in quibus dictus quondam Henricus van den Waude 

decessit et (dg: in quibus) que dicta quondam Hadewigis post obitum 

eiusdem quondam Henrici van den Waude sub suo usufructu possidebat 

quocumque locorum (dg: in f) consistentium sive sitorum ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Johannis Femien soen 

Henrico (dg: filio q Johannis) van den Camp filio Johannis van den Camp 

et Johanni filio quondam Ghibonis van der Rennendonc promittentes cum 

tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere salva tamen (dg: 

dictis venditoribus hereditaria paccione unius et dimidii modiorum) 

dictis Katherine Willelmo et Arnoldo eius liberis hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Tilborch quam dicti 

emptores eis dare et exsolvere promiserant purificationis et in Tilborch 

tradenda ex bonis dictis te Pennincs Berch dicti quondam Henrici van den 

Waude sitis in parochia de Tilborch ad locum dictum die (dg: H) Hasselt 

coram scabinis infrascriptis prout in litteris. {in margine sinistra:} 
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Testes Uden et Neijnsel datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1182 p 457r 04 wo 08-06-1401. 

Willelmus van den Loe en zijn broer Theodericus, kvw Theodericus Engbrechts 

soen, verkochten aan Johannes zvw Johannes Femijen soen, Henricus van den 

Camp zv Johannes van den Camp en Johannes zvw Ghibo van den Rennendonc ¼ 

deel, dat aan hun moeder Elizabeth dvw Willelmus van den Loe of aan kv 

voornoemde Elizabeth gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus van 

den Waude of zijn vrouw Hadewigis, in voornoemd 1/3 deel van voornoemde 

goederen. Lasten van hun kant en van de kant van hun broers Henricus, 

Gerardus en Johannes, zvw voornoemde Theodericus Engbrechts soen, worden 

afgehandeld. Hun voornoemde broers Henricus, Gerardus en Johannes zullen 

nimmer rechten op dit ¼ deel doen gelden. Voornoemde Willelmus en 

Theodericus behouden de erfpacht van ½ mud rogge, maat van Tilburg, die 

voornoemde kopers aan hen beloofden, met Lichtmis in Tilburg te leveren, 

gaande uit goederen gnd te Penninc Berch van wijlen voornoemde Henricus van 

den Waude, in Tilburg, ter plaatse gnd die Hasselt. 

 

Willelmus van den Loe et Theodericus eius frater liberi quondam 

Theoderici Engbrechts soen unam quartam partem (dg: eis) que Elizabeth 

eorum matri filie quondam Willelmi van den Loe #seu liberis eiusdem 

Elizabeth (dg: fore)# de morte dicti quondam Henrici van den Waude #seu 

dicte Hadewigis sue uxoris# successione fuerat advoluta in dicta tercia 

parte dictorum bonorum hereditariorum hereditarie vendiderunt Johanni 

filio quondam Johannis Femijen soen Henrico van den Camp filio Johannis 

van den Camp et Johanni filio quondam Ghibonis van den Rennendonc 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

(dg: parte eorum et) et impeticionem ex parte eorum et Henrici Gerardi et 

Johannis suorum fratrum filiorum (dg:dicti) dicti quondam (dg: ?E) 

Theoderici Engbrechts soen deponere #et quorumcumque suorum heredum# et 

quod ipsi dictos Henricum Gerardum et Johannem eorum fratres perpetue 

tales habebunt quod numquam presument se jus in predicta quarta parte 

habere salva tamen dictis Willelmo et Theoderico hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Tilborch (dg: s) quam dicti emptores 

promiserunt se daturos et soluturos dictis Willelmo et Theoderico 

fratribus hereditarie purificationis et in Tilborch tradenda ex bonis 

dicti! te Penninc Berch dicti quondam Henrici van den Waude sitis in 

parochia de Tilborch ad locum dictum die Hasselt coram scabinis 

infrascriptis prout in litteris. Testes Uden et Neijnsel datum (dg: 

supra) quarta post sacramenti. 

 

BP 1182 p 457r 05 wo 08-06-1401. 

Johannes zvw Johannes gnd Femijen soen, Henricus van den Camp zv Johannes 

van den Camp en Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc beloofden aan 

Katherina dvw Willelmus van den Loe wv Paulus van Dordrecht brouwer en haar 

kinderen Willelmus en Arnoldus een (nieuwe) erfpacht van 1½ mud rogge, maat 

van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit goederen van 

wijlen Henricus van den Waude, gnd te Pennincs Berch, in Tilburg, ter 

plaatse gnd die Hasselt. 

 

Johannes (dg: dictus filius) filius quondam Johannis dicti Femijen soen 

Henricus van den Camp filius Johannis van den Camp et Johannes filius 

quondam Ghibonis van der Rennendonc promiserunt ut debitores principales 

indivisi se daturos et soluturos Katherine filie quondam Willelmi van den 

Loe relicte quondam Pauli de Dordrecht braxatoris Willelmo et Arnoldo 

eius liberis hereditariam paccionem unius et (dg: dimid) dimidii modiorum 

siliginis mensure de Tilborch hereditarie purificationis et in Tilborch 

tradendam ex bonis quondam Henrici van den Waude dictis te Pennincs Berch 

sitis in parochia de Tilborch ad locum dictum die Hasselt promittentes 

indivisi super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1182 p 457r 06 do 09-06-1401. 

Katherina, Willelmus en Arnoldus verkochten voornoemde erfpacht van 1½ mud 

rogge aan Henricus zvw Gerardus Witen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Et Katherina cum tutore Willelmus et Arnoldus dictam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Henrico 

filio quondam Gerardi Witen promittentes cum tutore indivisi super omnia 

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

Jorden datum in octavis sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 457r 07 do 09-06-1401. 

Theodericus Wolf verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Theodericus Wolf prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 457r 08 wo 08-06-1401. 

Voornoemde Johannes, Henricus van den Camp en Johannes beloofden aan 

voornoemde Willelmus van den Loe en zijn broer Theodericus, kvw Theodericus 

Engbrechts soen, een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, maat van Tilburg, 

met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit goederen van wijlen Henricus 

van den Waude, gnd te Pennincs Berch. 

 

Dicti Johannes Henricus van den Camp et Johannes promiserunt (dg: s) 

indivisi se daturos et soluturos dictis Willelmo van den Loe et 

Theoderico eius fratrem! liberis quondam Theoderici Engbrechts soen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Tilborch 

hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex dictis bonis (dg: 

dicti) quondam Henrici van den Waude te Pennincs Berch vocatis 

promittentes indivisi super omnia warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 457r 09 do 09-06-1401. 

Voornoemde Willelmus en Theodericus verkochten voornoemde pacht van ½ mud 

rogge aan Henricus zvw Gerardus Witen. 

 

Dicti Willelmus et Theodericus dictam paccionem dimidii modii siliginis 

hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Gerardi Witen promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Bruheze et Jorden datum in octavis sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 457r 10 do 09-06-1401. 

Theodericus Wolf verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Wolf prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.458v. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 

BP 1182 p 458v 01 do 09-06-1401. 

Gobelinus van den Berghe en zijn kinderen Petrus, Gobelinus en Henricus 

verkochten aan Johannes zvw Johannes Femijen soen, Henricus van den Camp zv 

Johannes en Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc het deel, dat aan hen en 

Johannes en Katherina, kv voornoemde Gobelinus, behoort in alle goederen, 

die aan eerstgenoemde Gobelinus en wijlen zijn vrouw Katherina dvw Gerardus 

van Ghesel gekomen waren na overlijden van Henricus Waude alias van der 

Donc oom vw voornoemde Katherina. Voornoemde Johannes en Katherina, kv 

eerstgenoemde Gobelinus, zullen nimmer hierop rechten doen gelden. Voor 
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voornoemde Gobelinus en zijn vijf kinderen blijft de uitgifte10 in pacht van 

kracht, aan Henricus zv Truda van den Waude en Gobelinus van den Berghe 

gedaan door Johannes zvw Engbertus van den Camp van een huis, hofstad, 

schuur en tuin, die waren van Henricus van den Waude, in Haaren, die 

voornoemde Henricus zv Truda en Gobelinus in pacht verkregen hadden van 

voornoemde Johannes zv Engbertus van den Camp. 

 

Gobelinus van den Berghe (dg: Johannes eius lib fi et) Petrus (dg: et) 

Gobelinus et Henricus (dg: et Katherina) eius liberi (dg: cum tutore) 

totam partem et omne jus eis et Johanni et Katherine liberis dicti 

Gobelini competentes in omnibus et singulis bonis que primodicto Gobelino 

et quondam Katherine sue uxori filie quondam Gerardi de Ghesel de morte 

quondam Henrici Waude alias van der Donc avunculi olim dicte quondam 

Katherine successione fuerant advoluta quocumque locorum consistentibus 

sive sitis hereditarie (dg: su) vendiderunt Johanni filio quondam 

Johannis Femijen soen Henrico van den Camp #filio Johannis# et Johanni 

filio quondam Ghibonis van der Rennendonc promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et dictorum Johannis et Katherine liberorum primodicti 

Gobelini deponere et quod ipsi dictos Johannem et Katherinam liberos 

primodicti Gobelini perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus 

in premissis habere salva tamen dicto Gobelino et suis quinque liberis 

predictis !salva tamen (dg: d) in vigore suo permansura donatione facta 

ad pactum Henrico filio Trude van den Waude et Gobelino van den (dg: B) 

Berghe per Johannem filium quondam Engberti van den Camp de domo 

domistadio horreo et orto qui fuerant Henrici van den Waude sitis in 

parochia de Haren !ex de terris pratis pascuis et mericis ad dictos domum 

et ortum spectantibus atque ex ceteris attinentiis eorum quos domum 

domistadium horreum et ortum cum dictis suis attinentiis dicti Henricus 

filius Trude et Gobelinus erga dictum Johannem filium Engberti (dg: d) 

van den Camp ad pactum acquisierat! prout in litteris. Testes Goes et 

Jorden datum in octavis sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 458v 02 do 09-06-1401. 

Bertoldus van Arle ev Agnes dvw Arnoldus van den Aker verkocht aan Johannes 

zvw Johannes Femijen soen, Henricus van den Camp zv Johannes van den Camp 

en Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc (1) alle goederen, die aan 

Henricus gnd Truden soen van den Waude zvw Gerardus van Ghesel gekomen 

waren na overlijden van Henricus van den Waude alias gnd van der Donc oom 

vw voornoemde Henricus Truden soen, welke goederen wijlen voornoemde 

Henricus Truden soen in zijn testament vermaakt had aan voornoemde 

Bertoldus en Agnes en hun kinderen, en welke goederen voornoemde Bertoldus 

nu bezit, (2) de helft van alle goederen, die aan Yda van den Aker mv 

voornoemde Agnes gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus van 

den Water oom vw voornoemde Yda, voorzover Hadewigis dvw Ghisbertus Bac wv 

voornoemde Henricus van den Waude die goederen in vruchtgebruik had. 

Voornoemde Bertoldus behoudt (a) een erfpacht van 9 lopen rogge, met Sint-

Andreas-Apostel te leveren, gaande uit 2 stukken land, in Haaren bij 

Oisterwijk, (a1) gnd dat tScout Smeets Strepe, (a2) Denekens Hostat, welke 

pacht wijlen Henricus van den Waude van Beilver gekocht had van hr Petrus 

Goutsmit, (b) de helft van een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die 

Henricus zvw Truda gnd uten Woude en Gobelinus van den Berghe beloofd 

hadden met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan Johannes zvw Engbertus van 

den Camp, gaande uit (b1) een huis, hofstad, tuin en schuur, die waren van 

wijlen Henricus uten Waude, in Haaren, en toebehoren, (b2) 1/3 deel van 1 

dagmaat beemd, in Cromvoirt, in Vught, (b3) een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Henricus zv Truda en Gobelinus, welke pacht van 1 mud voornoemde 

Henricus zv Truda en Gobelinus voor voornoemde Johannes zv Engbertus van 

                         
10 Zie ← BP 1176 f 306bisr 06 do 14-05-1383, vermelding van deze uitgifte. 
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den Camp mede tot onderpand hadden gesteld voor de levering van de pacht 

van 3 mud; ook blijft voornoemde uitgifte in pacht van kracht. 

 

Bertoldus de Arle maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi van den Aker omnia et singula bona que Henrico dicto 

Truden soen van den Waude filio quondam Gerardi de Ghesel de morte 

quondam Henrici van den Waude alias dicti van der Donc avunculi olim 

dicti quondam Henrici Truden soen successione advoluta fuerant quocumque 

locorum consistentia sive sita et que bona omnia (dg: predictas dcu) 

predicta antedictus quondam Henricus Truden soen prenominatis Bertoldo 

Agneti sue uxori et eorum liberis in suo testamento legaverat ut dicebat 

et que bona omnia predicta dictus Bertoldus nunc ad se spectare dicebat 

#+ {BP 1182 p 458v 03 invoegen}# hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Johannis Femijen soen Henrico van den Camp filio Johannis van den 

Camp et Johanni filio quondam Ghibonis van der Rennendonc promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: 

ex) impeticionem ex parte sui et dicte Agnetis sue uxoris et suorum 

liberorum quorumcumque et dicti quondam Henrico! Truden soen et 

quorumcumque (dg: liberorum) heredum eiusdem quondam Henrici Truden soen 

(dg: deponere salva tamen dicto Bertoldo) et dicte quondam Yde et suorum 

heredum quorumcumque // {volgt BP 1182 p 458v 04}. 

 

BP 1182 p 458v 03 do 09-06-1401. 

+. {Invoegen in BP 1182 p 458v 02}. 

atque (dg: omnia bona dictis Bertoldo et Agneti omnia et singula bona) 

#medietatem omnium et singulorum bonorum# que Yde van den Aker matri olim 

dicte Agnetis de morte dicti quondam Henrici van den Water #avunculi olim 

dicte quondam Yde# successione fuerant advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita prout in quantum Hadewigis filia quondam Ghisberti 

Bac relicta quondam dicti Henrici van den Waude huiusmodi bona sub suo 

usufructu possidere consuevit. 

 

BP 1182 p 458v 04 do 09-06-1401. 

//. {Vervolg van BP 1182 p 458v 02}. 

salva tamen dicto Bertoldo (dg: medietate hereditarie pa) hereditaria 

paccione novem lopinorum siliginis solvenda hereditarie Andree apostoli 

de duabus peciis terre !terre sitis in Haren prope Oesterwijc quarum una 

dat tScout Smeets Strepe et altera Denekens Hostat vocate sunt quam 

paccionem (dg: dictus) quondam Henricus van den Waude de Beilver erga 

dominum Petrum Goutsmit acquisierat emendo #prout in litteris# salva 

eciam dicto Bertoldo medietate hereditarie paccionis trium modiorum 

siliginis mensure de Busco quam paccionem trium modiorum siliginis 

Henricus filius quondam Trude dicte uten Woude et !Gobilinus van den 

Berghe promiserunt (dg: indivisi) ut debitores principales indivisi se 

daturos et soluturos Johanni (dg: van den Camp) filio quondam Engberti 

van den Camp hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

domistadio orto atque horreo qui fuerant quondam Henrici uten Waude sitis 

in parochia de Haren atque ex terris agris pratis pascuis et mericis ad 

dictos domum et ortum spectantibus atque ex ceteris eorum attinentiis 

singulis et universis ubicumque locorum atque ex tercia parte unius 

diurnate prati site in Crumvoert in parochia de Vucht atque ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie termino solucionis jamdicto ex omnibus et singulis bonis 

predictorum Henrici filii Trude et Gobelini quocumque locorum situatis 

quam paccionem unius modii siliginis dicti Henricus filius Trude et 

Gobelinus simul cum dictis (dg: domo) !dictis hereditatibus antedicto 

Johanni filio Engberti van den Camp pro solucione dicte paccionis trium 

modiorum siliginis ad pignus imposuit prout in litteris salva eciam dicta 

donacione ad pactum facta in suo vigore permansura. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 458v 05 do 09-06-1401. 

De broers Johannes en Henricus, kv Johannes van den Camp zvw Engbertus van 

den Camp, Johannes zvw Johannes Femijen soen ev Belia de oudere, en 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc ev Sophia, dv voornoemde Johannes zvw 

Engbertus van den Camp, droegen over aan Bertoldus van Arle (1) voornoemde 

erfpacht van 9 lopen rogge, (2) voornoemde helft van voornoemde pacht van 3 

mud rogge. Johannes gnd Eel Wijnen soen en zijn vrouw Belia de jongere 

{p.459} dv voornoemde Johannes zvw Engbertus van den Camp zullen nimmer 

rechten hierop doen gelden. Godescalcus zvw Ghiselmarus van Vlimen en zijn 

vrouw Katherina dv voornoemde Johannes zvw Engbertus van den Camp zullen 

nimmer rechten hierop doe gelden. 

 

(dg: Johannes filius quondam Engberti van den Camp) Johannes et Henricus 

(dg: eius liberi) #fratres liberi Johannis van den Camp filii quondam 

Engberti van den Camp# Johannes filius (dg: F) quondam Johannis Femijen 

soen maritus et tutor legitimus Belie #antiquoris# sue uxoris et Johannes 

filius quondam Ghibonis van der Rennendonc maritus et tutor legitimus 

Sophie sue uxoris filiarum (dg: dicti quondam Johannis) primodicti 

Johannis filii quondam Engberti van den Camp dictam paccionem novem 

lopinorum siliginis et dictam medietatem dicte paccionis trium modiorum 

siliginis supportaverunt Bertoldo de Arle cum litteris et jure occacione 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte eorum #et dicti Johannis van den (dg: Ca) Camp 

deponere# deponere et quod Johannem (dg: Elen fi) dictum (dg: Eel W) Eel 

Wijnen soen et Beli[am] juniorem (dg: filie primodicti Johannis perpetue 

tales h) suam uxorem 

 

1182 p.459r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 

BP 1182 p 459r 01 do 09-06-1401. 

filiam primodicti Johannis perpetue tales habebunt quod numquam presument 

se jus in premissis habere. Quo facto #dicti# Johannes Henricus liberi 

primodicti Johannis promiserunt indivisi super omnia habita et habenda 

quod ipsi Godescalcum filium quondam Ghiselmari de Vlimen et Katherinam 

eius uxorem filiam primodicti Johannis perpetue !habebunt quod numquam 

presument se jus in premissis habere (dg: promiserunt). Testes Goes et 

Jorden datum (dg: quinta) in octavis sacramenti. 

 

BP 1182 p 459r 02 do 09-06-1401. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Henricus zvw Truda uten 

Waude” en voornoemde vier beloofden, zo nodig, de brief ter hand te stellen 

aan Bertoldus van Arle. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus filius quondam Trude (dg: 

van den) uten Waude et dicti quatuor promiserunt indivisi tradere super 

omnia #iuncti# Bertoldo de Arle ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 459r 03 do 09-06-1401. 

Engbertus van Arle verkocht aan Johannes zvw Johannes Femijen soen, 

Henricus van den Camp zv Johannes van den Camp en Johannes zvw Ghibo van 

der Rennendonc het deel, dat aan Johannes Peters soen, zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Nijcholaus van Laerhoven, Johannes gnd Maes en zijn vrouw 

Maria dvw voornoemde Nijcholaus behoort, in alle goederen, die aan 

Elizabeth mv voornoemde gezusters Heijlwigis en Maria gekomen waren na 

overlijden van Henricus van den Waude oom vw voornoemde Elizabeth. 

 

Engbertus van den (dg: Laer omnia et singula bona que) #Arle# totam 

partem et omne jus Johanni Peters soen et Heijlwigi sue uxori filie 

quondam Nijcholai de Laerhoven et Johanni dicto Ma[e]s et Marie sue uxori 
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filie dicti quondam Nijcholai competentes in omnibus et singulis bonis 

que Elizabeth matri olim dictarum Heijlwigis et Marie sororum de morte 

quondam Henrici van den Waude avunculi olim dicte quondam Elizabeth 

successione advoluta fuerant quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Femijen soen 

Henrico van den Camp filio Johannis van den Camp et Johanni filio quondam 

Ghibonis van der Rennendonc promittentes super habita et habenda 

warandiam et (dg: ali) obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dictorum Johannis Peters soen Heijlwigis sue uxoris et Johannis Maes soen 

et Marie sue uxoris et suorum (dg: coh) heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 459r 04 do 09-06-1401. 

De broers Johannes en Henricus, kv Johannes van den Camp zvw Engbertus van 

den Camp, Johannes zvw Johannes Femijen soen ev Belia de oudere, en 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc ev Sophia, dv voornoemde Johannes van 

den Camp, droegen over aan Gobelinus van den Berge een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, uit een 

erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, die Henricus uten Waude van Haaren 

bij Oisterwijk met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit goederen gnd te 

Havicsdonc, in Haaren bij Oisterwijk, in het broek aldaar tussen Haaren en 

Beilver, zoals wijlen voornoemde Henricus van den Waude deze goederen 

verworven had van Godefridus die Vosse en zijn zoon Wellinus, en welke 

goederen voornoemde Henricus van den Waude in pacht had uitgegeven aan 

Paulus zvw Arnoldus van Dordrecht wonend in Oisterwijk, voor de 

hertogencijnzen, een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oisterwijk, aan 

Henricus van de Dijk zvw Engbertus Ludinc van de Dijk, en voor voornoemde 

pacht van 5 mud rogge. 

 

#(dg: Johannes)# Johannes Henricus fratres liberi (dg: quondam) Johannis 

van den Camp filii quondam Engberti van den Camp Johannes filius quondam 

Johannis Femijen soen maritus et tutor legitimus Belie antiquoris sue 

uxoris et Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Sophie sue uxoris filiarum dicti Johannis 

van den Camp hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et (dg: in Busco) ad 

Buscumducis tradendam et deliberandam scilicet de hereditaria paccione 

quinque modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quinque modiorum 

siliginis dicte mensure Henricus uten Waude de Haren prope Oesterwijc 

solvendam habuit hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

bonis dictis communiter te Havicsdonc sitis in Haren predicta in palude 

ibidem scilicet inter (dg: hereditatem et) #Haren et# Beilver cum 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis ubicumque locorum tam 

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

prout dicta bona cum ipsorum attinentiis universis predictus quondam 

Henricus van den Waude erga Godefridum #die# Vosse et Wellinum eius 

filium acquisierat et que bona cum suis attinentiis dictus Henricus van 

den Waude dederat ad (dg: ce) pactum Paulo filio quondam Arnoldi de 

Dordrechto commoranti in Oesterwijc scilicet pro censibus domini nostri 

ducis annuatim exinde solvendis atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Oesterwijc Henrico de Aggere filio quondam 

Engberti Ludinc de Aggere annuatim exinde solvenda atque pro predicta 

paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris quas 

vidimus hereditarie supportaverunt Gobelino van den Berge promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. {Met een haal verbonden met BP 1182 p 459r 

07}. 

 

BP 1182 p 459r 05 do 09-06-1401. 

Gerardus Bauderics maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van Theodericus zvw Theodericus Oeden soen van 
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Hezewijc. 

 

Gerardus Bauderics omnes vendiciones et alienaciones factas (dg: per) 

#cum bonis quibuscumque# Theoderici filii quondam Theoderici Oeden soen 

de Hezewijc (dg: cum) calumpniavit. Testes Goes et Jorden datum in 

octavis sacramenti. 

 

BP 1182 p 459r 06 do 09-06-1401. 

Theodericus zvw Johannes Roesken verkocht aan Arnoldus zvw Henricus van 

Rielant een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar, gaande uit (1) een stuk 

land en aangelegen stuk beemd, in Oirschot, in de herdgang van Best, tussen 

Willelmus van Arle en zijn medeërfgenamen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, gnd den Haec Acker, in Oirschot, in 

de herdgang van Best, tussen de gemeint enerzijds en Gerardus van der 

Cappellen anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een erfpacht van 8 

lopen rogge, maat van Oirschot. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Roesken hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Henrici de Rielant hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Oerscot 

tradendam ex quadam (dg: prato et pecia) pecia terre et pecia prati sibi 

adiacente sitis in parochia de Oerscot (dg: ad) in pastoria de Best inter 

hereditatem Willelmi de Arle et suorum coheredum ex uno et inter (dg: l) 

communem plateam ex alio atque ex una sextariata terre siliginee dicta 

den Haec Acker sita in parochia et loco (dg: dicto) predictis inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem Gerardi van der Cappellen ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione octo lopinorum 

siliginis dicte mensure exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 459r 07 do 09-06-1401. 

Voornoemde broers Johannes en Henricus, kv Johannes van den Camp, Johannes 

zvw Johannes Femijen soen en Johannes zv Ghibo droegen over aan Engbertus 

van Arle een b-erfpacht van 23 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde erfpacht van 5 mud. 

 

{Met haal verbonden met BP 1182 p 459r 04}. 

Dicti Johannes Henricus fratres liberi Johannis van den Camp Johannes 

filius quondam Johannis Femijen soen et Johannes filius Ghibonis ut supra 

hereditariam paccionem XXIII lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc 

solvendam hereditarie purificationis et ad Buscum tradendam de dicta 

#scilicet# hereditaria paccione quinque modiorum siliginis etc per totum 

ut supra hereditarie supportaverunt Engberto de Arle promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 459r 08 do 23-06-1401. 

Voornoemde Engbertus verkocht voornoemde pacht aan Arnoldus Bac zvw 

Arnoldus Bac, tbv Katherina wv voornoemde Arnoldus Bac; voornoemde 

Katherina zal de pacht bezitten zolang zij leeft en daarna gaat de pacht 

over op haar wettige kinderen, bij haar verwekt door wijlen voornoemde 

Arnoldus Bac. 

 

Dictus Engbertus dictam paccionem (dg: supportavit) vendidit Arnoldo Bac 

filio quondam Arnoldi Bac ad (dg: opus sui) et ad opus Katherine relicte 

quondam Arnoldi Bac predicti promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa condicione quod dicta 

Katherina dictam paccionem integraliter possidebit et post eius vitam ad 
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liberos eius legitimos ab ipsa et dicto quondam Arnoldo Bac pariter 

genitos devolvendam. Testes Jorden et Coptiten datum in vigilia 

nativitatis Johannis. 

 

1182 p.460v. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 

BP 1182 p 460v 01 do 09-06-1401. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Rode Han en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes 

Kerneer verkochten aan Stephanus zv Marselius zvw Johannes van Ekart, tbv 

hem en Johannes Marselius, Henricus en Elizabeth, kv voornoemde Marselius 

van Ekart, (1) een stuk land, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd in den 

Polkart, tussen Johannes Melijs soen enerzijds en voornoemde Marselius van 

Ekart anderzijds, (2) een stuk groeze aldaar, tussen Johannes zvw 

voornoemde Johannes Kerneer enerzijds en Emondus van Hellu anderzijds, met 

een eind strekkend aan Marselius van Ekart, (3) een stuk land en aangelegen 

groeze, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd in Berlaer, tussen voornoemde 

Marselius enerzijds en Johannes zvw voornoemde Johannes Kerneer anderzijds, 

(4) een stuk land aldaar, achter de plaats gnd Blakenbroec, tussen Emondus 

van Hellu enerzijds en Johannes Melijs soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Johannes zvw Johannes Kerneer. De brief aan een 

van hen overhandigen, die het eerst komt. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Rode Han maritus legitimus 

Elizabeth #sue uxoris# filie quondam Johannis Kerneer et dicta Elizabeth 

cum eodem tamquam cum tutore peciam terre sitam in parochia de Beke prope 

Arle in loco dicto in den Polkart inter hereditatem Johannis Melijs soen 

ex uno et inter hereditatem Marselii filii quondam Johannis de Ekart ex 

alio atque peciam pascue dicte groese sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis filii dicti quondam Johannis Kerneer ex uno et inter hereditatem 

Emondi de Hellu ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Marselii de 

Ekart item peciam terre et peciam pascue dicte groese sibi adiacentem 

sitas in dicta parochia in loco dicto in Berlaer inter hereditatem dicti 

Marselii ex uno et inter hereditatem Johannis filii dicti quondam 

Johannis Kerneer #ex alio# item peciam terre sitam ibidem retro locum 

dictum Blakenbroec inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter 

hereditatem Johannis Melijs soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti Johannis filii quondam Johannis Kerneer #ut dicebant# 

hereditarie vendiderunt Stephano filio dicti Marselii de Ekart ad opus 

sui et ad opus Johannis Marselii Henrici #et# Elizabeth liberorum dicti 

Marselii de Ekart promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis de jure. 

Testes Bruheze et Jorden datum in octavis sancti sacramenti. Tradetur 

alteri prius venienti. 

 

BP 1182 p 460v 02 do 09-06-1401. 

Johannes zvw Johannes Kerneer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kerneer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 460v 03 do 09-06-1401. 

Robbertus Kersmaker van Geffen verkocht aan Wijnricus gnd Bubben soen van 

Geffen 2 hont land, in Geffen, op de gemeint, tussen wijlen Johannes 

Deenkens soen enerzijds en wijlen Theodericus ?Rover Uden soen anderzijds. 

 

Robbertus Kersmaker de Geffen duo hont terre sita in parochia de Geffen 

supra communitatem inter hereditatem (dg: Johannis) quondam Johannis 

Deenkens soen ex uno et inter !quondam Theoderici [?R]over Uden soen #ex 

alio# ut dicebat hereditarie vendidit Wijnrico dicto Bubben soen de 

Geffen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1182 p 460v 04 do 09-06-1401. 
Vergelijk RAT cartularium H.Geest Oisterwijk, 727, inv.nr. 1, f. 69v en 83r. 

Franco zvw Johannes Vannarts gaf uit aan Johannes van Arle zvw Nijcholaus 

van Arle een huis en tuin, in Tilburg, aan de plaats gnd aen den Hoevel, 

tussen Nijcholaus Lebben soen en zijn kinderen enerzijds en Enghela gnd 

Herghijs en haar kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 penning 

cijns aan Elizabeth Swertincs en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Franco filius quondam Johannis Vannarts domum et ortum sitos in parochia 

de Tilborch ad locum dictum aen den Hoevel inter hereditatem Nijcholai 

Lebben soen et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Enghele dicte 

Herghijs et eius liberorum ex alio ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) 

#dedit ad hereditarium pactum# Johanni de Arle filio quondam Nijcholai de 

Arle #ab eodem hereditarie possidendos# (dg: promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere et obligationem exceptis) #pro# uno 

denario census Elizabeth Swertincs exinde solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Tilborch danda 

sibi ab alio purificationis et (dg: in) supra dictos domum et ortum 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam (dg: dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Tilborch 

hereditarie purificationis et supra dictos domum et ortum tradendam ex 

domo et orto predictis) obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 460v 05 do 09-06-1401. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Arnoldus Groet Art zvw 

Lambertus van Engelant 27 nieuwe Gelderse gulden, 36 plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Maarten aanstaande te betalen. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt promisit super omnia Arnoldo Groet 

#Art# filio quondam Lamberti de Engelant XXVII novos Gelre gulden 

scilicet XXXVI placken pro quolibet gulden computato ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 460v 06 do 09-06-1401. 

De broers Franco, Albertus en Johannes, kvw Ludovicus gnd Sampson zvw 

Franco Munter, verkochten aan Johannes Monic en zijn broer Arnoldus Govij, 

kvw Arnoldus Monic, een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes van Tula beloofd had aan voornoemde Franco Munter, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit goederen van voornoemde Johannes, gnd ter 

Ynden, in Erp, van welke pacht van 3 mud Heijlwigis wv voornoemde Ludovicus 

mv voornoemde kinderen, (1) 1/3 deel gekocht11 had van Willelmus van 

Ghiessen ev Jutta dvw voornoemde Franco, (2) een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die behoorde aan Rodolphus van der Molen en zijn vrouw 

Volcwigis dvw voornoemde Franco in voornoemde pacht van 3 mud, gekocht12 had 

van voornoemde Rodolphus. Hun zwager Johannes zv Yudocus Bruijstens zal, 

zodra hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand doen. 

 

Franco Albertus #et# Johannes #fratres# liberi quondam Ludovici dicti 

Sampson filii quondam Franconis Munter (dg: hereditariam pa) hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes de Tula 

promiserat se daturum et soluturum dicto Franconi Munter hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex bonis ipsius Johannis dictis 

communiter ter Ynden sitis in parochia de Erpe atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis prout in litteris et de qua 

                         
11 Zie ← BP 1177 f 324v 12 do 08-11-1386, verkoop van het 1/3 deel. 
12 Zie ← BP 1178 f 046v 03 do 23-07-1388, verkoop van de pacht van 1 mud. 
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paccione trium modiorum siliginis (dg: Hel) Heijlwigis relicta dicti 

quondam Ludovici mater dictorum liberorum unam terciam partem (dg: qu) 

erga Willelmum de Ghiessen maritum et tutorem legitimum Jutte sue uxoris 

filie dicti quondam Franconis atque hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure predicte que ad Rodolphum van der Molen et Volcwigem 

eius uxorem filiam dicti quondam Franconis spectabat in paccione trium 

modiorum siliginis predicta erga eundem Rodolphum emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt Johanni 

Monic et Arnoldo Govij suo fratri liberis quondam Arnoldi Monic cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte eorum et dicti quondam Franconis 

et quorumcumque heredum suorum deponere promiserunt insuper quod ipse! 

Johannem filium (dg: quon) Yudoci Bruijstens eorum sororium quamcito ad 

patriam redierit super dicta paccione et jure ad opus dictorum emptorum 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 460v 07 do 09-06-1401. 

Arnoldus zvw Martinus Monic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Martini Monic prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 460v 08 do 09-06-1401. 

Katherina dv Matheus zvw Johannes Moelner verkocht aan haar broer Arnoldus 

zv voornoemde Matheus alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar moeder Hilla ev voornoemde Matheus. 

 

Solvit. Debent III solidos. 

Katherina filia (dg: quondam) Mathei filii quondam Johannis Moelner cum 

tutore omnia et singula bona sibi de morte quondam Hille sue matris 

uxoris olim dicti Mathei advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo suo fratri filio dicti 

Mathei promittens (dg: super) cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1182 p 460v 09 do 09-06-1401. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Katherina een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, en ½ steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis 

{p.461} in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Katherine vitalem pensionem unius modii siliginis mensure 

de Busco et dimidii ponderis lini parati ad scalcrum ad vitam dicte 

Katherine et non ultra purificationis 

 

1182 p.461r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 in profesto Martini: donderdag 10-11-1401. 

 

BP 1182 p 461r 01 do 09-06-1401. 

et in Busco tradendam ex omnibus bonis dicti Arnoldi habitis et habendis 

et cum mortua fuerit erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 461r 02 do 09-06-140113. 

Petrus zvw Johannes van der Scueren ev Enghelberna dvw Henricus van den 

                         
13 Henricus† van den Teijnden 

1. Enghelberna (*)Petrus zvw Johannes van der Scueren. 
2. Heijlwigis†, 
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Teijnden gaf uit aan Johannes die Ridder, zijn vrouw Katherina wv Johannes 

Nesen soen, Arnoldus, Agnes en Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Johannes Nesen soen, en Martinus zvw Ghibo Beijs (1) alle goederen, die aan 

hem en zijn voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden van Heijlwigis en 

Margareta, sv voornoemde Enghelberna; de uitgifte geschiedde voor de lasten 

die eruit gaan en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, 

met Sint-Andreas in Boxtel, ter plaatse gnd Halle, te leveren. Voornoemde  

Johannes Ridder en zijn vrouw Katherina zullen de goederen bezitten, zolang 

laatstgenoemde Katherina leeft; na haar overlijden gaan de goederen naar 

voornoemde kinderen, bij haar verwekt door wijlen Johannes Nesen soen, 

Heijlwigis, dv voornoemde Katherina en wijlen Johannes Nesen, en voornoemde 

Martinus. Ter meerdere zekerheid stelden alle voornoemden tot onderpand (2) 

alle goederen, die aan wijlen voornoemde Johannes Nesen soen zvw voornoemde 

Henricus van den Teijnden gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Johannes en die nu aan voornoemde Johannes Ridder, zijn vrouw 

Katherina, Arnoldus, Agnes, Katherina en Heijlwigis, kv eerstgenoemde 

Katherina en wijlen Johannes Nesen soen, en voornoemde Martinus behoren. 

 

Petrus filius quondam Johannis van der Scueren maritus et tutor legitimus 

Enghelberne sue uxoris filie quondam Henrici van den Teijnden omnia et 

singula bona sibi et dicte (dg: quondam) sue uxori de morte quondam 

Heijlwigis et Margarete sororum (dg: quon) olim dicte Enghelberne 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

(dg: hereditarie supportavit Katherine relicte quondam Johannis Johannis 

dicti Nesen soen ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa Katherina et 

dicto quondam Johanne Nesen soen pariter genitorum ta promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

condicione quod dicta Katherina dicta bona integraliter possidebit ad 

eius vitam post eius decessum ad dictos suos liberos ab ipsa et dicto 

quondam Johanne Nesen pariter genitos devolvenda) dederunt! ad 

hereditarium pactum #Johanni die Ridder# Katherine #sue uxori# relicte 

quondam Johannis Nesen soen Arnoldo (dg: Margare) Agneti et Katherine 

liberis dictorum (dg: Arnoldus) Katherine et quondam Johannis Nesen soen 

et Martino filio quondam Ghiboni! Beijs ab eisdem hereditarie possidenda 

pro oneribus exinde solvendis et ad premissa spectantibus dandis tenendis 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Bucstel danda sibi ab alio Andree et in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Halle tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam #pro 

premissis# et aliam obligationem ex parte sui deponere et #{BP 1182 p 

461r 03 invoegen}# (dg: alii #cum tutore#) repromiserunt tali annexa 

condicione quod dicti Johannes Ridder et Katherina eius uxor dicta bona 

integraliter possidebunt ad vitam jamdicte Katherine post eiusdem 

Katherine decessum ad dictos liberos ab ipsa et dicto quondam Johanne 

Nesen soen pariter genitos et ad Heijlwigem filiam dictorum Katherine et 

quondam Johanne! Nesen pariter genitam #et ad dictum Martinum# devolvendam 

{volgt BP 1182 p 461r 04}. 

 

BP 1182 p 461r 03 do 09-06-1401. 

{Invoegen in BP 1182 p 461r 02}. 

et dicti Johannes Ridder et Katherina eius uxor cum eodem tamquam cum 

tutore Arnoldus Agnes et (dg: Margareta) #Katherina# liberi dictorum 

                         

3. Margareta†, 
4. Johannes† Nesen soen (*) Katherina (**)Johannes die Ridder, 

a. Arnoldus, 
b. Agnes, 
c. Katherina, 
d. Heijlwigis (minderjarig; BP 1182 p 462v 01 do 09-06-1401) 
e. (?*) Martinus zvw Ghibo Beijs. 

5. Henricus (BP 1182 p 461r 05). 
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Katherine et quondam Johannis Nesen cum tutore. 

 

BP 1182 p 461r 04 do 09-06-1401. 

{Vervolg van BP 1182 p 461r 02}. 

et ad maiorem securitatem dicti omnes omnia et singula bona que dicto 

quondam Johanni Nesen soen (dg: de mor) filio dicti quondam (dg: Henricus 

filius quondam Henrici van der) Henrici van den Teijnden de morte (dg: 

quondam suorum) parentum eiusdem Johannis successione fuerant advoluta 

nunc ad dictos Johannem Ridder Katherinam eius uxorem Arnoldum Agnetem 

Katherinam et Heijlwigem liberos primodicte Katherine et quondam Johannis 

Nesen soen spectantia #et ad dictum Martinum# quocumque locorum 

consistentia sive sita ad pignus imposuerunt. Testes Jorden et Neijnsel 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1182 p 461r 05 do 09-06-1401. 

Henricus zvw Henricus van den Teijnden gaf uit aan voornoemde Johannes 

Ridder, zijn vrouw Katherina en Arnoldus, Agnes en Katherina, kv voornoemde 

Katherina en wijlen Johannes Nesen soen alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn zusters Heijlwigis en Margareta, dvw 

voornoemde Henricus van den Teijnden, voor eerstgenoemde Henricus zijn 

recht van weg gereserveerd vanaf de gemene weg achterwaarts over een 

erfgoed van voornoemde gezusters, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, naast 

erfgoed van Engbertus Smeeds, tot aan erfgoed van eerstgenoemde Henricus 

aldaar; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans voor 

een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-Andreas in 

Oisterwijk te leveren, met voorwaarden als in het vorige contract. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Teijnden omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Heijlwigis et Margarete suarum sororum filiarum 

dicti quondam Henrici van den Teijnden successione !sunt advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita salva! dicto Henrico pleno jure 

eundi redeundi et cum bestiis et curribus pergendi a communi platea 

retrorsum per hereditatem (dg: qu) dictarum quondam #suarum# sororum 

sitam !parochia de Haren ad locum dictum Beilver (dg: inter hereditatem) 

juxta #hereditatem# Engberti Smeeds usque ad hereditatem primodicti 

Henrici ibidem sitam ut dicebat (dg: q) dedit ad hereditarium pactum 

dictis Johanni Ridder Katherine sue uxori Arnoldo Agneti et Katherine 

liberis dictorum Katherine et quondam Johannis Nesen soen ab eisdem 

hereditarie habenda pro oneribus ex premissis solvendis et ad premissa 

spectantibus dandis tenendis etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de (dg: Busco d) Oesterwijc danda sibi ab aliis (dg: 

pur) #Andree# et in parochia de Oesterwijc tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem ex 

parte sui deponere et alii repromiserunt in omni forma precedente additis 

condicionibus sequentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 461r 06 do 10-11-1401. 

Eerstgenoemde Henricus verkocht voornoemde pacht van 1 mud rogge, maat van 

Oisterwijk, aan de broers Petrus gnd den Meijer en Arnoldus Meijer, kvw 

Johannes die Meijer. 

 

Primodictus Henricus dictam hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Oesterwijc (dg: supportavit) #vendidit# Petro dicto den Meijer 

et Arnoldo Meijer fratribus liberis quondam Johannis die Meijer 

#supportavit# cum litteris et jure #et# promittens super omnia ratam 

servare et obligationem deponere. Testes Vere et Best datum in profesto 

Martini. 

 

BP 1182 p 461r 07 do 09-06-1401. 

Johannes die Meijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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+. 

Johannes die (dg: Ne) Meijer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 461r 08 do 09-06-1401. 

Arnoldus van Vranckenvoirt beloofde aan Sijmon van Vario, tbv Anthonius 

etc, 6 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1401; 

21+31+31+30+1= 114 dgn) te betalen, op straffe van ½ oude schild. 

 

Arnoldus de Vranckenvoirt promisit super omnia Sijmoni de Vario ad opus 

Anthonii etc sex aude scilde Francie ad (dg: nativitatis) Remigii proxime 

futurum persolvendos (dg: s) sub pena dimidii aude scilt. Testes Jorden 

et Neijnsel datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1182 p 461r 09 do 09-06-1401. 

Johannes die Ridder ev Katherina wv Johannes Nesen soen, Arnoldus, Agnes en 

Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen Johannes Nesen soen, gaven uit 

aan Bertholdus van Arle een stuk land, gnd die Middelbeemt, in Haaren, 

beiderzijds tussen voornoemde Bertholdus van Arle; de uitgifte geschiedde 

voor een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

aan voornoemde Katherina, en na haar overlijden aan voornoemde Arnoldus, 

Agnes en Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Johannes Nesen, te leveren. {p.462} Voornoemde Heijlwigis minderjarige dvw 

voornoemde Johannes Nesen soen zal, zodra ze meerderjarig is, hiermee 

instemmen. 

 

Johannes die Ridder maritus legitimus Katherine sue uxoris relicte 

quondam Johannis Nesen soen Arnoldus Agnes et Katherina liberi dictorum 

Katherine et quondam Johannis Nesen soen (dg: ?omni) cum tutore peciam 

terre #dictam die Middelbeemt# sitam in parochia de Haren (dg: ad locum) 

inter hereditatem Bertholdi de Arle ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebant (dg: hereditarie vendiderunt Bertholdo de Arle promittentes cum) 

dederunt ad hereditarium pactum Bertholdo de Arle predicto ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda (dg: sibi ab aliis purificationis et in Busco 

tradenda) dicte Katherine ad eius vitam et post eius decessum dictis 

Arnoldo Agneti et Katherine ac Heijlwigi [liberis] dictorum Katherine et 

quondam Johannis Nesen soen hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi s[uper] 

 

1182 p.462v. 

 quinta post sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1401 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 

BP 1182 p 462v 01 do 09-06-1401. 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et quod ipsi 

dictam Heijlwigem filiam dicti quondam Johannis Nesen soen quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit dicte donacioni faciet consentire et alter 

repromisit. Testes Jorden et Neijnsel datum quinta post sacramenti. 

 

BP 1182 p 462v 02 do 09-06-1401. 

Nijcholaus gnd Coelken zvw Johannes Dorre gaf uit aan Nijcholaus gnd Coel 

zv Zebertus die Dorre de oostelijke helft, die aan Arnoldus van Berlikem 

zvw Albertus van den Dijke behoorde, in een stuk land, in Berlicum, tussen 

Metta Denkini enerzijds en Elizabeth van Zonne anderzijds, met gebouwen en 

toebehoren van deze helft, welke helft voornoemde Nijcholaus Coelken 

gekocht had van voornoemde Arnoldus van Berlikem; de uitgifte geschiedde 

voor een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. 
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Nijcholaus dictus Coelken filius quondam Johannis Dorre medietatem que ad 

Arnoldum de Berlikem filium quondam Alberti van den Dijke spectabat in 

pecia terre sita in parochia de Berlikem inter hereditatem Mette Denkini 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth de Zonne ex alio cum attinentiis 

eiusdem medietatis dicte pecie terre singulis et universis atque cum 

edificiis in eadem medietate consistentibus scilicet illam medietatem que 

sita est versus (dg: ories) oriens quam medietatem cum dictis suis 

attinentiis et edificiis dictus Nijcholaus Coelken erga dictum Arnoldum 

de Berlikem emendo acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit Nijcholao dicto Coel filio Zeberti die Dorre) cum litteris et 

jure (dg: promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere) dedit ad hereditarium pactum Nijcholao dicto Coel filio 

Zeberti die Dorre ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit 

(dg: et suffic) promisit super omnia habita et habenda sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 462v 03 do 09-06-1401. 

Hermannus zvw Henricus Venbossche van Os droeg over aan Jacobus Berwijns 

soen, tbv de H.Geest in Oss, een erfcijns van 40 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 2 stukken land, in Oss, (1a) op de 

plaats gnd Cruijsenbeemt, tussen Godefridus bv Johannes zvw Henricus Bits 

van Os enerzijds en Gerardus zv Rijcoldus anderzijds, (1b) op de plaats gnd 

Waelbeemt, naast Walterus van Os, welke 2 stukken land 12 lopen gerst groot 

zijn, (2) 3 lopen roggeland, ter plaatse gnd die Roden, tussen hr 

Godefridus van Os ridder enerzijds en Benedictus gnd Bits bv voornoemde 

Johannes zvw Henricus Bits soen anderzijds, welke cijns voornoemde Henricus 

Venbossche gekocht had van voornoemde Johannes zvw Henricus Bits soen van 

Os, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

-. 

Hermannus filius quondam Henrici Venbossche de Os hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex duabus peciis 

terre sitis in parochia de Os quarum una supra locum dictum Cruijsenbeemt 

inter hereditatem Godefridi fratris Johannis filii quondam Henrici Bits 

de Os ex uno et inter hereditatem Gerardi filii Rijcoldi ex alio et 

altera supra locum dictum Waelbeemt contigue juxta hereditatem Walteri de 

Os situate sunt et que due pecie terre XII lopinos avene annuatim capiunt 

in semine atque ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in loco dicto 

die Roden inter hereditatem domini Godefridi de Os militis ex uno et 

inter hereditatem Benedicti dicti Bits fratris dicti Johannis filii 

quondam Henrici Bits soen ex alio quem censum dictus Henricus Venbossche 

erga dictum (dg: Henricum) Johannem filium quondam Henrici Bits soen de 

Os emendo acquisierat prout in litteris et quem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Jacobo Berwijns soen ad opus mense sancti 

spiritus in Os cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Henrici et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Henrici deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 462v 04 do 09-06-1401. 

Theodericus Witloc zv Henricus Witloc verkocht aan Johannes zvw Walterus 

Doerman een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghezel, te leveren, gaande uit een 

huis en tuin, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghezel, tussen wijlen Rodolphus 

Koijt enerzijds en voornoemde Henricus Witloc anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 
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-. 

Theodericus Witloc filius Henrici Witloc hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Walteri Doerman hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et 

in parochia de Helvoert ad locum dictum Ghezel tradendam ex domo et orto 

sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem quondam Rodolphi 

Koijt ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Witloc ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes Jorden et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1182 p 462v 05 do 16-06-1401. 

Heijlwigis dvw Arnoldus Emmen soen en haar dochter Jutta verkochten aan 

Engbertus zvw voornoemde Arnoldus een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd op die Horst, tussen voornoemde Engbertus enerzijds en Egidius 

zvw voornoemde Arnoldus Emmen soen anderzijds, belast met 1/6 oude groot. 

 

-. 

Heijlwigis filia quondam Arnoldi Emmen soen #et Jutta eius filia# cum 

tutore peciam terre sitam in parochia sancti Petri de Vucht ad locum 

dictum op die Horst inter hereditatem Engberti filii dicti quondam 

Arnoldi ex uno et inter hereditatem Egidii filii dicti quondam Arnoldi 

Emmen soen ex alio hereditarie vendiderunt dicto Engberto promittentes 

cum tutore indivise super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta sexta parte unius grossi antiqui exinde solvenda. Testes Jorden 

et Neijnsel datum (dg: d) quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 462v 06 do 09-06-1401. 

Johannes van Hoerne zvw Johannes van Hoerne wonend in Best droeg over aan 

Willelmus Vos zvw Willelmus Vos van Spoerdonc een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, maat van Oirschot, uit een erfpacht van 2½  mud rogge, maat van 

Oirschot, welke pacht van 2½ mud Arnoldus Wellens soen van Acht met 

Lichtmis in Best beurde, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, (1) een stuk land, gnd die Groet Acker, een 

erfgoed gnd dat Laer en een aanglegen akker, gelegen tussen Henricus 

Scoenmaker enerzijds en kv Johannes Cuper anderzijds, (2) een stuk land gnd 

die Voest, tussen Willelmus Hennens soen van den Cappellen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (3) ½ bunder beemd, gnd die Aude Beemt, achter de 

plaats gnd Best, tussen erfgoed gnd Braken Beemt enerzijds en Ghibo Cuper 

anderzijds, welke pacht van 1½ mud eerstgenoemde Johannes gekocht had van 

voornoemde Arnoldus Wellens soen van Acht. 

 

Johannes de Hoerne filius quondam Johannis de Hoerne commorans in Best 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerscot de hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis 

eiusdem mensure quam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis 

Arnoldus Wellens soen de Acht solvendam habuit hereditarie purificationis 

et in Best tradendam ex hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Best videlicet ex quadam pecia terre dicta 

communiter die Groet Acker (dg: inter) et ex hereditate dicta communiter 

dat Laer insuper ex agro terre ipsis adiacente sitis inter hereditatem 

Henrici Scoenmaker ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis Cuper 

ex alio item ex quadam pecia terre dicta die (dg: Biest) #Voest# sita 

inter hereditatem Willelmi Hennens soen (dg: ex uno) van den Cappellen ex 

uno et inter communitatem ex alio item ex dimidio bonario prati dicto die 

Aude Beemt sito retro locum dictum Best inter hereditatem dictam 

communiter Braken Beemt ex uno et inter hereditatem Ghibonis Cuper ex 

alio quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis primodictus 

Johannes erga dictum Arnoldum Wellens soen de Acht emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo Vos filio (dg: filio) 

quondam Willelmi Vos de Spoerdonc cum litteris et jure promittens super 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden 

et Neijnsel datum in octavis sacramenti. 

 

1182 p.463r. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 

BP 1182 p 463r 01 do 09-06-1401. 

Willelma dvw Johannes Wouters soen van Bakel droeg over aan haar broer 

Johannes zvw voornoemde Johannes Wouters soen (1) het deel, dat aan haar en 

haar zuster Mechtildis gekomen was na overlijden van hun ouders, in alle 

huisraad, gebruiksvoorwerpen en kleinodiën van hun ouders, waarin zij 

overleden waren, (2) alle roerende en gerede goederen, die aan voornoemde 

gezusters gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

 

-. 

Willelma filia quondam Johannis Wouters soen de Bakel (dg: totam parte) 

cum suo tutore totam partem et omne jus sibi et Mechtildi sue sorori de 

morte suorum quondam parentum successione hereditarie advolutas in 

omnibus domiciliis utensiliis et clenodiis #dictorum suorum quondam 

parentum et# in quibus ipsi decesserunt et omnia bona mobilia et parata 

ipsis sororibus de morte suorum quondam parentum predictorum advoluta 

#quocumque locorum consistentia# ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni suo fratri filio dicti quondam Johannis Wouters soen promittens 

cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicte Mechtildis deponere. Testes Jordanus 

et Neijnsel datum in octavis sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 463r 02 do 09-06-1401. 

Henricus zvw Rodolphus van Meirlaer, Willelmus Denkens soen van Vechel, 

Bernierus gnd Nierken zvw Fredericus Hoernken en Henricus zvw Arnoldus 

Weijndelmoeden soen van Vechel beloofden aan Lucas van Erpe zvw Johannes 

van Erpe 150 nieuwe Gelderse gulden, zoals die thans op de beurs gaan of 9 

botdrager voor 1 nieuwe gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Pasen aanstaande (26-03-1402). 

 

Henricus filius quondam Rodolphi de Meirlaer Willelmus Denkens soen de 

Vechel Bernierus dictus Nierken filius quondam Frederici Hoernken et 

Henricus filius quondam Arnoldi Weijndelmoeden soen de Vechel promiserunt 

indivisi super omnia Luce de Erpe filio quondam Johannis (dg: Luce) de 

Erpe centum et quinquaginta novos Gelre gulden quales pro presenti ad 

bursam communiter currunt seu IX botdrager vel valorem pro quolibet nuwen 

gulden computato mediatim Domini et mediatim pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes Coptiten et Neijnsel datum in octavis sancti 

sacramenti. 

 

BP 1182 p 463r 03 do 09-06-1401. 

Andreas smid zv Lambertus Emmekens soen droeg over aan Henricus zvw 

Arnoldus Wauthems soen (1) een stuk land, in Veghel, tussen Willelmus 

Wauthems soen enerzijds en kv Rodolphus gnd Roef die Wever anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene weg, welk stuk land voornoemde Willelmus 

Wauthems soen in cijns verkregen had van Arnoldus die Vrieze, zijn broer 

Gerardus die Vrieze, Petrus zvw Willelmus die Vrieze, Gerardus die Vrieze 

zvw Godefridus van Weert, Elizabeth wv Arnoldus van Weert en Willelmus zvw 

Henricus die Ridder van Stratem, (2) een huis, hofstad en tuin aldaar, 

tussen wijlen Jutta Vriezen enerzijds en Ermgardis van den Bier anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan de 

plaats gnd die Lake, welk huis, hofstad en tuin voornoemde Willelmus 

Wauthems soen in cijns verkregen had van Rodolphus gnd Rover Rutghers soen 

van Zitart, (3) een streep land die was van Danijel gnd Fijen soen van 

Vechel, aldaar, beiderzijds tussen eerstgenoemde Willelmus, welke streep 

voornoemde Willelmus Wauthems soen verworven had van de broers Danijel en 
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Johannes, kvw voornoemde Danijel Fijen soen, en welk stuk land, huis, 

hofstad en tuin en streep land voornoemde Andreas smid zv Lambertus 

Emmekens soen gekocht had van voornoemde Willelmus Wauthems soen. 

