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1182 p.951r. 

 in vigilia assumptionis: maandag 14-08-1402. 

 quinta post assumptionem: donderdag 17-08-1402. 

 

BP 1182 p 951r 01 ma 14-08-1402. 

Henricus van Os zvw Theodericus van Os beloofde aan Heijmericus Groij 172 

nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 nieuwe 

Gelderse gulden gerekend, minus 4 gemene plakken met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1402) te betalen. 

 

Henricus de Os filius quondam Theoderici de Os promisit super omnia 

Heijmerico Groij centum et LXXII novos Gelre gulden scilicet novem 

boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet novos! Gelre gulden 

computato minus quatuor gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Emont et Best datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1182 p 951r 02 ma 14-08-1402. 

Voornoemde Henricus van Os zvw Theodericus droeg over aan Heijmericus Groij 

10 nobel, 4 nieuwe gulden voor 1 nobel gerekend, en 22 gemene plakken, aan 

hem beloofd1 door Gerlacus Boest. 

 

Dictus Henricus de Os filius quondam Theoderici decem aureos denarios 

communiter nobel vocatos scilicet quatuor novis aureis florenis 

communiter nuwe gulden vocatis pro quolibet dictorum nobel computatis 

atque XXII gemeijn placken (dg: ad) promissos sibi a Gerlaco Boest prout 

in litteris supportavit Heijmerico Groij cum litteris et jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 951r 03 ma 14-08-1402. 

Mijchael die Haest en zijn zoon Gerardus beloofden aan Andreas van Drodis, 

tbv etc, 56 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-

1402; 17+30+31+11 = 89 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Mijchael die Haest et Gerardus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Andree de Drodis ad opus etc LVI aude scilde #Francie# ad Martini 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 951r 04 ma 14-08-1402. 

De eerste beloofde zijn zoon schadeloos te hoouden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit suum filium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 951r 05 ma 14-08-1402. 

Destijds had Yudocus zvw Johannes gnd Bruijstens alle goederen van Walterus 

zv Walterus gnd van Hijntham gerechtelijk {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Yudocus filius quondam Johannis dicti 

Bruijstens (dg: adiusticatus fuisset) omnia bona Walteri filii Walteri 

dicti de Hijntham per judicem. 

 

BP 1182 p 951r 06 ma 14-08-1402. 

Destijds had Rutgherus gnd van den Grave gerechtelijk gekocht van Yudocus 

zvw Johannes gnd Bruijstens alle goederen van Walterus zv Walterus gnd van 

Hijntham. Vervolgens had voornoemde Rutgherus van den Grave alle voornoemde 

goederen overgedragen aan voornoemde Yudocus zvw Johannes gnd Bruijstens. 

Voornoemde Yudocus zvw Johannes gnd Bruijstens droeg thans alle voornoemde 

                         
1 Zie ← BP 1182 p 769r 07 wo 08-03-1402, belofte 10 nobel te betalen op za 

24-06-1402. 
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goederen over aan Lambertus zvw Lambertus smid van Middelrode. 

 

Notum sit universis quod cum Rutgherus dictus van den Grave omnia bona 

Walteri filii Walteri dicti de Hijntham #erga Yudocum filium quondam 

Johannis dicti Bruijstens# per judicem (dg: ac) emendo acquisuisset prout 

in litteris et deinde antedictus Rutgherus van den Grave antedicta bona 

omnia dicti !dicti Walteri filii Walteri dicti de Hijntham vendita dicto 

Rutghero a (dg: Yu) Yudco! filio quondam Johannis dicti Bruijstens per 

judicem mediante sententia etc (dg: prout in litteris aliis litteris) 

hereditarie supportasset dicto Yudoco filio quondam Johannis dicti 

Bruijstens prout in #aliis# litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis antedictus Yudocus filius dicti quondam Johannis dicti 

Bruijstens antedicta bona omnia antedicti Walteri filii Walteri dicti de 

Hijntham hereditarie supportavit Lamberto (dg: ?filio) filio quondam 

Lamberti fabri de Middelrode cum dictis litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui (dg: q) deponere. Testes Ghemert et 

Gheel datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1182 p 951r 07 ma 14-08-1402. 

Hr Willelmus van Aa ridder en zijn zoon Florencius beloofden aan Johannes 

Monic 100 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles et Florencius eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Monic centum Hollant gulden monete comitis 

quondam Willelmi seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes dominus Willelmus predictus et Hubertus datum in 

vigilia assumptionis. 