 

Andreas faber filius Lamberti Emmekens soen peciam terre sitam in 

parochia de Vechel inter hereditatem Willelmi Wauthems soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum Rodolphi dicti Roef die Wever ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem plateam (dg: atque domum) quam peciam 

terre #dictus# Willelmus Wauthems soen erga Arnoldum die Vrieze Gerardum 

die Vrieze eius fratrem Petrum filium quondam Willelmi die Vrieze 

Gerardum die Vrieze filium quondam Godefridi de Weert Elizabeth relictam 

quondam Arnoldi de Weert et Willelmum filium quondam Henrici die Ridder 

de Stratem ad censum acquisierat (dg: scilicet pro here) atque domum (dg: 

et) domistadium et ortum sitos ibidem inter hereditatem quondam Jutte 

Vriezen ex uno et inter hereditatem Ermgardis van den Bier ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad locum 

dictum die Lake quos domum domistadium et ortum iamdictos dictus 

Willelmus Wauthems soen erga Rodolphum #dictum# Rover Rutghers soen de 

Zitart ad censum acquisierat (dg: atque) necnon quandam strepam terre que 

fuerat Danijelis dicti Fijen soen de Vechel sitam ibidem inter 

hereditatem primodicti Willelmi ex utroque latere coadiacentem quam 

strepam terre dictus Willelmus Wauthems soen erga Danijelen et Johannem 

fratres liberos dicti quondam Danijelis Fijen soen acquisierat et quos 

peciam terre domum domistadium et ortum atque strepam terre prenominatus 

Andreas faber filius Lamberti Emmekens soen erga predictum Willelmum 

Wauthems soen acquisierat #emendo# prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Arnoldi Wauthems soen 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 463r 04 do 09-06-1401. 

Willelmus Vos zvw Willelmus Vos van Spordonc beloofde aan Johannes van 

Hoerne zvw Johannes van Hoerne wonend in Best {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus Vos filius quondam Willelmi Vos de Spordonc promisit ut debitor 

principalis se daturum et soluturum Johanni de Hoerne filio quondam 

Johannis de Hoerne commoranti in Best. 

 

BP 1182 p 463r 05 do 09-06-1401. 

Henricus van den Elsen, zijn zoon Johannes en Bernardus van Veen beloofden 

aan Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer 24 nieuwe Gelre gulden met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Henricus van den Elsen Johannes (dg: et B) eius filius Bernardus de (dg: 

Vern) Veen promiserunt indivisi super omnia Engberto filio quondam 

Willelmi van den Yvenlaer XXIIII novos Gelre gulden !Gelre (dg: seu 

valorem scilicet) seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 463r 06 do 09-06-1401. 

De broers Arnoldus van Orthen en Henricus van Orthen en Willelmus van der 

Haghe verklaarden dat Henricus van Moenle 22 Gelre gulden heeft voldaan, 

die voornoemde Henricus van Moenle beloofd had aan voornoemde Arnoldus van 

Orthen. 

 

Solvit. Scribatur. 

Arnoldus de Orthen Henricus de Orthen fratres et Willelmus van der Haghe 

palam recognoverunt (dg: eis) eis per Henricum de Moenle plenarie fore 

satisfactum de XXII (dg: gulden) Gelre gulden quos dictus Henricus de 

Moenle promiserat dicto Arnoldo de Orthen in litteris scabinorum in Busco 

ut dicebant et (dg: pron) dicti Arnoldus Henricus de Orthen fratres et 
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Willelmus promiserunt indivisi super omnia dictum Henricum de Moenle a 

(dg: d) predicta pecunia indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 463r 07 do 09-06-1401. 

Johannes Cleijberch, Gerardus van der Afoert en Johannes Funsel beloofden 

aan mr Johannes Balijart 52 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 

1 nieuwe Gelre gulden gerekend, met Sint-Bartholomeus aanstaande te 

betalen. 

 

(dg: G) Johannes Cleijberch et Gerardus van der Afoert #et# Johannes 

Funsel promiserunt indivisi super omnia magistro Johanni Balijart 

quinquaginta duos novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet dictorum novorum Gelre gulden computato ad Bartholomei proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 463r 08 do 09-06-1401. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini verkocht aan Godefridus zvw Gerardus gnd 

Peteren, tbv hem en zijn zuster Elizabeth dvw voornoemde Gerardus Peteren, 

een (nieuwe) erfcijns van 30 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Willelmus Eelkini, 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter erfgoed van Arnoldus Goutsmit 

van Boemel, over de stroom aldaar, tussen erfgoed van wijlen Jacobus Aven 

soen enerzijds en erfgoed van Godefridus Sceijvel zv Johannes anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Gerardi dicti Peteren ad opus sui et ad opus 

Elizabeth sue sororis filie dicti quondam Gerardi Peteren hereditarium 

censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo 

area et orto dicti quondam (dg: Gerardi et) Willelmi Eelkini sitis in 

Busco in vico Hijnthamensi (dg: ultra) retro hereditatem Arnoldi Goutsmit 

de Boemel ultra aquam ibidem currentem inter hereditatem quondam Jacobi 

Aven soen ex uno et inter hereditatem Godefridi Sceijvel filii Johannis 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 463r 09 do 09-06-1401. 

Johannes Kathelinen soen verkocht aan Danijel Roesmont een stuk beemd, 

ongeveer ¼ bunder groot, in Uden, ter plaatse gnd die Wede Haghense Beemde, 

tussen voornoemde Danijel Roesmont enerzijds en de beemden gnd die Beemde 

van Heijnthoevel anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Johannes en zijn 

vrouw Heijlwigis dvw Henricus van der Moelen aanvaard hadden. 

 

Johannes Kathelinen soen peciam (dg: terre) #prati quartam partem unius 

bonarii vel circiter continentem# sitam in parochia de Uden ad locum 

dictum die Wede Haghensche Beemde inter hereditatem Danijelis Roesmont ex 

uno et inter (dg: hereditatem) prata dicta die Beemde van (dg: 

Heijnxsste) Heijnt-(dg: stem)-hoevel ex alio et quam peciam prati dictus 

Johannes cum Heijlwige sua uxore filia quondam Henrici van der Moelen 

sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit dicto Danijeli Roesmont 

promittens super habita et habenda warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.464v. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 

BP 1182 p 464v 01 do 09-06-1401. 

Wellinus zvw Johannes van der Straten schoenmaker ev Agnes dvw Heijmericus 

gnd Huijsman deed tbv Johannes zvw voornoemde Heijmericus Huijsman afstand 

van 1 morgen land van wijlen voornoemde Heijmericus, in Lithoijen, ter 
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plaatse gnd in den Nederste Zeebosse, tussen Gerardus zvw Henricus Mudekens 

enerzijds en Aleijdis wv Ghibo Sluijsken anderzijds. 

 

Wellinus (dg: vai) filius quondam Johannis van der Straten sutoris 

maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie quondam Heijmerici 

dicti [H]uijsman super (dg: dimidio) uno iugere terre dicti quondam 

Heijmerici sito in parochia de Lijttoijen in loco dicto in den Nederste 

Zeebossche inter hereditatem Gerardi filii quondam Henrici Mudekens ex 

uno et inter hereditatem Aleijdis (dg: f) relictam! quondam Ghibonis (dg: 

S) Sluijsken ex alio et super jure ad opus (dg: ad) Johannis filii dicti 

quondam Heijmerici Huijsman renunciavit promittens super omnia ratam 

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

datum (dg: q) in octavis sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 464v 02 do 09-06-1401. 

Aleijdis dvw Heijmericus Huijsman wv Willelmus die Koc van Lijttoijen droeg 

over aan haar broer Johannes zvw voornoemde Heijmericus 2 hont land van 

wijlen voornoemde Heijmericus, in Lithoijen, ter plaatse gnd op Ghenen 

Poedelaer, tussen Walterus Bijeken van der Graft enerzijds en Arnoldus 

Gerijs soen anderzijds, belast met 2 schelling 6 penning oud geld, 2 voet 

maasdijk in Lithoijen en zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Aleijdis filia quondam Heijmerici Huijsman relicta quondam Willelmi die 

Koc de Lijttoijen cum tutore (dg: totam partem et omne jus sibi 

competentes in duobus !duobus) #duo hont# hont terre (dg: sita) dicti 

quondam Heijmerici sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto (dg: d) 

op Ghenen Poedelaer inter hereditatem Walteri Bijeken van der (dg: Graf) 

Graft ex uno et inter hereditatem Arnoldi Gerijs soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo fratri filio dicti quondam Heijmerici 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus solidis et sex denariis antique pecunie (dg: ex un) 

exinde solvendis atque duobus! pedatis aggeris (dg: a) Mose sitis in 

dicta parochia ad hoc spectantibus et zegediken aqueductibus et fossatis 

ad hoc spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 464v 03 do 09-06-1401. 

Johannes van der Graft zvw Otto van der Graft en Bernardus van Ewijc 

beloofden aan Mechtildis wv Zanderus van Rossem 19 nieuwe Gelderse gulden, 

36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Allerheiligen aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes van der Graft filius quondam Ottonis van der Graft et Bernardus 

de Ewijc promiserunt indivisi super omnia Mechtildi relicte quondam 

Zanderi de Rossem XIX novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken 

pro quolibet gulden computato ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 464v 04 do 09-06-1401. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen verkocht aan Johannes zvw Boudewinus van 

den Water een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

die Dungen, ter plaatse gnd die Kesij, tussen voornoemde Johannes zvw 

Boudewinus van den Water en Luijtgardis van der Poeldonc enerzijds en 

voornoemde Luijtgardis, met een weg ertussen, anderzijds, samen met deze 

weg, zoals dit stuk land en weg behoorden aan Arnoldus Didden soen, belast 

met wegen over dit land en over deze weg, en belast met een erfcijns van 1 

oude groot aan eerstgenoemde Johannes, welke cijns voornoemde koper 

beloofde met Sint-Maarten aan voornoemde verkoper te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen peciam terre sitam infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die Dungen in loco dicto die 

Kesij inter hereditatem Johanni! filio! quondam Boudewini van den Water 
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(dg: ex uno et inter hereditatem) et Luijtgardis van der Poeldonc ex uno 

et inter (dg: here communem plat qua) inter hereditatem dicte Luijtgardis 

quadam via interiacente ex alio simul cum (dg: di) jamdicta via (dg: ut 

dicebat here) prout ibidem site s#sunt# !est et ad Arnoldum (dg: ?inter) 

Didden soen spectare consuevit ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni filio quondam Boudewini van den Water promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: viis) viis per dictas 

peciam terre et viam de jure tendentibus et transeuntibus et excepto 

hereditario censu unius grossi antiqui primodicto Johanni exinde solvendo 

et quem censum dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto 

venditori hereditarie Martini ex premissis coram scabinis infrascriptis 

prout in litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 464v 05 do 09-06-1401. 

Een brief maken van de wederbelofte. 

 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 464v 06 do 09-06-1401. 

Hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan Arnoldus van Andel en Eustatius van 

Hedechusen, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, 100 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe Gelre gulden gerekend, met 

Sint-Jacobus en 121 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe 

Gelre gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles promisit super omnia Arnoldo de Andel et 

Eustatio de Hedechusen ad opus fabrice sancti Johannis in Busco centum 

novos Gelre gulden scilicet XXXVI (dg: com) gemeijn placken pro quolibet 

novo Gelre gulden computato ad Jacobi atque centum et XXI novos Gelre 

gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet novo Gelre gulden 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Terstes Goes et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1182 p 464v 07 do 09-06-1401. 

Johannes van Hemert en Petrus Keijot beloofden aan Willelmus die Lodder 26 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe Gelre gulden 

gerekend, minus 12 gemene plakken met Pinksteren aanstaande (14-05-1402) te 

betalen. 

 

(dg: P) Johannes de Hemert et Petrus Keijot promiserunt indivisi super 

omnia Willelmo die (dg: Lodder) Lodder XXVI novos Gelre gulden scilicet 

XXXVI gemeijn placken pro quolibet novo Gelre gulden computato minus 

tamen XII gemeijn placken de dicta pecunie summa ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 464v 08 do 09-06-1401. 

Johannes gnd Zoemer droeg over aan Willelmus gnd Zoemer een b-erfcijns van 

40 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit (1) 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, bij de 

Hinthamerstraat, in een straat ter breedte van 3½ voet, afgescheiden van 

erfgoed van wijlen Johannes gnd Groeve, welk straatje loopt vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts naast erfgoed van Henricus gnd Riemsleger tot 

aan het gemene water, en welke 2 kamers met ondergrond gelegen zijn tussen 

erfgoed van Godefridus Sceijvel zvw Johannes Sceijvel enerzijds en 

voornoemd straatje anderzijds, en welke 2 kamers met ondergrond 26 voet 

breed zijn, en met een eind, richting de Hinthamerstraat, strekken aan 

erfgoed van Anselmus gnd Groeve en met het andere eind aan een andere kamer 

van voornoemde Johannes Zoemer, (2) het recht voornoemde weg te mogen 

gebruiken, en een trap en latrine aldaar, naast het gemene water, welke 2 

kamers met ondergrond en recht voornoemde Johannes Zoemer in cijns had 

uitgegeven aan Willelmus van Gherwen zvw Willelmus van Gherwen, voor 
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voornoemde cijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes (dg: de G) dictus Zoemer hereditarium censum XL solidorum monete 

quem solvendum habet hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

(dg: et pro) ex duabus cameris cum suis fundis sitis in Busco (dg: ad) 

apud vicum Hijnthamensem in quodam vico tres et dimidiam pedatas in 

latitudine continente sumpta de hereditate quondam Johannis dicti (dg: 

Grove) Groeve et qui viculus (dg: continet) tendit a dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum contigue juxta hereditatem (dg: He) Henrici dicti 

Riemsleger usque ad communem aquam et que due camere cum suis fundis site 
!inter hereditatem Godefridi Sceijvel filii quondam Johannis Sceijvel ex 

uno et inter dictum viculum ex alio et que due camere cum (dg: suis 

fundo) suis fundis continent viginti sex pedatas in latitudine et que due 

camere cum suis fundis tendunt cum uno fine versus dictum vicum 

Hijnthamensem ad hereditatem Anselmi dicti Groeve et cum reliquo fine ad 

reliquam cameram dicti Johannis Zoemer atque ex jure (dg: u) utendi 

perpetue dicta via atque gradu et latrina consistentibus ibidem juxta 

communem aquam quas duas cameras cum suis fundis et jus utendi dicta via 

dictus Johannes Zoemer dedit ad censum Willelmo de Gherwen filio quondam 

Willelmi de Gherwen scilicet pro dicto censu XL solidorum dicte monete 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo dicto Zoemer cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

1182 p.465r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1401. 

 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 10-06-1401. 

 

BP 1182 p 465r 01 do 09-06-1401. 

Katherina wv Paulus die Haest en haar kinderen Johannes, Yda, Elizabeth en 

Katherina droegen over aan Johannes van Zittert hun deel in alle goederen 

van voornoemde Johannes van Zittert, in Vessem, welke goederen wijlen 

voornoemde Paulus verworven had van voornoemde Johannes van Zittert. 

 

Solvit. 

Katherina relicta quondam Pauli die Haest Johannes Yda Elizabeth et 

Katherina eius liberi cum tutore totam partem et omne jus eis competentes 

in omnibus bonis Johannis de Zittert sitis in parochia de Vessem et que 

bona omnia dictus quondam Paulus erga dictum Johannem de Zittert 

acquisierat prout in litteris dicebant (dg: di) contineri hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni de Zittert promittentes cum (dg: du) tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Jorden et Coptiten datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1182 p 465r 02 do 09-06-1401. 

Thomas Yden soen beloofde aan Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen 18 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe Gelre gulden 

gerekend, minus 8 gemene plakken met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Thomas Yden soen promisit super omnia Huberto Osman filio quondam 

Johannis Alarts soen XVIII novos Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet novo Gelre gulden computato minus tamen octo gemeijn placken in 

dicta pecunie summa ad nativitatis (dg: ni) Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 465r 03 do 09-06-1401. 

Mechtildis wv Steeskinus van Brakel zvw Theodericus van Brakel en haar zoon 

Nijcholaus verkochten aan Walterus Delijen soen, tbv hem en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Adam Sceijdemaker, een lijfrente van 8 oude Franse schilden, 

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

uit twee hoeven van wijlen voornoemde Theodericus van Brakel, in 
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Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel. De langstlevende krijgt geheel de 

rente. 

 

Mechtildis relicta quondam Steeskini de Brakel filii quondam Theoderici 

de Brakel #cum tutore# et Nijcholaus eius filius legitime vendiderunt 

Waltero Delijen soen ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Ade Sceijdemaker vitalem pensionem octo aude scilde #(dg: Fr) 

monete Francie# seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Walteri et Elizabeth (dg: et i) seu alterius eorum diutius viventis et 

non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex (dg: quo) duobus mansis 

dicti quondam Theoderici de Brakel sitis in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Berkel et ex attinentiis dictorum duorum mansorum universis 

promittentes cum (dg: s) tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere et alter diutius (dg: 

d) !integraliter possidebit. Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 465r 04 do 09-06-1401. 

Voornoemde Mechtildis wv Steeskinus van Brakel zvw Theodericus van Brakel 

en haar zoon Nijcholaus machtigden broeder Nijcholaus Scilder zv Willelmus 

Scilder kooosterling van Porta Celi en Walterus Delijen soen een erfcijns 

te manen van van 14 pond oud geld minus 4 schelling, die wijlen voornoemde 

Theodericus van Brakel beurde uit goederen gnd Rennendonc onder de vrijdom 

van Den Bosch. 

 

Dicti Mechtildis et Nijcholaus eius filius dederunt fratri Nijcholao 

Scilder filio Willelmi Scilder conventuali de Porta Celi et Waltero 

Delijen soen (dg: potestatem monendi he) ac eorum alteri potestatem 

monendi (dg: etc) hereditarium censum quatuordecim librarum antique (dg: 

mi) pecunie minus quatuor solidis quem dictus quondam Theodericus de 

Brakel solvendum habuit annuatim ex bonis dicti! Rennendonc sitis infra 

libertatem oppidi de Busco et cum hiis omnia faciendi usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 465r 05 do 09-06-1401. 

Johannes die Vosse zvw Henricus Vosse van Beilver verkocht aan Johannes zvw 

Zibbo van der Scueren een (nieuwe) erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Luijtgardis van den Loe enerzijds 

en voornoemde Johannes Vosse verkoper anderzijds. 

 

Johannes die Vosse filius quondam Henrici Vosse de (dg: Bel) Beilver 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Zibbonis van der Scueren 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

sita in parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Luijtgardis van den Loe ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Vosse 

venditoris ex alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 465r 06 vr 10-06-1401. 

Godefridus Mostart zvw Gerardus Mostart droeg over aan Johannes Vleminc 

steenbakker (1a) een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Elijas bakker enerzijds en een hofstad die was van wijlen 

Willelmus Vleminc en nu aan Godefridus zv voornoemde Willelmus behoort 

anderzijds, (1b) de helft van een muur achter eerstgenoemde hofstad, (1c) 

een weg achter voornoemde muur, ter breedte van 5 voet, lopend vanaf 

voornoemde muur tot aan de stroom aldaar, welke hofstad, helft van de muur 

en weg wijlen voornoemde Gerardus Mostart in cijns verkregen had van 

Ludovicus van Bladel ev Clemencia dvw Willelmus Vleminc, voor 33 schelling 
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erfcijns en voor een erfcijns14 van 8 pond geld aan voornoemde Ludovicus, 

(2) een erfcijns van 40 schelling geld, uit voornoemde cijns van 8 pond, 

welke cijns van 40 schelling voornoemd geld Aleijdis wv voornoemde Gerardus 

Mostart mv eerstgenoemde Godefridus gekocht had van Clemencia wv Ludovicus 

van Bladel en haar dochters Yda en Clemencia, (3) een stukje erfgoed in Den 

Bosch, achter erfgoed van wijlen Gerardus Mostart, buiten de oude 

stadsmuur, tussen erfgoed van Godefridus Vleminc enerzijds en erfgoed van 

Godefridus bakker anderzijds, strekkend vanaf voornoemde stadsmuur tot aan 

de stroom aldaar, waarin wijlen voornoemde Gerardus Mostart een weg had van 

5 voet, welk stukje erfgoed Aleijdis wv voornoemde Gerardus Mostart gekocht 

had van Clemencia wv Ludovicus van Bladel en haar dochters Clemencia en 

Yda. 

 

Godefridus Mostart filius quondam Gerardi Mostart quoddam domistadium 

situm in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Elije pistoris ex uno 

et inter quoddam domistadium quod fuerat quondam Willelmi Vleminc nunc ad 

Godefridum filium eiusdem Willelmi spectans ex alio atque medietatem 

cuiusdam muri retro (dg: pre) ipsum domistadium primodictum stantis 

necnon quandam viam retro predictum murum situatam quinque pedatas terre 

in latitudine continentem tendentem a dicto muro ad aquam ibidem 

currentem quod domistadium primodictum medietatem muri et viam dictus 

quondam Gerardus Mostart erga Ludovicum de Bladel maritum et tutorem 

legitimum Clemencie sue uxoris filie dicti quondam Willelmi Vleminc ad 

censum acquisierat scilicet pro triginta tribus solidis hereditarii 

census annuatim exinde solvendis et pro hereditario censu octo librarum 

monete dicto Ludovico annuatim ex premissis solvendo prout in litteris 

atque hereditarium censum XL solidorum monete de dicto censu octo 

librarum quem censum XL solidorum dicte monete Aleijdis relicta dicti 

quondam (dg: Godefridi) #Gerardi# Mostart (dg: p man) mater primodicti 

Godefridi (dg: erga) erga Clemenciam relictam quondam Ludovici de Bladel 

Ydam et Clemenciam eius filias emendo acquisierat prout in litteris atque 

quandam particulam hereditatis sitam in Busco retro hereditatem quondam 

Gerardi Mostart extra antiquum murum opidi de Busco inter hereditatem 

Godefridi Vleminc ex uno et inter hereditatem Godefridi pistoris ex alio 

tendentem a dicto antiquo muro usque ad aquam ibidem currentem in qua 

vero particula hereditatis dictus quondam Gerardus Mostart quandam viam 

quinque pedatarum habuit quam particulam hereditatis Aleijdis relicta 

dicti quondam Gerardi Mostart erga Clemenciam relictam quondam Ludovici 

de Bladel Clemenciam et Ydam eius filias emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Vleminc lapicide cum litteris et 

(dg: jure pns) et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dictorum quondam Gerardi Mostart et Aleijdis 

sue uxoris deponere excepto dicto censu octo librarum in litteris 

primodictis contento. Testes Bruheze et Uden datum se[xta] post octavas 

sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 465r 07 vr 10-06-1401. 

Jacobus Dunnecop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Dunnecop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.466v. 

 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 10-06-1401. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 11-06-1401. 

 

BP 1182 p 466v 01 vr 10-06-1401. 

Hr Arnoldus van der Dussen ridder en Gerardus van Houtem maakten bezwaar 

tegen alle verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan door Jacobus 

                         
14 Zie ← BP 1176 f 097r 06 do 05-01-1380, verkoop van de erfcijns van 8 

pond, die belast was met een erfcijns van 3 pond. 
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Coptiten, Jacobus Steenwech en Egidius van Ghele zvw Ywanus met hun 

goederen. 

 

Dominus Arnoldus van der Dussen miles et Gerardus de Houtem omnes et 

singulas vendiciones alienationes et obligationes factas per Jacobum 

Coptiten Jacobum Steenwech et Egidium de Ghele filium quondam (dg: 

Johannis) Ywani seu eorum alterum cum quibuscumque bonis eorum seu 

alterius eorundem calumpniavit. Testes Bruheze et Neijnsel datum sexta 

post octavas sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 466v 02 vr 10-06-1401. 

Godefridus Hoijer Jans soen beloofde aan Adam Lu 36 nieuwe Gelderse gulden, 

zoals die nu op de beurs gaan, en 12 gemene plakken met Sint-Jacobus te 

betalen. 

 

Godefridus Hoijer Jans soen promisit super omnia Ade Lu (dg: l) XXXVI 

novos Gelre gulden quales jam ad bursam currunt vel valorem et XII 

gemeijn placken ad festum Jacobi persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 466v 03 vr 10-06-1401. 

Arnoldus Steijmpel ontlastte Johannes Jode wisselaar van alle schulden en 

beloften aan voornoemde Arnoldus gedaan door voornoemde Johannes, en van 

alle geschillen. 

 

Arnoldus (dg: v) Steijmpel quitavit Johannem Jode campsorem ab omnibus 

debitis et promissionibus promissis et factis dicto (dg: Johanni) 

#Arnoldo# a prefato (dg: Arnoldo) #Johanne# in litteris scabinorum aut in 

instrumentis publicis aut alias quovis modo a quocumque tempore evoluto 

usque in diem! atque ab omnibus et singulis causis querelis et 

impeticionibus quibus mediantibus dictus Arnoldus dictum Johannem aut 

eius bona impetere vel vexare possit in judicio aut extra judicium (dg: 

ut). Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 466v 04 vr 10-06-1401. 

Voornoemde Johannes ontlastte op dezelfde wijze voornoemde Arnoldus en zijn 

goederen. 

 

Simili modo dictus Johannes quitavit dictum Arnoldum et eius bona in omni 

forma precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 466v 05 vr 10-06-1401. 

Johannes van Lijmborch ontlastte Sophija van tSertogenrode van alle 

geschillen en aanspraken. 

 

Solvit II grossos. 

Johannes de Lijmborch palam quitavit Sophijam van tSertogenrode ab 

omnibus et singulis {in margine sinistra: bonis} causis querelis (dg: bo) 

et impeticionibus quibus mediantibus dictus Johannes dictam Sophijam et 

eius bona impetere possit aut vexare in judicio aut extra judicium aut 

alias quovis modo #promittens super omnia ipsam et eius bona numquam 

impetere#. Testes Bruheze et Uden datum supra. 

 

BP 1182 p 466v 06 vr 10-06-140115. 

Jacobus zvw mr Henricus van Dommellen timmerman droeg over aan Danijel zvw 

                         
15 Johannes† Jordens soen 

1. Jacobus† 
a. Danijel 
b. Petrus 
c. Aleijdis 
d. Elizabeth 
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Jacobus zv Johannes Jordens soen, tbv hem en Petrus, Aleijdis, Elizabeth en 

Maria, kvw Jacobus zvw Johannes Jordens soen, zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan Elizabeth dvw Henricus Kemerlinc zvw voornoemde Johannes 

Jordens soen ev voornoemde Jacobus gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Elizabeth en welke goederen voornoemde Jacobus en 

zijn vrouw Elizabeth tezamen bezaten ten tijde van het overlijden van 

voornoemde Elizabeth. 

 

Jacobus filius quondam magistri Henrici de Dommellen carpentatoris suum 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis que Elizabeth filie quondam 

Henrici Kemerlinc #filii quondam Johannis Jordens soen# (dg: de morte) 

uxoris olim dicti Jacobi de morte quondam (dg: oli) parentum eiusdem 

Elizabeth successione fuerant advoluta et que bona dicti Jacobus et 

Elizabeth eius uxor simul possidebant tempore decessus eiusdem Elizabeth 

ut dicebat supportavit (dg: Pet) Danijeli #X {in margine sinistra:} 

Danijeli filio quondam Jacobi filii dicti Johannis Jordens soen# #ad opus 

sui et ad opus# Petri Aleijdis Elizabeth et Marie liberorum quondam 

Jacobi filii quondam Johannis Jordens soen promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 466v 07 za 11-06-1401. 

Danijel, Petrus, Aleijdis en Elizabeth, kvw Jacobus zvw Johannes Jordens 

soen, verkochten aan voornoemde Jacobus zvw mr Henricus van Dommellen hun 

deel in voornoemde goederen. Maria dvw voornoemde Jacobus zal afstand doen. 

 

{In margine sinistra een verticale streep, kennelijk om ruimte vrij te 

houden}. 

Danijel Petrus Aleijdis #et# Elizabeth liberi quondam Jacobi filii 

quondam Johannis Jordens soen cum tutore totam partem et omne jus eis 

(dg: competentes) !eis competentes in omnibus bonis predictis hereditarie 

(dg: su) vendiderunt dicto Jacobo filio dicti quondam magistri Henrici de 

Dommellen promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promiserunt indivisi super omnia 

quod ipsi Mariam filiam dicti quondam Jacobi super predictis bonis ad 

opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 466v 08 vr 10-06-1401. 

Johannes Dapper van Eijndoven verkocht aan Ghibo van Bruheze, tbv hem en 

zijn vrouw Heijlwigis, een (nieuwe) erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in 

Eindhoven, tussen erfgoed van het minderbroederklooster in Den Bosch 

enerzijds en erfgoed van Jonatha gnd Gijntaes Noijkens anderzijds, reeds 

belast met een cijns van 20 schelling geld. Na overlijden van voornoemde 

Ghibo en Heijlwigis beiden gaat de pacht terug naar de verkoper. 

 

Johannes Dapper de Eijndoven hereditarie vendidit Ghiboni de Bruheze ad 

opus sui et ad opus Heijlwigis pronunc sue uxoris hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

#purificationis# et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in Eijndoven inter hereditatem conventus fratrum minorum in Busco 

ex uno et inter hereditatem Jonathe dicti Gijntaes Noijkens ex alio #ut 

dicebat# promittens super omnia (dg: warandiam) habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu XX solidorum 

monete hereditarie exinde solvendo et sufficientem facere tali annexa 

condicione quod postquam dicti Ghibo et Heijlwigis eius uxor ambo viam 

universe carnis ingressi fuerint quod tunc dicta paccio !dat dictum 

                         

e. Maria. 
2. Henricus† Kemerlinc 

a. Elizabeth† (*)Jacobus zvw mr Henricus van Dommellen timmerman. 
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venditorem devolvetur et succedat et ad neminem alium. Testes Bruheze et 

Uden datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 466v 09 vr 10-06-1401. 

Arnoldus Steijmpel beloofde aan Johannes die Yoede Peters soen 10 Holland 

gulden geld van graaf Willelmus, na maning te betalen. 

 

Arnoldus Steijmpel (dg: s) promisit super omnia Johanni die Yoede Peters 

soen X Hollant gulden monete Willelmi ad monitionem persolvendos. Testes 

Bruheze et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 466v 10 vr 10-06-1401. 

Petrus Bossche van Berlikem verkocht aan Mechtildis dvw Johannes van der 

Heze, tbv haar en Johannes van Haren zvw Johannes Zebrechts zoen van Haren 

wollenklerenwever, een (nieuwe) erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in 

Den Bosch te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande, gaande uit 3 bunder 

beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroec, tussen {p.467} wijlen 

Godefridus van Berlikem enerzijds en Walterus van Hijntham anderzijds, twee 

van de 3 bunder reeds belast met 2 oude groten en de derde bunder met 5 

kapoenen aan het Sint-Claraklooster. Voornoemde Mechtildis dvw Johannes van 

der Heze zal de pacht gedurende haar leven bezitten. Na overlijden van 

voornoemde Mechtildis gaat de pacht naar voornoemde Johannes van Haren, als 

hij dan in leven is. Na overlijden van voornoemde Mechtildis en Johannes 

van Haren beiden gaat de pacht naar voornoemde verkoper, als hij dan in 

leven is, en anders naar zijn erfgenamen. 

 

Petrus Bossche de Berlikem hereditarie vendidit Mechtildi filie quondam 

Johannis van der Heze (dg: hereditariam paccionem) ad opus sui et ad opus 

Johannis (dg: sui fili) de Haren filii quondam Johannis Zebrechts zoen de 

Haren textoris laneorum hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie mediatim nativitatis (dg: Domini) 

#Johannis# et mediatim Domini et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro et in Busco tradendam ex (dg: duobus) #tribus# bonariis 

prati (dg: sitis in parochia) dicti venditoris sitis in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Lengsbroec inter hereditatem 

 

1182 p.467r. 

 in crastino octavarum sancti sacramenti: vrijdag 10-06-1401. 

 sabbato post octavas sancti sacramenti: zaterdag 11-06-1401. 

 

BP 1182 p 467r 01 vr 10-06-1401. 

quondam Godefridi de Berlikem ex uno et inter hereditatem Walteri de 

Hijntham ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis ex duobus 

bonariis dictorum trium bonariorum prati atque quinque caponibus ex 

tercio predictorum trium bonariorum prati conventui sancte Clare (dg: 

exinde) de jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere tali 

condicione quod !cum dicta Mechtildis filia quondam Johannis van der Heze 

(dg: et Johannes de Haren ambo decesserint quod extunc dictam) paccionem 

ad suam vitam integraliter possidebit post eiusdem Mechtildis decessum ad 

dictum Johannem de Haren si ipsum protunc vivere contingat in humanis 

plenarie devolvendam (dg: videlicet cum) hoc eciam addito quod cum 

#dicti# Mechtildis et Johannes de Haren ambo decesserint extunc dicta 

paccio unius modii siliginis ad dictum venditorem si ipsum vivere 

contingat protunc in humanis alioquin ad eius #veros# proximores heredes 

hereditarie succedet et pleno jure revertetur. Testes Bruheze et 

Steenwech datum in crastino octavarum sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 467r 02 vr 10-06-1401. 

Henricus zvw Theodericus van Gherwen, Reijnerus Haengreve van Stakenborch 
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en Johannes Bolt zvw Johannes Bolt, szvw voornoemde Theodericus van Gerwen, 

machtigden Henricus Dapper een erfpacht te manen van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, die Laurencius van Gerwen gekocht had van Johannes zvw Arnoldus 

Ghiben soen en welke pacht wijlen voornoemde Theodericus van Gherwen 

gekocht had van zijn broer voornoemde Laurencius van Gherwen. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Gherwen Reijnerus Haengreve de 

Stakenborch et Johannes Bolt filius quondam Johannis Bolt #generi dicti 

quondam Theoderici de Gerwen# dederunt et contulerunt Henrico Dapper 

plenam et liberam potestatem et mandatum speciale monendi levandi 

percipiendi et via juris si opus fuerit assequendi hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Laurencius de 

Gerwen erga Johannem filium quondam Arnoldi Ghiben soen emendo 

acquisierat et quam paccionem dictus quondam Theodericus de Gherwen erga 

dictum (dg: quon) Laurencium de Gherwen suum fratrem emendo acquisierat 

prout in litteris et cum hiis omnia et singula faciendi etc usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 467r 03 vr 10-06-1401. 

Theodericus gnd Didde Goeskijns beloofde aan Godefridus Ommaet alias gnd 

Tolnere 17 Gentse nobel en 13 gemene plakken met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

Theodericus (dg: Goeswijns soe) dictus Didde Goeskijns promisit super 

omnia Godefrido Ommaet alias dicto Tolnere XVII Gentsche nobel seu 

valorem et XIII placken communes ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 467r 04 za 11-06-1401. 

Danijel zvw Henricus Nevarts van den Dijc gaf uit aan Henricus zvw Petrus 

Eijgheman (1) een huis, schuur en schaapskooi, met ondergronden, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Diessen, in de eninge van Hilvarenbeek, ter 

plaatse gnd op Ymerle, tussen Johannes van den Goer enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan kinderen gnd van den Buer en met het 

andere eind aan een gemene weg, (2) een akker lands met aangelegen beemd, 

aldaar, ter plaatse gnd in het Venne, tussen voornoemde Johannes van den 

Goer enerzijds en Theodericus die Wit en voornoemde Johannes van den Goer 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde kinderen van den Buer en 

met het andere eind de beemd gnd den Vorsten Beemt, (2) een akker aldaar, 

gnd den Middelsten Ecker, tussen voornoemde Johannes van den Goer enerzijds 

en Yda sv voornoemde Johannes van den Goer anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde kinderen van den Buer en met het andere eind aan 

Petrus Buermans, (3) 1 lopen roggeland, aldaar, beiderzijds tussen 

voornoemde Yda, (4) een akker, gnd die Efterste Bucht, aldaar, tussen 

voornoemde Yda van den Goer enerzijds en voornoemde kinderen van den Buer 

en Margareta gnd Cort Grieten anderzijds, (5) een beemd gnd den Efterste 

Beemt, aldaar, yussen Johannes meester Henrics enerzijds en Yda van den 

Goer anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde kinderen van den 

Buer, (6) een stuk beemd aldaar, in voornoemde beemd gnd den Vorsten Beemt, 

tussen Theodericus van den Buer enerzijds en voornoemde Johannes van den 

Goer anderzijds, (7) een stuk beemd, gnd die Coelhof, aldaar, in voornoemde 

beemd gnd den Vorsten Beemt, tussen Yda van den Goer enerzijds en 

Theodericus die Wit anderzijds, (8) een stuk beemd, aldaar, in voornoemde 

beemd gnd den Vorsten Beemt, tussen voornoemde Yda enerzijds en voornoemde 

Theodericus die Wit anderzijds, met een eind strekkend aan een erfgoed van 

voornoemde Danijelis gnd den Wijenhof, (9) een stuk land, gnd den Wijenhof, 

aldaar, tussen Yda van den Goer enerzijds en een gemene weg aldaar 

anderzijds, met een eind strekkend aan laatstgenoemd stuk beemd, (10) een 

stuk beemd, in voornoemde beemd gnd den Vorsten Beemt, tussen Laurencius 

gnd Lauwert Stinen enerzijds en voornoemde Yda van den Goir anderzijds, 

(11) een stuk beemd, aldaar, ter plaatse gnd in den Nuwen Beemt, tussen 
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Jacobus gnd Cop Hubrechts en kinderen van den Buer enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (12) een stuk beemd, gnd die Mortel, in Moergestel, tussen 

Johannes van den Goer en Gerardus die Custer van Dijessen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) 

(dg: 8 schelling geld aan H.Geest) de cijns die de H.Geest in Hilvarenbeek 

beurt, (c) 11 lopen rogge erfpacht aan Theodericus van den Wit, (d) 

ongeveer 1½ lopen rogge erfpacht aan de kerkfabriek van Hilvarenbeek en de 

H.Geest aldaar, (e) andere cijnzen en pachten, (f) een lijfpacht van 17 

lopen rogge, Bossche maat, op het leven van Theodericus die Wit en zijn 

vrouw Aleijdis, en thans voor (g) een erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. Ter meerdere zekerheid van 

de levering van de pacht van 4 mud stelde voornoemde Henricus zvw Petrus 

Eijghemans tot onderpand (13) alle erfelijke goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Petrus, gelegen onder 

Moergestel. 

 

Danijel filius quondam Henrici Nevarts van den Dijc domum horreum (dg: et 

ovile atque ortum) et ovile cum earum fundis atque ortum et hereditates 

sibi adiacentes sitos in parochia de Diessen in unione de Beec ad locum 

dictum #op# Ymerle inter hereditatem Johannis van den Goer ex uno et 

inter communitatem ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

liberorum dictorum van den Buer et cum reliquo fine ad communem plateam 

atque agrum terre cum prato sibi adiacente situm ibidem #in loco dicto 

int Venne# inter hereditatem dicti Johannis van den Goer ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicto) Theoderici die Wit et Johannis van den Goer 

predicti ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictorum liberorum 

van den Buer et cum reliquo fine ad pratum (dg: dicti Danijelis) dictum 

den Vorsten Beemt necnon agrum terre ibidem situm dictum den Middelsten 

Ecker inter hereditatem dicti Johannis van den Goer ex uno et inter 

hereditatem Yde sororis dicti Johannis van den Goer ex alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem dictorum liberorum van den (dg: Goer) Buer et cum 

reliquo fine ad hereditatem Petri Buermans insuper unam lopinatam terre 

siliginee sitam ibidem inter hereditatem iamdicte Yde ex utroque 

coadiacentem item agrum terre dictum die Efterste Bucht situm ibidem 

inter hereditatem dicte Yde van den Goer ex uno et inter hereditatem 

dictorum liberorum van den Buer et hereditatem Margarete dicte Cort 

Grieten ex alio item pratum dictum den Efterste Beemt situm ibidem inter 

hereditatem Johannis meester Henrics ex uno et inter hereditatem Yde van 

den Goer ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictorum liberorum 

van den Buer item peciam prati situm! ibidem in dicto prato den Vorsten 

Beemt vocato inter hereditatem Theoderici van den Buer ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis van den Goer ex alio item peciam prati (dg: 

sitam ibidem in dicto prato de) dictam die Coelhof situm! ibidem in dicto 

prato den Vorsten Beemt vocato inter hereditatem Yde van den Goer ex uno 

et inter hereditatem Theoderici die Wit ex alio item peciam prati situm! 

ibidem (dg: inter) in dicto prato den Vorsten Beemt vocato inter 

hereditatem dicte Yde ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici die 

Wit ex alio tendentem cum uno! ad hereditatem eiusdem Danijelis dictam 

den Wijenhof item peciam terre dictam den Wijenhof sitam ibidem inter 

hereditatem Yde van den Goer ex uno et inter communem viam ibidem ex alio 

tendentem cum uno fine ad iamdictam peciam prati item peciam prati sitam 

in dicto prato den Vorsten Beemt vocato inter hereditatem Laurencii dicti 

Lauwert Stinen ex uno et inter hereditatem dicte Yden! van den Goir ex 

alio item peciam prati sitam ibidem in loco dicto in den Nuwen Beemt 

inter hereditatem Jacobi dicti Cop Hubrechts (dg: ex uno) et inter 

hereditatem liberorum van den Buer ex uno (dg: tendentem) et inter 

communitatem ex alio atque peciam prati #dictam die Mortel# sitam in 

parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis van den 

Goer et Gerardi die Custer de Dijessen ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio quondam 

Petri Eijgheman ab eodem hereditarie possidendos et habendos pro censibus 
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dominorum fundi annuatim exinde de jure solvendis atque (dg: pro octo 

solidis pagamenti mense sancti s) pro tali censu quem mensa sancti 

spiritus in Beke exinde solvendum habet annuatim necnon pro undecim 

lopinis siliginis hereditarie paccionis Theoderico van den Wit atque pro 

(dg: duobus) #uno et dimidio# lopinis siliginis vel circiter hereditarie 

paccionis fabrice ecclesie de Beke et mense sancti spiritus ibidem 

annuatim exinde de jure solvendis item pro aliis censibus et paccionibus 

annuatim exinde de jure solvendis atque pro vitali pensione XVII 

lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: Theoderico) ad vitam Theoderici 

die Wit et Aleijdis sue uxoris seu alterius #eorundem# diutius viventis 

solvendam annuatim dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et (dg: supra) in domo supradicta tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et (dg: alter) 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis dicte paccionis quatuor modiorum siliginis dictus Henricus 

filius quondam Petri Eijghemans omnia sua bona hereditaria sibi de morte 

dicti quondam Petri sui patris jure successionis hereditarie advoluta 

quocumque locorum infra parochiam de Gestel prope Oesterwijc sita pro 

solucione dicte paccionis simul cum predictis hereditatibus dicto 

Danijeli ad pignus imposuit et hereditario jure firmiter obligavit. 

Testes Jorden et Neijnsel datum sabbato post octavas sancti sacramenti. 

 

1182 p.468v. 

 sabbato post octavas sancti sacramenti: zaterdag 11-06-1401. 

 in festo Nijcholai: dinsdag 06-12-1401. 

 

BP 1182 p 468v 01 za 11-06-1401. 

Henricus zvw Petrus Eijghemans beloofde aan Danijel zvw Henricus Nevarts 

van den Dijc, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth van den Goer, een lijfpacht 

van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Diessen in het huis dat was 

van voornoemde Danijel te leveren, gaande uit alle goederen van 

eerstgenoemde Henricus. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus filius quondam Petri Eijghemans promisit super omnia habita et 

habenda Danijeli filio quondam Henrici Nevarts van den Dijc ad opus sui 

et ad opus Elizabeth van den Goer sue uxoris scilicet quod ipse Henricus 

primodictus dabit et exsolvet dictis Danijeli et Elizabeth sue uxori 

annuam et vitalem pensionem sex modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet (dg: v) ad vitam dictorum Danijelis et Elizabeth sue uxoris seu 

(dg: ad) alterius eorundem diutius viventis et non ultra purificationis 

et (dg: domo que fuerat dicti Danijelis) in parochia de Dijessen in domo 

que fuerat dicti Danijelis tradendam ex omnibus bonis ipsius Henrici 

primodicti habitis et habendis quocumque locorum situatis promittens 

super habita et habenda warandiam tali condicione quod alter dictorum 

Danijelis et Elizabeth sue uxoris (dg: dictam) diutius vivens dictam 

vitalem pensionem integraliter ad suam vitam possidet et levabit 

videlicet cum ambo mortui fuerint tunc erit quitus. Testes Jorden et 

Neijnsel datum (dg: s) sabbato post octavas sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 468v 02 za 11-06-1401. 

Jkvr Elizabeth wv Willelmus van Haren zvw hr Johannes van der Zidewijnden 

ridder droeg over aan haar zoon Johannes van Haren het deel, dat aan haar 

toen ze weduwe was gekomen was na overlijden van haar ouders, in een 

erfpacht van 2 mud rogge en een erfcijns, welke pacht en cijns wijlen 

voornoemde hr Johannes van den Zidewijnden beurde, gaande uit erfgoederen 

onder Helvoirt. Met achterstallige termijnen. 

 

Domicella Elizabeth relicta quondam Willelmi de Haren filius quondam 

domini Johannis van der Zidewijnden militis cum suo tutore totam partem 

et omne jus sibi in sede sue viduitatis de morte suorum quondam parentum 
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jure successionis hereditarie advolutas in hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis atque in quodam hereditario censu quos paccionem 

duorum modiorum siliginis et censum dictus quondam dominus Johannes van 

den Zidewijnden (dg: in) ex quibusdam bonis seu hereditatibus infra 

parochiam de Helvoert sitis annuatim solvendos habuit ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Haren suo filio cum arrestadiis 

omnibus sibi deficientibus de dictis paccione et censu et non solutis #a 

quocumque tempore usque ad diem presentem# promittens cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 468v 03 za 11-06-1401. 

Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel droeg over aan Gerardus van 

den Kerchove, tbv kvw Gerardus des Abts, een b-erfcijns van 3 pond geld, 

die Gerardus zvw Arnoldus Coppen des Pelsers soen beloofd16 had met 

Allerheiligen aan voornoemde Reijnerus te betalen, gaande uit een beemd, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen hr Waltherus van Beke priester 

enerzijds en Petrus Rodels anderzijds. 

 

Reijnerus de Mechelen filius quondam Arnoldi dicti Hessel hereditarium 

censum trium librarum monete quem Gerardus filius quondam Arnoldi Coppen 

des Pelsers soen promisit se daturum et soluturum dicto Reijnero 

hereditarie omnium sanctorum ex prato quodam sito in parochia de Haren in 

loco dicto communiter Beilver inter hereditatem domini Waltheri de Beke 

presbitri ex uno et inter hereditatem Petri Rodels ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo van den Kerchove ad opus 

liberorum quondam (dg: Huberti dicti) Gerardi des Abts cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 468v 04 za 11-06-1401. 

Theodericus zv Theodericus van Engelant verkocht aan Johannes zvw Johannes 

die Bijtter een (nieuwe) erfcijns van 40 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) 4 morgen land, onder de vrijdom van den Bosch, 

achter het klooster Porta Celi, tussen Henricus Steijmpel enerzijds en 

wijlen Theodericus Rover Uden soens anderzijds, (2) 5 morgen, aldaar, 

tussen Johannes Arnts soen van den Drieborch enerzijds en Henricus 

Steijmpel anderzijds, (3) een erfpacht van 14 zester rogge, die voornoemde 

verkoper beurt, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Johannes koper, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Drieborch. 

 

-. 

Theodericus filius Theoderici de Engelant hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Johannis die Bijtter hereditarium censum quadraginta 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: omnibus 

bonis dicti venditoris ab eo habitis et acquirendis quocumque locorum 

situatis pecia terre) quatuor jugeribus terre ipsius venditoris sitis 

infra libertatem oppidi de Busco retro claustrum de Porta Celi inter 

hereditatem Henrici Steijmpel ex uno et inter hereditatem quondam 

Theoderici Rover Uden soens ex alio atque ex quinque jugeribus ipsius 

venditoris ibidem sitis inter hereditatem Johannis (dg: Hadewigen soe) 

Arnts soen van den Drieborch ex uno et inter hereditatem Henrici 

Steijmpel ex alio atque ex hereditaria paccione XIIII sextariorum 

siliginis quam dictus venditor solvendam habet hereditarie ex domo et 

orto dicti Johannis emptoris sitis infra dictam libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum die Drieborch ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere. Testes Bruheze et Goeswinus 

datum supra. 

 

                         
16 Zie ← BP 1179 p 574v 09 do 03-07-1393, uitgifte voor de erfcijns. 
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BP 1182 p 468v 05 za 11-06-1401. 

Johannes van Heijst vernaderde, in aanwezigheid van zijn zoon Johannes van 

Heijst, een stuk land, ongeveer ½ mud rogge groot, in Tilburg, ter plaatse 

gnd op Stochasselt, tussen Johannes van Heijst bv Godefridus van Heijst 

enerzijds en Willelmus van Heijst zv voornoemde Godefridus van Heijst 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, aan Johannes van 

Heijst zv eerstgenoemde Johannes van Heijst in pacht uitgegeven door 

Godefridus wettige zv Godefridus van Heijst; de ander week en eerstgenoemde 

Johannes droeg het naderrecht over aan zijn voornoemde zoon Johannes. 

 

Johannes de Heijst (dg: filius) in presentia Johannis de Heijst sui filii 

prebuit et exhibuit patentes [denarios] ad redimendum e jure proximitatis 

et ad quitandum peciam terre dimidium modium siliginis vel circiter in 

semine capientem sitam in parochia de Tijlborch ad locum dictum op 

Stochasselt inter hereditatem Johannis de Heijst fratris Godefridi de 

Heijst ex uno et inter hereditatem Willelmi de Heijst (dg: fratris) 

#filii# eiusdem Godefridi de Heijst ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam datam ad hereditarium pactum Johanni (dg: filio) de 

Heijst filio primodicti Johannis de Heijst a Godefrido filio legitimo 

Godefridi de Heijst prout in litteris et alter cessit et primodictus 

Johannes totum jus redempcionis quod e iure proximitatis assecutum habuit 

hereditarie supportavit dicto Johanni suo filio. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 468v 06 za 11-06-1401. 

Arnoldus zvw Johannes van der Spanct machtigde Godefridus Posteel zvw 

Willelmus Posteel een erfpacht te manen van 42 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, die wijlen voornoemde Johannes met Lichtmis beurde, gaande uit 

een akker, gnd die Brede Acker, in Sint-Oedenrode, welke akker wijlen 

voornoemde Johannes van der Spanct voor voornoemde pacht had uitgegeven aan 

Ghisbertus die Grauwe. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van der Spanct dedit et contulit 

Godefrido Posteel filio quondam Willelmi Posteel plenam potestatem 

monendi levandi percipiendi et si opus fuerit via juris assequendi 

hereditariam paccionem quadraginta duorum lopinorum siliginis mensure de 

Rode sancte Ode quam dictus quondam Johannes solvendam habuit hereditarie 

purificationis ex quodam a[gr]o terre dicto communiter die Brede Acker 

sito in parochia de Rode sancte Ode (dg: dci) quem agrum terre dictus 

quondam Johannes van der Spanct dederat ad pactum Ghisberto die Grauwe 

scilicet pro dicta paccione prout in litteris et cum !omnia faciendi 

usque ad revocacionem. Testes Jorden et Neijnsel datum sabbato post 

octavas sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 468v 07 za 11-06-1401. 

Henricus die Becker nzvw Willelmus van Langel ev Heijlwigis dvw Johannes 

van Holaer verkocht aan Arnoldus die Leuwe zvw Ghisbertus Koecbecker (1) 

een kamp, gnd Duvelkens Hoeveken van Houthem, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Houthem, tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een kamp met houtwas en een aangelegen stuk akkerland, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, tussen Johannes die Grove enerzijds 

en een gemene weg gnd die Hoel Stege anderzijds, belast met lasten, die 

wijlen voornoemde Johannes Holaer daaruit had. 

 

Henricus die Becker filius naturalis quondam Willelmi de Langel maritus 

et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis de Holaer 

quendam campum (?dg: tc) dictum Duvelkens Hoeveken de Houthem situm in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Houthem inter communem 

plateam ex uno et inter communitatem ex alio atque quendam #campum# cum 

sua lignicrescentia atque peciam terre arabilis sibi adiacentem sitos in 

dicta parochia ad locum dictum Ollant inter hereditatem Johannis die 

Grove ex uno et inter (dg: communitatem) communem (dg: pl) viam dictam 
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die Hoel Stege ex alio (dg: de) ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

die Leuwe filio quondam Ghisberti Koecbecker promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam 

Johannes Holaer exinde solvere consuevit #de jure# et tenebatur. Testes 

Bruheze et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1182 p 468v 08 di 06-12-1401. 

Voornoemde Arnoldus die Leuwe droeg voornoemde goederen over aan Johannes 

van Hoelaer riemmaker. 

 

Arnoldus die Leuwe predictus premissa supportavit Johanni de Hoelaer 

corrigiatori promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Veer et Gheel datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1182 p 468v 09 di 06-12-1401. 

Mijchael van den Vloel... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael van den Vloel... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 468v 10 za 11-06-1401. 

Hessello zvw Petrus van den Hulse verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hessello filius quondam Petri van den Hulse prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 468v 11 za 11-06-1401. 

Otto van Herlaer, zijn zoon Arnoldus, Johannes van Ghemert, Johannes van 

Bruheze en Lucas van Erpe beloofden aan Sijmon van Vario 110 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Otto de Herlaer Arnoldus eius filius Johannes de Ghemert Johannes de 

Bruheze et Lucas de Erpe promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de 

Vario centum et X aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 468v 12 za 11-06-1401. 

Otto en zijn zoon beloofden Johannes van Ghemert en Lucas schadeloos te 

houden. 

 

Otto et eius filius promiserunt super habita et habenda Johannem de 

Ghemert et Lucam indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1182 p.469r. 

 secunda post octavas sacramenti: maandag 13-06-1401. 

 secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1401. 

 tercia post octavas sacramenti: dinsdag 14-06-1401. 

 

BP 1182 p 469r 01 za 11-06-1401. 

Theodericus van den Dunghen zvw Johannes Kesselman droeg over aan Johannes 

Pijnappel zvw Walterus Pijnappel de helft in een erfpacht van 7 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 

in Nuenen, ter plaatse gnd Boert, tussen Matheus Loekenman enerzijds en 

Henricus Loekenman anderzijds, (2) een stuk land, in Nuenen, ter plaatse 

gnd Boert, tussen wijlen Walterus Bakelaer enerzijds en voornoemde Henricus 

Loekenman anderzijds, welke pacht Johannes van Zelant zv Willelmus van 

Zelant en voornoemde Theodericus van den Dungen gekocht hadden van Johannes 

Loekenman zvw Johannes Loekenman. 

 

Theodericus van den Dunghen filius quondam Johannis Kesselman medietatem 

ad se spectantem in hereditaria paccione septem sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis ex (dg: p) quadam 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

62 

pecia terre sita in (dg: parod) parochia de Nuenen in loco dicto Boert 

inter hereditatem Mathei Loekenman ex uno et inter hereditatem Henrici 

Loekenman ex alio atque ex quadam pecia terre sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem quondam Walteri Bakelaer ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici Loekenman ex alio quam paccionem Johannes de 

Zelant filius Willelmi de Zelant et Theodericus van den Dungen predictus 

erga Johannem Loekenman filium quondam Johannis Loekenman emendo 

acquisierat! prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Pijnappel 

filio quondam Walteri Pijnappel cum litteris et jure promittens super 

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

et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 02 za 11-06-1401. 

Jacobus van Dommellen droeg over aan Danijel zvw Jacobus zvw Johannes 

Joirdens soen de helft in een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, behorend aan 

Johannes zvw Ghevardus van Casteren, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd 

die Rijoel, tussen Heijlwigis Teijen en haar kinderen enerzijds en 

Lambertus van den Acker anderzijds, welke pacht voornoemde Jacobus van 

Dommellen gekocht had van voornoemde Johannes zvw Ghevardus van Casteren. 

 

Jacobus de Dommellen #medietatem ad se jure hereditario spectantem in# 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda de et ex prato ad 

Johannem filium quondam Ghevardi de Casteren spectante sito in parochia 

de Bucstel in jurisdictione dicta dingbanc de Lijemde ad locum dictum 

communiter die Rijoel inter hereditatem Heijlwigis Teijen et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Lamberti van den Acker ex alio quam 

paccionem dictus Jacobus de Dommellen erga dictum Johannem filium quondam 

Ghevardi de Casteren emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Danijeli filio quondam Jacobi (dg: Joirdens) filii quondam 

Johannis Joirdens soen cum litteris et jure occacione promittens super 

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

supra. 

 

BP 1182 p 469r 03 za 11-06-1401. 

Voornoemde Jacobus droeg zijn vruchtgebruik in de andere helft van 

voornoemde pacht over aan voornoemde Danijel. 

 

Dictus Jacobus usufructum sibi competentem in reliqua medietate dicte 

paccionis supportavit dicto Danijeli cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 04 ma 13-06-1401. 

Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercke verkocht aan Elijas gnd Willems soen 

7/8 deel in een kamp, gnd de Laer, in Gestel bij Heirlaer, ter plaatse gnd 

ten Hoevel, tussen Arnoldus Stercke zvw Arnoldus Stercke enerzijds en de 

gemene weg gnd die Houssche Straet anderzijds, met een eind strekkend aan 

kv Metta van Dueren, van welk kamp 1/8 deel behoort aan Mechtildis dv 

Albertus gnd Abe Mostart. 

 

Arnoldus Stercke filius quondam Engberti Stercke septem octavas partes ad 

se spectantes in quodam campo dicto dLaer (dg: sito) sito in parochia de 

Gestel prope Heirlaer ad locum dictum ten Hoevel inter hereditatem (dg: 

hereditatem) Arnoldi Stercke filii quondam Arnoldi Stercke ex uno et 

inter communem plateam dictam die Houssche Straet #ex alio# tendente cum 

uno fine ad hereditatem liberorum Mette de Dueren et de quo campo (dg: 

reli) una octava pars spectat ad Mechtildem filiam Alberti dicti Abe 

Mostart ut dicebat #hereditarie vendidit Elije dicto Willems soen# 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: 
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datum supra) Uden et Jorden datum 2a post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 469r 05 ma 13-06-1401. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover B[oe]st prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 06 ma 13-06-1401. 

Voornoemde koper Elijas gnd Willems soen beloofde aan voornoemde verkoper 

Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercke 40 nieuwe Gelderse gulden, zoals die 

heden op de beurs gaan, met Pinksteren aanstaande (03-06-1403) te betalen. 

 

Nota. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XL nuwe Gelre gulden 

quales in data presentium ad bursam communiter currunt in Busco seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 07 ma 13-06-1401. 

Henricus van Barloer, Thomas zvw Arnoldus Stamelart van de Kelder, Zibertus 

van Hoculem en Johannes Cnoep beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 43 

oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1401; 

17+31+31+30+1 = 110 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Nota. 

Henricus de (dg: Baerle) Barloer Thomas filius quondam Arnoldi Sta de 

Penu Zibertus de Hoculem et Johannes Cnoep promiserunt indivisi super 

omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XLIII aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 08 ma 13-06-1401. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I plack Fr... 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 09 ma 13-06-1401. 

Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere verkocht aan Willelmus van den Velde, tbv 

zijn broer Johannes van den Velde, een stuk land, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Lutgher Lijemde, ter plaatse gnd Voir den Asch aent Onlant, tussen 

Walterus van Vlasvoert enerzijds en voornoemde Johannes van den Velde 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Onlant en met het 

andere eind aan de gemene weg gnd den Kercpat. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi Mijnnemere peciam terre sitam in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lutgher Lijemde in loco dicto Voir 

den Asch aent Onlant inter hereditatem Walteri van Vlasvoert ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Velde ex alio tendentem ad #dictum# 

locum Onlant vocatum #cum uno fine# et cum reliquo fine ad communem viam 

dictam den Ker[c]pat ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo van den 

Velde ad opus dicti Johannis van den Velde sui fratris promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 10 ma 27-06-1401. 

Ygrammus zvw Johannes van den Velde verkocht aan Johannes van den Velde zvw 

Willelmus van den Velde een (nieuwe) erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Boxtel, met Lichtmis in Boxtel, op de hoeve van voornoemde Johannes van den 

Velde, gnd het Goet ten Eijnde, te leveren, gaande uit een akker, gnd 

Boijens Lant, 11 lopen rogge maat van Boxtel groot, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Lennenshovel, tussen Petrus Heijmerics enerzijds en Katherina Zeskens 

anderzijds, reeds belast met 1 oude groot aan de grondheer. 
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Ygrammus filius quondam Johannis van den Velde hereditarie vendidit (dg: 

Willelmo van den Velde ad opus) Johanni (dg: -s) van den Velde (dg: sui 

fraris) #filio quondam Willelmi van den Velde# hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Bucstel !et solvendam hereditarie 

purificationis et in Bucstel (dg: ad) supra mansum dicti Johannis van den 

Velde dictum tGoet ten Eijnde tradendam ex quodam agro terre #dicto 

Boijens Lant {in margine sinistra: Boijens Lant}# undecim lopinos 

siliginis mensure de Bucstel annuatim in semine capiente sito in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Lennenshovel inter hereditatem Petri 

Heijmerics ex uno et inter hereditatem Katherine Zeskens ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domino fundi annuatim 

exinde prius de jure solvendo ut dicebat et sufficientem facere. Testes 

Jorden et Coptiten datum secunda post nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 469r 11 di 14-06-1401. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Brode maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns17 van 12 pond geld, een helft te 

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

erfgoed in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over de gemene stroom aldaar, 

in een erfgoed van wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode, uit de gebouwen op 

dit erfgoed, het recht een weg aldaar te mogen gebruiken en het recht een 

brug te gebruiken. 

 

-. 

Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode 

hereditarium censum duodecim librarum monete quem solvendum habuit 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam hereditate 

sita in Busco ad vicum Hijnthamensem ultra communem aquam ibidem 

currentem in hereditate dicti quondam Gheerlaci Cnode atque ex edificiis 

in dicta hereditate consistentibus necnon ex jure utendi quadam via 

ibidem atque jure utendi quodam ponte #prout in litteris# (dg: ut 

dicebat) monuit de tribus annis. Testes Coptijt et Neijnsel datum tercia 

post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 469r 12 di 14-06-1401. 

Voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Brode maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Petrus-Stoel en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, 

gaande uit een stuk heide18 dat behoorde aan Gheerlacus zvw Gherlacus zv 

Wellinus gnd Cnode, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, voor erfgoed van 

Gerardus van Melcrode. 

 

-. 

Dictus Gheerlacus filius quondam ut supra hereditarium censum quinque 

librarum monete quem solvendum habuit hereditarie mediatim Petri ad 

cathedram et mediatim Johannis baptiste ex pecia merice (dg: sita in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Best ad g) que ad Gheerlacum filium 

quondam Gherlaci filii Wellini dicti Cnode spectabat sita in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Best ante hereditatem Gerardi de Melcrode ut 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 13 di 14-06-1401. 

Voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Brode maande19 

3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, 

waarvan (1) 20 schelling betaald worden met Kerstmis, (2) 50 schelling 

                         
17 Zie ← BP 1180 p 521r 05 do 23-12-1395, uitgifte voor de cijns. 
18 Zie ← BP 1175 f 067v 10 do 22-06-1368, verkoop van de helft van dit stuk 

heide. 
19 Zie → BP 1184 f 058r 05 vr 30-01-1405, manen van 3 achterstallige jaren. 
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betaald worden voor een helft met Sint-Jan-Baptist en voor de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes van Hijntham bakker, 

in Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

-. 

Dictus Gheerlacus filius quondam Gheerlaci ut supra hereditarium censum 

trium librarum et decem solidorum monete de quo censu iamdicto (dg: decem 

solidi) viginti solidi in festo nativitatis Domini et quinquaginta solidi 

in festo nativitatis beati Johannis baptiste mediatim et mediatim Domini 

de domo et area Johannis de Hijntham pistoris sita in Buscoducis in vico 

Orthensi solvendi sunt annuatim et (dg: qu) quem censum nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 469r 14 di 14-06-140120. 

Petrus van den Velde zvw Henricus gnd Vroemken schoenmaker verkocht aan 

Arnoldus nzvw Henricus van Geffen (1) de helft, die aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Yda dvw voornoemde Henricus Vroemken wv 

voornoemde Henricus van Geffen zv Elizabeth van Geffen, in een hofstad, in 

Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Willelmus 

gnd Clijnghe enerzijds en erfgoed van Johannes van Breda {p.470} zv Ghibo 

van Eijcke anderzijds, welke hofstad 20 voet breed is, af te meten vanaf 

erfgoed van voornoemde Willelmus Clijnghe richting voornoemde !weg van 

Johannes van Breda en 126 voet lang is, af te meten vanaf de gemene weg 

achterwaarts, (2) een weg die loopt vanaf voornoemde hofstad naast 

voornoemd erfgoed van Willelmus Clijnghe achterwaarts tot aan de stroom 

aldaar, welke weg 3 voet breed is in het deel tussen voornoemde hofstad en 

een huis behorend van voornoemde Johannes van Breda dat achter de hofstad 

ligt, en 4 voet breed in het deel tussen voornoemd huis van Johannes van 

Breda en voornoemde stroom aldaar, aan wijlen voornoemde Henricus van 

Geffen verkocht21 door voornoemde Johannes van Breda zvw Ghibo van Eijcke, 

en welke hofstad en weg voornoemde Henricus van Geffen, tijdens zijn 

huwelijk met voornoemde Yda, verworven had van voornoemde Johannes van 

Eijcke, (3) met de gebouwen op voornoemde helft. 

 

Petrus van den Velde filius quondam Henrici (dg: dicti Scoenmaker) dicti 

Vroemken sutoris medietatem sibi de morte quondam Yde sue sororis filie 

dicti quondam Henrici (dg: dicti) Vroemken relicte quondam Henrici de 

(dg: v) Geffen filii Elizabeth de Geffen successione advolutam in quodam 

domistadio sito in Buscoducis ad aggerem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Willelmi dicti Clijnghe ex uno et inter !hereditatem Johannis 

de Breda 

 

1182 p.470v. 

 tercia post octavas sacramenti: dinsdag 14-06-1401. 

 quarta post octavas sacramenti: woensdag 15-06-1401. 

 in festo Viti: woensdag 15-06-1401. 

 

BP 1182 p 470v 01 di 14-06-1401. 

filii Ghibonis de Eijcke ex alio et quod domistadium continet in 

latitudine viginti pedatas dictas hamervoet mensurando ab hereditate 

dicti Willelmi Clijnghe versus dictam !viam predicti Johannis #de Breda# 

et in longitudine centum et viginti sex pedatas dictas hamervoet (dg: 

mensu) mensurando a communi platea retrorsum atque quandam viam tendentem 

a dicto domistadio juxta dictam hereditatem dicti Willelmi Clijnghe 

retrorsum (dg: versus) usque ad aquam ibidem decurrentem (dg: ?et) que 

                         
20 Henricus† gnd Vroemken schoenmaker 

1. Petrus van de Velde 
2. Yda† (*) Henricus van Geffen zv Elizabeth van Geffen 

a. Arnoldus nzvw Henricus van Geffen. 
21 Zie ← BP 1176 f 184r 08 do 09-05-1381, verkoop van de hofstad. 
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via jamdicta continet in latitudine tres pedatas scilicet a dicto 

domistadio usque ad domum dicti Johannis de Breda sitam retro dictum 

domistadium et que via jamdicta continet quatuor pedatas in latitudine 

scilicet a dicta domo prefati Johannis de Breda usque ad dictam aquam 

ibidem decurrentem venditas dicto quondam Henrico de Geffen a dicto 

Johanne de Breda filio quondam Ghibonis de Eijcke prout in litteris et 

quas (dg: domum) domistadium et viam dictus Henricus de Geffen stante 

integro thoro inter (dg: ipi) eundem Henricum de Gheffen et dictam Ydam 

erga dictum Johannem de Eijcke acquisierat (dg: prout in litteris) #ut 

dicebat simul cum edificiis in [dicta] medietate dicti domistadii 

consistentibus# hereditarie vendidit Arnoldo filio #naturali# dicti 

quondam Henrici de Geffen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et Neijnsel datum tercia post octavas 

sacramenti. 

 

BP 1182 p 470v 02 wo 15-06-1401. 

Voornoemde Arnoldus nzvw Henricus van Geffen verkocht aan Henricus 

Lantternmaker een (nieuwe) erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit voornoemde hofstad met gebouwen en weg, reeds belast 

met de hertogencijns. 

 

Dictus Arnoldus filius naturalis quondam Henrici de Geffen ut supra 

hereditarie vendidit Henrico Lantternmaker hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex (dg: dicto) 

domistadio cum suis edificiis et via ut immediate promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: d) Goes et Jorden 

datum quarta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 470v 03 wo 15-06-1401. 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen gaf uit aan Walterus zv Theodericus 

Buerinc (1) een stuk land, in Diessen, ter plaatse gnd die Princ, tussen 

Johannes Sceijve enerzijds en Johannes Willems soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten gnd onraad die eruit gaan en thans voor een 

erfpacht van 1 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in Diessen te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Walterus tot onderpand 

(2) een stuk beemd, 3 vrachten groot, in Diessen, ter plaatse gnd Dijesenre 

Broec, tussen Henricus Paeps enerzijds en Henricus Melijs anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Alberti Gielijs soen peciam terre #(dg: dictam 

die Prin)# sitam in parochia de Dijessen in loco dicto die Princ inter 

hereditatem Johannis Sceijve ex uno et inter hereditatem Johannis Willems 

soen ex alio prout ibidem sita est ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Waltero filio Theoderici Buerinc ab eodem hereditarie possidendam 

pro oneribus dictis onraet annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: unius unius) unius modii siliginis mensure de 

Hildwarenbeke danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Dijessen tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam (dg: w) 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Walterus peciam prati tres plaustratas 

continentem sitam in dicta parochia in (dg: dicto) loco dicto Dijesenre 

Broec inter hereditatem Henrici Paeps ex uno et inter hereditatem Henrici 

Melijs ex alio ad pignus imposuit promittens super omnia (dg: warandiam 

et) premissa sufficientem facere. Testes Goes et Jorden datum in festo 

Viti. 

 

BP 1182 p 470v 04 wo 15-06-1401. 

Martinus Berwout ev Mechtildis dvw Johannes van Vucht visser enerzijds en 

Steffenia dvw Godefridus van Hedechuzen en Walterus zvw Danijel van den 

Stadeacker ev Elizabeth dvw Rutgherus van der Heijden anderzijds maakten 
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een erfdeling van erfgoederen, die waren van wijlen Godefridus van 

Hedechusen, zvw voornoemde Godefridus van Hedechusen en zijn vrouw Hilla 

dvw voornoemde Johannes van Vucht, nu aan hen behorend, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Enode. 

Voornoemde Martinus kreeg (1) het woonhuis met ondergrond, aangelegen misse 

en aangelegen tuin, en de ondergrond van een schuur (zonder deze schuur), 

in een hoeve van wijlen voornoemde Godefridus zvw Godefridus van 

Hedechusen, tussen Arnoldus van Houweningen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een akker en aangelegen erfgoed gnd Venneken, aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus van Houweningen, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan de gemeint, welke 

gemeint strekt tot aan het water gnd die Aa, (3) de helft van een stuk 

land, gnd ten Rode, aldaar, tussen Ywanus Stierken enerzijds en een weg gnd 

die Gruenwech, behorend aan voornoemde delers en Arnoldus van Houweningen, 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde weg gnd die Gruenwech. 

Voornoemde Walterus beloofde dat Hilla wv voornoemde Rutgherus van der 

Heijden ninmmer rechten hierop zal doen gelden. Voornoemde Steffenia 

beloofde dat Johannes zv Gerardus van Venne nimmer rechten hierop zal doen 

gelden. 

 

(dg: Ste) Martinus Berwout maritus et tutor legitimus (dg: M) Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Johannis de Vucht piscatoris ex una et Steffenia 

filia quondam Godefridi de Hedechuzen (dg: ex alia) cum tutore et 

Walterus filius quondam Danijelis (dg: w) van den Stadeacker (dg: v) 

maritus et tutor (dg: Eliza) Elizabeth sue uxoris filie quondam Rutgheri 

van der Heijden ex altera parte palam recognoverunt divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus (dg: ad se 

spectantibus sitis in parochia de Vucht sancti Petri ad lo go) que 

fuerant quondam Godefridi de Hedechusen filii dicti quondam Godefridi de 

Hedechusen et Hille sue uxoris sororis olim dicti quondam Johannis de 

Vucht nunc ad ipsos spectantibus sitis in parochia de Vucht sancti Petri 

ad locum dictum Enode et mediante qua divisione domus habitationis cum 

suo fundo (dg: et or) et fimarius eidem domui adiacens et ortus eciam 

(dg: eide) eidem domui adiacens #et fundus !horei ibidem sine eodem 

horreo# siti in quodam manso dicti quondam Godefridi filii quondam 

Godefridi de Hedechusen inter hereditatem Arnoldi de Houweningen ex uno 

et inter communem plateam ex alio item quidam ager terre #et hereditas 

dicta Venneken sibi adiacens# siti ibidem (dg: ver) inter hereditatem 

dicti Arnoldi de Houweningen ex utroque latere coadiacens! tendens! cum 

uno (dg: ad) fine ad communem plateam et cum !fine ad communitatem que 

communitas ibidem tendit ad aquam dictam die Aa #(dg: ex alio cum 

hereditate dicta)# item medietas pecie terre #dicte ten Rode# site ibidem 

inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et inter (dg: plateam) #viam# 

dictam die Gruen-(straet)-#wech# spectantem ad dictos dividentes et ad 

Arnoldum de Houweningen ex alio scilicet illa medietas que sita (dg: -s) 

est versus (dg: di) jamdictam viam die Gruenwech vocatam dicto Martino 

(dg: et) {liggende streep om ruimte op te vullen} cesserunt in partem 

super quibus etc promittentes cum (dg: s) tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit #dictus 

Walterus# super omnia habita et habenda quod ipse Hillam relictam dicti 

quondam Rutgheri van der Heijden perpetue talem habebit quod numquam 

presumet (dg: se jus) se jus in premissis habere testes (dg: Goeswinus et 

Jorden datum quarta post octavas sacramenti) promisit insuper dicta 

Steffenia cum tutore super habita et habenda quod ipsa Johannem filium 

Gerardi de Venne perpetue talem habebit quod numquam presumet se jus in 

premissis habere. Testes Goeswinus et Jorden datum quarta post octavas 

sacramenti. 

 

BP 1182 p 470v 05 wo 15-06-1401. 

Steffenia dvw Godefridus van Hedechuzen en Walterus zvw Danijel van den 

Stadeacker ev Elizabeth dvw Rutgherus van der Heijden kregen (1) een akker 
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gelegen bij het woonhuis van de hoeve van wijlen voornoemde Godefridus van 

Hedechuzen zvw Godefridus van Hedechusen, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Enode, en een aangelegen houtwas gnd dat Busschelken met ondergrond, 

{p.471} welke akker en houtwas aldaar gelegen zijn, beiderzijds tussen 

Arnoldus van Houweningen, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan het water gnd die Aa, (2) de helft van een stuk land, 

gnd ten Rode, aldaar, tussen Ywanus Stierken enerzijds en de weg gnd den 

Gruenenwech, behorend aan voornoemde delers Martinus, Steffenia en Walterus 

en voornoemde Arnoldus van Houweningen, anderzijds, te weten de helft 

richting coornoemde Ywanus Stierken. 

 

Et mediante qua divisione quidam ager terre qui (dg: proximus) situs est 

#prope# domum habitationis mansi dicti quondam Godefridi de Hedechuzen 

filii dicti quondam Godefridi de Hedechusen siti! in parochia de Vucht 

sancti Petri ad locum dictum Enode (dg: inter et qu et qui ager) et 

lignicrescentia dicta dat Busschelken (dg: s) cum suo fundo dicto agro 

terre adiacens et qui ager et lignicrescentia dicta Busschelken cum suo 

fundo 

 

1182 p.471r. 

 quarta post octavas sacramenti: woensdag 15-06-1401. 

 

BP 1182 p 471r 01 wo 15-06-1401. 

siti sunt ibidem inter hereditatem Arnoldi de Houweningen ex utroque 

latere coadiacentem tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo (dg: re) fine ad aquam dictam die Aa item (dg: q) medietas pecie 

terre dicte ten Rode site ibidem inter hereditatem Ywani Stierken ex uno 

et inter (dg: vam) viam quandam dictam den Gruenenwech (dg: ex alio) 

spectantem ad dictos Martinum Steffeniam et Walterum dividentes et ad 

dictum Arnoldum de Houweningen ex alio scilicet illa medietas qua sita 

est versus dictam hereditatem dicti Ywani Stierken ut dicebant dictis 

Steffenie et Waltero {liggende streep om ruimte op te vullen} cesserunt 

in partem super quibus et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 471r 02 wo 15-06-1401. 

Voornoemde Martinus Berwout verklaarde dat de schuur zonder ondergrond in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Enode, behoort aan voornoemde Steffenia 

en Walterus, op voorwaarde dat de schuur uiterlijk met Pinksteren 

aanstaande (03-06-1403) wordt verwijderd. 

 

#(dg: d)# Dictus Martinus Berwout palam recognovit quod horreum sine 

fundo consistens in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum Enode 

spectat ad Steffeniam et Walterum predictos tali condicione quod dicti 

Steffenia et Walterus horreum amovebunt infra hinc et festum penthecostes 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 471r 03 wo 15-06-1401. 

Matheus zvw Johannes gnd Kitsart verwer verkocht aan Aleijdis dvw Rodolphus 

Roesmont (1) een stenen huis en erf en houten huis en erf van wijlen hr 

Gerardus Top priester, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tusen erfgoed van 

voornoemde hr Gerardus Top dat was van wijlen Johannes gnd Top enerzijds en 

erfgoed van Ludovicus gnd Top anderzijds, (2) een erfcijns van 20 schelling 

geld, uit een erfcijns van 3 pond voornoemd geld, gaande uit voornoemde 

stenen en houten huis, welk stenen en houten huis, erf en cijns van 20 

schelling wijlen voornoemde Johannes Kijtsart gekocht had van Henricus 

Venbossche en van welke stenen en houten huis en cijns één helft aan 

voornoemde Matheus gekomen was na overlijden van zijn ouders, en hij de 

andere helft in cijns verkregen had van Adam gnd Hoeft ev zijn zuster 

Gheerburgis dvw voornoemde Johannes Kijtsart; voornoemde goederen zijn 
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belast met de hertogencijns en een erfcijns22 van 36 pond geld. 

 

Matheus filius quondam Johannis dicti Kitsart #tinctoris# domum lapideam 

et aream atque domum ligneam quondam domini Gerardi Top presbitri sitas 

in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem eiusdem domini 

Gerardi Top (dg: f) que fuerat quondam Johannis dicti Top ex uno et inter 

hereditatem Ludovici dicti Top ex alio atque hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie ex annuo et hereditario censu 

trium librarum dicte monete solvendo hereditarie ex domibus lapidea et 

lignea predictis quas domos lapideam et ligneam et aream et censum XX 

solidorum dictus quondam Johannis! Kijtsart erga Henricum Venbossche 

emendo acquisierat prout in litteris et de quibus domibus lapidea (dg: s) 

et lignea et area et censu una medietas dicto Matheo de (dg: ma) morte 

quondam suorum parentum successione est advoluta ut dicebat et de quibus 

domibus lapidea et lignea et area ac censu dictus Matheus reliquam 

medietatem erga Adam dictum Hoeft maritum et tutorem legitimum 

Gheerburgis sue sororis filie dicti quondam Johannis Kijtsart ad censum 

(dg: ad) acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Aleijdi (dh: 

relicte) filie quondam Rodolphi Roesmont supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem in (dg: de) premissis existentem deponere exceptis censu 

domini nostri ducis et hereditario censu XXXVI librarum monete annuatim 

exinde de jure solvendis. Testes Goes et Jorden datum quarta post octavas 

sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 471r 04 wo 15-06-1401. 

Destijds had Arnoldus Groet Art alle goederen van Willelmus zvw Bodo van 

Tiela gerechtelijk gekocht van Johannes Coptiten zvw Gerardus van 

Vladeracken. Vervolgens had voornoemde Arnoldus Groet Art die goederen, 

uitgezonderd (1a) 1 morgen land van wijlen Theodericus Buc grootvader van 

Cecilia ev voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela, ter plaatse gnd die 

Hoge Vogeldonc, en (1b) 6 schelling erfcijns, die de stad Den Bosch 

jaarlijks daaruit beurt, welke 6 schelling voornoemde Willelmus van de stad 

gekocht had, overgedragen aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel. 

Voornoemde Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel deed thans tbv voornoemde 

Willelmus zvw Bodo van Tiela afstand van (2) alle cijnzen en pachten, die 

voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela beurde, gaande uit erfgoederen die 

waren van Henricus van Laervenne grootvader van voornoemde Cecilia, onder 

Mierlo gelegen, (3) alle erfgoederen die waren van wijlen voornoemde 

Henricus van Laervenne, en die nu aan voornoemde Willelmus behoren, gelegen 

onder Mierlo, (4) de helft, aan voornoemde Willelmus behorend, in 5 morgen 

land, van wijlen Willelmus investitus van de kerk van de begijnen in Den 

Bosch, ter plaatse gnd die Oeteren, naast de dijk gnd Roempot Dijke, (5) 2 

morgen land van wijlen voornoemde hr Willelmus, ter plaatse gnd Oeteren, 

tussen voornoemde 5 morgen enerzijds en wijlen Jacobus van den Wiel 

anderzijds, (6) een erfcijns van 8 pond geld, die voornoemde Willelmus zvw 

Bodo van Tiela beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen zijn 

schoonvader Gerardus Buc, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast erfgoed 

van wijlen Johannes van Straten schoenmaker, (7) een erfcijns van 35 groten 

geld “ten tijde”, die wijlen Godefridus Posteel betaalde aan wijlen 

voornoemde Bodo van Tiela, gaande uit goederen van voornoemde Godefridus 

Posteels, (8) een erfcijns van 25 schelling geld, die Gerardus Eelkens 

grootvader van voornoemde Willelmus zv Bodo beurde, gaande uit 3 stukken 

land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Roet, (9) een erfcijns 

van 4 oude groten, die Arnoldus van den Hoevel betaalde aan wijlen 

voornoemde Henricus van Laervenne, gaande uit een erfgoed in Woensel, (10) 

                         
22 Zie ← BP 1179 p 296v 03 vr 22-09-1391, uitgifte van de helft van de 

onderpanden voor de cijns van 22 pond, waarbij de andere helft mede tot 

onderpand wordt gesteld; verder geen vermelding van een erfcijns gevonden. 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

70 

een erfcijns23,24 van 30 schelling geld, die Martinus Berwout moet betalen 

aan voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela, gaande uit een erfgoed in de 

Orthenstraat {p.472}. 

 

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

quondam Bodonis de Tiela erga Johannem Coptiten filium quondam Gerardi de 

Vladeracken (dg: emendo) per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco emendo acquisuisset (dg: pro prout in litteris) et cum deinde 

dictus Arnoldus Groet Art dicta (dg: bona) omnia bona dicti Willelmi 

filii quondam Bodonis de Tiela (dg: erga hereditarie supportasset 

Ludolpho filio quondam Ludolphi de Boemel) excepto tamen uno iugere terre 

quondam Theoderici Buc avi olim Cecilie uxoris dicti Willelmi filii 

quondam Bodonis de Tiela sito in loco dicto die Hoge Vogeldonc atque sex 

solidis hereditarii census quos oppidum de Buscoducis annuatim et 

hereditarie habuit solvendos de et ex dicto iugere terre et quos sex 

solidos hereditarii census antedictus Willelmus erga dictum (dg: 

Willelmum) oppidum de Buscoducis acquisierat emendo ut dicebatur 

hereditarie supportasset Ludolpho filio quondam Ludolphi de Boemel prout 

hec in litteris continentur quas nos vidimus (dg: ?etc) constitutus (dg: 

ir) igitur coram scabinis infrascriptis dictus Ludolphus filius quondam 

Ludolphi de Boemel #super# omnibus censibus et paccionibus quos et quas 

dictus Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela solvendos habuit ex 

hereditatibus quibuscumque que fuerant quondam Henrici de Laervenne avi 

olim dicte Cecilie (dg: quocumque) infra parochiam de Mierle situatis 

atque omnibus hereditatibus (dg: ad dictum Willelmum spectantibus) que 

fuerant dicti quondam Henrici de Laervenne nunc ad dictum Willelmum 

spectantibus infra dictam parochiam de Mierle situatis atque super 

medietate ad dictum Willelmum spectante in quinque iugeribus terre (dg: 

dicti) quondam #dicti# Willelmi investiti olim ecclesie beghinarum in 

Busco sitis (dg: in) ad locum die Oeteren (dg: inter ad) juxta aggerem 

dictum Roempot Dijke atque super duobus iugeribus terre eiusdem domini 

quondam Willelmi sitis ad dictum locum Oeteren vocatum inter dicta 

quinque iugera terre ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi van den 

Wiel ex alio item super hereditario censu octo librarum monete quem 

dictus Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela solvendum habuit 

hereditarie ex domo et area quondam Gerardi Buc soceri olim eiusdem 

Willelmi (dg: so) sita in Busco in vico Orthensi iuxta hereditatem 

quondam Johannis de Straten sutoris (dg: ex uno) item super hereditario 

censu XXXV grossorum monete pro tempore quem Godefridus quondam Posteel 

dicto quondam Bodoni de Tiela solvere consuevit et tenebatur hereditarie 

ex bonis eiusdem Godefridi Posteels item super hereditario censu viginti 

quinque solidorum monete quem Gerardus Eelkens avus dicti Willelmi filii 

Bodonis solvendum habuit hereditarie ex tribus peciis terre sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum die Roet item super 

hereditario censu quatuor grossorum antiquorum quem Arnoldus van den 

Hoevel dicto quondam Henrico de Laervenne solvere consuevit annuatim ex 

hereditate sita in parochia de Woensel item super hereditario censu XXX 

solidorum monete quem Martinus Berwout dicto Willelmo filio quondam 

Bodonis de Tiela solvere tenetur ex hereditate sita in vico Orthensi (dg: 

item super hereditario redditu unius dimidii pulli) ut dicebat et super 

toto jure sibi in premissis! 

 

1182 p.472v. 

 quarta post octavas sacramenti: woensdag 15-06-1401. 

 quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1401. 

 

BP 1182 p 472v 01 wo 15-06-1401. 

                         
23 Zie ← BP 1182 p 033r 05 do 18-03-1400, vermelding van kennelijk deze 

cijns. 
24 Zie → BP 1182 p 519r 04 do 21-07-1401 (1), overdracht van de erfcijns. 
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ad opus dicti Willelmi filii quondam Bodonis de Tiela renunciavit 

promittens super omnia ratam servare. Testes Goes et Jorden datum quarta 

post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 472v 02 wo 15-06-1401. 

Petrus gnd Pels verwer droeg over aan Godefridus Ketellere, Arnoldus van 

Erwen die pasteijbecker en Henricus Melijs soen bakker ¼ deel in een stuk 

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in den Houwe, tussen mr 

Jacobus Loijer enerzijds en erfg vw Johannes zv Truda anderzijds, welk stuk 

land voornoemde Petrus Pels, Godefridus Ketellere, Arnoldus van Erwen en 

Henricus Melijs soen gekocht hadden van Johannes gnd Kesselman zv Ghibo 

Kesselman. 

 

Petrus dictus Pels tinctor quartam partem ad se spectantem in pecia terre 

sita in parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum in den (dg: 

Hoiw) Houwe inter hereditatem magistri Jacobi Loijer ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Johannis filii Trude ex alio quam peciam 

terre dictus Petrus Pels Godefridus Ketellere Arnoldus de Erwen die 

pasteijbecker et Henricus Melijs soen pistor erga Johannem dictum 

Kesselman filium Ghibonis Kesselman emendo acquisierat! prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Godefrido Ketellere Arnoldo de Erwen et 

Henrico Melijs soen cum litteris et aliis et (dg: p) jure promittens 

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

Coptiten et Neijnsel datum quarta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 472v 03 wo 15-06-1401. 

Johannes van Hijnen zvw Petrus van Hijnen en Zegherus van Puppel beloofden 

aan Arnoldus Scout de jongere 7 Gentse nobel met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes de (dg: Hijnen f) Hijnen filius quondam Petri de Hijnen (dg: m) 

Zegherus de (dg: B) Puppel promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Scout 

juniori septem Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 472v 04 wo 15-06-1401. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Hermannus zv Henricus gnd 

Venbossche” en Godefridus Ketellere beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan Johannes Kesselman zv Ghibo Kesselman, voornoemde Arnoldus 

van Erwen en Henricus Melijs soen bakker. {Hoort bij BP 1182 p 472v 02}. 

 

O met +. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Hermannus filius Henrici (dg: Ve) 

dicti Venbossche et Godefridus (dg: Kat) Ketellere promisit super habita 

et habenda tradere Johanni (dg: Kesselli) Kesselman filio (dg: quo) 

Ghibonis Kesselman ut in forma et Arnoldo de Erwen predicto ut in (dg: g) 

forma et Henrico Melijs soen pistori ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 472v 05 wo 15-06-1401. 

Hubertus van Ghemert, Johannes van den Bosch de jongere en Heijmericus 

Groij beloofden aan Willelmus Moelner zvw Rodolphus Delft 36 Gentse nobel, 

36 boddrager voor 1 Gentse nobel gerekend, of 4 nieuwe Gelderse gulden 

zoals die nu op de beurs gaan voor 1 Gentse nobel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Hubertus de Ghemert Johannes van den Bosch #junior# et (dg: W) 

Heijmericus Groij promiserunt indivisi super omnia Willelmo Moelner filio 

quondam Rodolphi Delft XXXVI (dg: nobel) Gentsche nobel videlicet XXXVI 

boddrager vel IIII novos Gelre gulden quales jam ad bursam currunt pro 

quolibet Gentsche nobel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 472v 06 wo 15-06-1401. 

Hubertus beloofde voornoemde Heijmericus schadeloos te houden. 

 

Hubertus promisit super omnia Heijmericum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 472v 07 do 16-06-1401. 

Mathijas zvw Johannes her Mathijs soen verkocht aan Arnoldus van 

Vladeracken zvw Petrus ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn ouders, in een huis en tuin van wijlen voornoemde Johannes, in Boxtel, 

tussen Mechtildis gnd Mets Persoens enerzijds en kv Henricus Grieten soen 

anderzijds. 

 

Mathijas filius quondam Johannis her Mathijs soen quartam partem sibi de 

morte quondam !parentum advolutam in domo et orto dicti quondam Johannis 

sitis in Bucstel inter hereditatem Mechtildis dicte Mets Persoens ex uno 

et inter hereditatem liberorum Henrici Grieten soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Vladeracken filio quondam Petri 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Neijnsel datum quinta post octavas sancti 

sacramenti. 

 

BP 1182 p 472v 08 do 16-06-1401. 

Katherina dvw Johannes Colman verkocht aan haar broer Johannes zvw 

voornoemde Johannes Colman alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, gelegen onder Son. 

 

Katherina filia quondam Johannis Colman cum tutore omnia et singula bona 

sibi de morte quondam suorum parentum !suorum advoluta quocumque locorum 

infra parochiam de Zonne consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni (dg: Colmen) suo fratri filio dicti quondam Johannis 

Colman promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 472v 09 do 16-06-1401. 

Hilla wv Johannes van Tricht en Johannes, Matheus en Metta, kv voornoemde 

Hilla, beloofden aan Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercke 29 nieuwe 

Gelderse gulden, zoals die thans op de beurs gaan, met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02-1402) te betalen. 

 

Hilla relicta quondam Johannis de Tricht Johannes Matheus et Metta liberi 

dicte Hille promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Stercke filio 

quondam Engberti Stercke (dg: XXV) XXIX novos Gelre gulden quales ad 

presens ad bursam currunt vel valorem ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 472v 10 do 16-06-1401. 

Johannes zvw Henricus van Arle en zijn vrouw Aleijdis dvw Jordanus van den 

Bijstervelt droegen over aan Godefridus van den Hoeven de oostelijke helft, 

die aan Willelmus van Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoven behoorde, in 

een beemd, gnd die Broec Beemt, die was van wijlen Johannes van den 

Stadeacker, in Oirschot, in de beemden van Aarle, tussen erfg vw Cristina 

des Wevers enerzijds en de gemeijnt anderzijds, met beide einden strekkend 

aan de gemeint, van welke beemd de westelijke helft behoort aan voornoemde 

Godefridus van den Hoeven, {p.473} welke eerstgenoemde helft voornoemde 

Johannes zvw Henricus van Arle en zijn vrouw Aleijdis in pacht verkregen 

hadden van eerstgenoemde Willelmus van Audenhoven, belast met de pacht in 

de brief vermeld. 
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Johannes filius quondam Henrici de Arle maritus legitimus Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Jordani van den Bijstervelt et dicta Aleijdis cum 

eodem tamquam cum tutore medietatem que ad Willelmum de Audenhoven filium 

quondam Willelmi de Audenhoven spectabat in quodam prato dicto die Broec 

Beemt quod fuerat quondam Johannis van den Stadeacker sito in parochia de 

Oerscot in pratis de Arle inter hereditatem heredum quondam Cristine des 

Wevers ex uno et inter communitatem ex alio tendente cum utroque fine ad 

communitatem scilicet illam medietatem dicti prati que sita est versus 

oriens et de quo prato reliqua medietas versus occidens sita spectat ad 

Godefridum van den Hoeven 

 

1182 p.473r. 

 quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1401. 

 

BP 1182 p 473r 01 do 16-06-1401. 

quam medietatem primodictam (dg: primo) dicti Johannes filius quondam 

Henrici de Arle et Aleijdis eius uxor erga primodictum Willelmum de 

Audenhoven ad pactum acquisierat! prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Godefrido van den Hoeven predicto cum litteris et jure 

promittentes (dg: in) cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes Uden et Jorden datum quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 473r 02 do 16-06-1401. 

Willelmus zvw Arnoldus van den Heijmuijden droeg over aan Goeswinus zvw 

Willelmus Reijnsen soen van Broegel een stuk land en aangelegen stuk beemd, 

gnd die Winckel, in Breugel, tussen wijlen Henricus van Pardelaer enerzijds 

en Thomas zv Johannes Maes soen, Johannes Everaets soen, Hermannus Danels 

soen en Walterus zv Johannes Belen soen anderzijds, aan eerstgenoemde 

Willelmus verkocht door Ywanus zvw Johannes van Breda. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi van den Heijmuijden peciam terre et 

peciam prati sibi adiacentem dictas die Winckel sitas in parochia de 

Broegel inter hereditatem quondam Henrici de Pardelaer ex uno et inter 

hereditatem Thome filii Johannis Maes soen Johannis Everaets soen 

Hermanni Danels soen et Walteri filii Johannis Belen soen ex alio 

venditas primodicto Willelmo ab Ywano filio quondam Johannis de Breda 

prout in litteris (dg: Goeswino f) hereditarie supportavit Goeswino filio 

quondam Willelmi Reijnsen soen de Broegel cum litteris et jure promittens 

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

Uden et Jorden datum quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 473r 03 do 16-06-1401. 

Johannes van Rijsingen verkocht aan Willelmus van Hamvelt spoormaker zvw 

Willelmus van Hamvelt een (nieuwe) erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 kampen gnd Bessellen 

Hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Rijsingen, tussen een gemene weg 

enerzijds en erfgoed van voornoemde verkoper, behorend aan de goederen gnd 

te Risingen, anderzijds, reeds belast met 18 penning oude cijns, een 

lijfrente van 4 gulden op het leven van Gloria wv Robbertus van den Broec 

en een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode aan Gheerlacus zvw 

Lucas van Erpe. 

 

Johannes de Rijsingen hereditarie vendidit Willelmo de Hamvelt 

calcariatori filii! quondam Willelmi de Hamvelt hereditariam paccionem 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex quodam (dg: manso dicto 

camp) duabus! campis dictis Bessellen Hoeve sitis in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Rijsingen inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem dicti venditoris spectantem ad bona dicta te Risingen 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 
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obligationem deponere exceptis XVIII denariis antiqui census et vitali 

pensione quatuor florenorum ad vitam Glorie relicte quondam Robberti van 

den Broec exinde solvendis et hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Rode Gheerlaco filio quondam Luce de Erpe exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 473r 04 do 16-06-1401. 

Henricus van Rijsingen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Rijsingen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 473r 05 do 16-06-1401. 

Johannes zv Nijcholaus van den Brekelen verkocht aan Hubertus die Rietmaker 

al zijn goederen, uitgezonderd een stuk beemd, in Diessen, ter plaatse gnd 

in die Vloet van der Moelen, tussen Henricus gnd Coenen enerzijds en Yden 

van den Hoeve en haar kinderen anderzijds, belast met 1 oude groot en een 

erfpacht van ½ {maat niet vermeld} rogge, maat van Diessen. 

 

Johannes filius Nijcholai (dg: de) #van den# Brekelen omnia et singula 

#sua# bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita excepta tamen dicto Johanni et sibi reservate 

pecia prati sita in parochia de Dijessen ad locum dictum in die Vloet van 

der Moelen inter hereditatem (dg: dicti Nijcholai va) Henrici dicti 

Coenen ex uno et inter hereditatem Yden van den Hoeve et eius liberorum 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Huberto die Rietmaker promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo et 

hereditaria paccione dimidii {maat niet vermeld} siliginis mensure de 

Dijessen ex premissis solvendis. Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 473r 06 do 16-06-1401. 

Johannes zvw Willelmus van der Donc verkocht aan Katherina dvw Henricus gnd 

Milter een kamp, 6 lopen rogge groot, in Lieshout, tussen een gemene weg 

enerzijds en kvw Elricus smid anderzijds, belast met de grondcijns en een 

erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, aan voornoemde Katherina. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van der Donc quendam campum sex lopinos 

siliginis in !capientem sitam in parochia de (dg: Lijess) Lijeshout inter 

(dg: h) communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: v) liberorum 

quondam Elrici fabri ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Katherine 

filie quondam Henrici dicti Milter promittens super (dg: b) omnia #habita 

et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont 

dicte Katherine exinde solvendis. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1182 p 473r 07 do 16-06-1401. 

Theodericus zvw Godefridus gnd die Crumme verkocht aan Willelmus zvw 

Willelmus van den Velde, tbv zijn broer Johannes van den Velde zvw 

voornoemde Willelmus van den Velde, een (nieuwe) erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land, gnd den Wadendonc, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd 

Vrielichoven, tussen een gemene weg enerzijds en Bartholomeus zv Johannes 

Rutghers soen en Johannes gnd die Teije anderzijds, (2) een huis en tuin, 

aldaar, tegenover voornoemd stuk land, tussen Henricus Teije enerzijds en 

Mathijas Liben soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

-. 

Theodericus filius quondam Godefridi dicti die Crumme hereditarie 

vendidit Willelmo filio quondam Willelmi van den Velde ad opus Johannis 

van den Velde sui fratris filii dicti quondam Willelmi van den Velde 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 
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solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quadam 

pecia (dg: dicta) terre dicta den Wadendonc sita in parochia de Bucstel 

ad locum dictum (dg: d) Lijemde ad locum dictum Vrielichoven inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: da) Bartholomei filii 

Johannis Rutghers soen et Johannis dicti die Teije ex alio atque ex domo 

et orto dicti venditoris sitis ibidem in opposito dicte pecie terre inter 

(dg: hereditatem) hereditatem Henrici Teije ex uno et inter hereditatem 

Mathije (dg: Libem) Liben soen ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1182 p 473r 08 do 16-06-1401. 

Henricus Roempot zvw Johannes Roempot gaf uit aan Johannes gnd Belen soen 3 

lopen roggeland en een aangelegen stukje weide gnd driesseelken, in Esch, 

tussen Ghibo zv Johannes gnd die Sceele enerzijds en Johannes die Sceele en 

Hubertus die Custer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Roempot filius quondam Johannis Roempot tres lopinatas terre 

siliginee #et particulam pascue dicte driesseelken sibi adiacentem# sitas 

in parochia de Essche inter hereditatem Ghibonis (dg: dicti) filii 

Johannis dicti die Sceele ex uno et inter hereditatem Johannis die Sceele 

et Huberti die Custer ex alio prout ibidem site sunt dederunt? ad 

hereditarium pactum Johanni dicto (dg: Belen) Belen soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione (dg: dud) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab (dg: uno) alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam (dg: pro) pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Coptiten et Neijnsel datum (dg: supra) quinta post 

octavas sacramenti. 

 

1182 p.474v. 

 quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1401. 

 

BP 1182 p 474v 01 do 16-06-1401. 

Destijds had Henricus nzv Johannes van de Dijk alle goederen van Jacobus 

Coptiten zvw Willelmus Coptiten, Jacobus Steenwech, Egidius zvw Ywanus van 

Vauderic, voornoemde Henricus nzv Johannes van de Dijk, Emondus Rover van 

Hellu en Engbertus Ludinc Pijnappels gerechtelijk gekocht van Gerardus zvw 

Martinus Monics en Danijel Roesmont. Voornoemde Henricus nzv Johannes van 

de Dijk droeg thans over aan Gerardus Moninc zvw Martinus Monic een 

b-erfcijns van 25 pond, die Jacobus gnd Coptite de oudere grootvader van 

voornoemde Jacobus Coptiten met Kerstmis beurde, gaande uit een jaarlijkse 

betaling of rente, die Goeswinus Mutsart moet betalen aan vrouwe Ermgardis 

van Cleve vrouwe van Herlaer en hr Theodericus van Hoerne heer van Perwijs 

en Cranenborch ridder, gaande uit goederen gnd van der Heijden ende ten 

Bosch, zodanig dat, indien voornoemde jaarlijkse betaling of rente niet 

voldoende zouden zijn zodat voornoemde Jacobus Coptite de oudere de cijns 

van 25 pond voornoemd geld niet in zijn geheel zou kunnen verkrijgen, of 

niet aan voornoemde Jacobus Coptite op voornoemde termijn zou worden 

betaald, dat dan wat voornoemde Jacobus Coptite van die cijns van 25 pond 

tekortkomt door voornoemde vrouwe Ermgardis en hr Theodericus aan hem 

betaald wordt, uit hun molens van Herlaer; welke cijns van 25 pond 

voornoemde Jacobus Coptite de oudere gekocht had van voornoemde vrouwe 

Ermgardis van Cleve en hr Theodericus van Hoerne, welke cijns van 25 pond 

aan wijlen voornoemde Willelmus Coptiten na erfdeling ten deel was 

gevallen, welke cijns van 25 pond aan eerstgenoemde Jacobus zvw Willelmus 

Coptiten gekomen was na erfdeling tussen hem en zijn broer Ghisbertus en 

zuster Jutta, en welke cijns van 25 pond Henricus nzv Johannes van de Dijk, 

als gevolg van voornoemde koop, nu bezit. Voornoemde Jacobus Coptiten zvw 
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Willelmus Coptiten droeg, ter meerdere zekerheid van het voornoemde, 

voornoemde cijns van 25 pond voornoemd geld over aan voornoemde Gerardus 

Monic met alle brieven. Eerstgenoemde Jacobus Coptiten verklaarde dat 

voornoemde cijns van 25 pond aan voornoemde Gerardus Monic is overgedragen 

voor een geldsom25, die hij aan voornoemde Gerardus, als ontvanger van de 

rente van de stad Den Bosch, verschuldigd was wegens verschillende assisen 

van de stad Den Bosch. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus filius naturalis Johannis de Aggere 

omnia bona (dg: Joh) Jacobi Coptiten filii quondam Willelmi Coptiten 

Jacobi Steenwech Egidii filii quondam Ywani de Vauderic et dicti Henrici 

filii naturalis dicti Johannis de Aggere Emondi (dg: Rover) Rover de 

Hellu et Engberti Ludinc Pijnappels (dg: p) erga Gerardum filium quondam 

Martini Monics et Danijelem Roesmont per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris (dg: co) quas 

vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis antedictus (dg: 

He) Henricus filius naturalis Johannis de Aggere hereditarium censum 

viginti quinque librarum monete (dg: solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex hereditaria solucione) quem Jacobus dictus Coptite 

senior avus (dg: dicti) olim dicti Jacobi Coptiten solvendum habuit 

hereditarie nativitatis Domini ex (dg: so hereditaria) annua solucione 

seu redditu quam et quem Goeswinus Mutsart (dg: solvere tenetur) solvit 

et solvere tenebatur domine Ermgardi de Cleve domine de Herlaer et 

#domino# Theoderico de Hoerne domino de Pereweijs et de Cranenborch 

militi (dg: he) annuatim et hereditarie ex bonis dictis van der Heijden 

ende ten Bosch ita tamen quod si dicta annua solucio seu redditus quam et 

quem dictus Goeswinus Mutsaert preominatis domine Ermgardi et domino 

Theoderico solvit et solvere tenebatur annuatim ex bonis [pre]scriptis 

non sufficientur sic quod dictus Jacobus Coptite senior dictum suum 

censum videlicet viginti quinque librarum monete prescripte in toto 

acquirere non valet seu eidem Jacobo Coptite termino prescripto dictus 

eius census persolutus non fuerit quod extunc quidquid dicto Jacobo 

Coptite deficetur de dicto censu viginti quinque librarum hoc ipsi domina 

Ermgardis et dominus Theodericus predicti (dg: prenominato Ja) ex suis 

molendinis de Herlaer prenominato Jacobo Coptite (dg: termino) dicto 

termino solucionis bene (dg: persolvere) #dare# et amicabiliter 

persolvere debentur et quem censum viginti quinque librarum prenominatus 

Jacobus Coptite senior erga prenominatos dominam Ermgardem de Cleve et 

dominum Theodericum de Hoerne emendo acquisierat ut dicebat et quem 

censum viginti quinque librarum prenominato quondam Willelmo Coptiten 

mediante quadam divisione hereditaria prius habita inter ipsum et suos in 

hoc coheredes (dg: prius) cessit in partem prout in litteris #quas 

vidimus# et qui census viginti quinque librarum primodicto Jacobo filio 

dicti quondam Willelmi Coptiten mediante divisione hereditaria inter 

ipsum et (dg: su) Ghisbertum suum fratrem et Juttam suam sororem in 

partem cessit prout hec et alia in quibusque litteris! (dg: et qu) quas 

vidimus et quem censum viginti quinque librarum (dg: primo) dictus 

Henricus filius naturalis Johannis de Aggere vigore primodicte 

vendicionis ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Gerardo Moninc 

filio quondam Martini Monic cum primodictis litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere insuper prenominatus Jacobus Coptiten filius dicti quondam 

Willelmi Coptiten ad maiorem certitudinem premissorum antedictum censum 

viginti quinque librarum dicte monete hereditarie supportavit dicto 

Gerardo Monic cum omnibus litteris prenominatis et jure occacione 

promittems super habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: ex 

                         
25 Zie → BP 1182 p 479r 03 za 18-06-1401, overdracht van een jaarlijkse 

rente van 20 pond voor een som gelds, die Jacobus Coptiten verschuldigd was 

aan Danijel Roesmont als ontvanger van de stad Den Bosch wegens 

verschillende assisen. 
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parte sui) deponere insuper recognovit primodictus Jacobus Coptiten quod 

antedictus census viginti quinque librarum prenominato Gerardo Monic est 

supportatus pro quadam pecunie summa quam ipse dicto Gerardo {liggende 

streep om ruimte op te vullen} tamquam receptori reddituum oppidi de 

Busco tenebatur de quibusdam assisiis dicti oppidi de Buscoducis. Testes 

Goeswinus et Jordanus datum quinta post octavas sancti sacramenti. 

 

BP 1182 p 474v 02 do 16-06-1401. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes Jorden et Coptijt datum 

supra. 

 

BP 1182 p 474v 03 do 16-06-1401. 

Een vidimus maken van voornoemde 2 brieven van deling, beginnend met “de 

broers Wellinus, Willelmus en Gerardus, zvw Jacobus Coptiten”, en “Jacobus, 

Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten” en Gerardus Monic beloofde, zo 

nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Jacobus Coptiten en 

erfg vw Willelmus Coptiten. 

 

O en X. 

Et fiet vidimus de dictis duabus litteris divisionum quarum una incipit 

Wellinus Willelmus Gerardus fratres filii quondam Jacobi Coptiten et 

altera Jacobus Ghisbertus et Jutta liberi quondam Willelmi Coptiten (dg: 

et Jacobus fi Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten promisit super 

habita et habenda tradere de in forma et) et Gerardus Monic promisit 

super omnia tradere dicto Jacobo Coptiten et heredibus quondam Willelmi 

Coptiten ut in forma. Testes datum supra. 

 

1182 p.475r. 

 quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1401. 

 

BP 1182 p 475r 01 do 16-06-1401. 

Theodericus Nobel van Empel zvw Hugo gnd Swartoge droeg over aan Jacobus 

Stevens soen een hofstad in Empel, tussen de maasdijk enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Petrus Coppen 

soen, met een gemene weg ertussen, en met het andere eind aan een gemene 

weg. 

 

Theodericus Nobel de Empel (dg: quond) filius quondam Hugonis dicti 

Swartoge quoddam (dg: do) domistadium (dg: vacuum) situm in parochia de 

Empel inter aggerem Mose ex uno et inter communem plateam ex alio tendens 

cum uno fine ad hereditatem quondam Petri Coppen soen (dg: et cum reliquo 

fine ad communem plateam) quadam communi platea interiacente et cum 

reliquo fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie !Jacobo Stevens 

soen promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tamquam de (dg: all) allodio. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 475r 02 do 16-06-1401. 

Voornoemde Jacobus Stevens soen beloofde aan voornoemde Theodericus Nobel 

26 nieuwe Gelre gulden en 24 gemene plakken met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

Dictus Jacobus Stevens soen promisit super omnia (dg: The) dicto 

Theoderico Nobel XXVI novos Gelre gulden seu valorem et XXIIII gemeijn 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 475r 03 do 16-06-1401. 

Severinus zvw Laurencius Kersmaker droeg over aan Albertus zvw Henricus 
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Delijen soen de helft van een erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit een huis en tuin van Johannes die Hoessche wonend in 

Boxtel, tussen Willelmus Voet enerzijds en Gerardus van Dusenborch 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Laurencius gekocht had van 

voornoemde Johannes die Hoessche. 

 

Severinus filius quondam Laurencii Kersmaker medietatem hereditarii 

census viginti (dg: census) solidorum monete solvendi hereditarie 

purificationis ex domo et orto Johannis die Hoessche commorantis in 

Bucstel inter hereditatem Willelmi Voet ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Dusenborch ex alio quem censum XX solidorum dictus quondam 

Laurencius erga dictum Johannem die Hoessche emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Alberto filio quondam Henrici Delijen 

soen cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui (dg: d) et dicti Laurencii 

Kersmaker et omnium heredum eiusdem quondam Laurencii deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 475r 04 do 16-06-1401. 

Severinus zvw Laurencius kaarsmaker droeg over aan Albertus zvw Henricus 

Delijen soen een erfcijns van 10 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd die Strijpt, 

tussen wijlen Gerardus Duijsborch enerzijds en Johannes gnd Verdeelt 

anderzijds, welke cijns voornoemde Severinus gekocht had van Johannes van 

Aken van Bucstel. 

 

Severinus (dg: s) filius quondam Laurencii (dg: Ker) candelatoris 

hereditarium censum X solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo area et orto sitis in Bucstel ad locum dictum die 

Strijpt inter hereditatem quondam Gerardi Duijsborch ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Verdeelt ex alio quem censum dictus Severinus 

erga Johannem de Aken de Bucstel emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Alberto filio quondam Henrici Delijen soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 475r 05 do 16-06-1401. 