 

BP 1182 p 951r 08 ma 14-08-1402. 

Hr Willelmus van Aa ridder en zijn zoon Florencius beloofden aan Gerardus 

Monic zvw Martinuus, tbv zijn moeder Aleijdis, 100 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402) 

te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles et Florencius eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Gerardo Monic filio quondam Martini ad opus Aleijdis 

sue matris centum Hollant gulden (dg: et) monete comitis Willelmi seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 951r 09 do 17-08-1402. 

Destijds had Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre verhuurd aan 

Anthonius van de Doorn (1) een huis, tuin en aangelegen heidekamp, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Johannes Boetken enerzijds 

en Arnoldus die Wever anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, (2) een stuk land, in Schijndel, tussen Gerardus van der Aa 

enerzijds en Gerardus van den Acker anderzijds, voor een periode van 6 

jaar, ingaande op de datum van de brief, per jaar voor 12½ nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis te betalen. 

Voornoemde Godefridus droeg thans de 12½ nieuwe Gelderse gulden, die met 

Kerstmis aanstaande vervallen, samen met de brief, over aan Henricus van 

Hoemen. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Godefridus de Os filius quondam Theoderici 

de Steenre domum ortum et campum merice sibi adiacentem sitos in parochia 

de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Johannis 

Boetken ex uno et inter hereditatem Arnoldi die Wever ex alio tendentes 

cum utroque fine ad communitatem atque peciam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Gerardi van der Aa ex uno et inter hereditatem 
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Gerardi van den Acker ex alio locasset Anthonio de Spina ab eodem ad 

spacium sex annorum datam littere locationis predicte sine medio 

sequentium (dg: poss) possidendos anno quolibet dictorum sex annorum pro 

XII et dimidio novis aureis florenis communiter gulden vocatis monete 

Gelrie scilicet XXXVI denarios communiter gemeijn placken vocatos pro 

quolibet dictorum novorum gulden computato dandis dicto Godefrido ab 

Anthonio predicto quolibet dictorum sex annorum nativitatis Domini prout 

in litteris constitutus igitur dictus Godefridus !XII et dimidium novos 

Gelre gulden sibi in festo nativitatis Domini proxime futuro occasione 

dicte locationis proveniendos supportavit Henrico de Hoemen cum litteris 

et jure occasione. Testes Aa et Best datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1182 p 951r 10 do 17-08-1402. 

Johannes Matheus soen witlederbereider maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 50 schelling, aan hem verkocht door Nijcholaus zvw 

Henricus van Os zvw Gerardus Scaden. 

 

Johannes Matheus soen parator albi corei hereditarium censum L solidorum 

venditum sibi a Nijcholao filio quondam Henrici de Os filio quondam 

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

 

BP 1182 p 951r 11 do 17-08-1402. 

Johannes Vrieze zvw Wenemarus beloofde aan Petrus Witmeri zvw Wenemarus 19 

pond 5 schelling geld, na maning te betalen. 

 

Johannes Vrieze filius quondam Wenemari promisit super omnia Petro (dg: 

Vrieze) #Witmeri# filio quondam Wenemari XIX libras et quinque solidos 

monete ad ipsius monitionem persolvendos. Testes Gheel et Best datum 

supra. 

 

1182 p.952v. 

 quinta post assumptionem: donderdag 17-08-1402. 

 

BP 1182 p 952v 01 do 17-08-1402. 

Wedigo zvw Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen verkocht aan hr Henricus 

Stierken, tbv heren, dekaan en kapittel van de kerk van Sint-Jan-Evangelist 

in Den Bosch, een b-erfcijns van 10 pond geld, die Wellinus van Beke nzvw 

hr Arnoldus van Beke priester beloofd had aan Cristina dvw Johannes Loze en 

kv voornoemde Cristina, bij haar verwekt door wijlen Theodericus Rover 

Bernts soen, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit goederen gnd ter Voert, die waren van wijlen 

voornoemde Johannes Loze, in Helvoirt, en toebehoren, gelegen in Helvoirt 

en Haaren, zoals de hoevenaar die goederen bezat, welke cijns voornoemde 

Wedigo verworven had van Johannes Loze, zv voornoemde Cristina dvw Johannes 

Loze en wijlen Theodericus Rover Bernts soen. Lasten van de kant van 

voornoemde Wedigo en van de kant van voornoemde Johannes Loze, zv Cristina 

en wijlen Theodericus Rover Bernts soen, worden afgehandeld. De koopsom is 

betaald. 