Arnoldus zv Arnoldus van Andel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Nijcholaus gnd van Kessel zvw Nijcholaus van 

Kessel met zijn goederen. 

 

Arnoldus filius Arnoldi de Andel omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Nijcholaum (dg: f) dictum de Kessel filium quondam Nijcholai de 

Kessel cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 475r 06 do 16-06-1401. 

Jacobus zvw Ghibo Coppen soen en zijn kinderen Lambertus, Ghisbertus en 

Arnoldus beloofden aan Henricus van den Dale alias gnd van Kuijc goudsmid 

27 mud haver, Bossche maat, de betere haver die ten tijde van de levering 

in Den Bosch te koop komt, van de waarde van elke mud haver minus 1 gemene 

plak, met Kerstmis aanstaande in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Ghibonis Coppen soen Lambertus Ghisbertus #et# 

Arnoldus eius liberi promiserunt indivisi super habita et habenda Henrico 

van den Dale alias dicto de Kuijc aurifabro XXVII modios avene mensure de 

Busco scilicet de meliori avena que veniet venalis in Busco tempore 

solucionis dicte (dg: me) avene minus tamen de valore cuiuslibet modii 

dictorum XXVII modiorum avene una communi placka ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 475r 07 do 16-06-1401. 

Voornoemde Jacobus en zijn kinderen Lambertus, Ghisbertus en Arnoldus 

droegen over aan Henricus van den Dale alias van Kuijc goudsmid de haver 

die in dit jaar groeit op 2½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd op 

Baecs Beemt, tussen Johannes gnd Welghe enerzijds en Reijnerus Bernts soen 

en Eefsa Heijnen anderzijds en ze beloofden lasten af te handelen, zodat 

hij de schoven kan meenemen, tegen allen die in rechte willen verschijnen. 

 

Dicti Jacobus Lambertus Ghisbertus et Arnoldus eius liberi proventus 

dictus! scharen #avene# qui crescet et proveniet in anno presenti supra 

duo et dimidium (dg: .. jugera sita dicti Ja) jugera terre sita in 

parochia de (dg: L) Groet Lijt ad locum dictum op Baecs Beemt inter 

[hereditatem] Johannis dicti Welghe ex uno et inter hereditatem Reijneri 

Bernts soen (dg: ex) et Eefse Heijnen ex alio ut dicebant supportaverunt 

Henrico van den Dale alias de Kuijc aurifabro promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere ita quod suum (dg: 

s) manipulum deducere et adducere poterit de dicto proventu adversus 

omnes juri super hoc (dg: j) ad jus et diem comparare valentes. Testes 

datum supra. 

 

1182 p.476v. 

 in crastino Viti: donderdag 16-06-1401. 

 quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1401. 

 

BP 1182 p 476v 01 do 16-06-1401. 

Johannes van den Placke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later erboven geschreven}. 

Johannes van den Placke prebuit et reportavit. Testes Uden et Jorden 

datum in crastino Viti. 

 

BP 1182 p 476v 02 do 16-06-1401. 

Katherina dvw Albertus van den Placke verkocht aan haar broer Marcelius gnd 

Zeel zvw voornoemde Albertus alle goederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders en alle goederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar broers en zusters, gelegen onder Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd op den Placke. 

 

Katherina filia quondam Alberti van den Placke cum tutore omnia et 

singula bona sibi de morte quondam suorum parentum (dg: atque suorum 

fratrum et sororum successione ad) successione advoluta atque omnia et 

singula bona sibi Katherine de morte quondam suorum fratrum [et] sororum 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de (dg: Ghess) 

Ghestel prope Herlaer ad locum dictum op den Placke consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Z) Marcelio dicto Zeel suo 

fratri filio dicti quondam Alberti promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem !parte sui seponere. Testes Uden et Jorden 

datum quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1182 p 476v 03 do 16-06-1401. 

Voornoemde Marcelius droeg voornoemde goederen26 over aan Theodericus Rover 

nzvw Theodericus Rover Bernts soen. 

 

-. {Later ertussen gevoegd}. 

Dictus Marcelius premissa hereditarie supportavit Theoderico Rover filio 

naturali quondam Theoderici Rover Bernts soen cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

                         
26 Zie → BP 1182 p 478v 02 do 16-06-1401, overdracht van de goederen die aan 

Albertus zvw Albertus van den Placke gekomen waren. 
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sui deponere. Testes Uden et Jorden datum in crastino Viti. 

 

BP 1182 p 476v 04 do 16-06-1401. 

Johannes Keijser, Herbertus Hals Roelen soen, Johannes van den Kolke, 

Nijcholaus zvw Gerardus gnd Leeuwe, Willelmus Hagen en Adam zv Arnoldus gnd 

Lijnen soen beloofden aan hr Ywanus van Borchwijc investitus van Rosmalen 

71 mud rogge, Bossche maat met Kerstmis aanstaande in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Keijser Herbertus #Hals Roelen# (dg: Truden) soen (dg: h) 

Johannes van den Kolke et Nijcholaus filius quondam Gerardi dicti Leeuwe 

Willelmus Hagen Adam (dg: Ka) filius Arnoldi dicti Lijnen soen 

promiserunt indivisi super omnia domino Ywano de Borchwijc investito de 

Roesmalen LXXI modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

persolvendos (dg: p) et (dg: in Bu) in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 476v 05 do 16-06-1401. 

Gerardus gnd Nijcoel zvw Walterus van Walle van Os verkocht aan zijn broer 

Walterus Walle smid zvw voornoemde Walterus Walle een n-erfcijns27 van 6 

pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis28, erf en tuin 

in Den Bosch, aan de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Ygrammus 

Pangelarts enerzijds en erfgoed van Otto van der Eijcke snijder anderzijds, 

reeds belast met 6 pond 10 schelling voornoemd geld b-erfcijns. Voornoemde 

Walterus koper zal de cijns gedurende zijn leven bezitten; na zijn 

overlijden gaat de cijns naar zijn kinderen, verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Cristina dvw Johannes van Macharen. 

 

Gerardus (dg: Nijc) dictus Nijcoel filius quondam Walteri de Walle de Os 

hereditarie vendidit Waltero Walle #fabro# suo fratri filio dicti quondam 

Walteri Walle hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie Remigii ex domo area et orto dicti venditoris sitis in Busco 

ad vicum dictum Peperstraet inter hereditatem quondam Ygrammi Pangelarts 

ex uno et inter hereditatem Ottonis van der Eijcke (dg: ex) sartoris ex 

alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis sex libris et decem solidis dicte 

monete hereditarii census exinde prius solvendis et sufficientem facere 

tali condicione quod dictus Walterus emptor primodictum (dg: se) censum 

sex librarum integraliter possidebit quoad vixerit post eius decessum ad 

liberos eiusdem Walteri Walle emptoris ab eodem Waltero et Cristina 

quondam sua uxore filia quondam Johannis de (dg: Macha) Macharen pariter 

genitos hereditario jure integraliter devolvendum. Testes Goeswinus et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 476v 06 do 16-06-1401. 

Voornoemde Gerardus Nijcoel beloofde aan de broers Johannes, Nijcholaus en 

Gerardus, kv Walterus gnd Walle smid, 11 Gentse nobel vandaag over een jaar 

te betalen. 

 

Dictus Gerardus Nijcoel promisit super omnia Johanni Nijcholao et Gerardo 

fratribus liberis Walteri dicti Walle fabri XI Gent-(dg: schel)-sche 

nobel seu valorem (dg: ad) a data presentium ultra annum persolvendos. 

                         
27 Zie → VB 1799 f 206r 03 ma 11-01-1417, Jan gheheijten Walle was gerijcht … aen huijs erve 
ende hof Gerit gheheijten Nijcoel wittege soen Wouters gheheijten Walle van Os ghelegen in 

sHertogenbosch in die Peperpstraet tuschen den erve Ygrams gheheijten Pangelairs ex uno ende 

tuschen den erve Otten gheheijten van der Eijcke des snijders ex alio overmijts gebreck eens 

erfs cijns van sex librarum welcken cijns die vors Gerit Nijcoel erfelijc vercoft heeft 

Wouters der Walle den Smijt sinen bruder soen des vors wilner Wouters Walle prout in litteris 

quarum data continet feria quinta post ocatavas sancti sacramenti anno Domini Mo CCCCo primo 

(do 16-06-1401). 
28 Zie ← BP 1182 p 197r 07 do 09-09-1400, verkoop van een cijns van 6 pond 

uit dit huis, waarbij als oude cijns alléén 6 pond 10 schelling worden 

vermeld. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 476v 07 do 16-06-1401. 

Willelmus die Wilde droeg over29 aan Godefridus van Zeelst zv Gerardus 34 

Gentse nobel, aan voornoemde Willelmus beloofd door Gerardus gnd Peters 

Oers en Rutgherus van den Grave. 

 

Willelmus die Wilde triginta quatuor aureos denarios communiter Gentsche 

nobel vocatos promissos dicto Willelmo a Gerardo dicto Peters (dg: soen) 

#Oers# et Rutghero van den Grave prout in litteris supportavit Godefrido 

de Zeelst filio Gerardi cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 476v 08 do 16-06-1401. 

Nijcholaus die Kijnder die Plaetmaker verkocht aan Lambertus smid van 

Middelrode (1) 2 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd die Cort Hoeven, 

ter plaatse gnd in Elijas Hoeve, tussen Jacobus van den Hoevel enerzijds en 

mr Johannes van Zelant anderzijds, (2) 2 morgen land, ter plaatse gnd 

Elijaes Hoeve, achterwaarts aldaar, naast de waterlaat van de hertog, 

tussen voornoemde Jacobus van den Hoevel enerzijds en Willelmus van Zelant 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde waterlaat van de hertog, 

(3) 1 morgen land aldaar, ter plaatse gnd Elijaes Hoeve, tussen Godefridus 

zvw Godefridus van Erpe enerzijds en mr Gheerlacus zvw Johannes van Ghemert 

anderzijds, belast met zegedijken, hoevedijken en waterlaten. Zouden 

voornoemde 5 morgen land worden uitgewonnen, dan krijgt de koper de oogst 

die erop staat en een bedrag van 547 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse 

plakken voor 1 nieuwe Gelre gulden gerekend, en daarmee zullen dan 

voornoemde Nijcholaus verkoper en zijn goederen ontlast zijn van alle 

beloften door hem aan voornoemde Lambertus gedaan. En voornoemde Lambertus 

zal met die oogst en geld voldaan zijn van alle schade die hij dan zal 

lijden. 

 

(dg: La) Nijcholaus die Kijnder die Plaetmaker (dg: quinque) duo iugera 

terre sita in parochia de Nuwelant ad locum dictum die Cort (dg: Hoev) 

Hoeven ad locum dictum in Elijas Hoeve inter hereditatem Jacobi van den 

Hoevel ex uno et inter hereditatem magistri Johannis de Zelant ex alio 

item duo iugera terre sita in dicto loco Elijaes Hoeve vocato retrorsum 

ibidem juxta aqueductum domini ducis inter hereditatem dicti Jacobi van 

den Hoevel ex uno et inter hereditatem Willelmi de Zelant ex alio 

tendentia cum uno fine ad dictum aqueductum domini (dg: nostri) ducis 

(dg: it) atque unum iuger terre situm ibidem in dicto loco Elijaes Hoeve 

vocato inter hereditatem Godefridi filii quondam Godefridi de Erpe ex uno 

et inter hereditatem magistri Gheerlaci filii quondam Johannis de Ghemert 

ex alio ut dicebat in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto fabro de Middelrode promittens super omnia 

habita et habenda warandiam (dg: et ob) tamquam de hereditate ab omni 

aggere et censu libera et obligationem deponere exceptis zegediken (dg: 

et aqueductibus ad premissa de) et hoevediken et aqueductibus ad premissa 

de jure spectantibus conventum est inter dictum Nijcholaum venditorem et 

inter dictum Lambertum (dg: v) emptorem quod si dicta quinque iugera 

terre aliquo tempore futuro dicto emptori via juris evincentur quod 

extunc dictus emptor habebit proventum scaer protunc supra dicta quinque 

iugera terre consistentem et ad suum (dg: pro.) profectum deducet et 

metet et obtinebit et dictus Nijcholaus venditor eciam dicto Lamberto 

emptori in hoc eventu dabit et exsolvet (dg: quinque) quingentos et (dg: 

nonaginta novos #XV) XLVII# novos Gelre gulden scilicet tales (dg: 

novonos) novos Gelre gulden quorum quilibet valet X Vleemsche placken et 

hiis mediantibus dictus Nijcholaus venditor et eius bona quecumque erunt 

quiti et liberi ab omnibus (dg: dam) et singulis promissionibus predictis 

                         
29 Zie → BP 1183 f 135v 05 za 28-04-1403, overdracht van 13½ Gentse nobel 

die ontbreken van de 34 Gentse nobel. 
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dicto Lamberto a prefato Nijcholao promissis ut prefertur et in hoc 

eventu dictus Lambertus contentabitur (dg: a) cum dictis proventu et 

pecunia ab omnibus dampnis que idem Lambertus ut sic (dg: sic) habebit et 

patietur. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 476v 09 do 16-06-1401. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Nijcholaus 400 nieuwe Gelderse 

gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, met 

Sint-Jan over 1 jaar te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dicto Nijcholao (dg: qui) 

quadringentos novos Gelre gulden (dg: scilicet q) quorum quilibet valet 

decem Vleemsche placken seu valorem a festo nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 476v 10 do 16-06-1401. 

Johannes die Hoel vernaderde een stuk land, in Alem, ter plaatse gnd dat 

Alemse Lant, aan Johannes van Gewanden verkocht door Johannes van Os zvw 

Petrus van Os van Gewanden. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Johannes die Hoel prebuit et exhibuit patentes !ad redimendum peciam 

terre sitam in parochia de Alem in loco dicto dat Alemsche Lant venditam 

Johanni de Gewanden a Johanne de Os filio quondam (dg: Johannis de Os) 

Petri de Os de Gewanden prout in litteris et alter cessit et reportavit. 

Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post octavas sancti sacramenti. 

 

1182 p.477r. 

 in crastino Viti: donderdag 16-06-1401. 

 

BP 1182 p 477r 01 do 16-06-1401. 

Voornoemde Johannes die Hoel vernaderde een erfpacht van 2½ mud gerst, aan 

Johannes van Gewanden verkocht door Johannes van Os zvw Petrus van Os van 

Gewanden. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Dictus Johannes die Hoel prebuit et !reportavit (dg: h) ad redimendum 

hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum (dg: s) avene venditam 

Johanni de Gewanden a Johanne de Os filio quondam Petri de Os de Gewanden 

prout in litteris dicebat! et alter cessit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 477r 02 do 16-06-1401. 

Nijcholaus van Deijle ev Heijlwigis, en Johannes van der Moelen 

gewantsnijder en zijn vrouw Bertha, dvw Gerardus Ketellere van Tiel, 

maakten een erfdeling van erfcijnzen, die aan hen behoren. 

Voornoemde Nijcholaus van Deijle als ev Heijlwigis kreeg (1) een erfcijns 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad in 

Lithoijen, tussen Henricus van Beke enerzijds en erfgoed gnd Corstans Hof 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Gerardus Ketellere van Tiel 

verworven had van Theodericus zvw Franco van Orthen handschoenmaker, (2) 

een erfcijns30 van 40 schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit ¼ deel, behorend aan Nijcholaus zvw Nijcholaus zv mr Gerardus 

steenbakker, van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Goeswinus uten Broec enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus 

gnd Ysebout anderzijds, te weten het ¼ deel richting erfgoed van voornoemde 

Goeswinus, welke cijns Katherina wv voornoemde Gerardus Ketellere van Tiel, 

tbv haar en haar kinderen verwekt door wijlen voornoemde Gerardus 

                         
30 Zie → BP 1182 p 564v 06 za 27-08-1401, Nijcholaus van Deijle zv Nijcholaus van Deijle ev 
Heijlwigis dvw Gerardus Ketellere van Tiel droeg de cijns over aan Henricus Paeuweter zvw 

Henricus Paeuweter. 
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Ketellere, verworven31 had van Elizabeth wv Jacobus van Uden, (3) een 

erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, die Nijcholaus zvw Nijcholaus zv 

mr Gerardus beloofd had aan Elizabeth wv Jacobus van Uden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Matheus gnd Ghegel enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Ysebout anderzijds, te weten uit de helft 

naast voornoemd erfgoed van wijlen Matheus Ghegel, welke cijns voornoemde 

Katherina wv Gerardus Ketellere gekocht32 had van voornoemde Elizabeth wv 

Jacobus van Uden, de broers Engelbertus Ludinc en mr Jacobus, kv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Jacobus, en Johannes gnd Cnode ev Elizabeth, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Jacobus, (4) een erfcijns van 4 pond 5 

penning voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van 

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

wijlen Arnoldus Ysebout enerzijds en erfgoed van wijlen Matheus Ghegel 

anderzijds, te weten uit de helft richting voornoemd erfgoed van wijlen 

Matheus, welke cijns voornoemde Katherina wv Gerardus Ketellere van Tiel 

verworven33 had van Ludingus zvw Jacobus gnd van Uden. Zou er iets worden 

uitgewonnen, zouden de onderpanden van de hand worden gedaan of zouden ze 

voor de betaling van de cijns worden afgestaan, dan zullen de deelders de 

schade gelijkelijk dragen. 

 

Nijcholaus de Deijle maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris et Johannes van der Moelen pannicida maritus (dg: et tutor) 

legitimus ut asserebat Berthe sue uxoris filiarum (dg: dicti) quondam 

Gerardi Ketellere #de Tiel et dicta Bertha cum eodem suo marito tamquam 

cum suo tutore# palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam hereditariis censibus (dg: dictis earum uxori 

filiabus dicti quondam Gerardi Ketellere de morte eiusdem quondam Gerardi 

atque de morte quondam Katherine relicte dicti quondam Gerardi Ketellere 

jure successionis hereditarie advolutis med) #et !nunc ad se spectantes 

esse dicebant# mediante qua divisione hereditarius census trium librarum 

monete solvendus hereditarie nativitatis Domini de domistadio sito in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem Henrici de Beke ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter Corstans Hof ex alio quem censum dictus 

quondam Gerardus Ketellere de Tiel erga Theodericum filium quondam 

Franconis de Orthen cijrothecarium (dg: eme) acquisierat prout in 

litteris atque hereditarium! censum quadraginta solidorum monete predicte 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quarta parte ad Nijcholaum 

filium quondam Nijcholai filii magistri Gerardi lapicide spectante domus 

et aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Goeswini uten 

Broec ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi dicti Ysebout ex alio 

scilicet ex illa quarta parte que sita est versus hereditatem Goeswini 

predicti quem censum Katherina relicta dicti quondam Gerardi Ketellere de 

Tiel ad opus dicte Katherine et ad opus liberorum suorum ab eadem 

Katherina et dicto quondam Gerardo Ketellere pariter genitorum (dg: ab) 

#erga# Elizabeth relictam quondam Jacobi de Uden #acquisierat# prout in 

litteris necnon hereditarius census quadraginta solidorum dicte monete 

quem Nijcholaus filius quondam Nijcholai filii magistri Gerardi promisit 

se daturum et soluturum Elizabeth relicte quondam Jacobi de Uden 

hereditarie nativitatis Domini de et ex medietate domus et aree site in 

Busco (dg: ducis) in vico Orthensi inter hereditatem quondam Mathei dicti 

Ghegel ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi dicti Ysebout ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Mathei (dg: Ghegh) Ghegel et quem censum dicta Katherina 

relicta quondam Gerardi Ketellere erga dictam Elizabeth relictam quondam 

Jacobi de Uden Engelbertum Ludinc et magistrum Jacobum fratres liberos 

                         
31 Zie ← BP 1179 p 346v 05 do 01-02-1392, Elizabeth wv Jacobus van Uden droeg over aan 
Katherina wv Gerardus Ketelaer van Riel, tbv haar en haar kinderen verwekt door voornoemde 

wijlen Gerardus Ketelaer, een b-erfcijns van 40 schelling geld uit ¼ deel van hetzelfde huis. 
32 Zie ← BP 1179 p 346v 04 do 01-02-1392, overdracht van deze erfcijns. 
33 Zie ← BP 1179 p 346v 06 do 01-02-1392, overdracht van de cijns. 
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eorundem Elizabeth et quondam Jacobi atque Johannem dictum Cnode maritum 

et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie dictorum Elizabeth et 

quondam Jacobi emendo acquisierat prout in litteris atque hereditarium! 

censum quatuor librarum et quinque denariorum monete predicte solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate domus et aree site in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem quondam Arnoldi Ysebout ex uno et 

inter hereditatem quondam Mathei Ghegel ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est versus dictam hereditatem dicti quondam Mathei 

quem censum dicta Katherina relicta dicti quondam Gerardi Ketellere de 

Tiel erga Ludingum filium quondam Jacobi dicti de Uden acquisierat prout 

in litteris dicto Nijcholao de Deijle tamquam marito et tutori legitimo 

dicte Heijlwigis cesserunt in partem ut dicti Johannes van der Moelen et 

Bertha eius uxor cum eodem tamquam cum suo tutore predicto palam 

recognoverunt super quibus et jure alii cum tutore et promittentes cum 

tutore super omnia ratam servare tali condicione si primodicto Nijcholao 

de premissis aliquid via juris imposterum evincetur aut #si# 

contrapignora ex quibus dicti census annuatim solvendi sunt dimittentur 

aut pro solucione eorundem resignarentur quod extunc dampna equaliter 

portabunt. Testes Uden et Jorden datum (dg: 2a) in crastino Viti. 

 

BP 1182 p 477r 03 do 16-06-1401. 

Voornoemde Johannes van der Moelen gewantsnijder en zijn vrouw Bertha dvw 

Gerardus Ketellere van Tiel kregen (1) een erfcijns van 40 schelling geld, 

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

uit een huis en erf van wijlen Johannes Noden, in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Gerardus van Engelen enerzijds en erfgoed van 

Gerardus van Muden anderzijds, welke cijns Katherina wv Gerardus Ketellere 

van Tiel gekocht34 had van Aleijdis wv Johannes Noden en haar dochter 

Katherina, (2) een erfcijns35 van 40 schelling voornoemd geld, die Petrus 

van Vucht zvw Petrus van Sente Thomaers met Sint-Jan-Baptist beurt, gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van het midden 

van de Vughterstraat voor het huis van Postel, tussen erfgoed van wijlen 

Petrus gnd Groet Leeuwe enerzijds en erfgoed van wijlen jkvr Elizabeth van 

Waderle anderzijds, welke cijns voornoemde Katherina wv Gerardus Ketellere 

van Tiel, tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt door wijlen voornoemde 

Gerardus, gekocht36 had van eerstgenoemde Petrus van Vucht, (3) een 

erfcijns37 van 4 pond voornoemd geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat 

richting de Vismarkt, tussen het Klein Begijnhof enerzijds en erfgoed van 

wijlen Petrus gnd Groet Leeuwe anderzijds, welke cijns voornoemde Katherina 

wv Gerardus Ketelere van Tiel, tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt 

door wijlen voornoemde Gerardus, gekocht38 had van Petrus gnd van Vucht zvw 

Petrus van Sente Thomaers, (4) een erfcijns van 5 pond voornoemd geld, met 

Pasen te betalen, gaande uit een beemd van Albertus zv Jordanus Aelbrechts 

soen van Best, gnd die Bakhuis Beemd, in Oirschot, in de herdgang van den 

Notelen, welke cijns voornoemde Katherina wv Gerardus Ketellere van Tiel 

gekocht39 had van voornoemde Albertus zv Jordanus Aelbrechts soen. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quadraginta solidorum 

monete solvendus hereditarie #mediatim# nativitatis Domini et mediatim 

nativitatis Johannis de et ex domo et area quondam Johannis Noden sita in 

Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Gerardi de Eng[e]len 

                         
34 Zie ← BP 1179 p 453r 04 di 25-06-1392, verkoop van deze erfcijns. 
35 Zie → BP 1182 p 478v 10 za 18-06-1401 (2) overdracht van de cijns van 40 

schelling. 
36 Zie ← BP 1179 p 155r 06 vr 10-05-1392, overdracht van de erfcijns. 
37 Zie → BP 1182 p 478v 10 za 18-06-1401 (1) overdracht van de cijns van 4 

pond. 
38 Zie ← BP 1179 p 155r 04 vr 10-05-1392, verkoop van deze erfcijns. 
39 Zie ← BP 1179 p 398v 06 do 29-08-1392, verkoop van deze erfcijns. 
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(?verbeterd uit: Engenlen) ex uno et inter hereditatem Gerardi de Muden 

ex alio quem censum Katherina #relicta# quondam Gerardi Ketellere de Tiel 

erga Aleijdem relictam quondam Johannis Noden et Katherinam eius filiam 

emendo acquisierat prout in litteris atque hereditarius census 

quadraginta solidorum dicte monete quem Petrus de Vucht filius quondam 

Petri van Sente Thomaers solvendum se habere dicebat hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste ex domo et area sita in Buscoducis in vico 

tendente a medio vici Vuchtensis ante domum de Postula inter hereditatem 

quondam Petri dicti Groet Leeuwe ex uno et inter hereditatem quondam 

domicelle Elizabeth de Waderle ex alio (dg: qu) et quem censum dicta 

Katherina relicta quondam Gerardi Ketellere de Tiel ad opus sui et ad 

opus liberorum a dicta Katherina et dicto quondam Gerardo pariter 

genitorum erga primodictum Petrum de Vucht emendo acquisierat prout in 

litteris necnon (dg: hereditarius) hereditarius census quatuor librarum 

dicte monete solvendus hereditarie purificationis ex domo et area sita in 

Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus forum piscium inter parvum 

beghinagium ex uno et inter hereditatem quondam Petri dicti Groet Leeuwe 

ex alio quem censum dicta Katherina relicta quondam (dg: Petri) Gerardi 
!Ketelere de Tiel ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa Katherina et 

dicto quondam Gerardo genitorum erga Petrum dictum de Vucht filium 

quondam Petri van Sente Thomaers emendo acquisierat prout in litteris 

atque hereditarius census quinque librarum dicte monete solvendus 

hereditarie pasche ex quodam prato Alberti filii Jordani Aelbrechts soen 

de Best dicto communiter die Bachuijs Beemt sito in parochia de !Best in 

pastoria van den Notellen quem censum dicta Katherina relicta quondam 

dicti Gerardi Ketellere de Tiel erga dictum Albertum filium Jordani 

Aelbrechts soen emendo acquisivit prout in litteris dictis Johanni (dg: 

#van der Moelen# tamquam marito legitimo dicte Berthe) et prefate Berthe 

sue uxori in partem cesserunt ut alter recognovit super quibus et jure 

promittens super omnia ratam servare cum condicione in alio contractu 

signato etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 477r 04 do 16-06-1401. 

Zibertus van Hoculem, Bernardus zvw Godefridus Sceijvel, Arnoldus Hake, 

Johannes Broet en Mechtildis wv Henricus Aben van Boxtel beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 100 Engelse nobel met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1401; 14+31+31+30+1 = 107 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Zibertus de Hoculem Bernardus filius quondam Godefridi Sceijvel (dg: Joh) 

Arnoldus Hake Johannes Broet #et# Mechtildis relicta quondam Henrici Aben 

de Boxtel promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus #etc# 

centum Engels nobel ad Remigii proxime fururum persolvendos sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 477r 05 do 16-06-1401. 

Walterus zvw Godefridus Gobelen verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

b-erfcijns van 4 pond zodanig geld als ten tijde van de betaling op de 

beurs gaat, met Sint-Andreas-Apostel te betalen, gaande uit een erfgoed dat 

aan Walterus zvw Jordanus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde 

vader Jordanus en na overlijden van zijn moeder Maria gnd Meijnne aan hem 

kan komen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Gerardus van 

Cuke in het oosten enerzijds en kv Godefridus gnd Gobelens in het westen 

anderzijds, welke cijns eerstgenoemde Walterus zvw Godefridus Gobelen 

gekocht had van Walterus Jordens soen. 

 

Walterus filius quondam Godefridi Gobelen hereditarium censum quatuor 

librarum talis pecunie prout anno quolibet termino solucionis huiusmodi 

in bursam! communiter currentis solvendum anno quolibet in festo Andree 

apostoli !ex et de hereditate (dg: -ibus) que Waltero filio (dg: Jordani) 

quondam Jordani de morte dicti quondam Jordani sui patris ante jure 

successionis hereditarie (dg: sunt) #est# advoluta et post mortem Marie 
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dicte Meijnne sue matris postmodum hereditarie de[vol]vere potest sita in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout (dg: quem censum) inter 

hereditatem Gerardi de Cuke versus oriens et inter hereditatem (dg: G) 

liberorum Godefridi dicti Gobelens versus occidens quem censum (dg: 

dictus Walte) primodictus Walterus filius quondam Godefridi Gobelen erga 

Walterum Jordens soen emendo acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. !Uden et 

Coptiten datum supra. 

 

1182 p.478v. 

 in crastino Viti: donderdag 16-06-1401. 

 sabbato post Viti: zaterdag 18-06-1401. 

 

BP 1182 p 478v 01 do 16-06-1401. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Andreas Mathijs soen een stuk land, 

ongeveer 39 roeden groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op Heze 

Acker, tussen Ghibo gnd Woijten soen enerzijds en voornoemde Andreas 

Mathijs soen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Beke 

en met het andere eind aan voornoemde Henricus van Zulikem. Voornoemde 

Henricus en zijn zoon Rodolphus beloofden lasten af te handelen. 

 

Henricus de Zulikem peciam terre XXXIX virgatas dictas buenre roeden vel 

circiter continentem sito! in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum op Heze Acker inter hereditatem Ghibonis dicti Woijten soen ex uno 

et inter hereditatem Andree Mathijs soen ex alio tendentem cum uno fine 

ad locum dictum die Beke et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici 

de Zulikem prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Andree Mathijs soen promittentes (dg: super omnia) #et cum eo Rodolphus 

eius filius super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere. 

Testes. 

 

BP 1182 p 478v 02 do 16-06-1401. 

Albertus zvw Albertus van den Placke verkocht aan Theodericus Rover nzvw 

Theodericus Rover Bernts soen alle goederen40, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders en alle goederen die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn broers en zusters, gelegen onder Gestel bij Herlaer. 

 

Albertus filius quondam Alberti van den Placke omnia et singula bona sibi 

de morte suorum quondam parentum successione hereditarie advoluta atque 

#omnia et singula bona sibi# de morte quondam suorum fratrum et sororum 

jure successionis hereditarie advoluta quocumque locorum infra parochiam 

de Ghestel prope Herlaer consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico Rover filio naturali quondam Theoderici Rover Bernts 

soen promittens super habita et habenda warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum in crastino Viti. 

 

BP 1182 p 478v 03 do 16-06-1401. 

Johannes van den Placke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Placke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 478v 04 do 16-06-1401. 

Gerardus Heijsen soen van Straten ev Jutta dvw Ghibo die Cuper verkocht aan 

Willelmus van Casselaer een erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Oirschot, 

die voornoemde Gerardus met Lichtmis onder Oirschot in het huis van 

voornoemde Gerardus beurt, gaande uit (1) het deel in (1a) een kamp lands, 

gnd des Cupers Hoeve, huis en tuin van wijlen voornoemde Ghibo, in 

                         
40 Zie ← BP 1182 p 476v 03 do 16-06-1401, overdracht van de goederen die aan 

Katherina dvw Albertus van den Placke gekomen waren. 
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Oirschot, ter plaatse gnd Vorsten Best, (1b) 8 lopen rogge erfpacht, die 

Sophia gnd Heijnsen moest leveren aan wijlen voornoemde Ghibo, welk deel 

aan hem gekomen was bij deling tussen hem en erfg vw voornoemde Ghibo, welk 

deel Gerardus die Cuper in pacht verkregen had van eerstgenoemde Gerardus 

Heijsen soen van Straten voor voornoemde pacht van 13 lopen rogge, (2) 1 

zesterzaad land van voornoemde Gerardus Cuper, in voornoemd kamp, gnd des 

Cupers Hoeve, welk zesterzaad voornoemde Gerardus die Cuper mede tot 

onderpand had gesteld voor de levering van de pacht van 13 lopen. 

 

Gerardus Heijsen soen de Straten maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris (dgh: here) filie quondam Ghibonis die Cuper 

hereditariam paccionem tredecim lopinorum siliginis iuste mensure de 

Oerscot quam dictus Gerardus solvendam habuit hereditarie purificationis 

et infra parochiam de Oerscot !infra domum ipsius Gerardi tradendam ex 

quadam parte que sibi in quodam campo terre dicto des Cupers Hoeve et 

domo et (dg: ad) orto (dg: atque in octo lopinis et qui campus terre 

domus et ortus predicti fuerant) #dicti quondam Ghibonis sitis in (dg: 

Best) parochia de Oerscot ad locum dictum Vorsten Best# atque (dg: 

hereditaria) octo lopinis siliginis hereditarie paccionis quos (dg: Fija) 

Sophia dicta Heijnsen dicto quondam Ghiboni solvere tenebatur #!et# in 

partem cessit mediante divisione hereditaria inter ipsum et heredes dicti 

quondam Ghibonis et quam partem predicti campi terre domus orti et octo 

lopinorum siliginis (dg: dictus Gerardus Heijsen soen deducet) Gerardus 

die Cuper erga (dg: prefat) primodictum Gerardum Heijsen soen de Straten 

ad pactum acquisivit scilicet pro dicta paccione tredecim lopinorum 

siliginis dicte mensure (dg: ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de 

Casselaer) atque ex sextariata terre (df: sita) dicti Gerardi Cuper sita 

in dicto campo des Cupers Hoeve vocato quam sextariatam terre dictus 

Gerardus die Cuper primodicto Gerardo pro solucione primodicte paccionis 

XIII lopinorum siliginis ad pignus imposuit et obligavit ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo de Casselaer promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Steenwech et Jorden 

datum in crastino Viti. 

 

BP 1182 p 478v 05 do 16-06-1401. 

Hermannus Robben soen ev Conegundis wettige svw Conrardus van Dodenweirde 

droeg over aan Jacobus uten Oesterwijc 31 Stramprooise gulden, geld van 

Gelre, aan wijlen voornoemde Conrardus beloofd41 door Petrus gnd Wolf zvw 

Henricus Wolf, welke 31 gulden nu aan hem behoren. De brief overhandigen 

aan Rutgherus den Wolf. 

 

Hermannus Robben soen tamquam maritus et tutor legitimus Conegundis sue 

uxoris sororis (dg: quondam) legitime quondam Conrardi de Dodenweirde 

XXXI aureos florenos communiter Stramproedsce gulden vocatos monete 

Gelrie boni auri et iusti ponderis seu aliud pagamentum promissos dicto 

quondam Conrardo a Petro dicto Wolf filio quondam Henrici Wolf prout in 

litteris et quos XXXI florenos nunc ad se spectare dicebat legitime 

supportavit Jacobo uten Oesterwijc cum litteris et jure. Testes datum 

supra. Tradetur littera Rutghero den Wolf. 

 

BP 1182 p 478v 06 do 16-06-1401. 

Voornoemde Hermannus Robben soen beloofde aan voornoemde Jacobus uten 

Oesterwijc 8 2/3 Engelse nobel, 1 Engelse nobel voor 3 Holland gulden 

gerekend, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande en de andere helft 

met Sint-Jan over een jaar. De brief overhandigen aan Rutgerus den Wolf. 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia dicto Jacobo novem Engelsce nobel 

tercia parte minus unius Engelsce nobel (dg: seu valorem mediatim) seu 

                         
41 Zie ← BP 1181 p 442v 08 do 03-07-1399, belofte op 18-04-1400 31 

Stramprooise gulden te betalen. 
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uno Engelsche nobel pro III Hollant gulden computato mediatim Domini 

proxime futuro et mediatim a festo nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Et tradetur littera Rutgero 

den Wolf. 

 

BP 1182 p 478v 07 do 16-06-1401. 

Arnoldus zvw Andreas van Grotel beloofde, onder verband van alle goederen 

die voornoemde Arnoldus met zijn vrouw Jutta verworven heeft, aan zijn zoon 

hr Henricus priester, tbv hem en Andreas en Margareta, kv voornoemde 

Arnoldus, 300 oude schilden na maning te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Andree de Grotel promisit sub (dg: omnia) 

#obligatione omnium bonorum que dictus Arnoldus (dg: stante integro 

thoro) cum Jutta sua uxore acquisivit# domino Henrico presbitro suo filio 

ad opus sui et ad opus Andree et Margarete liberorum eiusdem Arnoldi CCC 

aude scilde ad monitionem eorum persolvendos. Testes (dg: Jorde) Bruheze 

et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 478v 08 do 16-06-1401. 

Johannes Henrics soen alias gnd Weijndelmoeden soen beloofde aan Andreas 

van Audrigem gedurende de komende 26 jaar elk jaar met Pasen ½ Engelse 

nobel te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Henrics soen alias dictus Weijndelmoeden soen promisit super 

omnia habita et habenda Andree de Audrigem et (dg: Mar Zoete relicte 

quondam hereditarium) quod ipse dictus Johannes dabit et exsolvet dicto 

Andree de Augrigem ad spacium viginti sex annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem dimidium aureum denarium communiter Engels nobel 

vocatum seu valorem (dg: nativitatis Domini) in festo pasche et deinceps 

anno quolibet dictorum XXVI annorum. 

 

BP 1182 p 478v 09 do 16-06-1401. 

Voornoemde Johannes Henrics soen alias gnd Weijndelmoeden beloofde zoals 

hierboven aan voornoemde Andreas tbv Zoeta wv Wellinus Scilders {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes Henrics soen alias dictus Weijnd[elmoeden] promisit ut 

immediate #dicto Andree ad opus# supra Zoete relicte quondam Wellini 

Scilders totum ut supra etc. 

 

BP 1182 p 478v 10 za 18-06-1401. 

Johannes gnd van der Moelen gewantsnijder en zijn vrouw Bertha dvw Gerardus 

Ketellere van Tiel droegen over aan Gerardus van den Kerchove, tbv kvw 

Gerardus die Abt, (1) een erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Vughterstraat richting de Vismarkt, tussen het Klein Begijnhof 

enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Groet Leeuwe anderzijds, welke cijns 

Katherina wv voornoemde Gerardus Ketellere van Tiel, tbv haar en haar 

kinderen bij haar verwekt door wijlen voornoemde Gerardus, gekocht had van 

Petrus van Vucht zvw Petrus gnd van Sente Thomaers, (2) een erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld, die voornoemde Petrus van Vucht zvw Petrus van 

Sente Thomaers met Sint-Jan-Baptist beurde, gaande uit een huis en erf, in 

Den Bosch, in een straat die loopt vanaf het midden van de Vughterstraat 

voor het huis van Postel, tussen erfgoed van wijlen Petrus gnd Groet Leeuwe 

enerzijds en erfgoed van wijlen jkvr Elizabeth van Waderle anderzijds, 

welke cijns van 40 schelling voornoemde Katherina wv Gerardus Ketellere van 

Tiel, tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt door wijlen voornoemde 

Gerardus, gekocht had van voornoemde Petrus van Vucht zvw Petrus van Sente 

Thomaers, en welke cijns van 4 pond en cijns van 40 schelling aan 

voornoemde Bertha gekomen waren na overlijden van haar ouders en aan 
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voornoemde Johannes en zijn vrouw Bertha gekomen waren na erfdeling42 tussen 

hen en medeërfgenamen van voornoemde Bertha. 

 

Johannes dictus van der Moelen pannicida maritus (dg: et tutor) legitimus 

ut dicebat Berthe sue uxoris filie quondam Gerardi Ketellere de Tiel #et 

dicta Bertha eius uxor cum eodem tamquam cum suo tutore# hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

domo et area sita in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus forum 

piscium inter parvum beghinagium ex uno et inter hereditatem quondam 

Petri Groet Leeuwe ex alio quem censum Katherina relicta quondam Gerardi 

Ketellere de Tiel predicti ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa 

Katherina et dicto quondam Gerardo genitorum erga Petrum de Vucht filium 

quondam Petri dicti van Sente Thomaers emendo acquisierat prout in 

litteris atque hereditarium censum quadraginta solidorum dicte monete 

quem (dg: Petrus) dictus Petrus de Vucht filius quondam Petri van Sente 

Thomaers solvendum se habere dicebat hereditarie nativitatis (dg: Domini) 

beati Johannis baptiste ex domo et area sita in Busco in vico tendente a 

medio vici Vuchtensis ante domum de Postula inter hereditatem quondam 

Petri dicti Groet Leeuwe ex uno et inter hereditatem quondam domicelle 

Elizabeth de Waderle ex alio quem censum quadraginta solidorum iamdictum 

dicta (dg: quondam) Katherina relicta quondam Gerardi Ketellere de Tiel 

predicti (dg: erga prefatum Petrum de Vucht filium quondam Petri van 

Sente Thomaers) ad opus sui et ad opus liberorum a dicta Katherina et 

dicto quondam Gerardo pariter genitorum erga prefatum (dg: Gerardi filium 

d) Petrum de Vucht filium quondam Petri van Sente Thomaers emendo 

acquisierat prout in aliis litteris et (dg: quos) qui censu quatuor 

librarum et (dg: qui) census quadraginta solidorum dicte monete prefate 

Berthe de morte dictorum suorum quondam parentum jure successionis 

hereditarie advoluti #sunt# et ipsis Johanni tamquam marito legitimo 

dicte Berthe atque eidem prefate Berthe sue uxori mediante quadam 

divisione inter ipsos et dicte Berthe in hoc coheredes in partem (dg: 

cessos esse dicebat si) cesserunt prout in litteris (dg: dicebant 

contineri) #quas vidimus# hereditarie supportaverunt Gerardo van den 

Kerchove ad opus liberorum quondam Gerardi die Abt cum litteris et (dg: 

jure) aliis et jure promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicte quondam 

Katherine et quorumcumque heredum dicte Katherine deponere. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum sabbato post Viti. 

 

1182 p.479r. 

 sabbato post Viti: zaterdag 18-06-1401. 

 

BP 1182 p 479r 01 za 18-06-1401. 

Bela wv Rijcoldus Heijnen soen van Os en Henricus en Gertrudis, kv 

voornoemde Bela en wijlen Rijcoldus, verkochten aan Albertus zvw Albertus 

Ketellere van Os een (nieuwe) erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad, in Oss, binnen de 

landweer van Oss, tussen kvw Albertus smid enerzijds en kvw Hermannus gnd 

Tefelman anderzijds, reeds belast met 18 penning gemeen geld, (2) 8 hont 

land, in Oss, ter plaatse gnd op den Brant, tussen Arnoldus Mersman zvw 

Arnoldus Mersman de oudere enerzijds en Johannes Heijnen soen anderzijds, 

(3) 1 morgen land, in Tefelen, tussen Petrus van Eijcke enerzijds en 

Johannes Heijnen soen anderzijds, (4) 3 lopen roggeland, in Oss, ter 

plaatse gnd op Dorselaer, tussen Ghibo gnd Baudewijns enerzijds en erfgoed 

van wijlen Zeijnsa wv Robbertus van Os anderzijds. 

 

Bela relicta quondam Rijcoldi Heijnen soen de Os Henricus et Gertrudis 

(dg: eius) liberi dictorum Bele et quondam Rijcoldi cum tutore 

                         
42 Zie ← BP 1182 p 477r 03 do 16-06-1401 (3+2) deling van de cijns van 4 

pond en de cijns van 40 schelling. 
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hereditarie vendiderunt Alberto filio quondam Alberti (dg: Kersmaker) 

Ketellere de Os hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam domistadio (dg: de) sito in parochia de Os infra munimen de Os 

inter hereditatem liberorum quondam Alberti fabri ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Hermanni dicti Tefelman ex alio item ex 

octo hont terre sitis in dicta parochia de Os ad locum dictum !dictum op 

den Brant inter hereditatem (dg: quondam) Arnoldi Mersman filii quondam 

Arnoldi Mersman senioris ex uno et inter hereditatem Johannis Heijnen 

soen ex alio item ex uno iugere terre sito in parochia de Tefelen inter 

hereditatem Petri de Eijcke ex uno et inter hereditatem Johannis Heijnen 

soen ex alio item ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia 

de Os ad locum dictum op (dg: s) Dorselaer inter hereditatem Ghibonis 

dicti Baudewijns ex uno et inter hereditatem quondam Zeijnse relicte 

quondam Robberti de Os ex alio ut dicebat promittens cum tutore super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XVIII 

denariis communis pagamenti ex !domistadio (dg: prius) de jure solvendis 

et sufficientem facere. Testes Goess et Coptiten datum sabbato post Viti. 

 

BP 1182 p 479r 02 za 18-06-1401. 

Johannes zvw mr Wolphardus van Ghiessen, Nijcholaus van Baerle, zijn zuster 

Jutta, Henricus zvw Hermannus Scuijwinc ev Katherina dvw Johannes Wonder, 

Johannes zvw Theodericus zvw Franco van Orthen en mr Arnoldus Buc 

chirurgijn droegen over aan jkvr Heijlwigis wv Rijcoldus gnd Borchgreve (1) 

hun deel in een erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit de helft van een kamp gnd die Groet Camp, in Meerwijc, tussen kvw 

Godescalcus van Sporct enerzijds en erfgoed gnd die Groet Gheer anderzijds, 

met een eind strekkend aan de dijk gnd zegedijk, welke cijns wijlen 

voornoemde Rijcoldus Borchgreve gekocht had van hr Hermannus Loze kanunnik 

van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, (2) hun deel in een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Thomas 

gnd Noedaerts soen van Veritsel met Lichtmis moet leveren aan broeder 

Johannes zvw Gerardus van Dueren kloosterling van het klooster van de 

predikheren in Den Bosch, zijn zuster Aleijdis en zijn broer Ghiselbertus, 

gaande uit goederen gnd te Veretsel, die waren van wijlen Ghisbertus gnd 

Zorgen, ter plaatse gnd Veritsel, welke pacht van ½ mud wijlen voornoemde 

Rijcoldus Borchgreve gekocht had van voornoemde broeder Johannes zvw 

Gerardys van Duren. Voornoemde Johannes zvw Theodericus zvw Franco van 

Orthen beloofde dat zijn zuster Hilla, zodra ze meerderjarig is, afstand 

zal doen. Voornoemde mr Arnoldus Buc beloofde dat zijn broer Albertus, 

zodra zij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Johannes filius quondam magistri Wolphardi de Ghiessen Nijcholaus de 

Baerle et Jutta eius soror cum tutore Henricus filius quondam Hermanni 

Scuijwinc maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Johannis Wonder Johannes filius quondam Theoderici filii quondam 

Franconis de Orthen et magister Arnoldus Buc cijrurgicus (dg: me) totam 

partem et omne jus ad ipsos spectantes in hereditario censu quatuor 

librarum monete solvendo hereditarie nativitatis (dg: D) beati Johannis 

[ex] medietate cuiusdam campi dicti die (dg: Groet Camp Groet Gheer) 

Groet Camp siti in jurisdictione domini de Meerwijc inter hereditatem 

liberorum quondam (dg: Gid) Godescalci de Sporct ex uno et inter 

hereditatem dictam die Groet Gheer ex alio tendentis cum uno fine ad 

aggerem dictum zegedijk quem censum quatuor librarum (dg: dictus) 

Rijcoldus quondam dictus Borchgreve erga dominum (dg: Rijcoldum) 

Hermannum Loze canonicum ecclesie sancti Johannis ewangeliste in 

Buscoducis emendo acquisierat prout in litteris atque (dg: medietatem ad) 

totam partem et omne jus ad se spectantes in hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Buscoducis solvenda hereditarie purificationis 

et ad Buscumducis tradenda et deliberanda ex hereditaria paccione duorum 
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modiorum siliginis mensure predicte quam Thomas dictus Noedaerts soen de 

Veritsel (dg: solvendam) solvere tenetur fratri Johanni filio quondam 

Gerardi de Dueren conventuali conventus fratrum predicatorum in Busco 

Aleijdi sue sorori et Ghiselberto suo fratri hereditarie termino 

solucionis predicto ex bonis dictis te Veretsel que fuerant quondam 

Ghisberti dicti Zorgen sitis ad locum dictum Veritsel quam paccionem 

dimidii modii siliginis dictus quondam Rijcoldus Borchgreve erga dictum 

fratrem Johannem filium quondam (dg: Ji) Gerardi de (dg: Dueren) Du[r]en 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt domicelle 

Heijlwigi relicte dicti quondam Rijcoldi Borchgreve cum litteris et jure 

promittentes cum tutore [?in]divisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super 

omnia habita et habenda dictus Johannes filius quondam Theoderici filii 

quondam Franconis de Orthen quod ipse Hillam suam sororem quamcito ad 

annos sue pubertatis pervenerit super dictis censu et paccione et jure ad 

opus dicte domicelle Heijlwigis (dg: facient) faciet renunciare promisit 

insuper dictus magister Arnoldus Buc super habita et habenda quod ipse 

Albertum suum fratrem quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit super 

dictis censu et paccione (dg: ad) et jure ad opus dicte domicelle 

Heijlwigis faciet renunciare. Testes Bruheze et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 479r 03 za 18-06-1401. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten zvw Jacobus Coptijt droeg over aan 

Danijel Roesmont 20 pond jaarlijkse rente, geld dat ten tijde van de 

betaling in Den Bosch op de beurs gangbaar is, die hr Willelmus van de 

Bosch ridder voor de tot dankbaarheid stemmende en welkome gedienstigheden 

aan hem door voornoemde Jacobus Coptijt op verschillende plaatsen bewezen, 

aan voornoemde Jacobus Coptijt heeft opgedragen, met Maria-Geboorte te 

betalen, uit erfelijke goederen van voornoemde hr Willelmus, die in zijn 

testament niet belast waren, van welke 20 pond voornoemde Jacobus de vazal 

moest zijn van voornoemde hr Willelmus, aan wie voornoemde hr Willelmus de 

manschap van die 20 pond rente gebracht had om over te brengen(?). 

Eerstgenoemde Jacobus beloofde voornoemde Danijel in voornmoemde 20 pond te 

vesten voor hof en heer, van wie deze 20 pond in leen afhangen. Ghisbertus 

zvw voornoemde Willelmus Coptiten deed afstand. Eerstgenoemde  

Jacobus verklaarde deze 20 pond aan voornoemde Danijel overgedragen te 

hebben voor een som gelds43, die eerstgenoemde Jacobus verschuldigd was aan 

voornoemde Danijel als ontvanger van de stad Den Bosch wegens verschillende 

assisen. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten filii quondam Jacobi 

Coptijt viginti libras annui et (dg: here) perpetui redditus monete pro 

tempore solucionis huiusmodi redditus annui in Buscoducis ad bursam 

communiter currentis (dg: tradendas et solvendas singulis annis in festo 

nativitatis in beate Marie virginis gloriose de universis et singulis 

hereditariis bonis domini) quas dominus Willelmus de Buscho miles pro 

gratis obsequiis et acceptis ipsi a dicto Jacobo Coptijt multipharie 

factis et impensis prenominato Jacobo Coptijt contulit et tradidit et 

assignavit tradendas et solvendas Jacobo Coptijt supradicto singulis 

annis in festo nativitatis beate Marie virginis gloriose de universis et 

singulis hereditariis bonis prefati domini Willelmi in ipsius testamento 

non obligatis ubicumque locorum situatis et de quibus viginti libris 

redditus antedicti prefatus Jacobus feudalis (dg: su) esse debetur seu 

vasallus domini Willelmi supradicti seu ?ter illius ad quem (dg: d) idem 

dominus Willelmus homagium dictum conventualiter die manscap prefatarum 

viginti librarum dicti redditus duxit transferendum prout in litteris et 

quas viginti libras hereditarii redditus primodictus Jacobus nunc ad se 

                         
43 Zie ← BP 1182 p 474v 01 do 16-06-1401, overdracht van een erfcijns van 25 

pond voor een som gelds, die Jacobus Coptiten verschuldigd was aan Gerardus 

Monic ontvanger van de stad Den Bosch wegens verschillende assisen. 
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spectare dicebat hereditarie supportavit Danijeli Roesmont cum litteris 

et jure promittens super omnia habita et habenda ratam et obligationem ex 

parte sui deponere (dg: et) promisit insuper (dg: d) primodictus Jacobus 

super habita et habenda quod ipse (dg: dictas d g) dictum Danijelem #in 

dictis XX libris hereditarii redditus# ad r[eque]stam eiusdem Danijelis 

(dg: in) coram domino et curia a quibus dicte viginti libre hereditarii 

redditus dependent in feodum imponet instituet et heredabit prout (dg: 

dicto Danijeli ratum ff erit [et] firmum et prout hoc dicto Danijeli et) 

illi qui super hoc de jure fuerint sententiatores judicabunt id dicto 

Danijeli ratum fore et firmum. Quo facto Ghisbertus filius dicti quondam 

Willelmi Coptiten super dictis XX libris hereditarii (dg: ce) redditus et 

jure ad opus dicti Danijelis renunciavit promittens super omnia ratam 

servare insuper primodictus Jacobus palam recognovit se dicto Danijeli 

supportasse pro quadam pecunie (dg: pe) summa quam (dg: d) primodictus 

Jacobus debebat dicto Danijeli #tamquam receptori oppidi de Buscoducis# 

occacione quorundam (dg: assisce) assisiorum oppidi de Buscoducis 

debebat. Testes datum supra. 

 

1182 p.480v. 

 secunda post Viti: maandag 20-06-1401. 

 tercia post Viti: dinsdag 21-06-1401. 

 in vigilia beatorum Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1401. 

 tercia ante festum nativitatis Johannis: dinsdag 21-06-1401. 

 

BP 1182 p 480v 01 ma 20-06-1401. 

Johannes Scrage maande 3 achterstallige jaren van de helft van een erfcijns 

van 20 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, welke helft voornoemde Johannes Scrage verworven had van Hubertus 

zvw mr Hubertus van Harwinen, welke cijns Elizabeth wv mr Hubertus van 

Harwinen, tbv haar zoon Hubertus {niet afgewerkt contract}. 

 

#quem censum Elizabeth relicta quondam magistri Huberti de Harwinen (dg: 

erga) ad opus Huberti sui filii erga# 

Johannes Scrage medietatem hereditarii census XX librarum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis quam medietatem dicti 

census dictus Johannes Scrage erga Hubertum filium quondam magistri 

Huberti (dg: erga) de Harwinen prout in litteris monuit de 3 annis. 

 

BP 1182 p 480v 02 ma 20-06-1401. 

Walterus Delijen soen: de helft {niet afgewerkt contract}. 

 

Walterus Delijen soen medietatem. 

 

BP 1182 p 480v 03 ma 20-06-1401. 

Johannes Scrage maande 3 achterstallige jaren van een erfcijns van 20 pond 

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

welke cijns Elizabeth wv mr Hubertus van Harwinen, tbv haar zoon Hubertus, 

gekocht had van de broers Ghisbertus, Henricus en Machelinus, kvw 

Machelinus van Utrecht, en welke helft voornoemde Johannes Scrage verworven 

had van Hubertus zvw voornoemde mr Hubertus van Horwinen. 

 

Johannes Scrage medietatem hereditarii census XX librarum monete solvendi 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis quem censum Elizabeth 

relicta quondam magistri Huberti de Harwinen ad opus Huberti sui filii 

erga Ghisbertum Henricum Machelin[um] fratres liberos quondam Machelini 

de Traiecto Inferiori emendo acquisierat et quam medietatem dictus 

Johannes Scrage erga Hubertum filium dicti quondam magistri Huberti de 

Horwinen acquisierat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Bruheze 

et Neijnsel datum secunda post (dg: Marcelli) Viti. 
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BP 1182 p 480v 04 ma 20-06-1401. 

Walterus Delijen soen maande 3 achterstallige jaren van de helft van 

voornoemde cijns, welke helft aan hem was verkocht door voornoemde Hubertus 

zvw mr Hubertus van Horwinen. 

 

Walterus Delijen soen medietatem dicti census venditam dicto Waltero ab 

Huberto filio quondam magistri Huberti de Horwinen prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 480v 05 ma 20-06-1401. 