 

Wedigo filius quondam Bartholomei dicti Meeus Wedigen soen hereditarium 

censum decem librarum monete quem Wellinus de Beke (dg: pro) filius 

naturalis domini quondam Arnoldi de Beke presbitri promiserat ut debitor 

principalis super omnia dare et exsolvere Cristine filie quondam Johannis 

Loze (dg: hereditarie) et eius liberis ab eadem Cristina et quondam 

Theoderico Rover Bernts soen pariter genitis et generandis hereditarie 

mediatim (dg: Domini) Johannis et mediatim Domini ex bonis dictis ter 

Voert que fuerant dicti quondam Johannis Loze sitis in parochia de 

Helvoert atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum tam infra parochiam de Helvoert quam infra parochiam de 

Haren situatis prout colonus eorundem bonorum huiusmodi bona cum suis 

attinentiis possidebat et quem censum dictus Wedigo erga Johannem Loze 
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filium dicte Cristine filie quondam Johannis Loze ab eadem Cristina et 

dicto quondam Theoderico Rover Bernts soen pariter genitum acquisierat 

prout in litteris hereditarie vendidit domino Henrico Stierken ad opus 

dominorum decani et capituli ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui 

(dg: et dicti) deponere (dg: et sufficientem facere) et quod ipse omnem 

obligationem impetitionem et calangiam ex parte et nomine dicti Johannis 

Loze filii dictorum Cristine et quondam Theoderici Rover Bernts soen in 

dicto censu (dg: existentes) existentes ac eventuras deponet et 

recognovit sibi de pretio fore (dg: s) satisfactum. Testes Gheel et Best 

datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1182 p 952v 02 do 17-08-1402. 

Rutgherus zvw Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoeven kanunnik van 

Oirschot verkocht aan zijn broer Godefridus zvw voornoemde Henricus een 

lijfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land, gnd die Kercacker, in Oirschot, tussen 

voornoemde verkoper en Jacobus van Essche enerzijds en hr Rutgherus van 

Audenhoven priester en kvw Eefsa van Straten anderzijds, (2) een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, dat voornoemde Rutgherus bewoont, in Oirschot, 

tussen Arnoldus Joncker enerzijds en Katherina van Essche anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg, reeds belast met de grondcijns, een 

b-erfpacht van 22 lopen rogge, aan Rutgherus van Audenhoven, gaande uit 

voornoemd stuk land gnd die Kercacker en een b-erfpacht van 10 lopen rogge, 

maat van Oirschot, gaande uit voornoemd huis, tuin en erfgoed. De brief 

overhandigen aan hem of aan Ghibo her Godevarts soen van Audenhoven. 

 

Solvit. 

Rutgherus filius quondam Henrici filii naturalis domini quondam Godefridi 

de Audenhoeven (dg: presbitri) #canonici Oirscottensis# legitime vendidit 

Godefrido suo fratri filio dicti quondam Henrici vitalem pensionem 

quatuor modiorum siliginis mensure de (dg: Oir) Oerscot solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti Godefridi et non ultra nativitatis Domini ex (dg: 

d) pecia terre dicta die Kercacker sita in parochia de Oerscot inter 

hereditatem dicti venditoris #et Jacobi de Essche# ex uno et inter 

hereditatem (dg: Henrici de Essche) #domini Rutgheri de Audenhoven 

presbitri et hereditatem liberorum quondam Eefse de Straten# ex alio 

atque ex domo et orto ac hereditate sibi adiacente in quibus dictus 

Rutgherus inhabitat sitis in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi 

Joncker ex uno et inter hereditatem Katherine de Essche ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem plateam ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini (dg: ducis) #fundi# et hereditaria paccione (dg: X 

lopinorum) XXII lopinorum siliginis #dicte mensure# Rutghero de 

Audenhoven ex dicta pecia terre die Kercacker vocata et hereditaria 

paccione X lopinorum siliginis dicte mensure ex dictis domo orto et 

hereditate sibi adiacente prius solvendis et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit erit quitum. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: 
?ne) sibi vel Ghiboni her Godevarts soen de Audenhoven. 

 

BP 1182 p 952v 03 do 17-08-1402. 