Wautgherus van Boert snijder beloofde aan zijn broer Arnoldus 200 oude 

Franse schilden na maning te betalen. 

 

Wautgherus de Boert sartor promisit super omnia Arnoldo suo fratri 

ducentos aude scilde Francie ad eius monitionem persolvendos. Testes 

Jorden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 480v 06 ma 20-06-1401. 

Voornoemde !Johannes machtigde zijn voornoemde broer Arnoldus zijn cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Dictus !Johannes dedit dicto Arnoldo suo fratri potestatem monendi suos 

census redditus et pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur a 

personis quibuscumque usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 480v 07 di 21-06-1401. 

Johannes en Wedigo, kvw Bartholomeus gnd Meeus Wedigen, beloofden aan 

Henricus van den Smedebroec zvw Ghisbertus 23 Gentse nobel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes et Wedigo liberi quondam Bartholomei dicti Meeus Wedigen 

promiserunt indivisi super omnia Henrico van den Smedebroec filio quondam 

Ghisberti (dg: XX II) XXIII Gentsche nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Bruheze et Coptijt datum 

tercia post Viti. 

 

BP 1182 p 480v 08 di 21-06-1401. 

Hermannus Riemsleger en Gerardus die Wael zvw Ghibo Wael beloofden aan 

voornoemde Henricus 23 Gentse nobel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Hermannus Riemsleger et Gerardus die Wael filius quondam Ghibonis Wael 

promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico XXIII Gentsche nobel vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 480v 09 di 21-06-1401. 

Johannes Loze zvw Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen machtigde zijn broers 

Bartholomeus en Wedigo, kvw voornoemde Bartholomeus, zijn renten, cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen en voor hem te pleiten. 

 

Johannes Loze filius quondam Bartholomei dicti Meeus Wedigen soen dedit 

et contulit Bartholomeo et Wedigoni suis fratribus liberis dicti quondam 

Bartholomei #seu eorum alteri# potestatem monendi suos redditus census et 

pacciones et credita quecumque que sibi debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque et pro eo placitandi usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 480v 10 di 28-06-1401. 

Gerardus Heerken ev Elizabeth dvw Gerardus nzvw Bodo van Tiela droeg over 

aan Johannes Groet van Herlaer en Johannes Vijnninc, tbv de broederschap 

van priesters en klerken in de kerk van Den Bosch, een erfpacht van ½ mud 
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rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de 

helft van 3 stukjes land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, (1) 

tussen Willelmus Wambuijs enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) 

tussen Johannes zv Weijndelmoedis enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, (3) tussen voornoemde Johannes zv Weijndelmoedis enerzijds en 

Arnoldus Lanen soen anderzijds, welke pacht voornoemde Gerardus nzvw Bodo 

van Tiela gekocht had van Heijlwigis ndvw Henricus van Avenioen, en welke 

pacht nu aan hem behoort. 

 

Gerardus Heerken maritus et tutore legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Gerardi filii naturalis quondam Bodonis de Tiela hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate trium particularum 

terre sitarum in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde quarum 

una inter hereditatem Willelmi Wambuijs ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio et altera inter hereditatem Johannis filii Weijndelmoedis 

ex uno et inter communitatem ibidem ex alio atque tercia inter 

hereditatem dicti Johannis filii Weijndelmoedis ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Lanen soen ex alio sunt situate quam paccionem dictus 

Gerardus filius naturalis quondam Bodonis de Tiela erga !erga Heijlwigem 

filiam naturalem quondam Henrici de Avenioen emendo acquisierat prout in 

litteris et quam nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Johanni Groet de Herlaer et Johanni Vijnninc ad opus confraternitatis 

presbitrorum et clericorum in ecclesia de Busco cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Coptiten datum in vigilia beatorum Pe Pau. 

 

BP 1182 p 480v 11 di 21-06-1401. 

Hermannus Riemsleger en Gerardus die Wael zvw Ghibo Wael beloofden aan 

Henricus van den Bruggen van Helmont verwer 40 Gentse nobel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Hermannus Riemsleger et Gerardus die Wael filius quondam Ghibonis Wael 

promiserunt indivisi super omnia Henrico van den Bruggen de Helmont 

tinctori XL Gentsche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Bruheze et Neijnsel datum tercia ante festum 

nativitatis Johannis. 

 

1182 p.481r. 

 tercia ante festum nativitatis Johannis: dinsdag 21-06-1401. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 

BP 1182 p 481r 01 di 21-06-1401. 

Hermannus Riemsleger en Gerardus die Wael zvw Ghibo beloofden aan Hilla wv 

Walterus Penninc 17½ Gentse nobel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Hermannus Riemsleger et Gerardus die Wael filius quondam Ghibonis 

promiserunt indivisi super omnia Hille relicte quondam Walteri Penninc 

XVII et dimidium Gentsche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Bruheze et Neijnsel datum tercia (dg: post) 

ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 481r 02 di 21-06-1401. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Gerardus 40 Gentse nobel na 

maning te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia habita et habenda dicto Gerardo XL 

Gentsche nobel vel valorem ad monitionem persolvendos. 

 

BP 1182 p 481r 03 di 21-06-1401. 

Voornoemde Hermannus wilde dat al zijn brieven, die hij in de kamer heeft, 
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aan voornoemde Gerardus worden gegeven. 

 

Placet dicto Hermanno quod omnes littere sue quas habet in camera dentur 

dicto Gerardo. 

 

BP 1182 p 481r 04 di 21-06-1401. 

Hermannus Riemsleger en Geradus die Wael zvw Ghibo Wael beloofden aan 

Marselius Broc 15 Gentse nobel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Hermannus Riemsleger et Geradus die Wael filius quondam Ghibonis Wael 

promiserunt indivisi super omnia Marselio Broc XV Gentsche nobel vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 481r 05 di 21-06-1401. 

Johannes Loze zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen beloofde aan Ghibo 

Kesselman de jongere 88 Gentse nobel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes Loze filius quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen promisit 

super omnia Ghiboni Kesselman juniori octoginta octo Gentsche nobel seu 

valorem in auro ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 481r 06 di 21-06-1401. 

Henricus Riemsleger, zijn zoon Hermannus en Mathijas Rademakers schoenmaker 

beloofden aan Gerardus Wael zvw Ghibo Wael 36 Gentse nobel na maning te 

betalen. 

 

Henricus Riemsleger Hermannus eius #filius# et Mathijas Rademakers sutor 

promiserunt indivisi super omnia #habita et habenda# Gerardo Wael filio 

quondam Ghibonis Wael XXX-(dg: IIII)-#VI# Gentsche nobel seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 481r 07 di 21-06-1401. 

Voornoemde Hermannus beloofde zijn voornoemde vader Henricus en voornoemde 

Mathijas schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Dictus Hermannus promisit super (dg: omnia) habita et habenda dictos 

Henricum suum patrem et Mathijam indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 481r 08 di 21-06-1401. 

Johannes Berwout zvw Gerardus Berwout droeg over aan Hubertus Osman zvw 

Johannes gnd Alarts soen een b-erfcijns44 van 40 schelling, die voornoemde 

Hubertus Osman beloofd45 had met Pasen aan voornoemde Johannes Berwout te 

betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Everardus van Lijt des 

Sceepmakers, nu aan voornoemde Hubertus behorend, in Den Bosch, over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van Jacobus Groij enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus van Deijle anderzijds. 

 

Johannes Berwout filius quondam Gerardi Berwout hereditarium censum XL 

solidorum monete quem Hubertus Osman filius quondam Johannis dicti Alarts 

soen promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Berwout hereditarie 

in festo pasche ex domo et area quondam Everardi de (dg: Lij) Lijt des 

Sceepmakers nunc ad dictum Hubertum spectante sita in Buscoducis ultra 

pontem bladi inter hereditatem Jacobi Groij (dg: -e) ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Deijle ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Huberto Osman cum litteris et jure promittens super 

                         
44 Zie → BP 1184 f 167r 03 vr 24-07-1405, overdracht van vruchtgebruik in de cijns. 
45 Zie ← BP 1181 p 344v 05 vr 04-04-1399, belofte van de cijns. 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte (dg: super) sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 481r 09 di 21-06-1401. 

Walterus van Oekel en Adrianus Mijcart zv Ghisbertus beloofden aan Henricus 

zvw Henricus die Hoessche 183 nieuwe Gelderse gulden, thans 10 Vlaamse 

plakken voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Sint-Maarten aanstaande 

te betalen. 

 

Walterus de Oekel et Adrianus Mijcart (dg: -s soen) filius Ghisberti 

promiserunt indivisi super omnia Henrico filio quondam Henrici die 

Hoessche centum et LXXXIII novos Gelre gulden tales scilicet quales pro 

presenti solvunt X Vleemsche placken (dg: seu valo) ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 481r 10 do 23-06-1401. 

Johannes zvw Henricus Roefs soen van Stiphout verkocht aan Sijmon zvw 

Arnoldus van Langel een (nieuwe) erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit (1) een huis en 

schuur met ondergronden en aangelegen tuin, in Stiphout, tussen Rodolphus 

Hals enerzijds en wijlen Henricus van der Braken anderzijds, (2) een stuk 

land, gnd Haec, 4 lopen rogge groot, in Stiphout, tussen wijlen voornoemde 

Henricus van der Braken enerzijds en wijlen Henricus van den Berghe 

anderzijds, (3) een stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd op het Roet, 

tussen Willelmus van den Loo van Lille enerzijds en Johannes van den Berghe 

van Stiphout anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici Roefs soen de Stiphout hereditarie 

vendidit Sijmoni filio quondam Arnoldi de Langel hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Stiphout tradendam ex domo horreo cum suis fundis et 

orto sibi adiacente sitis in parochia de Stiphout inter hereditatem 

Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem quondam Henrici van der Braken 

ex alio item ex pecia terre dicta Haec quatuor lopinos siliginis in 

semine capiente sita in dicta parochia inter hereditatem dicti quondam 

Henrici van der Braken ex uno et inter hereditatem quondam Henrici van 

den Berghe ex alio atque ex pecia terre (dg: di) sita in dicta parochia 

ad locum dictum opt Roet inter hereditatem Willelmi van den Loo de Lille 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den Berghe de Stiphout ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes Jorden 

et Coptiten datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 481r 11 di 28-06-1401. 

Mechtildis dvw Henricus zvw Jordanus van Oerscot waker?, door hen verwekt 

bij wijlen Petronella dvw Johannes Noppen, verkocht aan Johannes Vijnninc 

goudsmid, tbv de broederschap van de priesters en klerken van de H.Maagd-

Maria in de kerk van Den Bosch, een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd den 

Groten Acker, in Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, tussen Jacobus van 

Vrilichoven enerzijds en Henricus Engelen soen anderzijds, (2) een stuk 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, naast Henricus van Bijechten in 

het oosten, (3) een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, tussen 

Henricus Liben soen enerzijds en Arnoldus Mathijs soen anderzijds, (4) een 

beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, ter plaatse gnd in den Houwe, 

tussen Henricus Teije enerzijds en Bartolomeus gnd Meus zvw Johannes 

Rutghers soen anderzijds, welke erfgoederen waren van wijlen voornoemde 

Johannes Noppen en nu aan voornoemde verkoopster behoren, reeds belast met 

30 oude groten {p.482}. 
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Mechtildis filia quondam Henrici filii quondam Jordani de Oerscot 

suscitoris (dg: cum) ab eodem et quondam (dg: M Per) Petronelle! filia 

quondam Johannis Noppen pariter genita cum tutore hereditarie vendidit 

Johanni Vijnninc aurifabro ad opus confraternitatis presbitrorum et 

clericorum beate Marie virginis gloriose in parochiali ecclesia de Busco 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta den 

G[r]oten Acker sita in parochia de Bucstel ad locum (dg: Lij) dictum 

Lijemde inter hereditatem Jacobi de Vrilichoven ex uno et inter 

hereditatem Henrici Engelen soen ex alio item ex pecia terre sita in 

parochia et loco predictis iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem 

Henrici de Bijechten (dg: ex uno et) versus (dg: or) oriens item ex pecia 

terre sita in parochia et (verbeterd uit: d) loco predictis inter 

hereditatem Henrici Liben soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Mathijs soen ex alio item ex quodam (dg: b) prato [sito] in parochia et 

loco predictis in loco dicto in den Houwe inter hereditatem Henrici Teije 

ex uno et inter hereditatem Bartolomei dicti Meus filii quondam Johannis 

Rutghers soen !et que hereditates fuerant dicti quondam Johannis Noppen 

et que hereditates nunc spectant ad dictam venditricem promittens (dg: 

super) cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XXX grossis antiquis exinde prius solvendis 

 

1182 p.482v. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1401. 

 anno CCCC-mo primo index nona mensis junii die XXIX 

  pontificis Bonifacii noni anno suo XII: woensdag 29-06-1401. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 quarta ante nativitatis Johannis baptiste: woensdag 22-06-1401. 

 

BP 1182 p 482v 01 di 28-06-1401. 

et sufficientem facere. Testes Uden et Neijnsel datum in vigilia (dg: 

Pep) Pe Pau. 

 

BP 1182 p 482v 02 wo 29-06-1401. 

En zij kan terugkopen gedurende de 4 komende jaar met 40 Holland gulden, 

geld van wijlen graaf Willelmus, de pacht van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen, zoals voornoemde Johannes !en Johannes 

als propositi van de broederschap beloofden. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus Rover Boest, Gerardus 

Balijart, Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum (dg: fi) 

cum XL florenis Hollandie monete comitis quondam Willelmi seu valorem et 

cum paccione anni redempcionis et arrestadiis si que defecerint ut dicti! 

Johannes et Johannes tamquam propositi dicte confraternitatis 

recognoverunt et sub obligatione omnium bonorum dicte confraternitatis 

promiserunt ut in meliori forma. Actum in camera presentibus dictis 

scabinis Arnoldo Rover Boest Gerardo Balijart Arnoldo Hoernken et Johanne 

suo filio anno CCCC-mo primo index nona mensis junii die XXIX hora none 

pontificis Bonifacii noni anno suo XII. 

 

BP 1182 p 482v 03 do 23-06-1401. 

Petrus zvw Engbertus gnd Ludinc Dicbier verkocht aan Margareta wv 

Godefridus van Derentheren ¼ deel in 5 mud rogge 5 lopen rogge erfpacht, 

Bossche maat, welke pacht Walterus gnd Bexken Dicbier met ’s-Heren-

Besnijdenis in Den Bosch beurde, gaande uit een hoeve lands die was van 

voornoemde Walterus Bexken, in Beilver, welke hoeve Johannes gnd Meijer en 

Johannes gnd Petrus sone beteelden, en welke hoeve voornoemde Walterus 

Bexken had uitgegeven aan Henricus gnd Meister van Beilver en zijn broer 

Theodericus voor 40 schelling, 1 mud rogge jaarlijks en voornoemde 5 mud 5 

lopen rogge, en welk ¼ deel wijlen voornoemde Walterus Bexken in zijn 
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testament vermaakt had aan voornoemde Petrus. 

 

Petrus filius quondam Engberti dicti Ludinc Dicbier quartam partem ad se 

spectantem in quinque modiis siliginis et quinque lopinis siliginis 

mensure de Buscoducis hereditarie paccionis quam paccionem Walterus 

dictus Bexken Dicbier solvendam habuit hereditarie in festo 

circoncisionis Domini et in Busco tradendam ex manso terre qui fuerat 

ipsius Walteri Bexken sito in (dg: Be) Beilver et ex attinentiis ipsius 

mansi terre universis quem mansum terre cum eius attinentiis Johannes 

dictus Meijer et Johannes dictus Petrus sone colere consueverunt et quem 

(dg: ce) mansum cum suis attinentiis dictus Walterus Bexken dederat ad 

hereditarium pactum Henrico dicto Meister de Beilver et Theoderico fratri 

(dg: ...) ipsius Henrici scilicet pro quadraginta solidis et pro uno 

modio siliginis annuatim exinde prius solvendis atque pro dictis quinque 

modiis et quinque lopinis siliginis dicte hereditarie paccionis dicte 

mensure prout in litteris #quas vidimus# hereditarie (dg: s vendidit 

Margarete) et quam quartam partem dictus quondam Walterus Bexken 

legaverat in suo (dg: s) testamento antedicto Petro ut !i dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Mechtild) Margarete relicte quondam Godefridi 

de Derentheren supportavit !promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Jorden et Coptiten datum in vigilia 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 482v 04 do 23-06-1401. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 482v 05 wo 22-06-1401. 

Willelmus van Cassellaer verkocht aan Johannes van Ham een stuk weide gnd 

een geloect, in Woensel, ter plaatse gnd Vlochoven, tussen voornoemde 

Johannes van Ham enerzijds en kvw Willelmus Scoep anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan voornoemde Johannes 

van Ham, belast met 3 penning grondcijns. 

 

•. 

Willelmus de Cassellaer peciam (dg: terre) pascue dictam een geloect (dg: 

dci) sitam in parochia de Woensel ad locum dictum Vlochoven inter 

hereditatem Johannis de Ham ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

(dg: Will) Willelmi Scoep ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis de Ham prout 

ibidem sita est et ad dictum Willelmum pertinere dinoscitur ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto !dicto Johanni de Ham promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis (dg: pro) 

census domino fundi annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes 

Bruheze et Coptiten datum quarta ante nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1182 p 482v 06 wo 22-06-1401. 

Petrus zvw Petrus van Meijelsfoert en zijn schoonvader voornoemde Johannes 

van Ham beloofden aan Willelmus van Cassellaer 30½ nieuwe Gelderse gulden, 

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

gerekend, met Sint-Jan over een jaar te betalen. 

 

-. 

Petrus filius quondam Petri de Meijelsfoert et dictus Johannes de Ham 

eius socer promiserunt indivisi super omnia Willelmo de Cassellaer 

triginta et dimidium novos Gelre gulden scilicet IX botdragers vel X 

Vleemsch placken pro quolibet gulden comptutato a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 482v 07 wo 22-06-1401. 

Thomas zv Gerongius van Vucht droeg over aan Henricus van Orthen 2 morgen 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd Stevens Camp, tussen de dijk gnd den 

Gemeijnen Zegedijc enerzijds en Stephanus zvw Hermannus Scuijwinc 

anderzijds, aan hem verkocht door Hermannus Scut zvw Willelmus Luwe. 

 

-. 

Thomas filius Gerongii de Vucht duo jugera terre sita in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto Stevens Camp inter aggerem dictum den Gemeijnen 

(dg: Dijc) Zegedijc ex uno et inter hereditatem Stephani filii quondam 

Hermanni Scuijwinc ex alio prout huiusmodi duo jugera terre ibidem sita 

sunt vendita sibi ab Hermanno Scut filio quondam Willelmi Luwe prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico van Orthen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 482v 08 wo 22-06-1401. 

Heijmericus zvw Johannes Buc van Groot Lith verkocht aan Johannes van 

Gewanden een kamp, 19½ hont 22½ roeden groot, in Maren, ter plaatse gnd 

Hillen Hueve, tussen erfgoed gnd Colvers Hoeve enerzijds en erfgoed gnd 

Goessen Hoeve anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg gnd die 

Beemdt Steghe, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis Buc de Magno Lijt quendam campum (dg: 

terre) decem et novem !cum dimidio hont #et XXIIJ virgatas# terre 

continentem situm in parochia de Maren ad locum dictum Hillen Hueve inter 

hereditatem dictam Colvers Hoeve ex uno et inter hereditatem dictam 

Goessen Hoeve ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam dictam 

die Beemdt Steghe ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Gewanden 

promittens super omnia (dg: waran) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus dictis zegediken aqueductibus et 

fossatis infra terram sitis et ad premissa de jure spectantibus. Testes 

Bruheze et Coptiten datum quarta ante nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1182 p 482v 09 wo 22-06-1401. 

Egidius zvw Willelmus Stinen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius filius quondam Willelmi Stinen soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 482v 10 wo 22-06-1401. 

Jacobus zvw Arnoldus zv Theodericus van Groet Lijt verkocht aan Henricus 

van den Hoevel zvw Cristianus (1) 1 morgen land, in Groot Lith, ter plaatse 

gnd in Reijners Kijnder Hoeve, tussen Reijnerus Bernts soen enerzijds en 

Reijmboldus Dircs soen anderzijds, belast met 4 penning cijns aan het 

kapittel van de Sint-Lambertuskerk in Luik, en met 4½ voet maasdijk, in 

Groot Lith, ter plaatse gnd Voer die Hell Steghe, tussen de dijk van 

Rodolphus zvw Rodolphus van Tefelen en de dijk van Arnoldus van Scaephusen, 

(2) een stuk land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in des Ombesceijdens 

Camp, ter plaatse gnd die Lange Weijden, tussen Albertus gnd Buc van Lijt 

enerzijds en Johannes Uden soen van Tefelen anderzijds, dit stuk land 

belast met 3 oude groten aan het kapittel van de Sint-Lambertuskerk in Luik 

en met ¼ deel in 7 voet maasdijk, in Groot Lith, ter plaatse gnd in den 

Heemdijc; de morgen en het stuk land zijn belast met een erfcijns van 2 

oude schilden, die voornoemde Henricus van den Hoevel beurt uit deze morgen 

en stuk land en ook uit een hofstad van verkoper met gebouwen, en zijn 

verder belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Jacobus filius quondam Arnoldi filii Theoderici de Groet Lijt unum juger 

terre situm in parochia de Magno Lijt in loco dicto in Reijners Kijnder 

Hoeve inter hereditatem Reijneri Bernts soen ex uno et inter hereditatem 
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Reijmboldi Dircs soen ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia 

in loco dicto in des Ombesceijdens Camp ad locum dictum die Lange Weijden 

inter hereditatem Alberti dicti Buc de Lijt ex uno et inter hereditatem 

Johannis Uden soen de Tefelen ex alio prout ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico van den Hoevel filio quondam Cristiani 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

here) quatuor denariis census capitulo ecclesie sancti Lamberti 

Leodiensis ex dicto jugere terre atque tribus grossis antiquis dicto 

capitulo ecclesie sancti Lamberti Leodiensis annuatim ex (dg: -inde) 

dicta pecia terre annuatim de jure solvendis necnon hereditario censu 

duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

quem dictus Henricus van den Hoevel ex dictis jugere et pecia terre atque 

ex quodam domistadio dicti venditoris cum suis edificiis annuatim 

solvendum habet atque exceptis eciam quatuor et dimidio! pedatis aggeris 

Mose #ad dictum juger terre spectantibus# sitis in dicta parochia de 

Groet Lijt (dg: inter aggerem) ad locum dictum Voer die Hell Steghe inter 

aggerem Rodolphi filii quondam Rodolphi de Tefelen et inter aggerem 

Arnoldi de Scaephusen (dg: ad j) atque quarta parte (dg: septem pedatarum 

aggeris Mose) ad dictam peciam terre (dg: spectan) spectante (dg: sitarum 

in dicta parochia ad locum dictum in den Heemdijc inter aggerem Reijneri 

l) in septem pedatis aggeris Mose sitis in dicta parochia ad locum dictum 

in den (dg: Heembeemt) Heemdijc atque exceptis aggeribus dictis zegediken 

aqueductibus et fossatis infra terram sitis et ad dictas juger et peciam 

terre de jure spectantibus ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1182 p.483r. 

 quarta ante nativitatis Johannis baptiste: woensdag 22-06-1401. 

 

BP 1182 p 483r 01 wo 22-06-1401. 

Destijds had Jacobus zvw Arnoldus zv Theodericus verkocht aan Henricus van 

den Hoevel zvw Cristianus een erfcijns van 2 oude Franse schilden, met 

Sint-Maarten te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Groot Lith, ter 

plaatse gnd in Reijners Kijnder Hoeve, tussen Reijnerus Bernts soen 

enerzijds en Reijmboldus Dircs soen anderzijds, (2) een stuk land, in Groot 

Lith, ter plaatse gnd in des Ombesceijdens Camp, ter plaatse gnd die Lange 

Weijde, tussen Albertus Buc van Lijt enerzijds en Johannes Uden soen van 

Tefelen anderzijds, (3) een hofstad van voornoemde Jacobus zvw Arnoldus zv 

Theodericus, met gebouwen, waarin hij woont, aldaar, tussen Johannes van 

Tricht enerzijds en Johannes van Malsen anderzijds. Voornoemde Henricus van 

den Hoevel zvw Cristianus beloofde thans aan voornoemde Jacobus zvw 

Arnoldus voornoemde cijns niet meer te vragen op voornoemde hofstad en 

gebouwen, noch op andere goederen van voornoemde Jacobus zvw Arnoldus, 

totdat voornoemde morgen en stuk land, die voornoemde Henricus van den 

Hoevel thans kocht van voornoemde Jacobus, gerechtelijk worden uitgewonnen. 

 

Notum sit universis quod cum Jacobus filius quondam Arnoldi filii 

Theoderici hereditarie vendidisset Henrico van den Hoevel filio quondam 

Cristiani hereditarium censum duorum aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie boni auri et iusti 

ponderis hereditarie Martini hyemalis de et ex uno jugere terre sito in 

parochia de (dg: Groet Lijt) Magno Lijt in loco dicto in Reijners Kijnder 

Hoeve inter hereditatem Reijneri Bernts soen ex uno et inter hereditatem 

Reijmboldi Dircs soen ex alio atque de et ex pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto in des Ombesceijdens Camp ad locum dictum die 

Lange Weijde inter hereditatem Alberti Buc de Lijt ex uno et inter 

hereditatem Johannis Uden soen de Tefelen ex alio necnon de et ex 

domistadio dicti Jacobi filii quondam Arnoldi filii Theoderici cum suis 

edificiis in quibus ipse moratur sito ibidem inter hereditatem Johannis 

de Tricht ex uno et inter hereditatem Johannis de Malsen ex alio prout in 

litteris constititus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus 

van den Hoevel filius quondam Cristiani promisit super omnia dicto Jacobo 
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filio quondam Arnoldi quod ipse dictum censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum de cetero non petet neque 

monebit nec mediantibus predictis litteris jus assequetur quovis modo ad 

et supra dictum domistadium cum suis edificiis neque ad et supra alia 

bona dicti Jacobi filii quondam Arnoldi quoad usque dictum juger terre 

atque pecia terre predicte (dg: prefato Henrico) quod! juger terre et 

peciam terre predictas dictus Henricus van den Hoevel erga prefatum 

Jacobum coram scabinis infrascriptis emendo acquisivit via juris et 

sententia scabinorum in Busco evincentur. Testes Bruheze et Coptiten 

datum quarta (dg: post) ante nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1182 p 483r 02 wo 22-06-1401. 

Heijmericus zvw Johannes Buc van Lijt beloofde aan Martinus Berwout 11¾ 

Holland gulden, geld van graaf Willelmus, met Kerstmis aanstaande te 

betalen en 11¾ Holland gulden, voornoemd geld, met Kerstmis over een jaar. 

Ook zal hij de komende 2 jaar de maasdijken, zegedijken, waterlaten en 

sloten, behorend bij erfgoederen van voornoemde Martinus gelegen onder 

Kessel en Maren, voor de schouw onderhouden. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis Buc de Lijt promisit super omnia 

Martino Berwout duodecim florenos Hollandie monete Willelmi minus una 

quarta parte unius Hollant gulden #seu valorem# nativitatis Domini 

proxime futurum et XII florenos Hollandie dicte monete minus una quarta 

parte unius Hollant gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos et quod ipse omnes aggeres Mose aggeres 

zegediken aqueductus et fossata spectantes ad quascumque hereditates 

dicti Martini quocumque locorum infra parochias de Kessel et de Maren 

(dg: con) situatas coram circumspectione dicta scouwe laudabiliter in 

bona disposicione observabit et tenebit #duobus annis proxime futuris# 

sic quod supra dictas hereditates seu ad alia bona ipsius Martini dampna 

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

 

BP 1182 p 483r 03 wo 22-06-1401. 

Voornoemde Heijmericus beloofde dat hij de afgelopen vier jaar de 

maasdijken, zegedijken, waterlaten en sloten, behorend bij erfgoederen van 

voornoemde Martinus, gelegen onder Kessel en Maren goed heeft onderhouden 

voor de schouw. 

 

Dictus Heijmericus promisit super omnia quod ipse quoscumque aggeres Mose 

aggeres zegediken aqueductus et fossata ad quascumque hereditates dicti 

Martini spectantes quocumque locorum infra parochias de Kessel et de 

Maren situatas quatuor annis proxime preteritis in bona et laudabili 

dispositione coram circumspectione dicta scouwe observavit et tenuit sic 

quod occacione huiusmodi observationis ad et supra dictas hereditates et 

alia bona dicti Martini dampna non eveniant quovis modo in futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 483r 04 wo 22-06-1401. 

Johannes zvw Willelmus Golleken verkocht aan Jacobus zvw Gerardus van 

Vladeracken een stuk land, ongeveer 5 lopen rogge groot, in Tilburg, tussen 

erfgoed van de heren van Tongerlo enerzijds en Jacobus zvw Gerardus van 

Vladeracken anderzijds, met een eind strekkend aan Walterus Sprenger en met 

het ander eind aan Johannes gnd Cort die Bont, belast met de grondcijns en 

een cijns aan erfg vw Johannes van Haren. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Golleken peciam terre (dg: siligines) 

#quinque lopinos siliginis vel circiter (dg: continentem) in semine 

capientem# sitam in parochia de Tijlborch inter hereditatem dominorum de 

Tongerloe ex uno et inter hereditatem Jacobi filii quondam Gerardi de 

Vladeracken ex alio (dg: prou) tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Walteri Sprenger !ex uno et (dg: inter) cum reliquo fine ad hereditatem 
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(dg: ad) Johannis dicti Cort die Bont ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Jacobo filio quondam Gerardi de Vladeracken promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi (dg: 

annuatim exinde et hereditario) censu (dg: liberis) #heredibus# quondam 

Johannis de Haren annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 483r 05 wo 22-06-1401. 

Gheerlacus van Zonne zv Arnoldus beloofde aan Jordanus zvw Arnoldus 

Tielkini 66 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 nieuwe gulden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Gheerlacus de Zonne filius Arnoldi promisit super omnia Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini (dg: LX mo) LXVI novos Gelre gulden scilicet X 

Vleemsche placken pro quolibet novo gulden computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Bruheze et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 483r 06 wo 22-06-1401. 

Aleijdis wv Ghibo gnd Sluijsken verhuurde voor de duur van haar leven aan 

Arnoldus van der Sluijsen (1) 4½ hont land van wijlen voornoemde Ghibo, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd die Langhe Beemden, tussen wijlen Johannes 

Bernts soen enerzijds en Godefridus van Lent anderzijds, (2) 4 hont land 

van wijlen voornoemde Ghibo, in Lithoijen, ter plaatse gnd in Gheen 

Rijcouts Beemt, tussen Reijnerus Mudekens enerzijds en wijlen Johannes van 

Macharen anderzijds, (3) 1 hont land van wijlen voornoemde Ghibo, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd op den Eijnghe, tussen Jacobus Sijmons soen 

enerzijds en erfg vw Johannes die Hoesche anderzijds, voor 2½ nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, met 

Kerstmis te betalen. 

 

Aleijdis (dg: f) relicta quondam Ghibonis dicti Sluijsken (dg: ..) 

quatuor et dimidium hont terre (dg: s) dicti quondam Ghibonis sita in 

parochia de Lijttoijen ad locum dictum die Langhe Beemden inter 

hereditatem quondam Johannis Bernts soen ex uno et inter hereditatem 

Godefridi de Lent ex alio atque quatuor hont terre dicti quondam Ghibonis 

sita in dicta parochia in loco dicto in Gheen Rijcouts Beemt inter 

hereditatem Reijneri Mudekens (dg: s) ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Macharen ex alio item unum hont terre dicti quondam Ghibonis 

situm in dicta parochia in loco dictum! op den (dg: Egghe) Eijnghe inter 

hereditatem Jacobi Sijmons soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis die Hoesche ex alio prout ibidem sita sunt ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Arnoldo van der Sluijsen ab eodem ad vitam 

dicte Aleijdis et non ultra possidenda anno quolibet ad vitam dicte 

Aleijdis et non ultra pro duobus #et dimidio# novis Gelre gulden scilicet 

XXXVI (dg: novis) gemeijn placken pro quolibet novo gulden computato (dg: 

so) dandis sibi ab alio anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non 

ultra nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro (dg: promittens super omnia ratam servare et) promittens super 

omnia ratam servare (dg: et alter re) et obligationem ex parte sui 

deponere et alter repromisit super habita et habenda. Testes Bruheze et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 483r 07 wo 22-06-1401. 

Voornoemde Aleijdis verhuurde, voor de duur van haar leven, aan Wijnricus 

nzvw Willelmus Uden soen van Tefelen (1) 1 morgen land van wijlen 

voornoemde Ghibo, in Lithoijen, ter plaatse gnd opt die Ackeren, naast de 

kerk van Lithoijen, tussen Reijnerus Mudeken enerzijds en Lambertus van 

Brakel anderzijds, (2) 2 hont van wijlen voornoemde Ghibo, aldaar, ter 

plaatse gnd in den Zeebosch, tussen erfg vw hr Wautgherus priester 

enerzijds en erfg vw Heijmericus Huijsmans anderzijds, (3) 1 hont land van 

wijlen voornoemde Ghibo, in Lithoijen, ter plaatse gnd op den Scoerhoevel, 
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tussen erfg vw Bernardus van Loen enerzijds en Petrus van Conden 

anderzijds, voor 2½ nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe 

gulden gerekend, met Kerstmis te betalen. 

 

Dicta Aleijdis ut supra unum juger terre situm #dicti quondam Ghibonis# 

in parochia de Lijttoijen ad locum dictum opt die Ackeren iuxta ecclesiam 

de Lijttoijen inter hereditatem Reijneri Mudeken ex uno et inter 

hereditatem Lamberti de Brakel ex alio atque duo hont #dicti quondam 

Ghibonis# sita ibidem in loco dicto in den Zeebosch inter hereditatem 

heredum domini quondam Wautgheri presbitri ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Heijmerici Huijsmans ex alio necnon unum hont terre 

#dicti quondam Ghibonis# situm in dicta parochia ad locum dictum opten 

Scoerhoevel inter hereditatem heredum quondam Bernardi de Loen ex uno et 

inter hereditatem Petri de Conden ex alio prout ibidem sita sunt ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Wijnrico filio naturali quondam 

Willelmi Uden soen de Tefelen ab eodem ad vitam dicte Aleijdis et non 

ultra possidenda anno quolibet pro IIJ novis Gelre gulden totum ut in 

contractu precedente. Testes datum supra. 

 

1182 p.484v. 

 quarta ante festum nativitatis Johannis: woensdag 22-06-1401. 

 secunda post Agnetis: maandag 22-01-1403. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 

BP 1182 p 484v 01 wo 22-06-1401. 

Elizabeth dvw Marcelius van den Hagen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan met goederen van wijlen 

Alardus zvw Zebertus des Welgen van Lijt. 

 

Elizabeth filia quondam Marcelii van den Hagen omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes factas (dg: per) cum bonis quibuscumque 

quondam Alardi filii quondam Zeberti des Welgen #de Lijt# (dg: cum b) ut 

dicebat calumpniavit. Testes Bruheze et Jorden datum quarta ante festum 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 484v 02 wo 22-06-1401. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Gheerlacus van Erpe zvw 

Lucas van Erpe 2 morgen land van wijlen zijn grootvader hr Godefridus van 

Os ridder, in Nuland, ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Cort 

Hoeven, tussen erfgoed gnd Beckers Camp en Johannes van de Kelder enerzijds 

en een zekere Plaetmaker anderzijds, zoals omgraven, met de sloten, belast 

met zegedijken en sloten. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe duo iugera terre #(dg: dicti) 

quondam domini Godefridi de Os militis sui avi# sita in parochia de 

Nuwelant in loco dicto die Hoeve ad locum dictum die Cort Hoeven inter 

hereditatem dictam Beckers Camp et hereditatem Johannis de Penu ex uno et 

inter hereditatem cuiusdam dicti Plaetmaker ex alio prout ibidem sita 

sunt et circonfossata #simul cum suis fossatis# ut dicebat hereditarie 

vendidit Gheerlaco de Erpe filio quondam Luce de Erpe promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis zeghediken 

et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 484v 03 ma 22-01-1403. 

Voornoemde Gheerlacus van Erpe droeg voornoemde 2 morgen land over aan 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Gheerlacus de Erpe dicta duo jugera terre hereditarie supportavit 

Willelmo Bac filio quondam Mathije van den Molengrave cum litteris et 

iure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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Testes Uden et Scilder datum secunda post Agnetis. 

 

BP 1182 p 484v 04 ma 22-01-1403. 

(dg: Leonius van Erpe zvw Petrus verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

{in margine sinistra} (dg: Leonius de Erpe filius quondam Petri prebuit 

et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1182 p 484v 05 do 23-06-1401. 

Matheus Nouden ev Hadewigis dvw Paulus Jans soen van Gheffen droeg over aan 

Johannes zvw voornoemde Paulus Jans soen van Geffen alle goederen, die aan 

hem en voornoemde Hadewigis gekomen waren na overlijden van haar voornoemde 

vader Paulus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Katherina mv 

voornoemde Hadewigis. 

 

Matheus Nouden maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie 

quondam Pauli Jans soen de Gheffen omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria atque parata sibi et dicte Hadewigi de morte dicti 

quondam Pauli sui patris jure successionis hereditarie advoluta atque 

(dg: d) post mortem Katherine matris dicte Hadewigis hereditarie 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie 

supportavit Johanni filio dicti quondam Pauli (dg: suo sororio) Jans soen 

de Geffen promittens super omnia ratam servare. Testes Goeswinus et 

Jorden datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 484v 06 do 23-06-1401. 

Johannes Buc van Gheffen droeg over aan Henricus zv Hermannus van Loen van 

Gheffen, tbv zijn voornoemde vader Hermannus, 3¾ hont land, in Geffen, ter 

plaatse gnd in dat Oesten Gheslach, ter plaatse gnd in den Gans Putten, 

tussen Agnes gnd Guedelen dochter enerzijds en Alardus Coecman anderzijds, 

aan hem overgedragen door Johannes zvw Willelmus van der Perre. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus of zijn vader Hermannus. 

 

Johannes Buc de (dg: Geffen) Gheffen quatuor hont terre minus una quarta 

parte unius hont terre sita in parochia de Gheffen in loco dicto in dat 

Oesten Gheslach in loco dicto in den Gans Putten inter hereditatem 

Agnetis dicte Guedelen dochter ex uno et inter hereditatem Alardi Coecman 

ex alio (dg: ven) supportata sibi a Johanne filio quondam Willelmi van 

der (dg: Per) Perre prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

filio Hermanni de Loen de Gheffen ad opus dicti Hermanni sui patris cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes !testes Jorden et Coptiten datum in vigilia 

nativitatis Johannis. Tradetur littera dicto Henrico vel Hermanno suo 

patri. 

 

BP 1182 p 484v 07 do 23-06-1401. 

Arnoldus van Dijeperbeke ev Margareta dvw Theodericus Snoec van Herende 

droeg over aan Lambertus zvw Johannes Coelen soen (1) de helft van een stuk 

land, gnd dat Broexken, in Asten, tussen Petrus van den Weijden en Lucas 

Meeus enerzijds en wijlen Johannes Coel anderzijds, (2) de helft van een 

stuk beemd gnd die Borch Beemt en die Dungen, in Asten, tussen Gerardus van 

Berkel enerzijds en Lucas Meeus soen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke (dg: filius quondam) maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Theoderici Snoec de Herende (dg: 

super) medietatem pecie terre dicte dat Broexken (dg: site) site in 

parochia de Asten inter hereditatem (dg: Gerardi) Petri van den Weijden 

et Luce Meeus ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Coel ex alio 

atque medietatem pecie prati #dicte die Borch Beemt et die Dungen# site 

in dicta parochia inter hereditatem Gerardi de Berkel ex uno et inter 

hereditatem Luce Meeus soen ex alio (dg: here) ut dicebat hereditarie 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

105 

supportavit Lamberto filio quondam Johannis Coelen soen promittens super 

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

et obligationem deponere excepto censu domini fundi ex dicta medietate 

solvendo. (dg: testes datum supra) Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 484v 08 do 23-06-1401. 

Voornoemde Arnoldus van Dijeperbeke ev Margareta dvw Theodericus Snoec van 

Herende droeg over aan Petrus van den Weijden de helft van een weide gnd 

Heze Ackers Venne, in Asten, tussen Petrus van der Weijden enerzijds en 

Lucas Meeus soen en Lambertus zvw Johannes Coelen soen anderzijds, belast 

met de grondcijns. 

 

Dictus Arnoldus ut supra medietatem pecie pascue dicte Heze Ackers Venne 

site in parochia de Asten inter hereditatem Petri van der Weijden ex uno 

et inter hereditatem Luce Meeus soen et Lamberti filii quondam Johannis 

Coelen soen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Petro van den 

Weijden predicto promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi ex dicta medietate solvendo. Testes 

Jorden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 484v 09 do 23-06-1401. 

Denkinus zvw Hermannus Scoenmaker verkocht aan Johannes nzvw Arnoldus 

Heijme een huis en tuin, in Veghel, ter plaatse gnd aen die Hoeve, tussen 

Denkinus zvw Denkinus Fijen soen enerzijds en Egidius Metten soen en 

Mechtildis dvw Elizabeth Nouden anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Mechtildis dvw Elizabeth Nouden en met het andere eind aan de 

gemeint en Eefsa wv Rutgherus van Dorhout, belast met (1) 1 oort 

grondcijns, (2) 1 Vlaamse groot aan de vicarius van Vechel, (3) 1 roede van 

de landweer. 

 

Denkinus filius quondam Hermanni Scoenmaker domum et ortum sitos in 

parochia de Vechel ad locum dictum aen die Hoeve inter hereditatem 

Denkini filii quondam Denkini Fijen soen ex uno et inter hereditatem 

Egidii Metten soen et Mechtildis filie quondam Elizabeth Nouden ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem dicte Mechtildis filie quondam 

Elizabeth Nouden et cum reliquo fine ad communitatem et hereditatem Eefse 

relicte quondam Rutgheri de Dorhout ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio naturali quondam Arnoldi Heijme promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno oirt domino fundi et uno 

grosso Flandrensi (dg: inve) vicario de Vechel exinde solvendis et una 

virgata muniminis dicti landweren ad dictos domum et ortum spectante. 

Testes Jorden et Coptijt datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 484v 10 do 23-06-1401. 

Arnoldus van Dijeperbeke ev Margareta dvw Theodericus Snoec van Herende 

verkocht aan Arnoldus Doirkens soen de helft van een stuk land, in Asten, 

ter plaatse gnd Laerbroec, tussen voornoemde Arnoldus Doirkens soen 

enerzijds en Henricus van Aastappen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Theoderici Snoec de Herende medietatem pecie terre site in 

parochia de Asten ad locum dictum Laerbroec inter hereditatem Arnoldi 

Doirkens soen ex uno et inter hereditatem Henrici de Aastappen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Doirkens soen predicto promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi. Testes datum supra. 

 

1182 p.485r. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 
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BP 1182 p 485r 01 do 23-06-1401. 

Arnoldus van Dijeperbeke ev Margareta dvw Theodericus Snoec van Herende 

droeg over aan Bruijstinus van den Perre de helft in 3 stukjes land, in 

Asten, (1) tussen Petrus van den Weijden enerzijds en Yseboldus van 

Eijsseldonc anderzijds, (2) tussen voornoemde Petrus enerzijds en 

voornoemde Yseboldus anderzijds, (3) tussen Lucas Meeus soen enerzijds en 

Luijtgardis van den Papendonc anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Theoderici Snoec de Herende medietatem (dg: pe) ad se et 

dictam suam uxorem spectantem in tribus particulis terre sitis in 

parochia de Asten quarum una inter hereditatem Petri van den Weijden ex 

uno et inter hereditatem Yseboldi de Eijsseldonc ex alio altera inter 

hereditatem dicti Petri ex uno et inter hereditatem dicti Yseboldi ex 

alio et tercia inter hereditatem Luce Meeus soen ex uno et inter 

hereditatem Luijtgardis van den Papendonc ex alio #site sunt# ut dicebat 

hereditarie supportavit Bruijstino van den (dg: Per) Perre promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi. Testes (dg: d) Jorden et Coptiten datum in (dg: festo) vigilia 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 485r 02 do 23-06-1401. 

Arnoldus Cleijnael verkocht aan Johannes Moelnere zv Johannes Moelnere van 

Oesterwijc 3 stukken land, in Oisterwijk, (1) tussen wijlen Walterus van 

Ele enerzijds en Jutta metter Boeteren anderzijds, (2) tussen Johannes van 

Laerhoeven enerzijds en hr Willelmus Custers priester anderzijds, (3) 

tussen Johannes van Enghelen enerzijds en Johannes Maes soen anderzijds, 

welke 3 stukken land voornoemde Arnoldus Cleijnael verworven had van 

Henricus gnd Thijs zvw Mathijas Walravens. 

 

Arnoldus (dg: Cleijnnael) #Cleijnael# tres pecias terre sitas in parochia 

de Oesterwijc quarum (dg: in) una inter hereditatem quondam Walteri de 

Ele ex uno et inter hereditatem Jutte metter Boeteren ex alio altera 

inter hereditatem Johannis de Laerhoeven ex uno et inter hereditatem 

domini Willelmi Custers #presbitri# ex alio et tercia inter hereditatem 

(dg: domini) Johannis de Enghelen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Maes soen ex alio site sunt quas tres pecias terre predictas dictus 

Arnoldus Cleijnael erga Henricum dictum Thijs filium quondam Mathije 

Walravens acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Moelnere 

filio Johannis Moelnere de Oesterwijc promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1182 p 485r 03 do 23-06-1401. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hoevel prebuit et rportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 485r 04 do 23-06-1401. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Arnoldus Cleijnael een 

lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk 

te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Dictus Johannes emptor promisit super omnia habita et habenda se daturum  

et soluturum dicto Arnoldo Cleijnael vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Oesterwijc solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

Arnoldi et non ultra purificationis et in Oesterwijc tradendam ex omnibus 

bonis dicti Johannis habitis et habendis et cum mortuus fuerit erit 

quitus. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 485r 05 do 23-06-1401. 

Gerardus Berkelman zvw Willelmus en Arnoldus Bac zvw Arnoldus Bac beloofden 

Johannes zvw Johannes Peters soen van Beilver, Johannes die Beer en 

Walterus gnd Poijnenborch schadeloos46 te houden van 261 Stramprooise 

gulden, geld van Gelre, die voornoemde Johannes zvw Johannes Peters soen, 

Johannes die Beer en Walterus Poijnenborch beloofd hadden aan Katherina wv 

Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter van Berkel, haar kinderen 

Arnoldus gnd Bac, Aleijdis en Katherina, en Gerardus zvw Willelmus gnd 

Berkelman, tbv hen en Johannes gnd Bije, zv voornoemde Katherina en wijlen 

Arnoldus Bac, op zekere termijnen te betalen. 

 

Gerardus Berkelman filius quondam Willelmi et Arnoldus Bac filius quondam 

Arnoldi Bac promiserunt super omnia habita et habenda quod ipsi Johannem 

filium quondam Johannis Peters soen de Beilver (dg: Walterum 

Poijnenborch) Johannem die Beer et Walterum dictum Poijnenborch a 

ducentis et sexaginta uno aureis florenis communiter Stramproedsche 

gulden vocatis monete Gelrie quos dicti Johannes filius quondam Johannis 

Peters soen Johannes die Beer et Walterus Poijnenborch promiserunt 

indivisi super omnia Katherine relicte quondam Arnoldi Bac filii quondam 

(dg: di) Walteri dicti Groet Wouter de Berkel Arnoldo dicto Bac Aleijdi 

et Katherine eius liberis et Gerardo filio quondam Willelmi dicti 

Berkelman ad opus eorum et ad opus Johannis dicti Bije filii dictorum 

Katherine et quondam Arnoldi Bac ad certos terminos solucionis 

persolvendis prout in litteris et a dampnis indempnes servare. 

 

BP 1182 p 485r 06 do 23-06-140147. 

Sophia wv Goeswinus van Lijeshout smid verkocht aan Jacobus van den Hoevel 

¾ deel in 7 hont land, onder de vrijdom van Den Bosch, voor het klooster 

Porta Celi, tussen de dijk van voornoemd klooster enerzijds en het water 

gnd die Lede anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Voert 

en met het andere eind aan Arnoldus Koijt, met een water ertussen, welke 7 

hont Jordanus van Roesmalen smid gekocht had van Johannes Pijeke zvw 

Henricus Becker, van welke 7 hont land voornoemde Sophia een helft 

verworven had van Theodericus Waghebaert ev Enghelberna, Henricus Vilt ev 

Elizabeth, dvw Enghelbertus van den Leempoel, Johannes van der Meer, 

Bertoldus van Alre en de broers Ghisbertus, Engbertus en Nijcholaus, kvw 

Nijcholaus van Arle, en van welke 7 hont ¼ deel aan voornoemde Sophia, toen 

ze weduwe was, gekomen was na overlijden van haar voornoemde broer Jordanus 

van Roesmalen. Johannes gnd Bits, zv voornoemde Sophia en wijlen Goeswinus 

van Lijeshout, en Arnoldus Tolinc ev Mechtildis, dv voornoemde Sophia en 

wijlen Goeswinus van Lijeshout, deden afstand. 

 

Sophia relicta quondam Goeswini de Lijeshout fabri #cum tutore# tres 

quartas partes ad !spectantes in septem hont terre sita! infra libertatem 

oppidi de Buscoducis ante conventum fratrum de Porta Celi inter aggerem 

dicti conventus ex uno et inter (dg: here) aquam dictam die Lede ex alio 

tendentibus cum uno fine ad aquam dictam die Voert et cum reliquo fine ad 

hereditatem Arnoldi Koijt quadam aqua (dg: inter) interiacente que septem 

hont !hont Jordanus de Roesmalen faber erga Johannem Pijeke filium 

                         
46 Zie ← BP 1181 p 377r 09 do 02-10-1399, Bertholdus van Arle, Johannes van 

den Leempoel en Gerardus Berkelman zvw Willelmus (kopers van het 1/3 deel 

van een moer) beloofden de debiteuren (die op 29-04-1399 kopers waren van 

het 1/3 deel van een moer en nu verkopers zijn) schadeloos te houden. 
47 Benedictus† gnd Bits smid althans vv Rijchmoedis 

1. Sophia (*) Goeswinus† van Lijeshout smid. 
a. Johannes Bits. 
b. Mechtildis (*) Arnoldus Tolinc. 

2. Jordanus† van Roesmalen smid bv voornoemde Sophia. 
3. Rijchmoedis dvw Benedictus gnd Bits smid bv Jordanus† van Roesmalen 

(BP 1182 p 485r 08). 
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quondam Henrici Becker emendo acquisierat prout in litteris et de quibus 

septem hont terre dicta Sophia unam medietatem erga Theodericum 

Waghebaert maritum et tutorem legitimum Enghelberne sue uxoris Henricum 

Vilt maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filiarum quondam 

Enghelberti van den Leempoel Johannem van der Meer Bertoldum de Alre 

Ghisbertum Engbertum et Nijcholaum fratres filios quondam Nijcholai de 

Arle acquisierat prout in litteris et de quibus septem hont terre una 

quarta pars (dg: So) dicte Sophie (dg: in) de morte dicti quondam (dg: 

Johannis) Jordani de Roesmalen sui fratris (dg: se) in sede viduitatis 

eiusdem Sophie successione est advoluta ut dicebat hereditarie (dg: s) 

vendidit Jacobo van den Hoevel supportavit cum litteris et jure 

promittens cum etc super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Jordani sui fratris et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Jordani deponere. Quo facto Johannes 

dictus Bits filius dictorum Sophie et quondam Goeswini de Lijeshout et 

Arnoldus Tolinc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

dictorum Sophie et quondam Goeswini de Lijeshout super dictis tribus 

quartis partibus et jure ad opus dicti Jacobi emptoris renunciaverunt 

promittentes divisi super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et suorum liberorum et heredum deponere. 

Testes Coptijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 485r 07 do 23-06-1401. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes Goeswinus et Jordanus 

datum supra. 

 

BP 1182 p 485r 08 do 23-06-1401. 

Arnoldus Tolinc ev Mechtildis dvw Goeswinus van Lijeshout smid droeg over 

aan Jacobus van den Hoevel de helft van ¼ deel, welk ¼ deel aan Rijchmoedis 

dvw Benedictus gnd Bits smid gekomen was na overlijden van haar broer 

Jordanus van Roesmalen smid, in voornoemde 7 hont land, welke helft van 

voornoemde ¼ {p.486} deel voornoemde Arnoldus Tolinc verworven had van 

voornoemde Rijchmoedis. 

 

Arnoldus Tolinc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Goeswini de Lijeshout fabri medietatem (dg: ad se spectan) unius 

quarte partis que quarta pars (dg: Rij) Rijchmoedi filie (dg: B) quondam 

(dg: Bende) Benedicti dicti Bits fabri de morte quondam (dg: Joh) Jordani 

de Roesmalen fabri fratris olim eiusdem Rijchmoedis successione fuerat 

advoluta in dictis septem hont terre et !medietatem dicte quarte 

 

1182 p.486v. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 

BP 1182 p 486v 01 do 23-06-1401. 

partis dictus Arnoldus Tolinc !ad dictam Rijchmoedem acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit (dg: Jacobo) Jacobo van den Hoevel 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 486v 02 do 23-06-1401. 

Arnoldus van Dijeperbeke ev Margareta dvw Theodericus Snoec van Herende 

verkocht aan Johannes van Vranckenvoert (1) een stuk land, gnd die Heze 

Acker, en een aangelegen stuk eusel, in Asten, beiderzijds tussen Petrus 

van der Weijden, (2) 2 stukken, gnd Twee Zillen Beemts, in Asten, (2a) ter 

plaatse gnd die Hazeldonc; dit wordt jaarlijks gedeeld tegen een stuk 

beemd, gnd een zille beemts, behorend aan Johannes van Rosendael, naast 

voornoemd stuk beemd gelegen, (2b) ter plaatse gnd in den Deppart, naast 

voornoemde Johannes van Rosendael; dit wordt jaarlijks gedeeld tegen een 
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erfgoed van voornoemde Johannes van Rosendael, belast met de grondcijns 

{niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Arnoldus de Dijeperbeke maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Theoderici (dg: Snoe de) Snoec de (dg: Hen) Herende peciam 

terre dictam die Heze Acker et peciam pascue dicte eeusel sibi adiacentem 

sitas in parochia de Asten inter hereditatem Petri van der Weijden ex 

utroque latere coadiacentem (dg: tend) atque duas pecias (dg: p) dictas 

Twee Zillen Beemts sitas in dicta parochia (dg: inter) quarum una sita 

est in loco dicto (dg: dicto) die Hazeldonc et dividitur annuatim contra 

unam peciam prati dictam een zille beemts (dg: s) spectantem ad (dg: 

Arnoldum dm) Johannem de Rosendael contigue juxta eandem peciam prati 

(dg: di) sitam et altera in loco dicto in den Deppart inter hereditatem 

dicti Johannis de Rosendael !et annuatim dividitur contra hereditatem 

eiusdem Johannis de Rosendael ut dicebat hereditarie (dg: s) vendidit 

Johanni de Vranckenvoert promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. 

 

BP 1182 p 486v 03 do 23-06-1401. 