Yda dvw Johannes Beselle, dv voornoemde Johannes en wijlen zijn vrouw Oda 

dvw Rodolphus Rover snijder van Veghel, droeg over aan Gertrudis dvw 

Johannes die Visscher van Vechel een b-erfcijns van 9 schelling, die wijlen 

voornoemde Rodolphus Rover met Sint-Jan beurde, gaande uit een huis en 

hofstad, in Veghel, ter plaatse gnd Overacker, welk huis en hofstad 

voornoemde Rodolphus Rover had uitgegeven aan Johannes zvw Johannes van 

Ghemert voor (1) een b-erfcijns van 8 schelling paijment aan hr Arnoldus 

Rover investiet van de kerk van Veghel, (2) een b-erfcijns van 10 schelling 

aan Godefridus zv Johannes van Erpe, (3) voornoemde cijns van 9 schelling 
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aan voornoemde Rodolphus Rover. 

 

Solvit. 

Yda filia quondam Johannis de Beselle ab eodem Johanne et Oda quondam 

eius uxore filia quondam Rodolphi Rover sartoris #de Vechel# pariter 

genita cum tutore hereditarium censum novem solidorum quem dictus quondam 

Rodolphus Rover solvendum habuit hereditarie nativitatis Johannis ex domo 

et domistadio cum suis attinentiis sitis in parochia de Vechel ad locum 

dictum Overacker et quas domum et domistadium dictus Rodolphus Rover 

dederat ad censum Johanni filio quondam Johannis de Ghemert pro 

hereditario censu (dg: XXVII) #octo solidorum# silidorum pagamenti (dg: 

et pro hereditario censu octo) domino Arnoldo Rover investito ecclesie de 

Vechel et pro hereditario censu (dg: X) #X# solidorum Godefrido filio 

Johannis de Erpe et pro predicto censu novem solidorum dicto Rodolpho 

Rover exinde solvendis ut dicebat hereditarie supportavit Gertrudi filie 

quondam Johannis die Visscher de Vechel promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Rodolphi 

Rover et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 952v 04 do 17-08-1402. 

Arnoldus die Smijt wettige zvw Henricus van den Velde droeg over aan 

Robbertus van Houthem 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit alle erfgoederen en rechten, 

die aan voornoemde Arnoldus gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

vader Henricus en zijn moeder Gertrudis, in Stiphout, welke erfgoederen en 

rechten voornoemde Arnoldus die Smijt had uitgegeven aan Eustatius gnd 

Stanse nzv Johannes Stansen van Arle, voor de cijnzen die eruit gaan en 

voor voornoemde mud rogge erfpacht. 

 

Arnoldus die Smijt filius legitimus quondam Henrici van den Velde unum 

modium siliginis annue et hereditarie paccionis mensure de Helmont quem 

solvendum habet hereditarie purificationis et in parochia de Stiphout 

tradendum ex omnibus hereditatibus et juribus que dicto Arnoldo post 

mortem dicti Henrici sui patris #et Gertrudis sue matris# jure 

successionis hereditarie sunt advoluta! ubicumque locorum sita vel 

inventa fuerint in humido et in sicco in duro vel in molli in parochia de 

Stiphout quas hereditates et jura predictas dictus Arnoldus die Smijt 

dederat ad pactum Eustatio dicto Stanse filio naturali Johannis Stansen 

de Arle scilicet pro censibus annuatim exinde solvendis et pro predicto 

modio siliginis hereditarie paccionis dicto Arnoldo exinde solvendo ut 

dicebat hereditarie supportavit Robberto de Houthem promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

1182 p.953r. 

 quinta post assumptionem: donderdag 17-08-1402. 

 

BP 1182 p 953r 01 do 17-08-1402. 

Destijds had Johannes van Loeven verklaard dat met zijn instemming Arnoldus 

Pasteidebacker zvw Zebertus Nouden soen zijn gebouwen mocht bevestigen aan 

de stenen muur van het huis van voornoemde Johannes, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat. Voornoemde Arnoldus zou, zodra hij zijn gebouwen op 

dezelfde hoogte had gebouwd als het huis van voornoemde Johannes, dan aan 

Johannes 10½ dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, betalen. Voornoemde 

Johannes verklaarde thans dat voornoemde Arnoldus dat geldbedrag heeft 

voldaan. 