Arnoldus zvw Johannes van der Dijesen van Oesterwijc verkocht aan Arnoldus 

Doerman een (nieuwe) erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Berkel, in het huis van de koper, te leveren, gaande uit een 

huis en tuin, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen de gemeint 

enerzijds en Nijcholaus die Heijden en Theodericus Wange van Kets 

anderzijds, reeds belast met 1/3 deel van 2½ Vlaamse groot en 1/3 deel van 

2 hoenderen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van der (dg: Dijs) Dijesen de Oesterwijc 

hereditarie vendidit Arnoldo Doerman hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et in Berkel (dg: et) in domo dicti emptoris tradendam ex 

domo et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Huculem inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai die Heijden (dg: ret et Johannis) et Theoderici 

Wange de (dg: Kes Bets) #Ket[s]# ex alio promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis tercia parte duorum et dimidii 

grossorum Flandrensium (dg: exinde prius solven et sufficientem facere) 

atque tercia parte duorum pullorum exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Uden et Neijnsel datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 486v 04 do 23-06-1401. 

Arnoldus van Dijeperbeke ev Margareta dvw Theodericus Snoec van Herende 

verkocht aan Hector nzvw hr Henricus van Kuijc ridder (1) de helft in een 

stuk land, in Asten, ter plaatse gnd dat Hagelcruijs, tussen Johannes van 

den Scoet enerzijds en erfg vw Johannes van der Papendonc anderzijds, (2) 

de helft in een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Asten, ter plaatse 

gnd aen die Sporct, tussen erfg vw Johannes van der Papendonc enerzijds en 

wijlen Petrus die Weder van Eijndoven en Ywanus van Lommel anderzijds, (3) 

de helft in een stuk land, in Asten, tussen erfg vw Johannes van der 

Papendonc enerzijds en Johannes van Helmont anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke maritus et tutor Margarete sue uxoris filie 

quondam Theoderici Snoec de Herende (dg: peciam terre sitam in parochia 

de Asten) medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de 

Asten (dg: in loco dicto die) #a# ad locum dictum dat Hagelcruijs inter 

hereditatem Johannis van den Scoet ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis van der Papendonc ex alio item medietatem ad se 

spectantem in pecia terre et pecia prati sibi adiacente sitis in dicta 

parochia ad locum dictum aen die Sporct inter hereditatem (dg: J) heredum 
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quondam Johannis van der Papendonc ex uno et inter (dg: heredi hered) 

quondam Petri die Weder de Eijndoven et Ywani de Lommel ex alio item 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem heredum quondam Johannis van der (dg: Pa) Papendonc ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Helmont ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Hectori filio naturali domini quondam Henrici de Kuijc militis 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi (dg: et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Asten exinde solvendis salva tamen Arnoldo filio 

quondam Theoderico! Snoec de Herende). Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 486v 05 do 23-06-1401. 

Arnoldus zvw Theodericus Snoecs van Herende gaf uit aan Hector nzvw hr 

Henricus van Cuke ridder de andere helft van voornoemde goederen; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns die uit deze helft gaat en thans 

voor een erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten 

te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Hector tot onderpand 

de andere helft van voornoemde goederen, die hij gekocht had van Arnoldus 

van Dijeperbeke. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici Snoecs de Herende reliquam medietatem 

ad se spectantem in (dg: jamd) jamdictis hereditatibus dicto Hectori ut 

prefertur venditis dedit ad hereditarium pactum (dg: dicto) Hectori filio 

naturali domini quondam Henrici de Cuke militis ab eodem possidendam pro 

censu domini fundi ex eadem medietate (dg: de) premissorum de jure 

solvendo (dg: atque) dando etc atque pro hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Asten tradenda ex dicta medietate 

premissorum promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere #et alter repromisit# et ad maiorem securitatem dictus Hector 

reliquam medietatem premissorum quam reliquam medietatem dictus Hector 

erga Arnoldum de (dg: Dij) Dijeperbeke emendo acquisierat ad pignus!. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 486v 06 do 23-06-1401. 

Henricus van der Teijnden, Theodericus Wanghe van den Doeveloe en 

Theodericus Wanghe zv Arnoldus gnd Wange beloofden aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont 21 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, en 12 gemene plakken met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Henricus van der Teijnden et Theodericus Wanghe van den Doeveloe (dg: 

pro) et Theodericus Wanghe filius Arnoldi dicti Wange promiserunt 

indivisi super omnia habita et habenda Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont XXI novos Gelre gulden scilicet (dg: XX) X Vlemsche 

placken pro quolibet gulden computato et XII gemeijn placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 486v 07 do 23-06-1401. 

Hector nzvw hr Henricus van Kuijc ridder heer van Asten: een b-erfpacht van 

2 mud rogge, maat van Asten, uit een erfpacht van 12 mud rogge, maat van 

Asten, welke pacht van 12 mud Johannes van Kuijc zvw voornoemde hr Henricus 

van Kuijc ridder heer van Asten beloofd had aan voornoemde Hector, met 

Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit alle {p.487} cijns- en allodiale 

goederen, aan voornoemde Johannes van Kuijc behorend, gelegen onder Asten 

{niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Hector) Hector filius naturalis domini quondam Henrici de Kuijc 

militis domini de Asten hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Asten (dg: solvendam) scilicet de hereditaria paccione XII 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem XII modiorum siliginis 

dicte mensure Johannes de Kuijc filius dicti (dg: qu) domini quondam 
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Henrici de Kuijc militis domini de Asten promisit ut debitor principalis 

(dg: se) super se et bona sua omnia se daturum et soluturum dicto Hectori 

hereditarie purificationis et in Asten traditurum et deliberaturum ex 

omnibus 

 

1182 p.487r. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 

BP 1182 p 487r 01 do 23-06-1401. 

bonis censualibus et allodialibus ad dictum Johannem de Kuijc 

spectantibus quocumque locorum infra parochiam de Asten situatis prout in 

litteris (dg: hereditarie supportavit). 

 

BP 1182 p 487r 02 do 23-06-1401. 

Hector nzvw hr Henricus van Kuijc ridder droeg over aan Yseboldus zvw 

Yseboldus van Asten een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Asten, uit een 

erfpacht van 12 mud rogge, maat van Asten, welke pacht van 12 mud 

voornoemde Hector met Lichtmis in Asten beurt, gaande uit goederen gnd te 

Hoesden, in Asten. 

 

Hector filius naturalis (dg: domicelli) domini quondam Henrici de Kuijc 

(dg: domini) militis hereditariam paccionem (dg: d p) duorum modiorum 

siliginis mensure de Asten (dg: solvendam here) de hereditaria paccione 

duodecim modiorum siliginis dicte mensure de Asten quam paccionem XII 

modiorum siliginis dicte mensure dictus Hector solvendam habet 

hereditarie purificationis et in Asten tradendam ex bonis dictis te 

Hoesden sitis in parochia de (dg: Asten) Asten cum suis attinentiis 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat hereditarie supportavit Yseboldo filio quondam Yseboldi de Asten 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden 

et Jacobus de Neijnsel datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 487r 03 do 23-06-1401. 

Hubertus zvw Anselmus van Nuwelant verkocht aan zijn zwager Theodericus van 

Os schoenmaker (1) een stukje land, in Geffen, ter plaatse gnd opten Ham, 

tussen wijlen hr Rijcoldus Koc ridder enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 1 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Groet Nuwelant, 

tussen wijlen Rodolphus uter Haghe enerzijds en Willelmus Lemmens soen en 

Henricus van der Haghe anderzijds, belast met dijken, sloten en andere 

lasten. 

 

Hubertus filius quondam Anselmi de Nuwelant unam particulam terre sitam 

in parochia de Geffen ad locum dictum opten Ham inter hereditatem quondam 

domini Rijcoldi Koc militis ex uno et inter communem plateam ex alio 

#{hier BP 1182 p 487r 04 invoegen}# ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico de Os sutori (dg: suoror) sororio suo promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus fossatis et aliis 

oneribus ad premissa spectantibus. Testes Goeswinus et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1182 p 487r 04 do 23-06-1401. 

(Invoegen in BP 1182 p 487r 03}. 

atque unum juger terre situm in parochia de Nuwelant ad locum dictum 

Groet Nuwelant inter hereditatem quondam Rodolphi uter Haghe ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Lemmens soen et Henrici van der Haghe ex alio 

prout ibidem situm est. 

 

BP 1182 p 487r 05 do 23-06-1401. 

Voornoemde Theodericus van Os schoenmaker beloofde aan voornoemde Hubertus 

zvw Anselmus van Nuwelant en zijn vrouw Metta dvw Baudekinus Veren Bathen 

soen een lijfrente van 5 nieuwe Gelderse gulden, zoals die thans op de 
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beurs gaan, met Sint-Maarten te betalen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Theodericus. De langstlevende krijgt 4 nieuwe Gelre gulden. 

 

Dictus Theodericus sutor promisit super omnia habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Huberto et Mette sue uxori filie quondam 

Baudekini Veren Bathen soen vitalem pensionem quinque novorum florenorum 

aureorum communiter nuwe gulden vocatorum monete Gelrie quales jam ad 

bursam communiter currunt #vel valorem# solvendam #integraliter# anno 

quolibet ad vitam dictorum Huberti et Mette (dg: nativitatis Domini) 

#Martini# ex omnibus bonis dicti Theoderici habitis et habendis tali 

annexa condicione quod postquam alter dictorum Huberti et Mette 

decesserit quod tunc alter supervivens (dg: levabit) de dicta pensione 

levabit ad eius vitam et non ultra quatuor novos Gelre gulden vel valorem 

termino solucionis predicto et cum ambo mortui fuerint erit quitus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 487r 06 do 23-06-1401. 

Petrus van Avenijoen droeg over aan Nijcholaus zvw Matheus Vosse zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Petrus en wijlen zijn 

vrouw Margareta dvw voornoemde Matheus gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Margareta. 

 

Solvit. 

Petrus de Avenijoen suum usufructum sibi competentem in omnibus et 

singulis bonis hereditariis que dicto Petro et quondam Margarete sue 

uxori filie quondam Mathei Vosse #seu eorum alteri# de morte quondam 

parentum eiusdem Margarete fuerant advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat legitime supportavit Nijcholao filio 

dicti quondam Mathei promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 487r 07 do 23-06-1401. 

Nijcholaus zvw Matheus Vosse droeg over aan Petrus van Avenijoen het deel, 

dat aan hem en zijn zuster Truda dvw voornoemde Matheus, en aan Walterus en 

zijn zuster Elizabeth, kv Godefridus zvw Walterus Grieten soen, behoort, in 

alle kleinodiën, huisraad en gebruiksvoorwerpen, die voornoemde Petrus van 

Avenijoen en wijlen zijn vrouw Margarete dvw voornoemde Matheus bezaten, 

toen voornoemde Margareta overleed. Voornoemde Truda, Walterus en Elizabeth 

zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

(dg: non scribatur). Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Mathei Vosse (dg: omnia) totam partem et omne 

jus sibi et Trude sue sorori filie dicti quondam Mathei atque Waltero et 

Elizabeth eius sorori (dg: filie) liberis Godefridi (dg: v) filii quondam 

Walteri Grieten soen quovis modo competentes in omnibus et singulis 

clenodiis domiciliis et utensilibus que (dg: dci) Petrus de Avenijoen et 

(dg: Mett) quondam Margareta eius uxor filia dicti quondam Mathei simul 

possidebant tempore decessus dicte Margarete hereditarie supportaverunt 

dicto Petro de Avenijoen promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui deponere et quod ipse dictos 

Trudam Walterum et Elizabeth (dg: perpetue tales habebit quod numquam 

presumet! se jus in premissis domiciliis clenodiis et utensilibus habere 

et quod ipse) #ac# omnes heredes et successores dicte quondam Margarete 

perpetue tales habebit quod numquam presumet! se jus in premissis habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 487r 08 do 23-06-1401. 

Johannes zvw Johannes Ghiben soen van der Aa van Bucstel, Petrus zvw 

Johannes Aechtenman ev Jutta, Johannes zvw Mijchael van Kaecbellen ev 

Heijlwigis, en Petrus zv Walterus Everaets ev Aleijdis, dvw voornoemde 

Johannes Ghiben soen, verkochten aan Gerardus zvw Walterus snijder van 
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Bucstel (1) 3 stukken land, in Boxtel, (1a) ter plaatse gnd Tongheren, 

tussen Johannes Swert Luijsselman enerzijds en een sloot gnd Molengrave 

anderzijds, (1b) ter plaatse gnd Tongheren, tussen Arnoldus van den Ors 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (1c) ter plaatse gnd Bruekelen, 

beiderzijds tussen de gemeint, (2) ¼ deel in een beemd, in {p.488} Boxtel, 

ter plaatse gnd aen Gheen Roent, tussen Johannes Gheerlecs enerzijds en 

Theodericus Machiels soen van Halle anderzijds, (3) het recht, gnd een half 

ploech recht, in de gemeint van Keijmpen, belast met 4 oude groten en 1 

penning grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Johannis Ghiben soen van der Aa de Bucstel Petrus 

filius quondam Johannis Aechtenman maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris Johannes filius quondam Mijchaelis de Kaecbellen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris et Petrus filius Walteri Everaets maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis 

Ghiben soen (dg: quatuor) #tres# pecias terre sitas in parochia de 

Bucstel quarum una in loco dicto Tongheren inter hereditatem Johannis 

Swert Luijsselman ex uno et inter fossatum dictum Molengrave ex alio 

altera (dg: sit in paro) in dicto loco Tongheren vocato inter hereditatem 

Arnoldi van den Ors ex !alio et inter communitatem ex alio tercia in loco 

dicto Bruekelen inter (dg: he) communitatem (dg: circ) ex utroque latere 

coadiacentem (dg: et quarta inter he) site sunt atque quartam partem ad 

ipsos spectantem in quodam prato sito in dicta 

 

1182 p.488v. 

 in vigilia Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 

BP 1182 p 488v 01 do 23-06-1401. 

parochia ad locum dictum aen Gheen Roent inter hereditatem Johannis 

Gheerlecs ex uno et inter hereditatem Theoderici Machiels soen de Halle 

ex alio (dg: atque medietatem ad ipsos spectantem in q ?ti medietatem) 

#simul cum# jure dicta! (dg: -m) een half ploech recht ad ipsos spectante 

in communitate de Keijmpen ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo 

filio quondam Walteri sartoris de Bucstel promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor grossis 

antiquis et uno denario domino fundi ex premissis solvendis. Testes 

Goeswinus et Jorden datum in vigilia Johannis. 

 

BP 1182 p 488v 02 do 23-06-1401. 

Leonius zv Petrus Loer ev Elizabeth dvw Johannes Leijten soen van Wabraken 

droeg over aan Henricus zvw Theodericus Hadewigen soen van Casteren ¼ deel 

in 1 dagmaat beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd in het Wordelken, tussen een 

erfgoed gnd Scuttersbeemt enerzijds en Arnoldus Vosken die Ridder en de 

zijnen anderzijds. 

 

Leonius filius Petri Loer maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis Leijten soen de Wabraken quartam partem ad se et 

dictam suam uxorem spectantem in una diurnata prati sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto int Wordelken inter hereditatem dictam 

Sc[ut]tersbeemt ex uno et inter hereditatem Arnoldi Vosken die Ridder et 

suorum sociorum ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Theoderici Hadewigen soen de Casteren promittens super omnia 

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

 

BP 1182 p 488v 03 do 23-06-1401. 

Bernardus zvw Bernardus van Overmere maande 3 achterstallige jaren van een 

erfcijns van 3 Holland gulden, aan eerstgenoemde Bernardus verkocht door 

Henricus zvw Johannes Hoesch van Lijttoijen. 

 

Bernardus filius quondam Bernardi de Overmere hereditarium censum trium 

florenorum aureorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie venditum 
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primodicto Bernardo ab Henrico filio quondam Johannis Hoesch de 

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

 

BP 1182 p 488v 04 do 23-06-1401. 

Willelmus van Berze zvw Johannes Ghiben soen beloofde aan Thomas zvw 

Johannes van der Zantvoert 15½ nieuwe Gelderse gulden, zoals die thans op 

de beurs gaan, na maning te betalen, en 6½ nieuwe Gelderse gulden met Sint-

Jan over een jaar te betalen. Hij zal al het geld dat binnen het komend 

jaar verschijnt van alle cijnzen, gaande uit het huis en erf van voornoemde 

Thomas, in Den Bosch, aan de straat gnd Oude Dieze, naast erfgoed van 

Henricus van Eijcke betalen, in afkorting van voornoemde 6½ nieuwe gulden. 

 

Willelmus de Berze filius quondam Johannis Ghiben soen promisit super 

omnia #habita et habenda# Thome filio quondam Johannis van der Zantvoert 

XV et dimidium novos Gelre gulden quales jam ad bursam currunt vel 

valorem ad monitionem dicti Thome persolvendos atque sex et dimidium 

novos Gelre gulden vel valorem a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos tali annexa condicione quod ipse totam pecuniam 

infra annum datam presentium sine medio sequentem proveniendam ab omnibus 

censibus annuatim solvendis ex domo et area dicti Thome sita in Busco ad 

(dg: finem vici Hijnthamensis) vicum dictum Aude Diese contigue juxta 

hereditatem Henrici de Eijcke taliter dabit et solvet in abbreviationem 

et defalcacionem dictorum sex et dimidii novorum gulden quod dicto Thome 

occacione illius pecunie de dictis censibus proveniende nec ad et supra 

dictam domum et aream dicto anno durante dampna exinde non eveniant in 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 488v 05 do 23-06-1401. 

Arnoldus Wanghe van Oesterwijc droeg over aan Godefridus zvw Godefridus Bac 

zijn deel in (1) een stuk land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, 

tussen Henricus Thijs enerzijds en Katherina Brocken anderzijds, (2) een 

stuk land en aangelegen stuk beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Heukelom, tussen voornoemde Katherina enerzijds en Johannes zvw Walterus 

Vrient anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, (3) een 

stuk land, aldaar, met beide einden tussen voornoemde Henricus Thijs, (4) 

een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Henricus Thijs enerzijds en 

voornoemde Johannes zvw Walterus Vrient anderzijds, (5) een stuk land, 

aldaar, tussen Walterus van der Straten enerzijds en laatstgenoemde 

Johannes anderzijds. Voornoemde Arnoldus en zijn zoon Theodericus beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Arnoldus Wanghe de Oesterwijc totam partem et omne jus sibi competentes 

in pecia terre sita in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Huculem 

inter hereditatem Henrici Thijs ex uno et inter hereditatem Katherine 

Brocken #ex alio# item in pecia terre et pecia pascue sibi adiacente 

sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem dicte Katherine ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Walteri Vrient ex alio 

tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Aa item in pecia (dg: p) terre 

sita ibidem inter hereditatem dicti Henrici Thijs ex utroque fine 

coadiacentem item in pecia terre sita ibidem inter hereditatem dicti 

Henrici Thijs ex uno et inter hereditatem dicti Johannis filii quondam 

Walteri Vrient ex alio atque in pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

Walteri van der Straten ex uno et inter hereditatem jamdicti Johannis ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio quondam Godefridi 

Bac promittentes et cum eo Theodericus eius filius indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

eorum suorumque heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 488v 06 do 23-06-1401. 

Elizabeth dvw Rodolphus van Zulikem maande 3 achterstallige jaren van een 

erfcijns van 40 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 
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helft met Kerstmis, aan voornoemde Rodolphus van Zulikem verkocht door 

Mechtildis wv Reijnkinus Palarts, en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Elizabeth (dg: Mechtildis) filia quondam Rodolphi de Zulikem hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum mediatim Johannis et mediatim Domini 

venditum dicto Rodolpho de Zulikem a Mechtilde relicta quondam Reijnkini 

Palarts prout in litteris et quem ad #se nunc spectare dicebat# monuit de 

3 annis. Testes Uden et Steenwech datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 488v 07 do 23-06-1401. 

Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere ev Jutta dvw Willelmus Aben soen droeg 

over aan Mechtildis wv Walterus Rijcke zijn deel in 2 morgen 1½ hont land, 

die aan wijlen voornoemde Walterus Rijcke behoorden, in het tweede kamp, 7 

morgen groot, gelegen voor Vlijmen, neerwaarts richting Vlijmen, tussen 

Walterus zvw Johannes Leijten soen van Helvart snijder enerzijds en 

Gerardus van Eijcke {p.489} zvw Henricus Posteels anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi Mijnnemere maritus et tutor legitimus 

Jutte sue uxoris filie quondam Willelmi Aben soen (dg: terciam partem) 

#totam partem et omne jus# ad se spectantes in duobus jugeribus uno et 

dimidio (dg: hont terre quondam Wal Walteri Rijcke sitis ante Vlimen 

inter hereditatem) #hont terre# que ad Walterum quondam Rijcke spectabant 

in secundo campo septem jugera continente sito ante Vlimen inferius 

versus Vlimen inter hereditatem Walteri filii quondam Johannis Leijten 

soen de Helvart sartoris ex uno et inter hereditatem Gerardi de Eijcke 

filii 

 

1182 p.489r. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 

BP 1182 p 489r 01 do 23-06-1401. 

quondam Henrici Posteels ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Mechtildi relicte dicti quondam Walteri Rijcke promittens super omnia 

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

Jorden datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 489r 02 do 23-06-1401. 

Henricus Hoesdens en zijn zoon Petrus verkochten aan Godefridus Ommaet 

alias gnd Colnere een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk roggeland, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Crumvort, tussen Aleijdis Toijts enerzijds 

en Johannes Lanen soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Henricus Hoesdens et Petrus eius filius hereditarie vendiderunt Godefrido 

Ommaet alias dicto Colnere hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre siliginee sita in parochia de Vucht sancti 

Lamberti ad locum dictum Crumvort inter hereditatem Aleijdis Toijts ex 

uno et inter hereditatem Johannis Lanen soen ex alio promittentes 

indivisi super omnia (dg: v) warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini ducis et sufficientem facere. Testes Goeswinus et 

Jorden datum (dg: supra) in vigilia Johannis. 

 

BP 1182 p 489r 03 do 23-06-1401. 

Johannes van Huesden van Crumvort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: van) de Huesden de Crumvort prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 489r 04 do 23-06-1401. 

Johannes zvw Lambertus Wijnrics soen molenaar beloofde aan Petrus Yoede zv 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

116 

Johannes Yoede 25½ nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti Wijnrics soen multor promisit super 

omnia Petro Yoede filio Johannis Yoede XXV et dimidium novos Gelre gulden 

scilicet X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato vel valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 489r 05 do 23-06-1401. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes Coelen soen van der Poeldonc droeg over 

aan Henricus Steijmpel ¼ deel in 2 bunder beemd, gnd Dossen Beemt, ter 

plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd die Poeldoncse Hoeve, tussen wijlen 

Johannes van der Poeldonc enerzijds en kvw Danijel gnd Denen van den 

Pettellaer anderzijds, belast met een cijns aan Hubertus van Ghemert. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Johannis Coelen soen (dg: de) van 

der Poeldonc (dg: dimidium bonarium prati) #quartam partem ad se 

spectantem in duobus bonariis prati dictis Dossen Beemt# sitis in loco 

dicto Eijlde in loco dicto die Poeldoncsche Hoeve inter hereditatem (dg: 

h) Johannis quondam van der Poeldonc ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Danijelis dicti Denen van den Pettellaer (dg: prout) ex 

alio (dg: prout) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Steijmpel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu Huberto de Ghemert 

exinde solvendo ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 489r 06 do 23-06-1401. 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel en Willelmus van Broechoeven 

zvw Henricus van Broechoven ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus van Kessel 

verkochten aan Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere de helft in een hofstad en 

tuin, met wegen en toebehoren, in Boxtel, tussen Baudewinus Lijbkens soen 

enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, te weten de helft 

richting Roelkinus Hoppenbrouwers, belast met cijnzen, die Heijlwigis Aben 

uit voornoemde helft moest betalen. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Henrici de Kessel et Willelmus de 

Broechoeven filius quondam Henrici de Broechoven maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici de Kessel 

medietatem ad ipsos spectantem in domistadio et orto cum suis viis et 

attinentiis sitis in Bucstel inter hereditatem Baudewini Lijbkens soen ex 

uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est versus hereditatem Roelkini Hoppenbrouwers ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam Willelmi Mijnnemere 

promittentes indivisi super omnia #warandiam# et obligationem deponere 

exceptis (dg: XXX denariis) censibus quos Heijlwigis Aben ex dicta 

medietate solvere tenebatur. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 489r 07 do 23-06-1401. 

Johannes zvw Willelmus Maes soen, Petrus Doncker, Hermannus van Zochel, 

Johannes van den Eijnde van Hees, Wautgerus van der Wijst, Willelmus Rolofs 

soen, Zebkinus zvw Henricus van Cruijsberghen en Nijcholaus van Heze 

beloofden aan hr Johannes Bac, tbv hem en hr Theodericus van Waldrop 

investitus van Hees, 88½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Maes soen Petrus Doncker Hermannus de 

Zochel Johannes van den Eijnde de Hees Wautgerus van der Wijst !Willem 

Rolofs soen Zebkinus filius quondam Henrici de Cruijsberghen et 

Nijcholaus de Heze promiserunt indivisi super omnia domino Johanni Bac ad 

opus sui et ad opus domini Theoderici de Waldrop investiti de Hees seu ad 

opus alterius eorundem LXXXVIII et dimidium modios siliginis mensure de 
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Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 489r 08 do 23-06-1401. 

Willelmus Rolofs soen beloofde aan voornoemde hr Johannes Bac, tbv hem en 

hr Theodericus van Waldrop investitus van Hees, 17 nieuwe Gelre gulden 

minus 6 gemene plakken met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Willelmus Rolofs soen promisit super omnia dicto domino Johanni Bac, ad 

opus ut supra XVII novos Gelre gulden minus sex gemeijn placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 489r 09 do 23-06-1401. 

Arnoldus zvw Danijel van den Hautart verkocht aan Johannes Doerman zvw 

Walterus Doerman een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis in Helvoirt op het onderpand te leveren, gaande 

uit een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd aen die ?Ghesel, tussen 

Johannes zvw Willelmus Glaviman enerzijds en wijlen Godefridus 

Poijnenborch, nu voornoemde verkoper, anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Danijelis van den Hautart hereditarie vendidit 

Johanni Doerman filio quondam Walteri Doerman hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et in Helvoert supra hereditates infrascriptas tradendam 

ex pecia terre sita in parochia de Helvoert ad locum dictum aen die 
!Ghestel inter hereditatem Johannis (dg: W) filii quondam Willelmi 

Glaviman ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi Poijnenborch nunc 

ad dictum venditorem spectantem ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 489r 10 do 23-06-1401. 

Elizabeth dvw Henricus Geroncs droeg al haar goederen over aan Ghibo van 

Roesmalen zvw Jacobus van den Heijden. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici Geroncs cum tutore omnia et singula sua 

bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Ghiboni de 

Roesmalen filio quondam Jacobi van den Heijden promittens cum tutore 

super omnia (dg: ratam servare) warandiam. Testes datum supra. 

 

1182 p.490v. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1401. 

 in festo nativitatis Johannis: vrijdag 24-06-1401. 

 in crastino nativitatis Johannis: zaterdag 25-06-1401. 

 

BP 1182 p 490v 01 do 23-06-1401. 

Hr Goeswinus van Aa ridder droeg over aan Johannes Monic, tbv Arnoldus, 

Henricus, Elizabeth, Agnes en Heijlwigis, kvw Ghibo Scape, een erfcijns48 

van 3½ oude Franse schild, die Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover 

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

gaande uit (1) de helft van 2 hofsteden in Den Bosch, over de brug gnd 

Tolbrugge, in een erfgoed van wijlen voornoemde hr Johannes Rover, op welk 

erfgoed de stal van wijlen voornoemde hr Johannes stond, welk erfgoed 

aldaar gelegen is, tussen erfgoed van Wellinus Scilders enerzijds en een 

gemene steeg, die aldaar loopt op het erfgoed van Everardus van Beircke, 

anderzijds, te weten van de twee hofsteden die gelegen zijn in eerstgenoemd 

erfgoed, tussen de gemene weg, die daar loopt over voornoemde Tolbrug, 

                         
48 Zie ← BP 1181 p 426v 09 za 21-06-1399, overdracht van de erfcijns. 
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enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Vlieger anderzijds, welke twee 

hofsteden reiken vanaf een weg, die overal 16 voet breed is, over 

eerstgenoemd erfgoed loopt en daarvan is afgescheiden, tot aan voornoemd 

erfgoed van Wellinus Scilders, en welke twee hofsteden een breedte hebben 

van 42 voet, af te meten vanaf voornoemde weg richting voornoemd erfgoed 

van Wellinus, en een lengte van 60 voet, af te meten vanaf voornoemde 

gemene weg achterwaarts tot aan voornoemd erfgoed van Johannes Vlieger, en 

dan uit die helft van deze twee hofsteden, die naast voornoemde weg ligt, 

(2) het recht voornoemde weg, die in eerstgenoemd erfgoed ligt, te mogen 

gebruiken, welke cijns van 3½ oude schild voornoemde hr Goeswinus verworven 

had van voornoemde Theodericus Rover. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles hereditarium censum trium et dimidii 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete 

regis Francie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover 

militis solvendum habuit anno quolibet hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de et ex medietate duorum domistadiorum sitorum in 

Buscoducis ultra pontem dictum Tolbrugge in hereditate dicti quondam 

domini Johannis Rover in qua hereditate stabulus eiusdem quondam domini 

Johannis stare consuevit et que (dg: hereditas) hereditas sita est ibidem 

inter hereditatem Wellini Scilders ex uno et inter quandam communem 

stegam tendentem ibidem supra hereditatem Everardi de Beircke ex alio 

scilicet ex medietate illorum duorum domistadiorum que (dg: duo) duo 

domistadia sita sunt in primodicta hereditate inter communem plateam 

tendentem ibidem (dg: ex) ultra dictum pontem Tolbrugge vocatum ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Vlieger ex alio et que duo domistadia 

tendunt a quadam via sedecim pedatas ubique in latitudine continente in 

primodicta hereditate sita ac sumpta et ordinata de primodicta hereditate 

usque ad dictam hereditatem antedicti Wellini Scilders et que duo 

domistadia continent quadraginta duas pedatas in latitudine mensurando a 

dicta via versus dictam hereditatem dicti Wellini et que duo domistadia 

continent sexaginta pedatas in longitudine mensurando a dicta communi 

platea retrorsum usque ad dictam hereditatem dicti Johannis Vlieger 

scilicet ex illa medietate dictorum duorum domistadiorum que medietas 

sita est contigue juxta dictam (dg: v) viam atque ex jure utendi (dg: 

via) via supradicta in primodicta hereditate sita et quem censum trium et 

dimidii aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde (dg: s) 

vocatorum monete auri et ponderis ut prefertur dictus dominus Goeswinus 

erga dictum Theodericum Rover acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni (dg: -s) Monic ad opus Arnoldi Henrici Elizabeth 

Agnetis et Heijlwigis liberorum quondam Ghibonis Scape cum litteris et 

aliis (dg: et) et jure promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Bruheze et Jorden 

datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 490v 02 do 23-06-1401. 

Goeswinus van Tula verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus de Tula prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 490v 03 vr 24-06-1401. 

(dg: Johannes en Theodericus, kvw Johannes Koernaij van Doirne droegen over 

aan Rutgherus van Geldorp alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun ouders). 

 

(dg: Theodericus et Johannes #et Theodericus# liberi quondam Johannis 

Koernaij #de Doirne# omnia et singula bona sibi de morte quondam parentum 

suorum advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Rutghero de Geldorp promittentes indivisi 
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super omnia warandiam et obligationem ex parte eorum deponere). 

 

BP 1182 p 490v 04 vr 24-06-1401. 

De broers Johannes en Theodericus, kvw Johannes Koernaij, droegen over aan 

Rutgherus van Geldorp (1) 4 lopen land van wijlen voornoemde Johannes, in 

Deurne, in een hoeve gnd die Hove te Loen, tussen wijlen Henricus Koernaij 

enerzijds en Theodericus Koernaij anderzijds, (2) alle erfgoederen, die 

wijlen voornoemde Johannes Koernaij had liggen in Deurne en Asten, ter 

plaatse gnd in die Berct en ter plaatse gnd in die Boesen. 

 

Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Johannis Koernaij quatuor 

lopinatas terre #dicti quondam Johannis# sitas in parochia de Doerne in 

quodam manso dicto die Hove te Loen inter hereditatem quondam Henrici 

Koernaij ex uno et inter hereditatem Theoderici Koernaij ex alio atque 

(dg: unum et d peciam quatuor pecias prati dicti quondam Johannis 

Koernaij sitas) omnes hereditates quas dictus quondam Johannes Koernaij 

in parochiis de Doerne et de Asten in loco dicto in die Berct ac in loco 

dicto in die Boesen habuit situatas ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Rutghero de Geldorp promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Bruheze et Uden 

datum in festo nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 490v 05 za 25-06-1401. 

Johannes van den Bosch de jongere en Willelmus Barbier van Helmont 

beloofden aan Henricus zv Willelmus Donc 158 Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken vandaag voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius-Belijder 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes van den Bosch junior et Willelmus Barbier de Helmont promiserunt 

indivisi super omnia Henrico filio Willelmi Donc centum quinquaginta octo 

(dg: nuwe) Gelre gulden scilicet (dg: quales in data presentium) quorum 

quilibet in data presentium valet et solvit XXXVI denarios dictos 

communiter gemeijn placken seu valorem ad Remigii confessoris proxime 

futurum persolvendos. Testes Bruheze et Uden datum in crastino 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 490v 06 za 25-06-1401. 

Arnoldus die Veer en Johannes van Best zvw Willelmus Broeder beloofden aan 

Henricus Matheeus, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 53 nieuwe Gelderse 

gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 16 gemene plakken, 

een helft te betalen met Sint-Jacobus en de andere helft met Sint-

Bartholomeus aanstaande. 

 

Arnoldus die Veer et Johannes de Best filius quondam Willelmi Broeder 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Matheeus (dg: s) ad opus mense 

sancti spiritus in Busco LIII nuwe Gelre gulden (dg: ende XVI gem) 

scilicet X denarios dictos communiter Vleemsch placken pro quolibet 

floreno (dg: compu) seu valorem computato atque XVI gemeijn placken 

mediatim Jacobi et mediatim Bartholomei apostolorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 490v 07 za 25-06-1401. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 490v 08 do 23-06-1401. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout machtigde haar zoon Rodolphus te manen etc en 

haar goederen te beheren. 
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Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout dedit et contulit Rodolpho suo 

filio plenam et liberam potestatem et mandatum speciale monendi etc et ad 

bona regendi usque ad revocacionem ut in forma. Testes Uden et Steenwech 

datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 490v 09 za 25-06-1401. 

Theodericus zvw Theodericus Mersman verkocht aan zijn broer Cristianus zvw 

voornoemde Theodericus Mersman een b-erfpacht van 10½ lopen rogge en 6 

lopen gerst, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Woensel te leveren, gaande 

uit 1/3 deel van een stuk land gnd een heijdevelt, behorend tot de goederen 

gnd tot Assche die waren van wijlen Walterus gnd Vosse, welk stuk land ligt 

in Woensel, tussen de gemene weg die loopt naar de heide enerzijds en 

kinderen gnd Bathen Kijnderen met den Ghelde anderzijds, en met een eind 

strekt aan de gemeint en met het andere eind aan een gemene weg, welke 

pacht eerstgenoemde Theodericus gekocht had van Willelmus zvw voornoemde 

Walterus {p.491} Vosse. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Mersman hereditariam paccionem 

decem et dimidii lopinorum siliginis et sex lopinorum ordei mensure de 

Eijndoven quam solvendam se habere dicebat hereditarie purificationis et 

in parochia de Woensel tradendam ex #tercia parte cuiusdam# pecie terre 

dicte een heijdevelt spectantis ad bona dicta tot Assche que fuerant 

quondam Walteri dicti Vosse que pecia terre predicta sita est in dicta 

parochia de Woensel inter (dg: hereditatem) communem plateam (dg: ex uno) 

tendentem versus mericam ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Bathen Kijnderen met den Ghelde ex alio (dg: ten) et tendit cum uno fine 

ad communitatem et cum reliquo fine ad communem plateam quam paccionem 

decem et dimidii lopinorum siliginis et sex lopinorum ordei primodictus 

Theodericus erga Willelmum filium quondam (dg: dicti) Walteri 

 

1182 p.491r. 

 in crastino nativitatis Johannis: zaterdag 25-06-1401. 

 secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1401. 

 

BP 1182 p 491r 01 za 25-06-1401. 

Vosse predicti emendo acquisierat ut ipse dicebat hereditarie vendidit 

Cristiano suo fratri filio dicti quondam Theoderici Mersman promittens 

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

Bruheze et Jorden datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 491r 02 za 25-06-1401. 

Johannes Belen soen zvw Egidius van Eerde droeg over aan Johannes zv 

Nijcholaus Coel Keelbreker zijn helft in alle paarden, beesten, klein vee 

en schapen op de hoeve van voornoemde Johannes zv Nijcholaus Coel 

Keelbrekers, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerde, ter plaatse gnd 

Boevenrode. 

 

Johannes Belen soen filius quondam Egidii de Eerde medietatem ad se 

spectantem in omnibus #equis# bestiis bonis pecoralibus et ovibus 

consistentibus in et supra quendam mansum Johannis filii Nijcholai Coel 

Keelbrekers situm in parochia de Rode ad locum dictum Eerde in loco dicto 

Boevenrode #et in attinentiis dicti mansi# ut dicebat legitime 

supportavit dicto Johanni filio Nijcholai Coel Keelbreker promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 491r 03 za 25-06-1401. 

Theodericus zvw Theodericus Mersman droeg over aan zijn broer Cristianus 

zvw voornoemde Theodericus Mersman 1 morgen rogge erfpacht, maat van 

Eindhoven, die Johannes zv Johannes Hazen de jongere met Lichtmis in de 

villa van Eghenrode beurde, in Eindhoven te leveren, welke mud 

eerstgenoemde Johannes zv Johannes Hazen de jongere verworven had van zijn 
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voornoemde vader Johannes Hazen. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Mersman unum modium siliginis (dg: 

l) mensure de Eijndoven hereditarie paccionis quem Johannes filius 

Johannis Hazen (dg: soen) junioris solvendum habuit hereditarie (dg: 

purificationis et) in villa de Eghenrode purificationis et in Eijndoven 

tradendum et quem modium siliginis primodictus Johannes filius Johannis 

Hazen junioris erga prefatum Johannem Hazen suum patrem acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Cristiano suo fratri filio dicti quondam 

Theoderici Mersman promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 491r 04 za 25-06-1401. 

Henricus van Baex zvw Henricus van Baex, door wijlen voornoemde Henricus 

verwekt bij zijn vrouw Yda dvw Rodolphus zv Gloria van Uden, verkocht aan 

Theodericus zv Gerardus van der Stegen een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Uden te leveren, gaande uit (1) 7 lopen 

roggeland, behorend aan Theodericus zvw Metta dv Theodericus gnd die Aude 

Iaegher, in Dinther, op de plaats gnd opten Loeshoevel, op de hofstad van 

wijlen voornoemde Theodericus die Aude Jaegher, (2) 7½ lopen roggeland, 

behorend aan voornoemde Theodericus zvw Metta, in Nistelrode, naast het 

huis en de hofstad van voornoemde Theodericus zvw Metta, waarin hij woonde, 

welke pacht wijlen voornoemde Rodolphus zv Gloria van Uden, tbv Nijcholaus 

zv voornoemde Rodolphus, gekocht had van voornoemde Theodericus zvw Metta, 

en welke pacht nu aan hem behoort. Lasten van de kant van voornoemde wijlen 

Rodolphus zv Gloria en zijn zoon Nijcholaus, en hun erfgenamen, worden 

afgehandeld. 

 

Henricus de Baex filius quondam Henrici de Baex (dg: here) ab eodem 

quondam Henrico et Yda sua uxore filia quondam Rodolphi filii Glorie de 

Uden pariter genitus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Uden tradendam de 

septem lopinatis terre (dg: siliginee) seminis siliginei ad Theodericum 

filium quondam Mette filie Theoderici dicti die Aude Iaegher spectantibus 

sitis in Dijnther supra locum dictum opten Loeshoevel super domistadium 

quondam dicti Theoderici die Aude Jaegher et de septem et dimidia 

lopinatis terre seminis ordeacei ad predictum Theodericum filium quondam 

Mette predicte (dg: sp) pertinentibus sitis in parochia de Nijstelre 

iuxta domum et domistadium ipsius Theoderici filii quondam Mette predicte 

in quibus ipse morabatur quam paccionem dictus quondam Rodolphus filius 

Glorie de Uden ad opus Nijcholai filii ipsius Rodolphi erga dictum 

Theodericum filium quondam Mette predicte emendo acquisierat prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico filio Gerardi van der Stegen supportavit cum litteris 

et (dg: aliis pro) jure promittens super habita et habenda (dg: 

warandiam) #ratam# et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dictorum quondam Rodolphi filii Glorie et (dg: qu) Nijcholai sui filii et 

quorumcumque heredum et successorum (dg: eiusdem) eorum quondam Rodolphi 

et Nijcholai sui filii deponere. Testes Uden et Coptijt datum supra. 

 

BP 1182 p 491r 05 za 25-06-1401. 

Voornoemde Theodericus zv Gerardus Stegeman en zijn voornoemde vader 

Gerardus Stegheman beloofden aan Henricus van Baex zvw Henricus van Baex 50 

nieuwe Gelre gulden met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dictus Theodericus filius Gerardi Stegeman et dictus Gerardus Stegheman 

eius pater promiserunt indivisi super omnia Henrico de Baex filio quondam 

Henrici de Baex L novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 491r 06 za 25-06-1401. 

Voornoemde Henricus van Baex zvw Henricus van Baex machtigde Nijcholaus van 

Muijsbergen zijn cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

(dg: ?Solvit). 

Dictus Henricus de Baex filius quondam Henrici de Baex dedit potestatem 

Nijcholai! de (dg: Mase) Muijsbergen !potestatem monendi etc suos census 

pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 491r 07 ma 27-06-1401. 

Albertus Buc van Lijt beloofde aan Matheus zv Arnoldus gnd Cloppart van 

Asten 60 nieuwe Gelderse gulden, zoals die thans in de beurs gaan, en 2 

Engelse nobel met Maria-Hemelvaart over een jaar te betalen. 

 

Albertus Buc de Lijt promisit super omnia Matheo filio Arnoldi dicti 

Cloppart de Asten LX novos Gelre gulden quales ad presens currunt 

communiter atque duos (dg: Gent) Enghelsche nobel seu valorem a festo 

assumptionis beate Marie virginis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Coptijten et Neijnsel datum secunda post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1182 p 491r 08 ma 27-06-1401. 

Jordanus zvw Jordanus van Geldorp ev Elizabeth dvw Henricus gnd Happen soen 

verkocht aan Johannes van Baex zvw Johannes van Baex een (nieuwe) erfpacht 

van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit alle goederen, erfpachten en cijnzen die aan voornoemde Elizabeth 

gekomen waren na overlijden van haar ouders, reeds belast met lasten die 

wijlen voornoemde Henricus Happen soen daaruit had. 

 

Jordanus filius quondam Jordani de Geldorp (dg: hereditariam paccionem) 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici 

(dg: H) dicti Happen soen hereditarie vendidit Johanni de Baex filio 

quondam Johannis de Baex hereditariam paccionem quinque modiorum 

siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purififationis et 

in Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis ac hereditariis 

paccionibus et censibus dicte Elizabeth de !quondam suorum parentum 

successione advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam Henricus 

Happen soen exinde solve-(dg: n)-re consuevit et tenebatur (dg: et 

sufficientem). Testes Jorden et Coptijt datum secunda post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1182 p 491r 09 ma 27-06-1401. 

Florencius zvw Willelmus van den Velde ev Elizabeth dv Johannes zvw 

Godefridus van Broechoven verkocht aan zijn broer Johannes van den Velde 

een (nieuwe) erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen die voornoemde Johannes zvw 

Godefridus van Broechoven eertijds geschonken had aan voornoemde Florencius 

en zijn vrouw Elizabeth, als huwelijksgift, gelegen onder Esch, belast met 

lasten die eruit gaan. 

 

Florencius filius quondam Willelmi van den Velde #maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie Johannis (dg: dictis) filii quondam 

Godefridi de Broechoven# hereditarie vendidit Johanni van den Velde suo 

fratri hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de 

Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis 

tradendam ex omnibus bonis que dictus Johannes filius quondam Godefridi 

de Broechoven #dudum# ded[erat] dicto Florencio cum dicta Elizabeth sua 

uxore nomine dotis ac in subsidium matrimonii quocumque locorum infra 
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parochiam de Essche sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus ex premissis de jure 

prius solvendis et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 491r 10 ma 27-06-1401. 

Mijchael gnd Haest droeg over aan Engbertus gnd die Haen een b-erfpacht van 

4 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit alle goederen van Godefridus gnd van Berze zv Nijcholaus van 

Berze van Hildwarenbeke, gelegen onder Hilvarenbeek, welke pacht voornoemde 

Mijchael gekocht had van voornoemde Godefridus van Berze. 

 

Mijchael dictus Haest hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie purificationis et in 

Buscoducis tradendam (dg: ex o) de et ex omnibus et singulis bonis 

mobilibus et immobilibus hereditariis et paratis (dg: dicti) Godefridi 

dicti de Berze filii Nijcholai de Berze de Hildwarenbeke quocumque 

locorum infra parochiam de Hildwarenbeke consistentibus sive sitis quam 

paccionem dictus Mijchael erga dictum Godefridum de Berze emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Engberto dicto die 

Haen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.492v. 

 secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1401. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1401. 

 anno M CCCCI mensis junii die septem dormientium: maandag 27-06-1401. 

 

BP 1182 p 492v 01 ma 27-06-1401. 

Nijcholaus gnd Bollen verwer droeg over aan zijn zoon Arnoldus Bollen zijn 

vruchtgebruik in het deel, dat aan zijn voornoemde zoon Arnoldus Bollen 

gekomen was na overlijden van zijn moeder Yda ev voornoemde Nijcholaus, 

resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde vader Nijcholaus, 

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

wijlen Johannes Nollekens verwer enerzijds en erfgoed eertijds van Johannes 

Waelken nu van Ghisbertus Vullinc anderzijds, en in alle vazen en 

gereedschap van voornoemde Nijcholaus voor het vak van verwer. 

 

Nijcholaus dictus Bollen tinctor suum usufructum sibi competentem in tota 

parte et omni jure (dg: qu) Arnoldo (dg: Bollen s) Bollen suo filio de 

morte quondam Yde sue (dg: ux) matris uxoris olim dicti Nijcholai 

successione advolutis et post obitum dicti Nijcholai sui patris 

successione advolvendis (dg: j) in domo et area cum suis attinentiis sita 

in Buscoducis in vico dicto Colperstraet inter hereditatem quondam 

Johannis Nollekens tinctoris ex uno et inter hereditatem #dudum# Johannis 

Waelken nunc ad Ghisbertum Vullinc spectantem ex alio atque in omnibus 

vasis et instrumentis dicti (dg: Mij) Nijcholai ad officium tinctiore 

spectantibus ut dicebat supportavit dicto Arnoldo Bollen suo filio 

promittens super omnia ratam servare (dg: salvo tamen dicto Arnoldo 

Bollen jure sibi competente et competituro in omnibus aliis clenodiis et 

domist domiciliis dicti Nijcholai). Testes Jorden et Coptiten datum 

secunda (dg: post) post nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 492v 02 di 28-06-1401. 

Voornoemde Arnoldus Bollen zv Nijcholaus Bollen verwer droeg over aan 

Matheus Quappe 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

moeder Yda ev voornoemde Nijcholaus, resp. aan hem zal komen na overlijden 

van zijn voornoemde vader Nijcholaus, in voornoemd huis erf en goederen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal voor BP 1182 p 492v 02 en 03}. 

Dictus Arnoldus Bollen filius Nijcholai Bollen tinctoris unam quintam 

partem sibi de morte quondam Yde sue matris uxoris olim dicti Nijcholai 
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jure successionis hereditarie advolutam et post mortem dicti Nijcholai 

sui patris successione hereditarie advolvendam in (dg: premissis hi) 

supradictis (dg: tota parte et omni jure premissorum) #domo et area et 

aliis premissis# hereditarie supportavit (dg: Pe) Matheo Quappe cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Bruheze et Neijnsel datum in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1182 p 492v 03 di 28-06-1401. 

Godefridus van Buttel beloofde aan Rodolphus zvw Arnoldus Berwout 50 nieuwe 

Gelderse gulden, thans 36 plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal voor BP 1182 p 492v 02 en 03}. 

Godefridus de Buttel promisit super omnia Rodolpho filio quondam Arnoldi 

Berwout L nuwe Gelre gulden scilicet quorum quilibet valet ad presens 

XXXVI placken seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 492v 04 ma 27-06-1401. 

Waltera dvw Johannes uten Hamme, Petrus van Blanckenborch ev Elsbena dvw 

voornoemde Johannes uten Hamme en Arnoldus van der Weijden droegen over aan 

Petrus die Yoede hun deel in alle cijnsen en renten, die wijlen Bertoldus 

Steijmpel beurde, gaande uit erfgoederen ter plaatse gnd Bantsvoert. Met 

achterstallige termijnen. 

 

#(dg: Pe)# Waltera filia quondam Johannis uten Hamme cum tutore #et# 

Petrus (dg: vande) van Blanckenborch maritus et tutor legitimus Elsbene 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis uten Hamme Arnoldus van der 

Weijden totam partem et omne jus eis competentes in omnibus censibus et 

redditibus quos Bertoldus quondam Steijmpel solvendos habuit annuatim et 

hereditarie ex (dg: hereditatibus) quibusdam hereditatibus sitis ad locum 

dictum Bantsvoert ut dicebant supportaverunt Petro die Yoede cum omnibus 

arrestadiis promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum (dg: su) deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum secunda 

post nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 492v 05 ma 27-06-1401. 

Johannes van den Haghevenne verkocht aan Johannes van den Velde zv Arnoldus 

van den Velde van Uden een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad, in 

Veghel, ter plaatse gnd Sweenslaken, tussen een gemene steeg enerzijds en 

Godefridus Mostarts anderzijds, met een eind strekkend aan Lucas van 

Bubnagel, (2) een stuk land, gnd die Doncke, in Veghel, ter plaatse gnd 

Sweenslaken, tussen Godefridus Mostarts enerzijds en voornoemde Lucas van 

Bubnagel anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Langhe Strepe, in Veghel, 

ter plaatse gnd Sweenslaken, tussen voornoemde Godefridus Mostart enerzijds 

en voornoemde Lucas van Bubnagel anderzijds, (4) 1 vracht hooiland, in 

Veghel, ter plaatse gnd Sweenslaken, tussen wijlen Thomas van Hijntham 

enerzijds en Lucas van Bubnagel anderzijds, reeds belast met de grondcijns 

en een erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van den Haghevenne hereditarie vendidit Johanni van den Velde 

filio (dg: quonda) Arnoldi (dg: de do B Boekel) #van den Velde de Uden# 

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

Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam domistadio dicti venditoris sito in parochia de (dg: g) Vechel ad 

locum dictum (dg: We) Sweenslaken inter (dg: hereidtatem) communem stegam 

ex uno et inter hereditatem Godefridi Mostarts ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Luce de Bubnagel item ex pecia terre dicta die Doncke 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Godefridi Mostarts 

ex uno et inter !et inter hereditatem dicte Luce de Bubnagel ex alio 
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atque ex pecia terre dicta die Langhe Strepe sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem dicti Godefridi Mostart ex uno et inter 

hereditatem dicti Luce de Bubnagel ex alio atque ex una plaustrata feni 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem quondam Thome de 

Hijntham ex uno et inter hereditatem Luce de Bubnagel ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii (dg: s) ordei 

mensure de Busco exinde solvendis et in Busco tradendis et sufficientem 

facere. Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

BP 1182 p 492v 06 ma 27-06-1401. 

Theodericus Baudewijns soen en Johannes van Vucht zvw Henricus van Vucht 

verklaarden ontvangen te hebben van hr Johannes Bijezeman priester van de 

kerk van Sint-Egidius in Brugge en Johannes van Rode zvw Arnoldus van Rode, 

als executoribus testamenti van wijlen hr Johannes Proper propositus van de 

kerk van H.Maria in Brugge, 50 pond groten, Vlaams geld, die wijlen 

voornoemde Johannes Proper in zijn testament had vermaakt, om daarmee twee 

eeuwige renten te vestigen, te gebruiken voor 2 eeuwige prebenden in de 

kerk van Sint-Katherina in de stad van Heusden. 

 

Theodericus Baudewijns #soen# et Johannes de Vucht filius quondam Henrici 

de Vucht palam recognoverunt se recepisse a domino Johanne Bijezeman (dg: 

presbitro) curato (dg: sc) ecclesie sancti Egidii in Brugis et Johanne de 

Rode filio quondam Arnoldi de Rode tamquam ab executoribus testamenti seu 

ultime voluntatis (dg: magistri) #domini# quondam Johannis Proper 

propositi olim ecclesie beate Marie (dg: Burgensis) #Brugensis# 

quinquaginta libras grossorum monete Flandrie quas dictus quondam 

Johannes Proper legaverat et reliquerat in suo testamento seu ultima (dg: 

ulti) voluntate qua decessit (dg: ad usum duarum prebend) pro redditibus 

perpetuis comparandis ad usum duarum prebendarum perpetuarum in ecclesia 

beate Katherine sita in oppido de Hoesden ut dicebant et promiserunt 

indivisi super habita et habenda dictas quinquaginta libras grossorum 

dicte pecunie pro dictis redditibus perpetuis et ad usum predictum 

convertere et dictos dominos Johannem Bijezeman et Johannem de Rode #et 

alios executores dicti quondam domini Johannis Proper# a predicta pecunia 

(dg: dampn) inde emergentibus indempnes servare. Testes Jorden et 

Coptiten datum secunda post nativitatis Johannis. 

 

BP 1182 p 492v 07 ma 27-06-1401. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Roverus Boest en Johannes Vijnninc. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis. Actum in camera presentibus dictis 

scabinis (dg: Joh) Rovero Boest Johanne Vijnninc datum anno M CCCCI 

mensis junii die septem dormientium hora completorum. 

 

1182 p.493r. 

 secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1401. 

 

BP 1182 p 493r 01 ma 27-06-140149. 

Johannes van den Velde zv Arnoldus van den Velde van Uden droeg over aan 

Johannes van den Haghevenne, zv Hilla dvw Johannes die Guijnser en wijlen 

Johannes van den Haghevenne, (1) 1/3 deel van een stuk land, in Uden, ter 

plaatse gnd Boekel, tussen Arnoldus gnd Ghuijnser enerzijds en Henricus gnd 

                         
49 Hilla dvw Johannes die Guijnser 

(*) Johannes† van den Haghevenne 

 1. Johannes van den Haghevenne 

 2. Rodolphus. 

(**) Arnoldus van Boekel wonend in Veghel. 
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Coelen soen anderzijds, te weten het derde deel dat in het midden ligt, (2) 

de helft van een stuk land aldaar, naast het water gnd die Aa, tussen kvw 

Johannes Guijnser enerzijds en wijlen Gerardus Guijnser anderzijds, te 

weten de helft richting voornoemde kvw Johannes Guijnser, (3) ¼ deel in een 

beemd, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter plaatse gnd des Guijnsers Velt, 

tussen Rutgherus gnd die Guijnser enerzijds en Arnoldus die Guijnser 

anderzijds, te weten het ¼ deel naast voornoemde Rutgherus die Guijnser, 

(4) 1/5 deel van een stuk beemd aldaar, ter plaatse gnd op die Bunt, tussen 

Henricus gnd Colen soen enerzijds en Arnoldus van Milheze anderzijds, te 

weten het 1/5 deel in het midden, het stuk beemd door de einden te delen, 

zoals voornoemde erfgoederen aan voornoemde Hilla dvw Johannes die Guijnser 

na erfdeling tussen haar en haar medeërfgenamen gekomen waren, (5) ¼ deel 

van een stuk heide, gnd dat Heijtvelt, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, 

tussen voornoemde Rutgherus die Guijnser enerzijds en voornoemd stuk beemd 

ter plaats gnd die Bunt anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Johannes 

van den Velde gekocht had van Arnoldus van Boekel wonend in Veghel en zijn 

vrouw voornoemde Hilla dvw voornoemde Johannes Guijnsers wv Johannes van 

den Hagevenne, en de broers Johannes en Rodolphus, kv voornoemde Hilla en 

wijlen Johannes van den Hagevenne. 

 

Johannes van den Velde filius Arnoldi van den Velde de Uden terciam 

partem cuiusdam pecie terre site in parochia de Uden in loco dicto Boekel 

inter hereditatem Arnoldi dicti Ghuijnser ex uno (dg: et inter) et inter 

hereditatem (dg: here) Henrici dicti (dg: Co) Coelen soen ex alio 

scilicet illam terciam (dg: terre) partem dicte pecie terre que sita est 

in medio eiusdem pecie terre atque medietatem cuiusdam pecie terre site 

ibidem (dg: jix) juxta aquam dictam communiter die Aa inter hereditatem 

liberorum (dg: dicti) quondam Johannis Guijnser ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi Guijnser ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est versus dictam hereditatem dictorum liberorum quondam 

Johannis (dg: Gu Guijn) Guijnser predicti item quartam partem in quodam 

prato sito in parochia et loco predictis ad locum dictum des Guijnsers 

Velt inter hereditatem Rutgheri dicti die Guijnser ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi die Guijnser ex alio scilicet illam quartam partem 

predicti prati que sita est contigue iuxta hereditatem dicti Rutgheri die 

Guijnser item quintam partem cuiusdam (dg: pra) pecie prati site ibidem 

ad locum dictum communiter op die Bunt inter hereditatem Henrici dicti 

Colen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Milheze ex alio 

scilicet illam quintam partem dicte pecie prati que sita est in medio 

dicte pecie prati dividendo scilicet eandem peciam prati per fines prout 

huiusmodio hereditates ibidem site sunt et Hille filie quondam Johannis 

(dg: G) die Guijnser mediante hereditaria divisione prius habita inter 

ipsam et suos in hoc coheredes cesserunt in partem atque quartam (dg: 

cui) partem cuiusdam pecie terre mericalis dicte communiter dat Heijtvelt 

site in (dg: di) parochia et loco predictis inter hereditatem dicti 

Rutgheri die Guijnser ex uno !ex uno et inter predictam peciam prati 

sitam in dicto loco die Bunt vocato ex alio quas hereditates dictus 

Johannes van den Velde erga Arnoldum de Boekel commorantem in Vechel et 

dictam Hillam suam uxorem filiam dicti quondam Johannis Guijnsers relicte 

quondam Johannis van den Hagevenne Johannem Rodolphum fratres liberos 

dictorum Hille et quondam Johannis van den Hagevenne emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van den Haghevenne 

filio dictorum Hille et quondam Johannis van den Haghevenne cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Coptiten datum secunda post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1182 p 493r 02 ma 27-06-1401. 

Johannes zvw Denkinus Ermgarden soen ev Elizabeth dvw Arnoldus van Os droeg 

over aan Henricus Mutsarts de helft in een erfcijns van 10 schelling geld, 

met Sint-Remigius in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, 
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in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veritsel, tussen Bata gnd Nase enerzijds 

en kv Petrus van Veritsel anderzijds, (2) geheel het land van Everardus gnd 

Bestken van Sint-Oedenrode, naast voornoemd huis en tuin gelegen, welke 

cijns Elizabeth van den Hezeacker begijn gekocht had van voornoemde 

Everardus Bestken van Sint-Oedenrode. 

 

Johannes filius quondam Denkini Ermgarden soen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi de Os medietatem ad se et ad 

dictam Elizabeth suam uxorem spectantem in hereditario censu decem 

solidorum monete solvendo hereditarie Remigii et in Busco tradendo ex 

domo et orto sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Veritsel inter hereditatem Bate dicte Nase ex uno et inter hereditatem 

liberorum Petri de Veritsel ex alio atque ex tota terra (dg: cuis) 

Everardi dicti Bestken de Rode sancte Ode dictis (dg: dicto) domo et orto 

#ibidem# adiacente quem censum Elizabeth van den Hezeacker beghina erga 

dictum Everardum Bestken de Rode sancte Ode emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico Mutsarts cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Bruheze et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 493r 03 ma 27-06-1401. 

Johannes nzvw Gerardus Mutsart alias gnd Hennens soen droeg over aan 

Gerardus van Zelant een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, die 

voornoemde Johannes met Lichtmis beurt, gaande uit een erfgoed van Henricus 

gnd Hoens, in Gemonden, welke pacht wijlen voornoemde Gerardus Mutsart in 

zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde natuurlijke zoon Johannes 

{niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Johannes filius naturalis quondam Gerardi Mutsart alias dicti Hennens 

soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Bucstel quam 

dictus Johannes solvendam habet hereditarie purificationis ex (dg: 

hereditate) hereditate Henrici dicti Hoens sita in parochia de Ghemonden 

et quam paccionem dictus quondam Gerardus Mutsart in suo testamento 

legaverat dicto Johanni suo filio naturali ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo de Zelant promittens. 

 

1182 p.494v. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1401. 

 

BP 1182 p 494v 01 di 28-06-1401. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen van den Dungen: de helft van een beemd, 

ongeveer 6 bunder groot, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd Blakenbroec 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen (dg: 

peciam) #medietatem ad se spectantem cuiusdam# prati sex bonaria vel 

circiter continentis siti in parochia de Beke prope Arle ad locum dictum 

(dg: d) Blakenbroec. 

 

BP 1182 p 494v 02 di 28-06-1401. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen van den Dungen ev Elizabeth dvw 

Arnoldus van Blakenbroec gaf uit aan Arnoldus zvw Henricus van Blakenbroec 

de helft in een beemd, ongeveer 6 bunder groot, in Beek bij Arle, ter 

plaatse gnd Blakenbroec, tussen Willelmus van Kriekenbeemt enerzijds en 

voornoemde Arnoldus zvw Henricus en zijn zuster Katherina anderzijds, van 

welke beemd de andere helft voor 2/3 deel behoort aan de broers Henricus en 

Rodolphus, kvw Johannes van Blakenbroec, en voor 1/3 deel aan voornoemde 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen; de uitgifte geschiedde voor 3 oude 

groten grondcijns en thans voor een lijfrente van 6 gulden, 13½ Brabantse 

schietleide voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis te betalen. De 
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langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi de Blakenbroec 

medietatem ad se spectantem in quodam prato sex bonaria vel circiter 

continente sito in parochia de Beke prope Arle ad locum dictum 

Blakenbroec inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeemt ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti) Arnoldi filii quondam (dg: Johannis Vrancken 

soen) #Henrici de Blakenbroec et Katherine sue sororis# ex alio de quo 

prato reliqua medietas spectat ad Henricum et Rodolphum fratres liberos 

quondam Johannis de Blakenbroec pro duabus terciis partibus et ad dictum 

Arnoldum filium quondam Johannis Vrancken soen pro una 3a parte ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Arnoldo filio quondam Henrici 

ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: me) tribus grossis antiquis 

domino fundi annuatim exinde de jure solvendis dandis et solvendis etc 

atque pro vitali pensione sex florenorum aureorum communiter gulden 

vocatorum boni auri et justi ponderis scilicet tredecim et dimidia! 

Brabant scietleijde seu valorem pro quolibet dictorum florenorum aureorum 

computato dandis et solvendis sibi et dicte Elizabeth sue uxori (dg: ad) 

ad eorum vitam seu ad vitam alterius eorundem diutius viventis et non 

ultra purificationis ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

tali condicione quod alter dictorum Arnoldi et Elizabeth diutius vivens 

dictam pensionem integraliter possidebit scilicet cum ambo mortui fuerint 

(dg: ?dictus) erit quitus. Testes Uden et Coptiten datum in vigilia Pe 

Pau. 

 

BP 1182 p 494v 03 di 28-06-1401. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever ev Fissia dvw Arnoldus 

van Engelant en Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus van Enghelant droegen 

over aan Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Engelant het deel, dat aan 

hen gekomen is na overlijden van Henricus Noet, bv voornoemde Fissia en 

Elizabeth, in alle goederen van wijlen voornoemde Henricus Noet, waarin hij 

was overleden. 

 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris lineorum maritus et tutor 

Fissie sue uxoris filie quondam Arnoldi de Engelant et Elizabeth filia 

dicti quondam Arnoldi de Enghelant #cum tutore# totam partem et omne jus 

ipsis seu eorum alteri de morte quondam Henrici Noet (dg: filii quondam) 

fratris dictarum (dg: Eliz) Fissie et Elizabeth successione hereditarie 

advolutas in omnibus et singulis bonis dicti quondam Henrici Noet in 

quibus ipse decessit ut dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo Groet 

Art filio quondam Lamberti de Engelant promittentes cum tutore super 

habita et habenda ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 494v 04 di 28-06-1401. 

Jacobus zvw Johannes Coppen soen van Puppel ev Katherina, Willelmus Lubben 

van Scijnle ev Wilhelma, Henricus zvw Theodericus van Gherwen ev Elizabeth, 

en Johannes van Henssel ev Aleijdis, dvw Johannes gnd Koc zvw Johannes gnd 

Cuijlic van Mierde, droegen over aan Arnoldus Hoernken een b-erfpacht van 2 

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

goederen van Arnoldus van Gunterslaer en zijn broers en zusters Walterus, 

Martinus, Katherina en Heijlwigis, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Gunterslaer, welke pacht voornoemde Arnoldus Hoernken, tbv eerstgenoemde 

Johannes Koc zvw Johannes gnd Cuijlic van Mierde, gekocht had van 

voornoemde Arnoldus van Gunterslaer en zijn broers en zusters Walterus, 

Martinus, Katherina en Heijlwigis. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Coppen soen de Puppel maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris Willelmus Lubben de Scijnle maritus et 

tutor legitimus Wilhelme sue uxoris Henricus filius quondam Theoderici de 
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Gherwen maritus legitimus Elizabeth sue uxoris et Johannes de Henssel 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum quondam Johannis 

dicti Koc (dg: de Cuijle) filii quondam Johannis dicti Cuijlic de Mierde 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

Arnoldi de Gunterslaer Walteri et Martini eius fratrum Katherine et 

Heijlwigis eorum sororum sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Gunterslaer atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis quam paccionem predictam 

Arnoldus Hoernken ad opus primodicti Johannis Koc filii quondam Johannis 

dicti Cuijlic de Mierde erga dictum Arnoldum de Gunterslaer Walterum et 

Martinum eius fratres Katherinam Heijlwigem eorum sorores emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto Arnoldo 

Hoernken cum litteris et jure promittentes (dg: s) indivisi super omnnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Johannis 

die Koc et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis Koc deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 494v 05 di 28-06-1401. 

Henricus Wels zvw Johannes Vele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Wels filius quondam Johannis Vele prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 494v 06 di 28-06-1401. 

Arnoldus Grotart zvw Lambertus van Engelant beloofde aan Elizabeth dvw 

Arnoldus van Engelant 14 Holland gulden, geld van graaf Willelmus, binnen 

15 dagen te betalen. 

 

Arnoldus Grotart filius quondam Lamberti de Engelant promisit super omnia 

Elizabeth filie quondam Arnoldi de Engelant XIIII Hollant gulden monete 

Willelmi (dg: ad) infra quindenam proxime futuram persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 494v 07 di 28-06-1401. 

Nijcholaus van den Arennest zvw Nijcholaus van den Arennest droeg over aan 

zijn broer Willelmus zvw voornoemde Nijcholaus van den Arennest en Henricus 

zvw Lambertus van den Arennest (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn oom Wautgherus van Bernheze zvw Henricus van 

Bernheze, en ook aan hem behoren in het testament van wijlen voornoemde 

Wautgherus, (2) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Nijcholaus zvw Henricus van Bernheze zvw voornoemde Nijcholaus van den 

Arennest, (3) alle goederen, die aan hem door wijlen voornoemde Nijcholaus 

zvw Henricus van Bernheze in zijn testament waren vermaakt. 

 

Nijcholaus van den Arennest filius quondam Nijcholai van den Arennest 

omnia et singula bona sibi de morte quondam Wautgheri de Bernheze #filii 

quondam Henrici de Bernheze# avunculi olim primodicti Nijcholai (dg: ac 

Henrico) successione advoluta et eciam in testamento dicti quondam 

Wautgheri competentia (dg: atque omnia) #atque omnia# et singula bona 

sibi de morte #quondam Nijcholai filii# quondam Henrici de Bernheze (dg: 

sui fratris) filii dicti quondam Nijcholai van den Arennest successione 

advoluta atque omnia et singula bona sibi per jamdictum quondam 

Nijcholaum filium dicti quondam Henrici de Bernheze (dg: su) in suo 

testamento legata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo suo fratri filio dicti quondam Nijcholai 

van den Arennest et Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Neijnsel datum supra. 
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BP 1182 p 494v 08 di 28-06-1401. 

Theodericus zvw Willelmus van Zonne droeg over aan Arnoldus Hoernken de 

helft in 7 hont land, achter de plaats gnd die Hoge Donc, richting het 

water gnd die Diese, tussen erfgoed gnd Spierincs Camp enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, van welke 7 hont de andere helft behoort aan 

voornoemde Arnoldus Hoernken. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi de Zonne medietatem ad se spectantem 

in septem hont terre sitis (dg: ad locum) retro locum dictum die Hoge 

Donc versus aquam ibidem dictam die Diese inter hereditatem dictam 

Spierincs Camp ex uno et inter communem stegam ex alio (dg: ut dicebat) 

et de quibus VII hont terre reliqua medietas spectat ad Arnoldum Hoernken 

ut dicebat hereditarie supportavit dicto Arnoldo Hoernken promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1182 p 494v 09 di 28-06-1401. 

Aleijdis dvw Johannes van Overmere droeg over aan haar broer Godefridus zvw 

voornoemde Johannes van Overmere alle goederen, die aan haar gekomen waren 

na overlijden van Heijmericus nzvw Heijmericus zvw voornoemde Johannes van 

Overmeer. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis de Overmere cum suo tutore omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte 

quondam Heijmerici filii naturalis quondam Heijmerici filii dicti quondam 

Johannis de Overmeer successione hereditarie advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio 

dicti quondam Johannis de Overmere suo fratri promittens cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes Jorden et Coptiten datum supra. 

 

1182 p.495r. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1401. 

 

BP 1182 p 495r 01 di 28-06-140150. 

Heijmericus van Baex zvw Henricus van Baex, door wijlen voornoemde Henricus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda dvw Rodolphus Glorie van Uden, verkocht 

aan Engelbertus zvw Wellinus Engbrechts soen (1) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin 

van Arnoldus Baenroets van Nijsterle, waarin hij woonde, in Nistelrode, en 

geheel het erfgoed van voornoemde Arnoldus dat bij voornoemd huis en tuin 

hoort, ter plaatse gnd ten Vorstenbosch, in Nistelrode, welke pacht aan 

Rodolphus zv Gloria van Uden was verkocht door voornoemde Arnoldus 

Baenroets van Nijsterle, en welke pacht voornoemde Rodolphus zv Gloria 

geschonken had als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Ghisbertus gnd 

Moijtinc en zijn vrouw Yda dv voornoemde Rodolphus, (2) een erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis van 

Ghisbertus Moijtinc te leveren, gaande uit een huis en erf en alle 

erfgoederen van voornoemde Arnoldus Baenroets van Vorstenbosch, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd op Vorstenbosch, welke pacht wijlen voornoemde 

Ghisbertus Moijtinc gekocht had van voornoemde Arnoldus Baenroets van 

Vorstenbosch, welke pachten van ½ resp. 1½ mud nu aan eerstgenoemde 

Henricus behoren. 

 

Heijmericus de Baex filius quondam Henrici de Baex #ab eodem quondam 

Henrico et quondam Yda sua uxore filia quondam Rodolphi Glorie de Uden 

pariter genitus# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

                         
50 Yda† dvw Rodolphus zv Gloria van Uden 

 (*) Ghisbertus† Moijtinc.  

 (**) Henricus† van Baex 

1. Heijmericus van Baex 
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de Busco solvendam anno quolibet purificationis de domo et orto Arnoldi 

Baenroets de Nijsterle in quibus ipse morabatur sitis in Nijsterle et de 

tota hereditate eiusdem Arnoldi ad dictos domum et ortum spectante sita 

in loco dicto ten Vorstenbosch in parochia de Nijsterle (dg: quam 

paccionem) venditam Rodolpho filio Glorie de Uden a dicto Arnoldo 

Baenroets de Nijsterle prout in litteris et quam paccionem dictus 

Rodolphus filius Glorie Ghisberto dicto Moijtinc suo genero libere et 

simpliciter supportavit in donationem propter nuptias ad ius oppidi de 

Busco cum Yda uxore eiusdem Ghisberti filia Rodolphi predicti prout in 

aliis litteris atque hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure de Busco solvendam annuatim et hereditarie 

purificationis et ad Buscum ad domum habitationis Ghisberti Moijtinc 

tradendam et deliberandam de domo et area atque omnibus et singulis 

hereditatibus predicti Arnoldi Baenroets de Vorstenbosch ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli in parochia de 

Nijsterle ad locum dictum op Vorstenbosch situatis quam paccionem unius 

et dimidii modiorum siliginis (dg: primodictus Hen) dictus quondam 

Ghisbertus Moijtinc erga dictum Arnoldum Baenroets de Vorstenbosch emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: h) et quas paccionem dimidii modii et 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure primodictus 

Henricus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Engelberto 

filio quondam Wellini Engbrechts soen (dg: promittens super omnia 

warandiam) supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. !Jorden et Coptiten datum in vigilia 

(dg: nativitatis Johannis) Pe Pau. 

 

BP 1182 p 495r 02 di 28-06-1401. 

Een vidimus maken van 2 brieven, “Henricus van Baex en zijn vrouw Yda wv 

Ghisbertus Moijtinc” en “Henricus van Zonne zvw Gheerlacus gnd van Zonne en 

Walterus gnd van Audenhoven” en eerstgenoemde Henricus beloofde, zo nodig, 

de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Engelbertus. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum prima incipit Henricus de Baex 

maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris relicte quondam Ghisberti 

Moijtinc et ipsa Yda cum (dg: eodem) dicto Henrico et altera Henricus de 

Zonne filius quondam Gheerlaci dicti de Zonne atque Walterus dictus de 

Audenhoven et primodictus Henricus promisit super omnia tradere dicto 

Engelberto ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 495r 03 di 28-06-1401. 

Voornoemde Engbertus zvw Wellinus Engbrechts soen beloofde aan Nijcholaus 

van Muijsberch 30 Holland gulden, geld van wijlen graaf Willelmus, met 

Sint-Remigius-Belijder aanstaande te betalen. 

 

Dictus Engbertus promisit super omnia Nijcholao de Muijsberch XXX Hollant 

gulden monete quondam comitis Willelmi seu valorem ad Remigii confessoris 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 495r 04 di 28-06-1401. 

Lambertus Tijmmerman van Deventheer ev Mechtildis dvw Petrus Heijnkens soen 

van Spulle droeg over aan Amelius die Bruijn szvw voornoemde Petrus alle 

goederen, die aan hem en zijn voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden 

van de ouders van voornoemde Mechtildis, gelegen onder Moergestel. De brief 

overhandigen aan Henricus Hadewigen of aan hem. 

 

Lambertus Tijmmerman de Deventheer maritus et tutor legitimus Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Petri Heijnkens soen de Spulle omnia et singula 

bona sibi et dicte sue uxori seu eorum alteri de morte quondam parentum 

dicte Mechtildis successione advoluta quocumque locorum #infra parochiam 

de Gestel prope Oesterwijc# consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Amelio die Bruijn genero dicti quondam Petri promittens super 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden 

et Neijnsel datum in vigilia Pe Pau. Tradetur littera Henrico Hadewigen 

vel sibi. 

 

BP 1182 p 495r 05 di 28-06-1401. 

Gerardus Ghele die Spelmaker verkocht aan zijn broer Johannes Ghele een 

(nieuwe) erfcijns van 25 oude schilden, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jacobus-Apostel, voor het eerst met Sint-

Jacobus aanstaande, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Wellinus van Straten schoenmaker enerzijds 

en erfgoed van Hilla Spijkers anderzijds, (2) 5 kamers in Den Bosch, aan de 

straat gnd Weverhuls, achter het klooster van Sint-Clara, tussen erfgoed 

van wijlen Truda Machiels, nu van hr Nijcholaus Cleijnnael priester, 

enerzijds en een gemene weg en erfgoed van wijlen hr Arnoldus van Scijnle 

priester anderzijds, (3) alle goederen van voornoemde verkoper. De koopsom 

is voldaan. De brief overhandigen aan Luijtgardis ?ev voornoemde ........ 

 

Gerardus (dg: de) Ghele die Spelmaker hereditarie vendidit Johanni Ghele 

suo fratri hereditarium censum XXV aude scilde Francie (dg: vel) 

solvendum hereditarie mediatim (dg: Johannis) #Domini# et mediatim (dg: 

Domini Johannis) #Jacobi apostoli et pro primo termino Jacobi proxime 

futuro# ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Wellini de Straten sutoris ex uno et inter hereditatem 

Hille Spijkers ex alio item ex quinque cameris dicti venditoris sitis in 

Busco #ad vicum dictum Weverhuls# retro conventum sancte Clare inter 

hereditatem quondam Trude (dg: p van) Machiels (dg: ex uno) nunc ad 

dominum Nijcholaum Cleijnnael presbitrum spectantem ex uno et inter 

communem plateam et hereditatem quondam domini Arnoldi de Scijnle 

presbitri ex alio (dg: atque) atque ex omnibus bonis dicti venditoris 

habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere recognoscens sibi (dg: vel) de pretio fore 

satisfactum. Testes Bruheze et Jorden datum supra. Tradetur littera 

Luijtgardi ?duxori dicti ........ 

 

BP 1182 p 495r 06 di 28-06-1401. 

Theodericus zv Johannes gnd Lauwerens soen verkocht aan Ghiselbertus zvw 

Willelmus van den Broec, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus 

Martens, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Helvoirt, beiderzijds 

tussen de gemeint, met een eind strekkend aan Dijonisius gnd Denijs Quaps, 

(2) 1 bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonc, ter plaatse gnd 

die Langdonc, tussen wijlen Johannes Berwout enerzijds wijlen Willelmus 

Witloc, reeds belast met de hertogencijns en een erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Theodericus filius (dg: quon) Johannis dicti (dg: Lauweren) Lauwerens 

soen legitime vendidit Ghiselberto filio quondam Willelmi van den Broec 

ad opus sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Henrici 

Martens (dg: vitam p) vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Ghisberti et Heijlwigis 

sue uxoris seu alterius eorundem diutius viventis #purificationis# et in 

Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

Helvoert inter (dg: hereditatem Dijonisii dicti Denijs Quaps ex uno et 

inter hereditatem) communitatem ex utroque latere coadiacentem tendentem 

cum (dg: utroque latere) #uno fine# ad hereditatem Dijonisii dicti Denijs 

Quaps atque ex uno bonario prati sito in parochia predicta ad locum 

dictum Leendonc (dg: inter he) ad locum dictum die Langdonc inter 

hereditatem quondam Johannis Berwout ex uno et inter hereditatem (dg: v) 

quondam Willelmi (dg: van der) Witloc ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis exinde 
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solvendis et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes Uden et Goes datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1182 p 495r 07 di 28-06-1401. 

Marcelius Claes soen vernaderde 2 morgen land, in Alem, ter plaatse gnd dat 

Alemse Broec, die Johannes van Gewanden verworven had van Johannes van 

Berkel zvw Johannes van Berkel. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

-. 

Marcelius Claes soen prebuit et exhibuit patentes denarios etc ad 

redimendum duo iugera terre sita in parochia de Alem in loco dicto dat 

Alemssche Broec (dg: ven) que Johannes de Gewanden erga Johannem de 

Berkel filium quondam Johannis de Berkel acquisierat prout in litteris 

dicebat (dg: dic) contineri et alter cessit et reportavit. Testes Uden et 

Neijnsel datum supra. 

 

1182 p.496v. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1401. 

 

BP 1182 p 496v 01 di 28-06-1401. 

(dg: Johannes zv Johannes gnd Margrieten soen van Alem: een stuk land gnd 

een zantweije, gelegen). 

 

(dg: Johannes filius Johannis dicti Margrieten soen de Alem peciam terre 

dictam een zantweije sitam). 

 

BP 1182 p 496v 02 do 30-06-1401. 

Cristina van Vechel wv Johannes van Vechel verkocht aan Gerardus zvw 

Arnoldus van Vladeracken een (nieuwe) erfcijns van 4 pond geld, een helft 

te betalen met Kestmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) 9 

lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd Osser Scadewijc, tussen Bela wv 

Godefridus zv Andreas enerzijds en voornoemde Cristina anderzijds, reeds 

belast met een erfpacht van ½ mud rogge en een erfcijns van 40 schelling, 

(2) 7½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd op dat Meervelt, tussen Jacobus 

Weijnsken soen enerzijds en een gemene steeg gnd die Meersteghe anderzijds,  

welke 9 lopen en 7½ hont aan voornoemde Cristina, toen ze weduwe was, 

gekomen waren na overlijden van haar broer Jacobus zvw Rutgherus van der 

Moelen. 

 

Cristina de Vechel (dg: f) relicta quondam Johannis de Vechel cum tutore 

hereditarie vendidit (dg: Arnoldo) #Gerardo# filio quondam Arnoldi de 

Vladeracken hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis ex novem 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Os ad locum dictum Osser 

Scadewijc inter hereditatem Bele relicte quondam Godefridi filii Andree 

ex uno et inter hereditatem dicte Cristine ex alio (dg: et que novem 

lopinate terre siliginee dicte Cristine de morte quondam Jacobi #sui 

fratris# filii quondam Rutgheri van der Moelen successione sunt advolute 

ut dicebat promittens cum tutore warandiam super warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis et hereditario censu XL solidorum monete) atque ex septem et 

dimidio hont terre sitis in predicta parochia ad locum dictum op dat 

Meervelt inter hereditatem Jacobi Weijnsken soen ex uno et inter communem 

stegam dictam die Meersteghei! ex alio et que nove! lopinate terre 

siliginee et septem et dimidium hont terre dicte Cristine #in sede sue 

viduitatis# de morte quondam Jacobi sui fratris filii quondam Rutgheri 

van der Moelen successione sunt advolute ut dicebat promittens cum tutore 

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

exceptis hereditaria paccione dimidii modii siliginis et hereditario 

censu XL solidorum monete ex dictis novem lopinatis terre prius 
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solvendis. Testes Uden et Goes datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1182 p 496v 03 do 30-06-1401. 

Johannes die Goide zvw Johannes die Goide droeg, bij wijze van 

erfmangeling, over aan Johannes zv Johannes Margrieten soen een stuk land, 

gnd een zandweijde, in Maren, ter plaatse gnd op Zandeweijden, tussen 

Johannes zv Johannes gnd Margrieten soen enerzijds en kinderen gnd Valken 

Kijnderen anderzijds, te weten voor een ander erfgoed gnd een zandweijde, 

behorend aan voornoemde Johannes zv Johannes Margrieten soen, aldaar, 

tussen eerstgenoemde Johannes enerzijds en erfg vw Nijcholaus Hellinc 

anderzijds, eerstgenoemd stuk land belast met de dijk die op het einde 

ervan ligt en met de sloten aan beide einde van eerstgenoemd stuk land. 

 

-. 

Johannes die Goide filius quondam Johannis die Goide unam peciam terre 

dictam (dg: di) een zandweijde sitam in parochia de Maren ad locum dictum 

op Zandeweijden inter hereditatem Johannis filii Johannis dicti 

Margrieten soen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Valken 

Kijnderen ex alio in ea quantitate (dg: qua al) qua ibidem sita est ut 

dicebat supportavit (dg: in modum directe permutationis pridem habit) 

dicto Johanni filio Johannis Margrieten soen in modum directe 

permutationis prius habite inter primodictum Johannem et inter dictum 

Johannem filium Johannis Margrieten soen scilicet (dg: d) !pro predicta 

pecia terre et pro alia hereditate dicta een zandweijde ad dictum 

Johannem filium Johannis Margrieten soen spectante sita ibidem inter 
!primodictum Johannem ex uno et inter hereditatem heredum quondam Nij-

(dg: Claes soen pro)-#cholai Hellinc# ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis aggere sito supra 

primodictam peciam terre scilicet (dg: ad) supra finem primodicte pecie 

terre atque fossatis ad (dg: utrumque) utrumque finem primodicte pecie 

terre consistentibus et ad hanc de jure spectantibus. Testes Bruheze et 

Uden datum supra. 

 

BP 1182 p 496v 04 do 30-06-1401. 

Johannes zv Johannes gnd Margrieten soen van Alem droeg, bij wijze van 

erfmangeling, over aan Johannes die Gode zvw Johannes die Goide een stuk 

land, gnd een zandeweije, in Maren, ter plaatse gnd op Zandweijden, tussen 

voornoemde Johannes die Goide zvw Johannes die Goide enerzijds en erfg vw 

Nijcholaus gnd Hellinc anderzijds, te weten voor een ander stuk land gnd 

een zandeweijde, aldaar, tussen eerstgenoemde Johannes enerzijds en 

kinderen gnd Valken Kijnderen anderzijds, eerstgenoemd stuk land belast met 

de dijk die op het einde ervan ligt en met de sloten aan beide einden van 

eerstgenoemd stuk land gelegen. 

 

-. 

Johannes filius Johannis dicti Margrieten soen de Alem unam peciam terre 

dictam een zandeweije sitam in parochia de Maren ad locum (dg: dictum) 

dictum op Zandweijden inter hereditatem Johannis (dg: filii dicti die 

Goide filii quondam Johannis die Goide ex uno et inter hereditatem filii 

Johannis dicti Margrieten soen soen ex uno) #die Goide filii quondam 

Johannis die Goide ex uno# et inter hereditatem heredum quondam Nijcholai 

(dg: dicti Claes soen) #dicti Hellinc# ex alio in ea (dg: -dem) 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie supportavit (dg: 

Johanni) dicto Johannis! die Gode filii! quondam Johannis die Goide in 

modum directe permutationis prius inter primodictum Johannem et inter 

dictum Johannem die Goide filii! quondam Johannis die Goide habita 

scilicet de primodicta pecia terre pro alia pecia terre dicta een 

zandeweijde sita ibidem inter hereditatem (dg: dicti Johannis filii 

Johannis primodicti Johannis) primodicti Johannis ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Valken (dg: Ki) Kijnderen ex alio 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis aggere 
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sito supra primodictam peciam terre scilicet supra finem primodicte pecie 

terre atque fossatis ad utrumque finem primodicte pecie terre 

consistentibus et ad hanc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 496v 05 do 30-06-1401. 

Wijnricus zvw Gerardus gnd Wange droeg over aan Nijcholaus zvw Johannes gnd 

Sterts ¼ deel dat behoorde aan Theodericus Wanghe zvw voornoemde Gerardus 

Wange, in een stuk beemd, gnd Lemkens Camp, in Oisterwijk, achter de 

huizinge van Petrus gnd Vannijs, naast erfgoed van Metta gnd Bruijstens, 

welk ¼ deel voornoemde Wijnricus gekocht51 had van zijn voornoemde broer 

Theodericus Wanghe. 

 

Wijnricus filius quondam Gerardi dicti Wange quartam partem que ad 

Theodericum Wanghe filium dicti quondam Gerardi Wange spectabat in pecia 

prati dicta Lemkens (dg: l) Camp sita in parochia de Oesterwijc retro 

mansionem Petri dicti Vannijs (dg: soen) juxta hereditatem Mette dicte 

Bruijstens (dg: so) quam (dg: par) quartam partem dictus Wijnricus erga 

dictum (dg: Th) Theodericum (?dg: van den) Wanghe suum fratrem emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao filio 

quondam Johannis dicti (dg: Staps) #Sterts# supportavit cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Goess datum in crastino Pe et Pau. 

{Verbonden met BP 1182 p 496v 07}. 

 

BP 1182 p 496v 06 do 30-06-1401. 

Voornoemde Wijnricus zvw Gerardus gnd Wange droeg over aan Nijcholaus zvw 

Johannes gnd Stert ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, in een stuk beemd, gnd Lemkens Camp, in Oisterwijk, achter de 

huizinge van Petrus gnd Vannijs, naast erfgoed van Metta Bruijstens, welk 

stuk beemd wijlen voornoemde Gerardus Wange in cijns verkregen had van 

Arnoldus van den Velde. 

 

Wijnricus predictus unam quartam partem sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advolutam in pecia prati dicte! Lemkens Camp sita in 

parochia de (dg: de) Oesterwijc retro mansionem Petri dicti Vannijs juxta 

hereditatem Mette Bruijstens quam peciam prati dictus quondam Gerardus 

Wange erga Arnoldum van den Velde ad censum acquisierat ut dicebat 

hereditarie (dg: sup) supportavit Nijcholao filio quondam Johannis dicti 

Stert promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 496v 07 do 30-06-1401. 

Rodolphus zv Johannes Roelofs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Door een haal verbonden met BP 1182 p 496v 05}. 

Rodolphus filius Johannis Roelofs soen prebuit et reportavit. Testes (dg: 

Uden) datum supra. 

 

BP 1182 p 496v 08 do 30-06-1401. 

Henricus zvw Johannes gnd Scoen Neve en Johannes van Vechel ev Heijlwigis 

dvw voornoemde Johannes Scoen Neve gaven uit aan Egidius zv Johannes gnd 

die Laet een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd dat Wijbosse, tussen 

voornoemde Johannes die Laet enerzijds en kinderen gnd Pauwels Kijnderen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, jaarlijks met Lichtmis in Den Bosch 

aan voornoemde Henricus te leveren. {p.497} Zou voornoemde Henricus later 

de pacht willen verkopen of vervreemden, dan zal voornoemde Henricus dit 

aan voornoemde Egidius kenbaar maken en dan kan voornoemde Egidius, als hij 

                         
51 Zie ← BP 1179 p 021r 06 do 22-12-1390, verkoop van het ¼ deel. 
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dat wil, de pacht voor 42 Holland gulden, geld van graaf Willelmus, kopen. 

 

Henricus filius (dg: Jo) quondam Johannis dicti Scoen Neve et Johannes de 

Vechel maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Scoen Neve peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum dat Wijbossche inter hereditatem Johannis dicti die Laet ex uno et 

inter hereditatem liberorum (dg: quondam Pauli) dictorum Pauwels 

Kijnderen ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Egidio 

filio dicti Johannis die Laet ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi) .... #quolibet 

anno dicto Henrico# ab alio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi (dg: wa) super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione 

 

1182 p.497r. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1401. 

 secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1401. 

 

BP 1182 p 497r 01 do 30-06-1401. 

si dictus Henricus dictam paccionem unius modii siliginis imposterum 

vendere voluerit (dg: seu) seu alienare extunc (dg: He) dictus Henricus 

hoc intimabit et notificabit dicto Egidio et extunc dictus Egidius 

poterit huiusmodi paccionem unius modii siliginis emere si voluerit pro 

XLII Hollant gulden monete comitis Willelmi (dg: se) seu valorem. Testes 

(dg: u) Uden et Jacobus de Neijnsel datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1182 p 497r 02 do 30-06-1401. 

Johannes Muijl zvw Johannes Muijl van Os verkocht aan Henricus van der 

Bruggen van Helvoert verwer een (nieuwe) erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, 3½ morgen groot, in Oss, 

ter plaatse gnd die Henxtrijt, tussen Albertus Buc van Lijt enerzijds en 

een gemene steeg richting Lith anderzijds. 

 

Johannes Muijl filius quondam Johannis Muijl de Os hereditarie vendidit 

Henrico van der Bruggen de Helvoert #tinctori# hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

pecia terre tria et dimidium jugera terre continente sita in parochia de 

Os ad locum dictum die Henxtrijt inter hereditatem Alberti Buc de Lijt ex 

uno et inter communem stegam tendentem versus Lijt ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 497r 03 do 30-06-1401. 

Walterus Delijen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Delijen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 497r 04 do 30-06-1401. 

Agnes dvw Henricus gnd Boertmans van Vechel verkocht aan Johannes gnd 

Sparre een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, ongeveer 7 lopen gerst 

maat van Veghel groot, in Veghel, ter plaatse gnd Vranckenvoert, tussen 

voornoemde Agnes verkoopster enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan wijlen Fredericus Hoernkens en met het andere eind 

aan Johannes gnd die Leenvolger. (2) een stuk land, ongeveer 2 lopen gerst 

groot, aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Agnes 

verkoopster anderzijds. 
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Agnes filia quondam Henrici dicti Boertmans de Vechel cum tutore 

hereditarie vendidit Johanni dicto Sparre hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre (dg: #septem lopinos siliginis ordei 

men# sita in parochia de Vechel ad locum dictum Vranckenvoert inter) 

septem lopinos ordei mensure de Vechel vel circiter in semine capiente 

sita in parochia de Vechel ad locum dictum Vranckenvoert inter 

hereditatem dicte Agnetis venditricis ex uno et inter (dg: he) communem 

plateam ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem quondam Frederici 

Hoernkens et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis dicti die (dg: Le 

Leen) Leenvolger atque ex pecia terre (dg: sibi ibid) duos lopinos ordei 

vel circiter in semine capiente sita ibidem inter communem plateam ex uno 

et inter hereditatem (dg: Johannis filii dicti quondam Henrici Loe) dicte 

Agnetis venditricis ex alio ut dicebat promittens cum tutore super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Uden et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 497r 05 ma 04-07-1401. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac beloofde aan Johannes 

Stroijleman, tbv hem en hr Johannes Maerscalc investitus van Schijndel, 80 

Holland gulden, geld van graaf Willelmus, een helft te betalen met Lichtmis 

en de andere helft met Pasen (26-03-1402) aanstaande. 

 

{Later erussen geschrven}. 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac promisit super omnia 

Johanni Stroijleman ad opus sui et ad opus domini Johannis Maerscalc 

investiti de Scijndel seu ad opus alterius eorundem LXXX Hollant gulden 

monete Willelmi seu valorem mediatim purificationis et mediatim pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Neijnsel datum 2a post 

Pe Pau. 

 

BP 1182 p 497r 06 do 30-06-1401. 

Rijcardus Henrics soen, Gerardus van den Acker en Willelmus Boerten soen 

beloofden aan Johannes Stroijlman, tbv hem en hr Johannes Maerscalc 

investitus van Schijndel, 122 Holland gulden, geld van graaf Willelmus, een 

helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met Pasen aanstaande (26-

03-1402). 

 

Rijcardus Henrics soen Gerardus van den Acker et Willelmus Boerten soen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Stroijlman ad opus sui et ad 

opus domini Johannis Maerscalc investiti de Scijnle seu ad opus alterius 

eorundem centum (dg: Ho) et XXII Hollans gulden monete comitis Willelmi 

vel valorem #mediatim# ad purificationis et mediatim pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes Bruheze et Uden datum supra. 

 

BP 1182 p 497r 07 do 30-06-1401. 

De broers Arnoldus en Henricus, kvw Henricus Eghen, beloofden aan 

voornoemde Johannes Stroijleman, tbv hem en hr Johannes Maerscalc 

investitus van Schijndel, 120 Holland gulden, geld van graaf Willelmus, een 

helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met Pasen aanstaande (26-

03-1402). 

 

Arnoldus et Henricus fratres liberi quondam Henrici Eghen promiserunt 

dicto Johanni Stroijleman ut supra centum et XX Hollant gulden dicte 

monete vel valorem ad dictos terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 497r 08 do 30-06-1401. 

Johannes Herbrechts soen van Dijnther, Engbertus Deenkens soen, Lambertus 

die Wever, Henricus zvw Metta Arnts Arnoldus van Kijlsdonc, Rijxkinus 

Eefsen soen en Gerardus van den Weteringen beloofden aan voornoemde 

Johannes Stroijlman, tbv hem en voornoemde hr Johannes Maerscalc investitus 
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van Schijndel, 107 Holland gulden, geld van graaf Willelmus, een helft te 

betalen met Lichtmis en de andere helft met Pasen aanstaande (26-03-1402). 

 

Johannes Herbrechts soen de Dijnther Engbertus Deenkens soen et Lambertus 

die Wever (dg: promiserunt in) et Henricus filius quondam Mette Arnts 

Arnoldus de Kijlsdonc Rijxkinus Eefsen soen et Gerardus van den 

Weteringen promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni Stroijlman ad 

opus sui et ad opus dicti (dg: p) domini Johannis etc centum et septem 

Hollans gulden dicte monete vel valorem mediatim purificationis et 

mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 497r 09 do 30-06-1401. 

Batha wv Rutgherus van der Hollen alias gnd van der Voer, en Johannes en 

Jutta, kv voornoemde Batha en wijlen Rutgherus, droegen over aan Johannes 

van den Boegarde een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ bunder beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aen Delscot, tussen Johannes Rijcarts soen van der Voert 

enerzijds en erfg vw Gerardus van der Voert anderzijds, (2) de helft van 

een streep lands, in Schijndel, ter plaatse gnd aen Delscot, ter plaatse 

gnd Roggen Hoeve, tussen kvw Gerardus van der Voert enerzijds en Hadewigis 

dvw Gerardus van der Voert anderzijds, (3) 1/10 deel, dat aan voornoemde 

Rutgherus behoorde, in een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen Delscot, rondom tussen de gemeint, welke 

pacht wijlen voornoemde Rutgherus van der Hollen gekocht had van Gerardus 

van den Boegarde zvw Gerardus van der Voert. 

 

Batha relicta quondam Rutgheri van der Hollen alias dicti van der Voert 

Johannes et Jutta liberi dictorum (dg: Bathe) Bathe et quondam Rutgheri 

cum tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

dimidio bonario prati sito in parochia de Scijnle ad locum !aen Delscot 

inter hereditatem Johannis Rijcarts soen van der Voert ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Gerardi van der Voert ex alio atque ex 

medietate cuiusdam strepe terre site in parochia et loco predictis in 

loco dicto Roggen Hoeve inter hereditatem liberorum quondam Gerardi van 

der Voert ex uno et inter hereditatem Hadewigis filie quondam Gerardi van 

der Voert ex alio atque ex decima parte que ad dictum Rutgherum spectabat 

in domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia et 

loco predictis inter (dg: here) communitatem circumquaque (dg: ad) 

coadiacentem quam paccionem dictus quondam Rutgherus van der Hollen erga 

Gerardum van den Boegarde filium quondam Gerardi van der Voert emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni van den 

Boegarde cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Uden 

et Goess datum supra. 

 

BP 1182 p 497r 10 do 30-06-1401. 

De broers Henricus en Arnoldus, kvw Rutgherus van der Hellen, Rodolphus die 

Bever ev Elizabeth, Johannes van der Drieborch ev Heijlwigis, Henricus zv 

Lambertus Keelbreker ev Hadewigis, dvw voornoemde Rutgherus, en Ghibo 

Wouters soen ev Fijssia dvw Gerardus zvw voornoemde Rutgherus van der 

Hellen deden tbv Batha wv voornoemde Rutgherus en Johannes en Jutta, kv 

voornoemde Batha en wijlen Rutgherus, afstand van alle goederen, die wijlen 

voornoemde Rutgherus van der Hellen na overlijden van zijn eerste vrouw 

Fijssia dvw Henricus Hoesdens verworven had. {p.498} Yda dvw voornoemde 

Rutgherus en haar kinderen en alle kvw Gerardus zvw voornoemde Rutgherus 

zullen nimmer rechten hierop doen gelden. Batha zal voornoemde goederen 

gedurende haar leven bezitten; na haar overlijden gaan ze naar voornoemde 

Johannes en Jutta. 
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Henricus Arnoldus fratres liberi quondam Rutgheri van der Hellen 

Rodolphus die Bever maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

Johannes van der Drieborch maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris Henricus (dg: Lambrech) filius Lamberti Keelbreker maritus et 

tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filiarum dicti quondam Rutgheri et 

Ghibo Wouters soen maritus et tutor legitimus Fijssie sue uxoris filie 

quondam Gerardi filii dicti quondam Rutgheri van der Hellen (dg: si) 

super omnibus et singulis bonis que dictus quondam Rutgherus van der 

Hellen (dg: pos in) post obitum quondam Fijssie sue prime uxoris filie 

quondam Henrici Hoesdens acquisierat 

 

1182 p.498v. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1401. 

 sexta post Petri et Pauli: vrijdag 01-07-1401. 

 secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1401. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1401. 

 

BP 1182 p 498v 01 do 30-06-1401. 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et super jure ad opus (dg: 

Bath) Bathe relicte eiusdem quondam Rutgheri et Johannis et Jutte 

liberorum eorundem Bathe et quondam Rutgheri renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi #Ydam filiam dicti quondam Rut et eius liberos 

atque# omnes liberos quondam Gerardi filii dicti quondam Rutgheri 

perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in premissis habere 

tali condicione quod dicta (dg: bona) Batha dicta bona integraliter 

possidebit quoad vixerit (dg: et) post eius decessum ad dictos Johannem 

et Juttam hereditarie devolvenda. Testes (dg: Uden) et Goess #et 

Neijnsel# datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1182 p 498v 02 do 30-06-1401. 

Johannes van den Boegarde bvw Rutgherus van der Hellen droeg over aan de 

broers Henricus en Arnoldus, kvw voornoemde Rutgherus van der Hellen, 

Rodolphus den Bever, Johannes van der Drieborch, Henricus zv Lambertus 

Keelbreker en Ghibo Wouters soen (1) een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/9 deel, dat aan 

Katherina dvw voornoemde Rutgherus gekomen was na overlijden van haar 

moeder Fijssia ev voornoemde Rutgherus resp. aan haar zal komen na 

overlijden van haar voornoemde vader Rutgherus, in alle erfelijke goederen, 

die voornoemde Rutgherus en zijn vrouw Fijssia tezamen bezaten toen 

voornoemde Fijssia overleed, welke pacht voornoemde Johannes van den 

Boegarde gekocht had van Henricus gnd Scalpart ev voornoemde Katherina, (2) 

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

leveren, gaande uit 1/9 deel, dat aan Johannes van der Stripe en zijn vrouw 

Yda dvw voornoemde Rutgherus gekomen was na overlijden van Fijssia mv 

voornoemde Yda resp. aan hen zal komen na overlijden van voornoemde 

Rutgherus, in alle goederen, die voornoemde Rutgherus en wijlen zijn vrouw 

Fijssia tezamen bezaten, welke pacht voornoemde Rutgherus, tbv voornoemde 

Johannes van den Bogarde, gekocht had van voornoemde Johannes van den 

Stripe. 

 

Johannes van den Boegarde frater quondam Rutgheri van der Hellen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex nona parte que 

Katherine filie dicti quondam Rutgheri de morte quondam Fijssie sue 

matris uxoris olim dicti Rutgheri successione !advoluta atque post morte! 

dicti Rutgheri patris eiusdem Katherine successione (dg: advolvendis) 

advolvetur in omnibus et singulis bonis hereditariis que dicti Rutgherus 

et Fijssia eius uxor pariter possederunt tempore quo dicta quondam 

Fijssia decessit quam paccionem dictus Johannes van den Boegarde erga 

(dg: Theodericum) #Henricum# dictum Scalpart maritum et tutorem legitimum 
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dicte Katherine sue uxoris emendo acquisierat prout in litteris (dg: 

here) atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex una nona 

parte que Johanni van der Stripe (dg: m) et Yde sue uxori filie dicti 

quondam Rutgheri #de# morte quondam Fijssie matris olim dicte Yde (dg: 

uxoris s) successione est advoluta et post mortem dicti (dg: dicti) 

Rutgheri successione advolvetur in omnibus et singulis bonis que dicti 

Rutgherus et quondam Fijssia eius uxor pariter possederunt quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Rutgherus ad opus 

dicti Johannis van den Bogarde erga dictum Johannem van den Stripe emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico et Arnoldo 

fratribus liberis dicti quondam Rutgheri van der Hellen Rodolpho den 

Bever Johanni van der Drieborch Henrico filio (dg: quondam) Lamberti 

Keelbreker et Ghiboni Wouters soen cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1182 p 498v 03 vr 01-07-1401. 

Rutgerus van Boemel zvw Johannes beloofde aan Henricus van Achel zvw 

Gerardus 65 nieuwe Gelderse gulden, zoals die heden op de beurs in Den 

Bosch gaan, met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Rutgerus de Boemel filius quondam Johannis promisit super omnia Henrico 

de Achel filio quondam Gerardi LXV nuwe Gelre gulden scilicet quales in 

data presentium communiter ad bursam currunt in Busco seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et !Neijsel 

datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1182 p 498v 04 vr 01-07-1401. 

Ghisbertus Vullinc verkocht aan Johannes die Meester zvw voornoemde 

Henricus die Meester ¼ deel in het derde kamp, 7 morgen groot, ter plaatse 

gnd Calvenberch, tussen het kamp van Johannes gnd Ulmans enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, aan hem verkocht door Henricus die Meester. 

 

Ghisbertus Vullinc quartam partem in tercio campo septem jugera terre 

continente sito in loco dicto Calvenberch inter campum Johannis (dg: 

Ulemans) dicti Ulmans ex uno et inter communem plateam ex alio venditam 

sibi ab Henrico die Meester prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni die Meester filio dicti quondam Henrici die Meester supportavit 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes. 

 

BP 1182 p 498v 05 ma 04-07-1401. 

Petrus zvw Johannes Leijten soen beloofde aan Elizabet wv Johannes Baen van 

Dijest gedurende 4 jaar, elk jaar met Pinksteren 10 nieuwe Gelderse gulden, 

zoals die heden op de beurs in Den Bosch gaan, te betalen. De brief 

overhandigen aan Wisken Neven gewantsnijder. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis Leijten soen promisit se daturum et 

soluturum Elizabet (dg: ux) relicte quondam Johannis Baen de Dijest ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet X nuwe Gelre 

!quales in data presentium ad bursam communiter currunt in Busco seu 

valorem penthecostes et pro primo termino penthecostes proxime futuro et 

[si]c deinceps dicto spacio pendente. Testes Coptiten et Neijnsel datum 

2a post Pe Pau. Tradetur littera Wisken Neven pannicide. 

 

BP 1182 p 498v 06 di 05-07-1401. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant en jkvr Heijlwigis wv Rijcoldus 

Borchgreve gaven uit aan Johannes zvw Rutgerus Moeren soen een hofstad, in 

Geffen, ter plaatse gnd aen den Ulijn, tussen wijlen Gerardus Kepkens 
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enerzijds en voornoemde jkvr Luijtgardis en Petrus Pels anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan de hofstad van 

wijlen Mijchael Metten; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van 20 

schelling geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de Nuwelant et domicella 

Heijlwigis relicta quondam (dg: Rutgheri) #Rijcoldi# Borchgreve cum earum 

tutore domistadium situm in parochia de Geffen ad locum dictum aen den 

Ulijn inter hereditatem quondam Gerardi Kepkens ex uno et inter 

hereditatem dicte domicelle Luijtgardis et (dg: Petri) hereditatem Petri 

Pels ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad domistadium quondam Mijchaelis Metten soen (dg: ex u) prout 

ibidem situm est ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni 

filio quondam Rutgeri Moeren soen ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu viginti solidorum monete dando et solvendo ipsis a 

dicto Johanne hereditarie purificationis ex primodicto domistadio 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

alter repromisit. Testes Goeswinus et Neijnsel datum tercia post Pe Pau. 

 

1182 p.499r. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1401. 

 anno CCCC-mo primo index nona mensis julii die XI pontificis 

  Bonifacii noni anno suo XII: dinsdag 12-07-1401. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1401. 

 sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 08-07-1401. 

 

BP 1182 p 499r 01 do 30-06-1401. 

Arnoldus van Ghewanden, Johannes van Mulsen en Bernardus Goebels soen 

beloofden aan hr Ywanus van Borchwijc investitus van Roesmalen 63 nieuwe 

Gelderse gulden, een helft te betalen met Sint-Maarten en de andere helft 

met Lichtmis aanstaande. 

 

Arnoldus van Ghewanden Johannes de Mulsen Bernardus Goebels soen 

promiserunt indivisi super omnia domino Ywano de Borchwijc investito de 

Roesmalen LXIII novos Gelre (dg: quale) gulden seu valorem mediatim 

Martini et mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: dat) Uden et Goess datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1182 p 499r 02 do 30-06-1401. 

Hermannus Oeden soen van Dijessen droeg over aan zijn zoon Hermannus (1) 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, die behoorde aan Tielmannus zvw 

Johannes van Haenwijc, uit een erfcijns van 12 pond voornoemd geld, welke 

cijns van 12 pond Willelmus Moelnere zvw Johannes van der Hamsvoert beloofd 

had aan wijlen voornoemde Johannes van Haenwijc, gaande uit een huis en 

erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, zowel binnen als buiten de muur 

aldaar, tussen erfgoed van Godefridus Sceijnckel enerzijds en een straatje 

dat loopt van de gemene weg aldaar achterwaarts tot aan het water, welke 

cijns van 40 schelling voornoemde Hermannus gekocht had van voornoemde 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc, (2) een b-erfcijns van 30 schelling 

voornoemd geld, uit een erfcijns van 4 pond voornoemd geld, welke cijns van 

4 pond Henricus van Scije beloofd had aan voornoemde Johannes van Haenwijc, 

met Pasen te betalen, gaande uit een huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, 

aan de straat gnd die Caterstraet, tussen Mijchael ketelaar enerzijds en 

Johannes gnd Coman anderzijds, welke cijns van 30 schelling voornoemde 

Hermannus Oeden soen gekocht had van voornoemde Tielmannus zvw Johannes van 

Haenwijc. 

 

Hermannus (dg: Oeden) Oeden soen de Dijessen hereditarium censum (dg: 

XXX) #XL# solidorum monete (dg: de hereditario censu quatuor librarum) 

qui spectabat ad Tielmannum filium quondam Johannis de Haenwijc de 

hereditario censu XII librarum (dg: quem) dicte monete quem censum XII 
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librarum Willelmus Moelnere filius quondam Johannis van der Hamsvoert 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Johanni (dg: -s) de 

Haenwijc hereditarie ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Huls 

tam infra murum ibidem quam extra eundem murum inter hereditatem 

Godefridi Sceijnckel ex uno et inter (dg: here) viculum tendentem a 

communi platea ibidem retrorsum ad aquam quem censum XL solidorum dictus 

Hermannus erga dictum Tielmannum filium quondam (dg: Joh) Johannis de 

Haenwijc emendo acquisierat prout in litteris atque hereditarium censum 

triginta solidorum dicte monete de hereditario censu (dg: qu) quatuor 

librarum dicte monete quem censum quatuor librarum Henricus de Scije 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Haenwijc anno quolibet 

hereditarie pasche ex domo et orto sitis in Vucht in parochia sancti 

Lamberti ad plateam dictam (dg: die) die Caterstraet inter hereditatem 

Mijchaelis cacabarii ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Coman ex 

alio et ex attinentiis domus et orti predictorum singulis et universis 

quem censum (dg: quatuor librarum) #XXX solidorum# dictus Hermannus Oeden 

soen erga dictum Tielmannum filium quondam Johannis de Haenwijc emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Hermanno suo filio 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Goess et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 499r 03 do 30-06-1401. 

Godescalcus Arts soen verkocht aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 

een (nieuwe) erfcijns van 3 oude Franse schilden, met Sint-Philippus en 

Jacobus-apostelen in Den Bosch te betalen, gaande uit een hoeve in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd aen tSant, belast met lasten. 

 

(dg: dominus Theodericus dominus Stie Sierenberch presbiter) #Godescalcus 

Arts soen# hereditarie vendidit Henrico Bac filio quondam Godescalci 

Roesmont hereditarium censum trium aude scilde monete Francie seu valorem 

solvendum hereditarie in festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum et 

in Busco tradendum ex quodam manso dicti venditoris sito in Vucht in 

parochia sancti Petri ad locum dictum aen tSant et ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Goes et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 499r 04 di 12-07-1401. 