 

Notum sit universis quod (dg: J) cum Johannes de Loeven palam 

recognovisset id sue (dg: p) esse libere voluntatis quod Arnoldus 

Pasteidebacker filius quondam Zeberti Nouden soen edificia ab ipso 

Arnoldo imposterum edificanda iniungere ac edificare valebit in muro 
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lapideo domus ipsius Johannis (dg: in B) site in Busco in vico 

reparatorum veterum vestium ad ipsius Arnoldi profectum et utilitatem et 

quandocumque idem Arnoldus in equali altitudine domus ipsius Johannis 

edificaverit extunc idem Arnoldus dicto Johanni daret et exsolveret decem 

et dimidium denarios aureos dobbel mottoen communiter vocatos monete 

Filfordie ad ipsius Johannis monitionem et voluntatem prout hec et alia 

in litteris constitutus igitur dictus Johannes palam recognovit sibi per 

prefatum Arnoldum fore satisfactum de pecunia predicta clamans inde 

quitum. Testes Gheel et Best datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1182 p 953r 02 do 17-08-1402. 

Voornoemde Arnoldus Pasteidebacker zvw Zebertus Nouden soen beloofde aan 

voornoemde Johannes van Loeven 5¼ dobbel mottoen geld van Vilvoorde of de 

waarde, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Johanni quinque (dg: Brab) 

dobbel mottoen monete !Filforidie et quartam partem unius dobbel mottoen 

dicte monete vel valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 953r 03 do 17-08-1402. 

Mijchael Vos zvw Arnoldus Vos verkocht aan Johannes Coelborner een hofstad 

en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen voornoemde Johannes Coelborner 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen 

Walterus Donst en met het andere eind aan een gemene weg, belast met 5 

penning paijment b-erfcijns aan de kerk van Sint-Lambertus van Vught. 

 

Mijchael Vos filius quondam Arnoldi Vos (dg: quoddam) domistadium et 

ortum sitos in parochia de Vucht sancti Lamberti inter hereditatem 

Johannis Coelborner ex uno et inter communem plateam ex alio tendentes 

cum uno fine ad hereditatem quondam Walteri Donst et cum reliquo fine ad 

communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Coelborner 

predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis quinque denariis pagamenti hereditarii census ecclesie sancti 

Lamberti de Vucht exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 953r 04 do 17-08-1402. 

Godefridus zvw Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven priester gaf uit 

aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini, door hem eeuwig te bezitten, ¼ deel, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Ghisbertus zvw voornoemde 

Henricus, in een beemd gnd die Hermans Beemt en een aangelegen tuin, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, welke beemd met tuin Johannes zvw 

Rutgherus van Audenhoven verworven had van Henricus Brant, en welke beemd 

met tuin Ghisbertus gnd her Godevarts, tbv wijlen voornoemde Ghisbertus zvw 

Henricus, verworven had van hr Rutgherus priester zvw Johannes zvw 

Rutgherus van Audenhoven; de uitgifte geschiedde voor een lijfrente van 1½ 

Franse kroon, op het leven van voornoemde Godefridus, met Kerstmis te 

betalen. Godefridus betaalde. De brief overhandigen aan Ghisbertus gnd 

heren Godevarts soen van Audenhoven. 

 

Solvit Godefridus. Tradetur littera Ghisberto (dg: fi) dicto heren 

Godevarts soen de Audenhoven. 

Godefridus filius quondam (dg: domini) Henrici filii naturalis (dg: quon) 

domini quondam #Godefridi# de Audenhoven presbitri quartam partem sibi de 

morte quondam Ghisberti sui fratris filii dicti quondam Henrici 

successione advolutam in quodam prato dicto die Hermans Beemt et in 

quodam orto eidem prato adiacente sitis in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Hedel (dg: in) quod pratum cum orto predicto Johannes filius 

quondam Rutgheri de Audenhoven erga Henricum Brant acquisierat et quod 

pratum cum dicto orto (dg: dictus quon) Ghisbertus dictus her Godevarts 

ad opus dicti quondam Ghisberti filii Henrici quondam predicti erga 
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dominum Rutgherum presbitrum filium quondam Johannis filii quondam 

Rutgheri de Audenhoven acquisierat prout in litteris simul cum litteris 

et aliis et jure dedit ad (dg: vitalem pensionem) #annuum pactum# Jordano 

filio Arnoldi Tielkini ab eodem hereditarie et perpetue possidendam pro 

vitali pensione unius et dimidii cronen Francie danda sibi ab alio ad 

vitam dicti Godefridi et non ultra (dg: p) nativitatis Domini et pro 

primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex 

premissis promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem 

deponere ex parte sui et alter repromisit et cum mortuus fuerit erit 

quitum a pensione predicta salva dicto Jordano et sibi hereditarie 

reservata quarta parte prati predicti. Testes Aa et Gheel datum supra. 

 

BP 1182 p 953r 05 do 17-08-1402. 

Rutgherus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 953r 06 do 17-08-1402. 

Voornoemde Godefridus zvw Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven droeg 

over aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini ¼ deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn broer Ghisbertus zvw voornoemde Henricus, in (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Oirschot te 

leveren, gaande uit (1a) een huis en tuin, in Oirschot, tussen erfgoed van 

de dekaan van Sint-Oedenrode enerzijds en Yda Vaes anderzijds, (1b) een 

beemd, gnd Marien Beemt, tegenover voornoemd huis, welke pacht wijlen 

voornoemde Ghisbertus gekocht had van Willelmus zv Johannes die Witte, (2) 

1 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land, gnd die Langhe Acker, in Oirschot, in de herdgang van 

Spoordonk, tussen erfgoed gnd die Mortel van Arnoldus sHertoghen enerzijds 

en Johannes van der Hofstat anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint, welke pacht wijlen voornoemde Ghisbertus zvw Henricus nzvw hr 

Godefridus van Audenhoven kanunnik van Oirschot gekocht had van voornoemde 

Johannes van der Hostat, (3) een b-erfpacht van 21 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die wijlen voornoemde Ghisbertus met Lichtmis in Oirschot beurt, 

gaande uit een stuk land, gnd die Portacker, en een huis en aangelegen 

tuin, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen hr Theodericus Bertouts 

soen priester enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk stuk land, huis 

en tuin eertijds waren van wijlen voornoemde Henricus nzvw hr Godefridus 

van Audenhoven. Rutgherus zvw voornoemde Henricus nzvw hr Godefridus van 

Audenhoven beloofde lasten in dit ¼ deel af te handelen. 

 

Dictus Godefridus filius quondam Henrici filii naturalis domini quondam 

Godefridi de Audenhoven quartam partem sibi de morte (dg: dicti) quondam 

Ghisberti sui fratris filii dicti quondam Henrici successione advolutam 

in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie nativitatis Domini et in Oerscot tradenda ex domo et orto 

sitis in parochia de Oerscot inter hereditatem decani de Rode ex uno et 

inter hereditatem Yde Vaes ex alio atque ex quodam prato dicto communiter 

Marien Beemt sito in opposito domus supradicte quam paccionem dictus 

quondam Ghisbertus erga Willelmum filium (dg: quo) Johannis die Witte 

emendo acquisierat prout in litteris atque quartam partem sibi de morte 

dicti quondam Ghisberti sui fratris successione advolutam in uno modio 

siliginis (dg: mensure) hereditarie paccionis mensure de Oerscot solvenda 

anno quolibet hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Langhe 

Acker sita in parochia de Oerscot in pastoria de Spoerdonc cum uno latere 

juxta hereditatem dictam die Mortel Arnoldi sHertoghen et cum alio latere 

juxta hereditatem Johannis van der (dg: Host) Hofstat et cum uno fine 

juxta communitatem quam paccionem jamdictam dictus quondam Ghisbertus 

filius quondam Henrici filii naturalis (dg: di) domini quondam Godefridi 

(dg: van der Hostat) de Audenhoven canonici Oerscottensis #erga dictum 

Johannem van der Hostat# emendo acquisierat (dg: prout in li) ut dicebat 
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(dg: hereditarie supportavit Jordano filio quon) atque in hereditaria 

paccione (dg: d) XXI lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam dictus 

quondam Ghisbertus solvendam habuit hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradendam ex pecia terre dicta die Portacker atque ex domo et 

orto sibi adiacente sitis in dicta parochia de Oerscot in pastoria de 

Hedel inter hereditatem domini Theoderici (dg: Bo presbitri filii qu) 

Bertouts soen presbitri ex uno et inter communem plateam (dg: ut dicebat) 

#ex alio# et que pecia terre domus et ortus dudum fuerant (dg: ?domini) 

dicti quondam Henrici filii naturalis dicti quondam domini Godefridi de 

Audenhoven ut dicebat hereditarie supportavit Jordano filio quondam 

Arnoldi Tielkini #cum litteris et aliis et jure# promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Ghisberti sui fratris et suorum heredum in dicta quarta parte 

existentem deponere. Quo facto Rutgherus filius dicti quondam Henrici 

filii naturalis d[icti] quondam Godefridi de Audenhoven promisit super 

omnia de dicta quarta parte dicte paccionis XXI lopinorum siliginis 

prestare warandiam et obligationem in eadem quarta parte existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 953r 07 do 17-08-1402. 