(dg: Voornoemde Henricus droeg voornoemde cijns over aan hr Theodericus 

Cijrenborch priester diocees Camper......, in aanwezigheid van Johannes van 

de Kelder, Arnoldus Rover Boest en Johannes .......). 

 

{Later ertussen geschreven}. 

(dg: Anno CCCC-mo primo index nona mensus julii die XI hora vesperarum 

pontificis Bonifacii noni anno suo XII dictus Henricus dictum censum 

supportavit domino Theoderico Cijrenborch presbitro diocesis Camper...... 

presentibus Johanne de Penu Arnoldo Rover Boest et Johanne .......). 

 

BP 1182 p 499r 05 di 05-07-1401. 

Aleijdis wv Mathijas Cuper en haar zoon Godefridus beloofden aan Henricus 

Steijmpel 19 Engelse nobel met Sint-Maarten aanstaande te betalen. 

 

Aleijdis relicta quondam Mathije Cuper et Godefridus eius filius 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda Henrico Steijmpel XIX 

Engels nobel vel valorem in auro ad festum sancti Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswinus et Neijnsel datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1182 p 499r 06 di 05-07-1401. 

Johannes Vilt zvw Henricus Vilt en Petrus zvw Robbertus Vilt verkochten aan 

Walterus van Os een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Ussen, tussen 
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voornoemde Walterus van Os enerzijds en voornoemde Walterus van Os en 

voornoemde Johannes Vilt anderzijds, met een eind strekkend aan de tuin van 

Nijcholaus van der Horst en met het andere eind aan erfgoederen gnd die 

Velthoeven. 

 

Johannes (dg: f) Vilt filius quondam Henrici Vilt #et# Petrus filius 

quondam Robberti Vilt peciam terre sitam in parochia de Os ad locum 

dictum Ussen inter hereditatem Walteri de Os ex uno et inter hereditates 

dicti Walteri de Os et dicti Johannis Vilt ex alio tendentem cum uno fine 

ad ortum Nijcholai van der Horst et (?dg: inter he) cum reliquo fine ad 

hereditates dictas die Velthoeven ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Waltero de Os predicto promittentes indivisi super omnia warandiam 

tamquam de vero allodio et obligationem deponere. Testes Coptijt et 

Neijnsek datum tercia post (dg: octavas nat) Pe Pau. 

 

BP 1182 p 499r 07 di 05-07-1401. 

Willelmus van Beke zvw Godefridus beloofde aan Henricus Steijmpel 25 

Engelse nobel met Sint-Maarten aanstaande te betalen. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Godefridi promisit super omnia Henrico 

Steijmpel XXV Engels nobel vel valorem in auro ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 499r 08 di 05-07-1401. 

Hermannus Sticker beloofde aan Henricus Steijmpel 20 Engelse nobel met 

Sint-Maarten aanstaande te betalen. 

 

Hermannus Sticker promisit super omnia dicto Henrico XX Engels nobel vel 

valorem in auro ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 499r 09 di 05-07-1401. 

Johannes Vilt zvw Henricus Vilt, Gerardus van der After zvw Johannes, 

Rodolphus Tolinc en Johannes Mersman zvw Johannes Mersman beloofden aan 

Godefridus zvw Luppertus Bierken 116 Holland gulden, geld van wijlen graaf 

Willelmus, met Sint-Bartholomeus over een jaar te betalen. 

 

Johannes Vilt filius quondam Henrici Vilt Gerardus van der After filius 

quondam Johannis Rodolphus Tolinc Johannes Mersman filius quondam 

Johannis Mersman promiserunt indivisi super omnia Godefrido filio quondam 

Lupperti Bierken centum et XVI Hollans gulden monete comitis quondam 

Willelmi vel valorem a festo Bartholomei proxime futuro (dg: in) ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 499r 10 vr 08-07-1401. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint-Odemarus gaf uit aan Willelmus van 

Ghiessen een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die 

Cranenbroec, tussen voornoemde Willelmus van Ghiessen enerzijds en Petrus 

van Os anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 19 penning oude cijns aan de 

hertog en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Maria-

Hemelvaart in Den Bosch te leveren. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri de sancto Odemaro peciam terre sitam 

in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto die Cranenbroec inter 

hereditatem Willelmi de Ghiessen ex uno et inter hereditatem Petri de Os 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Willelmo de 

Ghiessen ab eodem hereditarie possidendam pro XIX denariis antiqui census 

domino nostro duci exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

assumptionis beate Marie et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 
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alter repromisit. Testes Uden et Jorden datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1182 p 499r 11 di 05-07-1401. 

Nijcholaus Scilder zvw Henricus Scilder beloofde aan broeder Gerardus 

Scilder 51 nieuwe Gelre gulden met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Nijcholaus Scilder filius quondam Henrici Scilder promisit super omnia 

fratri Gerardo Scilder (dg: LI no) LI novos Gelre gulden vel valorem ad 

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

Coptiten et Neijnsel datum tercia post Pe Pau. 

 

1182 p.500v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1182 p 500v 01 za 09-07-1401. 

De broers Matheus de ouder en Matheus de jongere, kvw Henricus Posteel zvw 

Godefridus Posteel, Arnoldus van Vladeracken ev Aleijdis, Theodericus zv 

Nijcholaus gnd Coel van Maerheze ev Elizabeth, dvw voornoemde Henricus 

Posteel, voor zich en voor Henrica en Mechtildis, kvw Godefridus zvw 

voornoemde Henricus Posteel {niet afgewerkt contract}. 

 

Matheus senior et Matheus junior fratres liberi quondam Henrici Posteel 

filii quondam Godefridi Posteel Arnoldus de Vladeracken maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris Theodericus filius Nijcholai dicti Coel de 

Maerheze maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti 

quondam Henrici Posteel pro se et pro (dg: Me) Henrica et Mechtilde (dg: 

s) liberis quondam Godefridi filii dicti quondam Henrici Posteel. 

 

BP 1182 p 500v 02 za 09-07-140152. 

De rechter in Den Bosch verdeelde goederen van wijlen Henricus Posteel zvw 

Godefridus Posteel en wijlen zijn vrouw Gertrudis. 

Voornoemde Matheus de oudere zvw Henricus Posteel en Arnoldus van 

Vladeracken kregen (1) een huis en erf van wijlen voornoemde Henricus 

Posteel, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Jacobus Goessen 

enerzijds en Ghibo Scape anderzijds, met lasten, (2) een erfcijns van 20 

schelling geld, die Walterus Gheijnser beloofd had aan wijlen voornoemde 

Henricus en zijn broer Theodericus, kvw voornoemde Godefridus Posteel, een 

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

een erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, achter erfgoed van voornoemde 

Walterus, tussen erfgoed van voornoemde broers Henricus en Theodericus 

enerzijds en erfgoed van Godefridus van Bladel, Arnoldus van Waderle en 

Theodericus Buc anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van voornoemde Walterus 

tot aan de stadsmuur, van welke cijns wijlen voornoemde Henricus Posteel 

een helft53 verworven had van zijn voornoemde broer Theodericus, (3) een 

erfcijns van 3 pond geld, die Theodericus gnd Zuetmelc de jongere beloofd 

had aan wijlen voornoemde Henricus Posteel zvw Godefridus Posteel, een 

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

                         
52 Godefridus Posteel 

1. Theodericus 
2. Matheus 
3. Henricus† Posteel (*) Gertrudis† 

a. Matheus de oudere 
b. Matheus de jongere 
c. Aleijdis (*) Arnoldus van Vladeracken 
d. Elizabeth (*) Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Maerheze 
e. Godefridus† 

1. Henrics 
2. Mechtildis 

53 Zie ← BP 1176 f 067r 04 ±za 05-06-1378, overdracht van deze helft in de 

erfcijns. 
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een deel van een erfgoed, 3½ voet breed, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

achter erfgoed van Aleijdis van Orthen, strekkend in de lengte vanaf 

erfgoed van voornoemde Theodericus naast erfgoed van voornoemde Aleijdis 

tot aan de Dieze die daar stroomt, (4) een erfcijns54 van 10 schelling geld, 

die Theodericus zvw voornoemde Godefridus Posteel beloofd had aan Gertrudis 

wv voornoemde Henricus Posteels zvw Godefridus en aan kv voornoemde 

Gertrudis en wijlen Henricus, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk 

erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, achter erfgoed van Petrus Pijnappel 

en Matheus zvw voornoemde Godefridus, tussen erfgoederen van laatstgenoemde 

Petrus en Matheus, met een weg die 6 voet breed is ertussen, enerzijds en 

de stadsmuur anderzijds, met beide einden strekkend aan erfgoed van wijlen 

Adam gnd Cop, en uit het recht dat wijlen voornoemde Godefridus Posteel had 

in voornoemde stadsmuur, bogen en rondeel in die muur, naast voornoemd stuk 

erfgoed gelegen, (5) 1/8 deel, aan wijlen voornoemde Henricus Posteel 

behorend in een gebouw gnd de Oude Kraan, in Den Bosch, naast de brug gnd 

Visbrug, (6) een erfcijns van 20 schelling geld, die Nijcholaus gnd Coel 

van der Hamfoert betaalde aan wijlen voornoemde Henricus Posteel. 

 

Nos {ruimte vrijgelaten} scabini in Busco notum facimus universis quod 

judex in Busco ex parte domini nostri (verbeterd uit: domine nostre) 

ducis et ex parte domini divisit quedam bona quondam Henrici Posteel 

filii quondam Godefridi Posteel (dg: mediante qua divisione) et quondam 

Gertrudis eius uxoris et mediante qua divisione domus et area (dg: 

quonda) dicti quondam Henrici Posteel sita in Buscoducis ad forum piscium 

inter hereditatem Jacobi Goessen ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Scape ex alio #cum suis oneribus# item hereditarius census XX solidorum 

monete quem Walterus Gheijnser promisit se daturum et soluturum (dg: H) 

dicto quondam Henrico et Theoderico suo fratri liberis dicti quondam 

Godefridi Posteel hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

quadam hereditate sita in Busco ultra pontem piscium retro hereditatem 

dicti Walteri inter hereditatem (dg: dictorum) Henrici et Theoderici 

fratrum predictorum ex uno et inter hereditatem Godefridi de Bladel 

Arnoldi de Waderle et Theoderici Buc ex alio tendente ab hereditate dicti 

Walteri usque ad murum oppidi de Buscoducis (dg: prout) et de quo censu 

XX solidorum dictus quondam Henricus Posteel unam medietatem erga dictum 

Theodericum suum fratrem acquisierat prout in litteris item hereditarius 

census trium librarum monete quem Theodericus dictus Zuetmelc junior 

promisit se daturum et soluturum dicto quondam Henrico Posteel filio 

quondam Godefridi Posteel hereditarie mediatim Domini et !Johannis de 

quadam parte hereditatis tres et dimidiam pedatas in latitudine 

continente sita in Buscoducis ad forum piscium retro hereditatem Aleijdis 

de Orthen tendente ab hereditate eiusdem Theoderici longitudinaliter 

iuxta hereditatem dicte Aleijdis ad Dijesam ibidem fluentem prout in 

litteris item hereditarius census decem (dg: librarum) solidorum monete 

quem Theodericus filius dicti quondam Godefridi Posteel promisit se 

daturum et soluturum Gertrudi relicte dicti quondam Henrici Posteels 

filii dicti quondam Godefridi atque liberis eorundem Gertrudis et quondam 

Henrici hereditarie nativitatis Domini de et ex pecia hereditatis sita in 

Buscoducis ultra pontem piscium retro hereditatem Petri Pijnappel et 

Mathei filii dicti quondam Godefridi inter easdem hereditates Petri et 

Mathei jamdictorum quadam via (dg: interiacente) sex pedatas in 

latitudine continente interiacente ex uno et inter (dg: hereditatem) 

murum oppidi de Buscoducis ex alio tendente cum utroque fine ad 

hereditatem quondam (dg: Adam) Ade dicti Cop atque ex jure quod dicto 

quondam Godefrido Posteel in dicto muro dicti oppidi et in (dg: ar) 

arcubus dictis boeghen et in (dg: edificiis) edificio dicto rondeel in 

eodem muro consistente sitis iuxta dictam peciam hereditatis !prout in 

litteris item octava pars que ad dictum quondam Henricum Posteel in 

quodam edificio dicto den Auden Craen sito in !in Buscoducis (dg: as) 

                         
54 Zie ← BP 1178 f 224v 04 vr 09-04-1389, belofte van de erfcijns. 
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juxta pontem dictum Vissche Brugge item hereditarius census XX solidorum 

monete quem Nijcholaus dictus Coel van der Hamfoert dicto quondam Henrico 

Posteel solvere consuevit et tenebatur dictis Matheo seniori filio dicti 

quondam Henrici Posteel et Arnoldo de Vladeracken cesserunt in partem. 

 

BP 1182 p 500v 03 za 09-07-1401. 

Voornoemde Matheus de jongere zvw Henricus Posteel kreeg (1) de helft van 

een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de helft van 9½ gerden land, in Druenen, (2) 

de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Bartholomeus-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van 

voornoemde 9½ gerden land, welke pachten wijlen voornoemde Henricus zvw 

Godefridus Posteel gekocht had van Jacobus van der Lijnden, (3) ¼ deel55 van 

een kamp, 6 morgen groot, ter plaatse gnd Huekenbroec, op de plaats gnd 

Bijeshaer, tussen wijlen Conrardus Writer enerzijds en wijlen Reijnerus 

metten Crum Halze anderzijds, (4) een erfcijns van 3 pond geld, die 

Henricus Cuper beloofd had aan wijlen voornoemde Henricus Posteel zv 

Godefridus Posteel, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met ......., gaande uit een deel van een erfgoed, 16 voet lang, in Den 

Bosch, aan de Vismarkt, achter huis en erf van voornoemde Henricus Cuper, 

op de Dieze aldaar, (5) een erfcijns van 40 schelling geld, die wijlen 

voornoemde Henricus Posteel gekocht had Walterus van Loen, (6) 4 schelling 

6 penning erfcijns, die Jordanus zvw Johannes Leeuwe aan de stad Den Bosch 

betaalde, gaande uit ¼ deel in een kamp, 6 morgen groot, gelegen voor 

Maelstram, over de Dieze, tussen erfgoed van wijlen Hubertus Steenwech 

enerzijds en erfgoed van Johannes nzvw hr Adam investitus van Den Bosch 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van hr Theodericus Rover 

ridder, welke cijns voornoemde Gertrudis wv Henricus Posteel verworven had 

van de stad Den Bosch. 

 

Et mediante qua divisione #medietas# hereditarie paccionis unius modii 

siliginis mensure de Busco solvende hereditarie in festo beati Andree 

apostoli et in Buscoducis tradende et deliberande ex medietate novem et 

dimidie mensurarum terre dictarum communiter gherden sitarum in parochia 

de Druenen atque #medietas# (dg: ex) hereditarie paccionis unius modii 

siliginis dicte mensure solvende hereditarie Bartholomei apostoli et in 

Buscoducis tradende ex dicta medietate dictarum novem et dimidie 

mensurarum terre quas pacciones dictus quondam Henricus filius quondam 

Godefridi Posteel erga Jacobum van der Lijnden emendo acquisierat prout 

in litteris item quarta pars cuiusdam campi #sex iugera continentis# siti 

in !in loco dicto Huekenbroec super locum dictum Bijeshaer inter 

hereditatem quondam Conrardi Writer ex uno et inter hereditatem quondam 

Reijneri metten Crum Halze #ex alio# item hereditarius census trium 

librarum monete quem Henricus Cuper promisit se daturum et soluturum (dg: 

He) dicto quondam Henrico Posteel filio Godefridi Posteel hereditarie 

mediatim Domini et medatim !Domini de quadam parte hereditatis sedecim 

pedatas in longitudine continente sita in Busco ad forum (dg: f) piscium 

retro domum et aream dicti Henrici Cuper supra Dijesam ibidem (dg: in qua 

scilicet parte hereditatis) prout in litteris item hereditarius census 

quadraginta solidorum monete quem dictus quondam Henricus Posteel erga 

Walterum de (dg: Loen) Loen emendo acquisierat prout in litteris item 

quatuor solidi et sex denarii hereditarii census (dg: de here medietate 

que ad dictam quondam Gertrudem relictam dicti quondam Henrici Posteels 

spectabat in hereditario censu) quos Jordanus filius quondam Johannis 

Leeuwe oppido de Buscoducis annuatim solvere consuevit ex (dg: 

hereditatibus) quarta parte ad se spectante in quodam campo (dg: camp) 

sex iugera continente sito ante Maelstram ultra Dijesam ibidem inter 

hereditatem quondam Huberti Steenwech ex uno et inter hereditatem 

                         
55 Zie ← BP 1178 f 224v 05 vr 09-04-1389, overdracht van ¼ deel in dit kamp. 

Zie ook BP 1182 p 501r 01 za 09-07-1401 (3). 
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Johannis filii naturalis domini quondam Ade investiti de Buscoducis ex 

alio tendentis cum uno fine ad hereditatem domini Theoderici Rover 

militis et quem censum quatuor solidorum et sex denariorum dicta 

Gertrudis relicta dicti quondam Henrici Posteel erga dictum oppidum de 

Buscoducis acquisierat ut dicebant dicto Matheo juniori filio dicti 

quondam Henrici Posteel cesserunt in partem. 

 

1182 p.501r. 

 sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 09-07-1401. 

 

BP 1182 p 501r 01 za 09-07-1401. 

Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Maerheze ev Elizabeth dvw Henricus 

Posteels kreeg (1) de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van 

9½ gerden land, in Druenen, (2) de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, 

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

uit voornoemde helft van de 9½ gerden land, welke pachten wijlen voornoemde 

Henricus zvw Godefridus Posteel gekocht had van Jacobus van der Lijnden, 

(3) ¼ deel56 van een kamp, 6 morgen groot, ter plaatse gnd Huekenbroec, op 

de plaats gnd Bijeshaer, tussen wijlen Conrardus Writer enerzijds en wijlen 

Reijnerus metten Crummen Halze anderzijds, (4) een erfcijns57 van 40 

schelling geld, die Gerardus Loij zv Willelmus beloofd had aan wijlen 

voornoemde Henricus zvw Godefridus Posteels, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een tuin, 45 voet lang en 15 voet breed, in Den Bosch, over de 

Visbrug, binnen de stadsmuur, achter huis en erf van voornoemde Gerardus 

Loij, tussen erfgoed van Goeswinus Coppen soen van Enghelen enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Coppen soen anderzijds, (5) een erfcijns van 3 

pond geld, die Goeswinus van Engelen betaalde aan wijlen voornoemde 

Henricus Posteel, gaande uit een erfgoed, behorend aan voornoemde 

Goeswinus, over de Visbrug, (6) een erfcijns van 4 schelling 6 penning, die 

Theodericus zvw Godefridus Posteel aan de stad Den Bosch moest betalen, 

gaande uit ¼ deel in een kamp, gelegen voor Maelstrem, over de Dieze, 

tussen wijlen Hubertus Steenwech enerzijds en Johannes nzvw hr Adam 

investitus van Den Bosch, anderzijds, met een eind strekkend aan hr 

Theodericus Rover ridder, welke cijns wijlen voornoemde Gertrudis verworven 

had van de stad Den Bosch. 

 

Et mediante qua divisione medietas hereditarie paccionis unius modii 

siliginis mensure de Busco solvende hereditarie in festo beati Andree 

apostoli et in Busco tradende ex medietate novem et dimidie mensurarum 

(dg: dictarum) terre dictarum gherden sitarum in parochia de Druenen 

atque medietas hereditarie paccionis unius (dg: pacc) modii siliginis 

dicte mensure solvende hereditarie in festo Bartholomei apostoli et in 

Busco tradende ex dicta medietate dictarum novem et dimidie mensurarum 

terre dictarum gherden quas pacciones unius modii et unii modii siliginis 

dictus quondam Henricus filius quondam !Mathei Posteel erga Jacobum van 

der (dg: Lijnden) Lijnden emendo acquisierat prout in litteris item 

quarta pars cuiusdam !sex iugera continentis siti in loco dicto 

Huekenbroec super locum dictum Bijeshaer inter hereditatem quondam 

Conrardi Writer ex uno et inter hereditatem quondam Reijneri metten 

Crummen Halze ex alio item hereditarius census XL solidorum monete quem 

Gerardus Loij filius Willelmi promisit se daturum et soluturum (dg: Hen) 

dicto quondam Henrico filio quondam Godefridi Posteels hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam orto quadraginta quinque pedatas in 

longitudine et quindecim pedatas in latitudine continente sito in Busco 

ultra pontem piscium infra murum oppidi de Buscoducis retro domum et 

aream dicti Gerardi Loij inter hereditatem (dg: Goe) Goeswini Coppen soen 

                         
56 Zie ← BP 1178 f 224v 05 vr 09-04-1389, overdracht van ¼ deel in dit kamp. 

Zie ook BP 1182 p 500v 03 za 09-07-1401 (3). 
57 Zie ← BP 1176 f 298v 04 wo 18-03-1383, uitgifte van de tuin. 
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(dg: ex uno) de Enghelen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Coppen soen ex alio prout in litteris item hereditarius census trium 

librarum monete quem Goeswinus de Engelen dicto quondam Henrico Posteel 

solvere consuevit annuatim et hereditarie ex (dg: domo et) quadam 

hereditate spectante ad eundem Goeswinum (dg: retro) ultra pontem piscium 

item hereditarius census IIII solidorum et sex denariorum quem 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel oppidi! de Buscoducis 

annuatim solvere consuevit ex quarta parte ad se spectante in quodam 

campo sito ante Maelstrem ultra Dijesam inter hereditatem quondam Huberti 

Steenwech ex uno et inter hereditatem Johannis filii naturalis domini 

quondam Ade investiti olim de Busco ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem domini Theoderici Rover militis et quem censum IIII solidorum 

et sex denariorum dicta quondam Gertrudis erga dictum oppidum de Busco 

(dg: em) acquisierat (dg: dicto) Theoderico filio Nijcholai dicti Coel de 

Maerheze (dg: cesserunt in partem) marito et tutori legitimo Elizabeth 

sue uxoris filie dicti quondam Henrici Posteels. 

 

BP 1182 p 501r 02 za 09-07-1401. 

Henricus en Mechtildis, kvw Godefridus zvw Henricus Posteels, kregen (1) ¼ 

deel van een kamp, 6 morgen groot, gelegen voor Maelstram, over de Dieze, 

tussen wijlen Hubertus Steenwech enerzijds en Johannes nzvw hr Adam 

investitus van Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan hr 

Theodericus Rover ridder, (2) een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas-Apostel te leveren, aan wijlen voornoemde Henricus zvw 

Godefridus Posteel verkocht door Jacobus van der Lijnden, (3) een erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, aan wijlen 

voornoemde Henricus zvw Godefridus Posteel verkocht door voornoemde Jacobus 

van der Lijnden, (4) ½ morgen land, behorend aan kvw voornoemde Henricus 

Posteel, ter plaatse gnd die Lege Donc, (5) een erfcijns van 55 schelling 

geld, die wijlen voornoemde Henricus zvw Godefridus Posteel beurde, een 

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

een erfgoed van Johannes gnd Monic visser, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Johannes Merskens enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd 

Monic anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quarta pars cuiusdam campi sex iugera terre 

continentis siti ante Maelstram ultra Dijesam inter hereditatem quondam 

Huberti Steenwech ex uno et inter hereditatem Johannis filii naturalis 

quondam domini Ade investiti de Buscoducis ex alio tendentis cum uno fine 

ad hereditatem domini #Theoderici Rover militis# item hereditaria paccio 

(dg: unius modii siliginis) dimidii modii siliginis mensure de (dg: Bu) 

Buscoducis solvenda hereditarie Andree apostoli vendita dicto quondam 

Henrico filio quondam Godefridi Posteel a (dg: Jac) Jacobo van der 

Lijnden prout in litteris atque hereditaria paccio dimidii modii 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie Andree vendita dicto quondam 

Henrico filio quondam (dg: H) Godefridi Posteel a dicto Jacobo van der 

Lijnden item dimidium iuger terre ad liberos dicti quondam Henrici 

Posteel spectans situm in loco dicto die Lege Donc item hereditarius 

census quinquaginta quinque solidorum monete (dg: solvendus hereditarie 

me) quem dictus quondam Henricus filius quondam Godefridi Posteel 

solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

hereditate Johannis (dg: Jo) dicti Monic piscatoris sita in Buscoducis ad 

forum piscium inter hereditatem Johannis Merskens ex uno et inter 

hereditatem Gerardi dicti (dg: Mo) Monic ex alio Henrico et Mechtildi 

liberis quondam Godefridi filii dicti quondam Henrici Posteels cesserunt 

in partem et si alicui predictorum dicta sua bona sibi in partem cessa 

via juris !vincentur aut (dg: detrimentur .. d) ?detrimentur extunc 

dampna equaliter portabunt. Testes Uden et Coptiten datum sabbato post 

octavas Pe Pau. 
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BP 1182 p 501r 03 za 09-07-1401. 

Matheus de oudere zvw Henricus Posteels, Arnoldus van Vladeracken ev 

Aleijdis, en Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Maerheze ev Elizabeth, 

dvw voornoemde Henricus Posteels, droegen over aan Matheus de jongere zvw 

voornoemde Henricus Posteels hun deel in een erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, die Henricus van den Putte beloofd58 had aan Godefridus gnd 

Godde zv Hubertus gnd Steelken, met Kerstmis ter leveren, op de navolgende 

erfgoederen, gelegen ter plaatse gnd Pettelaer, naast het hek gnd hecken 

gelegen naast voornoemde goederen richting erfgoed van Johannes van de 

Dijk, gaande uit (1) 1/5 deel, dat aan Aleijdis ev voornoemde Godefridus dv 

Johannes gnd Oem van Alphen gekomen was na overlijden van Lambertus van den 

Pettelaer en zijn vrouw Aleijdis, grootouders van eerstgenoemde Aleijdis, 

in goederen van wijlen voornoemde Lambertus, in de parochie van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Pettelaer, (2) 1/5 deel, dat aan eerstgenoemde Aleijdis 

gekomen was na overlijden van haar voornoemde grootouders Lambertus en 

Aleijdis, in (2a) 1/5 deel van een stuk land, gnd die Swael Ghaert, 1 

zester slijk rogge groot, in Gestel bij Herlaer, naast Haenwijc en Rumel, 

ter plaatse gnd Midacker, (2b) 1/5 deel van een stuk land, in Gestel bij 

Herlaar, ter plaatse gnd Espacker, naast de plaats gnd Haenwijc, (2c) 1/5 

deel van een erfgoed gnd een venne, ter plaatse gnd Pettelaer, in de 

dingbank van Herlaer, (2d) 1/5 deel van ¼ deel van 10 morgen land van de 

gemeint van de stad Den Bosch, op de plaats gnd Ledebroec, tussen erfgoed 

gnd sMeesters Donc, (2e) 1/5 deel van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen twee kamers eertijds van Katherina Mergardis 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Rode snijder anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene straat achterwaarts tot aan de stadsmuur, (2f) 1/5 deel van 

een erfcijns van 14 schellingen, die Gerardus Zeelander, wonend ter plaatse 

gnd Scadewijc, onder Boxtel, beloofd had aan voornoemde Aleijdis wv 

Lambertus van den Pettelaer, met Sint-Michael-Aartsengel te betalen, gaande 

uit een huis en tuin, ter plaatse gnd Scadewijc, in Herlaer, welke pacht 

van 3 mud rogge Gertrudis wv voornoemde Henricus Posteels verworven had van 

voornoemde Godefridus gnd Godde zv Hubertus Steelken. 

 

Matheus senior filius quondam Henrici Posteels Arnoldus de Vladeracken 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Theodericus filius 

Nijcholai dicti Coel de Maerheze maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filiarum dicti quondam Henrici Posteels totam partem et omne jus 

eis competentes in hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Henricus van den Putte promisit se daturum et soluturum 

Godefrido dicto Godde filio Huberti dicti Steelken hereditarie 

nativitatis Domini et supra (dg: d) bona infrascripta sita ad locum 

dictum Pettelaer persolvenda et juxta repagulum dictum hecken situm (dg: 

juxta ea) juxta eadem bona in versus !versus hereditatem Johannis de 

Aggere tradendam et deliberandam ex quinta parte Aleijdi uxori dicti 

Godefridi filie Johannis dicti Oem (dg: f) de Alphen de morte quondam 

Lamberti van den Pettelaer et Aleijdis quondam eius uxoris avi (dg: -e) 

et avie olim primodicte Aleijdis successione !est advoluta in bonis dicti 

quondam Lamberti sitis in (dg: Busco) parochia de Buscoducis ad locum 

dictum Pettelaer atque in attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis prout huiusmodi quinta parte! ibidem sita est insuper ex quinta 

parte primodicte Aleijdi de morte dictorum quondam Lamberti et Aleijd[is] 

avi et avie olim primodicte Aleijdis successione advoluta in 

hereditatibus infrascriptis videlicet ex quinta parte pecie terre dicte 

communiter die Swael Ghaert sextarium siliginis non cumulatum dictum een 

sleijc zester annuatim in semine (dg: capientem) capientis site in 

parochia de Ghestel prope Herlaer juxta Haenwijc et Rumel in loco dicto 

Midacker atque ex quinta parte pecie terre sita! in parochia de Ghestel 

predicta ad locum dictum Espacker juxta locum dictum Haenwijc item ex 

quinta parte hereditatis dicte een venne site ad locum dictum Pettelaer 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 010v 11 ±vr 12-12-1382, belofte van de erfpacht. 
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in jurisdictione de Herlaer (dg: ex) item (?verbeterd uit: de) ex quinta 

parte unius quarte partis decem iugerum terre communitatis oppidi de 

Buscoducis sitorum supra locum dictum Ledebroec inter hereditatem dictam 

(dg: d) sMeesters Donc item ex quinta parte domus et aree site in 

Buscoducis ad (dg: lo) vicum dictum Buerde inter duas cameras dudum 

Katherine Mergardis ex uno et inter hereditatem Johannis de Rode sartoris 

ex alio tendentis a communi (dg: pla) platea retrorsum ad murum oppidi de 

Buscoducis atque ex quinta parte hereditarii census quatuordecim 

solidorum quem Gerardus Zeelander commorans in loco dicto (dg: Scab) 

Scadewijc infra parochiam de Bucstel promiserat se daturum et soluturum 

dicte Aleijdi relicte quondam Lamberti van den Pettelaer hereditarie in 

die beati Mijchaelis Archangeli ex domo et orto sitis ad locum dictum 

Scadewijc in territorio de Herlaer et quam paccionem trium modiorum 

siliginis Gertrudis (dg: ux) relicta dicti quondam Henrici Posteels erga 

dictum Godefridum dictum Godde filium Huberti Steelken acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Matheo juniori filio dicti quondam 

Henrici Posteels cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi 

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

datum supra. 

 

1182 p.502v. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1401. 

 

BP 1182 p 502v 01 di 05-07-1401. 

Hr Nijcholaus Cleijnael priester zvw Mathijas Cleijnael, Godefridus van 

Lijemde bakker ev Elizabeth, en Johannes van Keent ev Margareta, dvw 

voornoemde Mathijas, verkochten aan !voor/nagenoemde Godefridus van Drijel 

1/5 deel, dat aan Oda dvw Godefridus van Driel behoorde, in een huis59 en 

erf van wijlen voornoemde Mathijas, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Andreas Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Walterus 

bontwerker anderzijds, welk 1/5 deel aan voornoemde Oda gekomen was na 

overlijden van haar grootmoeder Gertrudis wv voornoemde Mathijas Cleijnael, 

en welk 1/5 deel voornoemde Oda in haar testament had nagelaten aan 

voornoemde hr Nijcholaus, Elizabeth en Margareta. Voornoemde Godefridus van 

Lijemde behoudt zijn erfcijns van 4 pond, die hij uit voornoemd huis en erf 

beurt. 

 

(dg: Gode) Dominus Nijcholaus Cleijnael #presbiter# filius quondam 

Mathije Cleijnael Godefridus de Lijemde pistor maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Johannes de Keent maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Mathije quintam partem que ad 

Odam filiam quondam Godefridi de Driel spectabat in domo et area dicti 

quondam Mathije sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam 

Andree Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Walteri #pellificis# ex 

alio que quinta pars dicte Ode de morte quondam Gertrudis relicte dicti 

quondam Mathije Cleijnael #avie dicte Ode# advoluta fuerant et quam 

quintam partem dicta Ode dictis domino Nijcholao Elizabeth et Margarete 

(dg: eius) sororibus eiusdem domini Nijcholai in suo testamento legaverat 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Godefrido de Drijel 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salvo dicto Godefrido #de Lijemde# hereditario censu IIII-or 

librarum quem dictus Godefridus de Lijemde annuatim ex dicta domo et area 

solvendum habet juxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1182 p 502v 02 di 05-07-1401. 

Heijmericus Groij beloofde aan Henricus Steijmpel 20 Engelse nobel en 10 

                         
59 Zie ← BP 1178 f 218v 07 do 11-03-1389, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit het huis. 
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gemene plakken met Sint-Maarten aanstaande te betalen. 

 

Heijmericus Groij promisit super omnia Henrico Steijmpel XX Engelsche 

nobel seu valorem in auro (dg: ad) et X gemeijn placken ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Jorden datum supra. 

 

BP 1182 p 502v 03 di 05-07-1401. 

Reijmboldus zvw Reijmboldus zvw Johannes gnd Reijmbout bakker, Gerardus gnd 

Cluet ev Hilla, Ghibo van Roesmalen zvw Jacobus van der Heijden ev 

Margareta, en Nijcholaus van Lijer ev Beatrix, dvw voornoemde Reijmboldus 

zvw Johannes Reijmbouts, maakten een erfdeling van cijnzen die aan hen 

behoren. 

Eerstgenoemde Reijmboldus kreeg een erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van Gerardus 

Blockel enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Bever anderzijds, welke cijns 

wijlen voornoemde Reijmboldus zvw Johannes Reijmbout gekocht had van 

Walterus van Alphen de jongere. 

 

Reijmboldus filius quondam Reijmboldi filii quondam Johannis dicti 

Reijmbout (dg: -s soen) pistoris Gerardus dictus (dg: Clo) Cluet maritus 

et tutor Hille sue uxoris Ghibo de Roesmalen filius quondam Jacobi van 

der Heijden maritus et tutor Margarete sue uxoris et Nijcholaus de Lijer 

maritus et tutor legitimus Beatricis sue uxoris filiarum dicti quondam 

Reijmboldi filii quondam Johannis Reijmbouts palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam (dg: j) mutuo fecisse de quibusdam censibus ad 

ipsos spectantibus ut dicebant mediante qua divisione hereditarius (dg: 

censum) census trium librarum monete solvendus hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini (dg: d) ex domo et area sita in Busco in vico 

dicto Gorterstraet inter hereditatem Gerardi Blockel ex uno et inter 

hereditatem Petri dicti Bever ex alio quem censum dictus quondam (dg: 

Reijmboldum f) Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbout (dg: -s) 

erga Walterum de Alphen juniorem emendo acquisierat prout in litteris 

primodicto Reijmboldo cessit in partem ut alii etc promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes Jorden et 

Coptiten datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1182 p 502v 04 di 05-07-1401. 

Gerardus Cluet kreeg een erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Nijcholaus van den Arennest enerzijds en Rutgherus gnd Lubrechts soen 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Reijmboldus zvw Johannes 

Reijmbouts soen gekocht60 had van Henricus van Bernheze zvw voornoemde 

Nijcholaus van den Arennest. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quatuor librarum monete 

solvendus hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area cum suis attinentiis que fuerat (dg: Johannis filii quondam Henrici 

Buekentop ex) sita in Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem quondam Nijcholai van den Arennest ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri dicti Lubrechts soen ex alio quem censum dictus 

quondam Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts soen erga Henricum 

de Bernheze filium quondam dicti Nijcholai van den Arennest emendo 

acquisierat (dg: prou) prout in litteris (dg: ar) dicto (dg: Arnoldo) 

#Gerardo# Cluet cessit in partem ut alii etc promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

                         
60 Zie ← BP 1176 f 049v 17 za 06-02-1378, verkoop van de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

152 

BP 1182 p 502v 05 di 05-07-1401. 

Voornoemde Ghibo van Roesmalen kreeg (1) een b-erfcijns61,62 van 30 schelling 

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

gaande uit de helft van een huis en erf, in Den Bosch, over het kerkhof van 

de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van Henricus Pricken 

enerzijds en erfgoed dat was van wijlen Saloma van der Scoenen anderzijds, 

(2) een b-erfcijns63 van 30 schelling geld, een helft te betalen met 

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

en erf, dat was van Herbertus steensnijder en zijn vrouw Saloma, in Den 

Bosch, over voornoemd kerkhof, tussen erfgoed behorend aan het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en erfgoed van Walterus van Oesterwijc anderzijds, 

welke beide cijnzen wijlen voornoemde Reijmboldus zvw Johannes Reijmboldi 

bakker verworven had van mr Gerardus van Hedel chirurgijn, (3) een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en erf, in Den Bosch, over de Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, 

tussen erfgoed van Johannes van Vladeracken enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Heze korenkoper anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde 

Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen gekocht had van Lambertus van 

Wamel snijder. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census triginta solidorum monete 

solvendus hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

domus et aree site in Buscoducis ultra cijmiterium ecclesie beati 

Johannis ewangeliste inter hereditatem Henrici Pricken ex uno et inter 

hereditatem que fuerat quondam Salome van der Scoenen ex alio atque 

hereditarius census triginta solidorum dicte monete solvendus hereditarie 

terminis solucionis iamdictis ex medietate domus et aree que fuerat 

Herberti lapicide et Salome sue (dg: sororis) uxoris site in Busco ultra 

cijmiterium predictum inter hereditatem spectantem ad mensam sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter (dg: et inter) hereditatem Walteri de 

Oesterwijc ex alio quos census XXX solidorum et XXX solidorum dictus 

quondam Reijmboldus filius quondam (dg: quond) Johannis Reijmboldi (dg: 

pistoris) pistor erga magistro! Gerardum de Hedel cijrurgico! acquisierat 

prout (dg: in) in litteris atque hereditarius census decem solidorum 

monete solvendus hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area sita in 

Buscoducis ultra pontem bladi in loco dicto Ulenborch inter hereditatem 

Johannis de (dg: Vlaender e) Vladeracken ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Heze emptoris bladi ex alio quem censum X solidorum dictus 

quondam Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts soen erga (dg: 

Lar) Lambertum de Wamel (dg: sarto) sartorem emendo acquisierat prout in 

litteris (dg: G) dicto Ghiboni de Roesmalen cesserunt in partem ut alii 
!promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 502v 06 di 05-07-1401. 

Voornoemde Nijcholaus van Lijer kreeg (1) een erfcijns van 33 schelling, 

die wijlen hr Hermannus van Osse ridder dienaar van de hertog van Brabant 

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

een erfgoed van Johannes gnd Vlasman, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

                         
61 Zie ← BP 1175 f 068r 14 ±do 29-06-1368, uitgifte voor de erfcijns. 
62 Zie → VB 1799 f 193r 04 ma 09-01-1402, Ghijb van Roesmalen soen wilner Jacops van der 
Heijden wittege man ende momber Margrieten sijns wijfs dochter wilner Reijmbouts soen wilner 

Jan Reijmbouts Beckers was gericht … aen een helft eens huijs ende erfs gelegen in 

tsHertogenbosch over den kerchof der kerken Sent Jans Ewangelists tusschen den erve Henric 

Pricken op deen side ende tusschen den erve welc was wilner Salome van der Stoven op dander 

side overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
63 Zie ← BP 1182 p 502v 05 di 05-07-1401, Ghibo van Roesmalen kreeg … (2) een b-erfcijns van 
30 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande 

uit de helft van een huis en erf, dat was van Herbertus steensnijder en zijn vrouw Saloma, in 

Den Bosch, over voornoemd kerkhof, tussen erfgoed behorend aan het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en erfgoed van Walterus van Oesterwijc anderzijds, welke beide cijnzen wijlen 

voornoemde Reijmboldus zvw Johannes Reijmboldi bakker verworven had van mr Gerardus van Hedel 

chirurgijn, (3) …. 
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strekkend met het achterste deel tot aan de plaats gnd Gorterstraat, (2) 

een erfcijns van 20 schelling, die {p.503} wijlen hr Hermannus beurde, een 

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

van een zekere Rutte Preeter, in de Gorterstraat, naast voornoemd erfgoed 

van Johannes Vlasmans, welke beide cijnzen wijlen voornoemde Reijmboldus 

zvw Johannes Reijmbouts soen bakker gekocht had van Ywanus van Vauderic, 

(3) een erfcijns van 20 schelling, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

hofstad in Lithoijen, tussen Elizabeth Elijaes enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, die Petrus van Lijt smid alias gnd Lijsbetten soen van 

Overmeer gekocht had van Gerardus Metten soen. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census triginta trium solidorum 

quem #dominus# Hermannus quondam de Osse miles famulus domini nostri 

ducis Brabantie solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de hereditate Johannis dicti Vlasman sita in Buscoducis 

in vico ecclesie tendente cum posteriori parte usque ad locum dictum 

Gorterstraet atque hereditarium! censum! viginti solidorum quem 

 

1182 p.503r. 

 sabbato post Marie Magdalene: zaterdag 23-07-1401. 

 

BP 1182 p 503r 01 di 05-07-1401. 

dominus quondam #dominus# Hermannus solvendum habuit hereditarie terminis 

solucionis predictis de hereditate cuiusdam dicti Rutte (dg: Prie) 

Preeter sita in dicto vico Gorterstraet vocato contigue iuxta dictam 

hereditatem Johannis Vlasmans predicti quos census XXXIII solidorum et 

viginti solidorum dictus quondam Reijmboldus filius quondam Johannis (dg: 

Reijmboldi) Reijmbouts soen pistori! erga Ywanum de Vauderic emendo 

acquisierat prout in litteris atque hereditarius census XX solidorum (dg: 

quem Gerardus Metten soen de Lijttoijen Petro de Eweke) solvendus 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio sito in Lijttoijen 

inter hereditatem Elizabeth Elijaes et inter communem stregam quem censum 

Petrus de Lijt faber (dg: filius) alias dictus Lijsbetten soen de 

Overmeer emendo acquisierat #erga Gerardum Metten soen# (dg: p) ut 

dicebat dicto Nijcholao de Lijer cesserunt in partem ut alii (dg: -s) 

recognoverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et dampna 

etc. 

 

BP 1182 p 503r 02 za 23-07-1401. 

Aleijdis dvw Petrus Enghelen soen zvw Johannes gnd Sots van Gherwen droeg 

over aan Nijcholaus zv Walterus van Vucht bontwerker (1) een stuk beemd, in 

Gerwen, ter plaatse gnd in Ghene Dungghelen, tussen voornoemde Petrus 

enerzijds en Elizabeth sv voornoemde Petrus anderzijds, (2) een stuk beemd, 

ter plaatse gnd Dungghelen, in Gerwen, naast wijlen voornoemde Petrus 

enerzijds en voornoemde Elizabeth anderzijds, (3) een stuk land, gnd die 

Cloet, in Gerwen, naast eertijds Henricus Lonijs soen van Erpe, welke 

erfgoederen voornoemde Petrus in pacht verkregen had van Philippus die 

Sceper ev Enghela wettige dvw voornoemde Johannes Sots, (4) een huis met 

zijn hofstad en aanliggende tuin en beemd, in Gerwen, naast de gemeint 

enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, welk huis, 

hofstad tuin en beemd voornoemde Petrus gekocht had van Gerardus wettige 

zvw Philippus Ghenen soen van Gherwen, (5) een huis met zijn hofstad, en 

aangelegen tuin en eusel, in Gerwen, ter plaatse gnd Enghelen Dunghenen, 

tussen Theodericus Comans soens enerzijds en Elizabeth Enghelen dochter en 

eertijds Henricus Lonijs soen anderzijds, met een eind strekkend over 

dezelfde lengte als het erfgoed van voornoemde Elizabeth aldaar zich 

uitstrekt, en een weg die wijlen voornoemde Petrus eertijds gekocht had van 

voornoemde Henricus Lonijs soen, naast voornoemd huis, hofstad, tuin en 

eusel, welk huis, hofstad, tuin, eusel en weg Elizabeth wv voornoemde 

Petrus Enghelen soen mv voornoemde Aleijdis en Reijnerus, zv voornoemde 

wijlen Elizabeth en Petrus Enghelen soen, gekocht hadden van Goeswinus nzvw 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

154 

Goeswinus van der Heijden, en welke erfgoederen nu aan voornoemde Aleijdis 

en haar minderjarige broer Johannes zvw voornoemde Petrus behoren. 

Laatstgenoemde Johannes zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen; maar 

zou hij géén afstand willen doen, dan zal voornoemde Aleijdis eenmalig 

geven aan voornoemde Nijcholaus 20 nieuwe Gelre gulden minus 18 gemene 

plakken, en daarmee zullen Aleijdis en haar goederen ontlast zijn van de 

belofte voor haar voornoemde broer Johannes gedaan. 

 

Aleijdis filia quondam Petri #Enghelen soen# filii quondam Johannis dicti 

Sots de Gherwen cum tutore peciam prati sitam in parochia de Gherwen ad 

locum dictum in Ghene Dungghelen (dg: inter hereditatem dicti Petri ex 

uno) cum uno latere juxta hereditatem dicti Petri et cum alio latere 

juxta hereditatem Elizabeth sororis eiusdem Petri item peciam prati sitam 

eciam in dicto loco Dungghelen vocata in parochia de Gherwen predicta 

juxta hereditatem dicti #quondam# Petri ex uno et cum alio latere juxta 

hereditatem dicte Elizabeth item peciam terre dictam die Cloet sitam in 

dicta parochia de Gherwen (dg: cum utroque latere) juxta hereditatem 

#dudum# Henrici Lonijs soen de Erpe quas hereditates predictas dictus 

Petrus erga Philippum die Sceper maritum et tutorem legitimum Enghele sue 

uxoris filie legitime dicti quondam Johannis Sots ad pactum acquisierat 

item domum cum suo domistadio ac ortum et pratum sibi adiacent[es?] sitos 

in parochia de Gherwen predicta juxta communitatem ex uno et juxta 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio quos domum domistadium 

ortum et pratum #dictus Petrus# erga Gerardum filium legitimum (dg: Ph) 

quondam Philippi Ghenen soen de Gherwen emendo acquisierat item domum cum 

suo domistadio ac ortum et peciam pascue dicte eeusel sibi adiacent[es?] 

sitos in dicta parochia de Gherwen ad locum dictum Enghelen Dunghenen 

inter hereditatem Theoderici Comans soens ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Enghelen dochter et hereditatem dudum Henrici Lonijs soen ex 

alio tendentes cum uno fine ad #ad tantam# longitudinem (dg: hereditatem) 

#ad quam# hereditas dicte Elizabeth ibidem (dg: sita) sita tendit atque 

quandam viam quam dictus quondam Petrus dudum acquisierat emendo erga 

Henricum Lonijs soen predictum sitam contigue juxta dictos domum cum suo 

domistadio ortum et peciam pascue predictos quos domum cum suo domistadio 

ortum peciam pascue et viam predictos Elizabeth relicta dicti quondam 

Petri Enghelen soen mater #dicte Aleijdis# (dg: ad filii dicti quondam 

Johannis) et Reijnerus filius #eius Elizabet# dictorum quondam Elizabeth 

et Petri Enghelen #soen# erga Goeswinum filium naturalem quondam Goeswini 

van der Heijden emendo acquisierant et quas hereditates predictas dicta 

Aleijdis nunc ad se et ad Johannem suum fratrem filius dicti quondam 

Petri spectare dicebat hereditarie supportavit Nijcholao filio Walteri de 

Vucht pellificis promittens cum tutore (dg: h) super habita et habenda 

ratam servare et obligationem (dg: ex parte) et impeticionem ex parte sui 

et quorumcumque heredum dictorum quondam Petri et Elizabeth sue uxoris 

deponere et quod ipsa dictum Johannem suum fratrem quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus dicti Nijcholai 

faciet renunciare tali condicione si dictus Johannes frater dicte 

Aleijdis cum ad annos pubertatis pervenerit super dicta medietate et jure 

premissorum non voluerit renunciare quod extunc dicta Aleijdis in hoc 

eventu semel dabit et solvere tenebitur dicto Nijcholao XX nuwe Gelre 

gulden minus XVIII gemeijn placken et hiis mediantibus dicta Aleijdis et 

eorum bona erund! quiti! a promissione et obligatione pro dicto Johanne 

suo fratre factis et promissis dicto Nijcholao ut dictus Nijcholaus 

{Vervolg is BP 1182 p 503r 04}. 

 

BP 1182 p 503r 03 za 23-07-1401. 

Voornoemde Nijcholaus zv Walterus van Vucht bontwerker beloofde aan 

voornoemde Aleijdis dvw Petrus Enghelen soen zvw Johannes gnd Sots van 

Gherwen 39 nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu op de beurs gaan, met Sint-

Jacobus over 4 jaar te betalen. 
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Dictus Nijcholaus promisit super omnia dictis Aleijdi (dg: et Johanni) 

XXXIX novos Gelre gulden quales jam ad bursam currunt vel valorem a festo 

Jacobi proxime futuro ultra quatuor annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 503r 04 za 23-07-1401. 

{Vervolg van BP 1182 p 503r 02}. 

palam recognovit. Testes Goeswinus et Jorden datum sabbato post Marie 

Magdalene. 

 

1182 p.504v. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 07-07-1401. 

 

BP 1182 p 504v 01 do 07-07-1401. 

Petrus zvw Wellinus van Berze, Nijcholaus zvw Arnoldus Rutghers soen en 

Hubertus zv Zebertus van Cruijsberghen beloofden aan Gerardus van Uden 18 

mud 2 zester rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Andreas en 

de andere helft met Lichtmis aanstaande. 

 

Petrus filius quondam Wellini de Berze Nijcholaus filius quondam Arnoldi 

Rutghers soen et Hubertus filius (dg: quonda) Zeberti de Cruijsberghen 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Uden XVIII modios et duo 

sextaria siliginis mensure de Busco mediatim Andree et mediatim 

purificationis proxime futuro persolvendos. Testes Goeswinus et (dg: 

Uden) #Neijnsel# datum quinta post (dg: Pe) octavas Pe Pau. 

 

BP 1182 p 504v 02 do 07-07-1401. 

Voornoemde Petrus zvw Wellinus van Berze, Nijcholaus zvw Arnoldus Rutghers 

soen en Hubertus zv Zebertus van Cruijsberghen beloofden aan voornoemde 

Gerardus van Uden, tbv Belija wv Henricus van Uden, 18 mud 2 zester rogge, 

Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Andreas en de andere helft met 

Lichtmis aanstaande. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Gerardo ad opus 

Belije relicte quondam Henrici de Uden XVIII modios et duo sextaria 

siliginis dicte mensure ad dictos terminos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 504v 03 do 07-07-1401. 

Rutgherus Watermael zvw Johannes Watermael verkocht aan Nijcholaus gnd Coel 

Hannen soen van den Dunghen een (nieuwe) erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Gemonden, ter plaatse gnd op Gheen Hoevelstrate, tussen Franco Zeghers soen 

enerzijds en kvw Johannes gnd Pape Jan anderzijds. 

 

Rutgherus Watermael filius quondam Johannis Watermael hereditarie 

vendidit Nijcholao dicto Coel Hannen soen van den Dunghen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Ghemonden ad locum dictum op Gheen Hoevelstrate inter 

hereditatem Franconis Zeghers soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis dicti Pape Jan ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et (dg: ob) aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Coptiten et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 504v 04 do 07-07-1401. 

Johannes van Arle zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan Johannes Peijman zvw 

Johannes Peijman 1 lopen roggeland, in Tilburg, ter plaatse gnd aen die 

Rijt, tussen Matheus Luwe en Mechtildis wv Johannes Loijer enerzijds en 

kinderen gnd sBonten Kijnderen anderzijds. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1401 05. 

 

156 

-. 

Johannes de Arle filius quondam Nijcholai de Arle lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum aen die Rijt 

inter hereditatem Mathei Luwe et Mechtildis relicte quondam Johannis 

Loijer ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum sBonten Kijnderen 

ex alio #prout ibidem sita est# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Peijman filio quondam Johannis Peijman promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Uden et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1182 p 504v 05 do 07-07-1401. 

Johannes die Goede van Maren verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder 

twee stukken land, gnd Twe Zandweijden, in Maren, ter plaatse gnd 

Zandweijden, tussen Ghibo Colnen Swager enerzijds en Nijcholaus Hellinc 

anderzijds, belast met dijken en sloten aan het eind van de twee stukken 

land en sluizen. 

 

-. 

Johannes die Goede de Maren duas pecias terre dictas Twe Zandweijden 

sitas in parochia de Maren ad locum dictum Zandweijden inter hereditatem 

Ghibonis Colnen Swager ex uno et inter hereditatem Nijcholai Hellinc ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao Plaetmaker der Kijnder 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

aggeribus fossatis ad finem dictarum duarum peciarum terre situatis et 

slusis ad predictas duas pecias terre spectantibus. Testes (dg: Goe) Uden 

et Goeswinus datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1182 p 504v 06 do 07-07-1401. 

Arnoldus van Os zvw Theodericus van Os gaf uit aan Arnoldus van Tuernout 

een stuk land met gebouwen, in Hees, ter plaatse gnd op die Mulder, tussen 

een gemene weg enerzijds en mr Gerlacus van Ghemert anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Arnoldus de Os filius quondam (dg: de Os) Theoderici de Os peciam terre 

sitam in parochia de Hees ad locum dictum op die Mulder inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem magistri Gerlaci de Ghemert ex alio 

simul cum #edificiis super predictam peciam terre consistentibus# ut 

dicebat (dg: hereditarie supportavit Arnoldo) dedit ad hereditarium 

pactum Arnoldo de Tuernout ab eodem Arnoldo jure hereditario habendam pro 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et pro primo termino purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia (dg: warandiam pro premissis) #ratam servare# et aliam obligationem 

#ex parte sui# deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum supra) 

testes Coptiten et Neijnsel datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1182 p 504v 07 do 07-07-1401. 

Voornoemde Arnoldus van Tuernout beloofde aan voornoemde Arnoldus van Os 10 

nieuwe Gelre gulden met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Arnoldus de Tuernout promisit super omnia dicto Arnoldo de Os X 

novos Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 504v 08 do 07-07-1401. 

Marcelius Maes soen van Hijntham droeg over aan Johannes van Ghemert een 

stuk land met gebouwen, dat behoorde aan het Leprozenhuis bij Den Bosch, 

gelegen naast de Hinthamerdijk, tussen erfgoed dat was van Thomas van 

Hijntham en nu aan voornoemde Marcelius Maes soen behoort enerzijds en 

Katherina Gruwels anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

ter lengte van 13½ margen roeden, welk stuk land voornoemde Marcelius Maes 
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soen in pacht gekregen had van Johannes van Lijemde als procurator van het 

leprozenhuis, voor een erfcijns van 40 schelling geld, belast met deze 

cijns in de brief vermeld. 

 

Marcelius Maes soen de Hijntham peciam terre que spectabat ad domum 

leprosorum (dg: sitam) prope Buscumducis sitam iuxta aggerem 

Hijnthamensem inter hereditatem que fuerat Thome de Hijntham nunc ad 

Marcelium (dg: d) Maes soen predictum spectantem ex uno et inter 

hereditatem Katherine Gruwels ex alio tendentem a communi platea 

retrorsum ad longitudinem tredecim et dimidie virgatarum dictarum margen 

roeden quam peciam terre predictam dictus Marcelius Maes soen erga 

Johannem de Lijemde procuratorem dicte domus leprosorum cum consensu et 

voluntate provisorum dicte domus ex parte et nomine eiusdem domus ad 

pactum acquisierat scilicet pro hereditario censu (dg: quada) quadraginta 

solidorum monete prout in litteris simul cum edificiis in dicta pecia 

terre consistentibus ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Ghemert cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto dicto censu in pretactis 

litteris contento. Testes Uden et Jorden datum quinta post octavas Pe 

Pau. 

 

 