Rutgherus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.954v. 

 quinta post assumptionem: donderdag 17-08-1402. 

 sexta post assumptionis Marie: vrijdag 18-08-1402. 

 sabbato post assumptionis: zaterdag 19-08-1402. 

 

BP 1182 p 954v 01 do 17-08-1402. 

Godefridus zvw Henricus heren Godevarts soen droeg over aan Rutgherus zvw 

voornoemde Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven priester (1) 1 mud 

rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, 

gaande uit 22 lopen rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, die Cristianus zvw 

Aleijdis Roelkens soen svv Willelmus Henrics soen van Zoemeren geschonken 

had aan zijn voornoemde schoonzoon Willelmus en diens vrouw Aleijdis dv 

voornoemde Cristianus, op een tuin gnd Aelbrechts Hof, waarop voornoemde 

Rutgherus zvw Henricus gnd Heijn heren Godevarts soen verbleef en bouwde, 

in Oirschot, ter plaatse gnd die Vrijthof, welke mud rogge erfpacht 

Henricus nzvw Henricus sLewen soen gekocht had van voornoemde Willelmus zvw 

Henricus van Zoemeren, en welke mud rogge b-erfpacht eerstgenoemde 

Godefridus verworven had van voornoemde Henricus zvw Henricus sLewen soen, 

(2) 3 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, die voornoemde Rutgherus, bv 

eerstgenoemde Godefridus en zvw voornoemde Henricus heren Godevarts soen, 

aan zijn voornoemde broer Godefridus met Lichtmis in Oirschot moet leveren, 

gaande uit een stuk land, gnd die Kercacker, in Oirschot, in de herdgang 

van den Kerkhoven, tussen Alardus Wuesten en Jacobus van Esch enerzijds en 

hr Rutgherus van Audenhoven en kv Eefsa van Straten anderzijds, met een 

eind strekkend aan Luppertus der Keijsteren en met het andere eind aan de 

weg gnd der Heijden Waterlaet. 

 

Godefridus filius quondam Henrici (dg: filii quondam) heren Godevarts 

soen unum modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Oerscot 

solvendum hereditarie purificationis et in Oerscot tradendum ex XXII 

lopinis siliginis hereditarie paccionis (dg: dicte) dicte mensure (dg: 

quos) #quos# Cristianus filius quondam Aleijdis Roelkens soen (dg: gener) 

#socer# Willelmi Henrics soen de Zoemeren dederat dicto Willelmo suo 

genero cum Aleijde eius uxore filia dicti Cristiani ad quendam ortum 

dictum Aelbrechts Hof in quo orto Rutgherus filius (dg: dicti) quondam 

Henrici dicti Heijn heren Godevarts soen residet et edificavit situm in 

parochia de Oerscot ad locum dictum die Vrijthof et quem modium siliginis 
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hereditarie paccionis Henricus filius naturalis quondam Henrici sLewen 

soen erga dictum Willelmum filium dicti quondam Henrici de Zoemeren 

emendo acquisierat et quem modium siliginis primodictus Godefridus erga 

dictum Henricum filium quondam Henrici sLewen soen acquisierat ut dicebat 

atque tres modios siliginis hereditarie paccionis dicte mensure quos 

Rutgherus eius frater filius dicti quondam Henrici heren Godevarts soen 

solvere tenetur dicto Godefrido suo fratri hereditarie purificationis et 

in Oerscot tradendos ex pecia terre dicta die Kercacker sita in parochia 

de Oirscot in pastoria van den Kerchove cum uno latere #juxta 

hereditatem# Alardi Wuesten et Jacobi de Esch et cum alio latere juxta 

hereditatem domini Rutgheri de Audenhoven et liberorum Eefse de Straten 

tendente cum uno fine ad hereditatem Lupperti der Keijsteren et cum 

reliquo fine juxta communem viam dictam der Heijden Waterlaet ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Rutghero filio dicti quondam Henrici filii 

naturalis (dg: domini) quondam domini Godefridi de Audenhoven presbitri 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Gheel datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1182 p 954v 02 do 17-08-1402. 

Hr Franco Hoefsleger (dg: zv Nijcholaus Reijkens) kanunnik van de kerk (dg: 

van Sint-Jan-evangelist in Den Bosch, als executor testamenti van wijlen 

Agnes evw voornoemde Henricus). 

 

Dominus Franco Hoefsleger (dg: filius Nijcholai Reijkens) canonicus 

ecclesie (dg: sancti Johannis ewangeliste in Busco tamquam executor 

testamenti quondam Agnetis #olim# uxoris dicti quondam Henrici). 

 

BP 1182 p 954v 03 vr 18-08-1402. 

Hr Franco Hoefsleger kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch verklaarde dat Henricus Matheeus namens het Geefhuis in Den Bosch 

alle schulden en rogge heeft voldaan, die het Geefhuis verschuldigd was aan 

wijlen Henricus van den Cloet en zijn vrouw Agnes of hun erfgenamen, 

volgens inhoud van de laatste afrekening aan voornoemd Geefhuis namens 

wijlen voornoemde Henricus van den Cloet gedaan. 

 

Dominus Franco Hoefsleger canonicus ecclesie sancti Johannis ewangeliste 

in Busco palam recognovit sibi per Henricum Matheeus tamquam procuratorem 

mense sancti spiritus #in Busco# et ex parte et nomine dicte mense (dg: 

si) plenarie fore satisfactum ab omnibus et singulis debitis #et 

siligine# quas dicta mensa quondam Henrico van den Cloet et Agneti olim 

eius uxori seu eorum alteri aut eorum heredibus seu alterius eorundem 

debebat et tenebatur (dg: a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem ex eo quod dictus) iuxta continentiam ultime computationis (dg: 

per) dicte mense sancti spiritus facte et computate ex parte dicti 

quondam Henrici van den Cloet ut dicebat clamans dictam mensam et eius 

bona inde quitum (dg: et promisit) et promisit (dg: dictam mensam) super 

omnia dictam mensam et eius bona de premissis indempnem servare. Testes 

Aa et Ghele datum sexta post assumptionis Marie. 

 

BP 1182 p 954v 04 vr 18-08-1402. 

Theodericus van den Hoevel zv Cristianus en Henricus Stierken zvw Willelmus 

zvw Arnoldus Tielkini beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 26 oude 

Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402; 13+30+31+11 = 

85 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus van den Hoevel filius Cristiani et Henricus Stierken filius 

quondam Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXVI aude scilde Francie ad 

Martini hyemalis proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 
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BP 1182 p 954v 05 vr 18-08-1402. 

Henricus van Os zvw Johannes Bars, Willelmus van Broechoven en Henricus 

Krekelhoven beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 10 oude Franse 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402; 13+30+31+11 = 85 dgn) 

te betalen, op straffe van ½. 

 

Henricus de Os filius quondam Johannis Bars Willelmus de Broechoven et 

Henricus Krekelhoven promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad 

opus etc X aude scilde Francie ad Martini hyemalis proxime futurum 

persolvendos sub pena dimidii. Testes Ghele et Best datum supra. 

 

BP 1182 p 954v 06 za 19-08-1402. 

Johannes Zeghers soen van Wijc ev Mechtildis dvw Ghisbertus van den 

Rennendonc droeg over aan Johannes Goeswijns soen uten Broecke alle 

goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

Theodericus van den Dungen zvw voornoemde Ghisbertus. 

 

Johannes Zeghers soen de Wijc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Ghisberti van den Rennendonc omnia et singula bona 

sibi et dicte sue uxori de morte quondam Theoderici van den Dungen filii 

dicti quondam Ghisberti successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Goeswijns soen uten Broecke promittens super omnia ratam servare. Testes 

Sta et Best datum sabbato post assumptionis. 

 

BP 1182 p 954v 07 za 19-08-14022. 

Maria dvw hr Egidius van de Waag priester en Henricus Stierken ev Aleijdis 

{er staat: Maria} dv voornoemde Maria, deden tbv Lambertus Plaetmeker van 

Moudewijc afstand van (1) alle goederen, die voornoemde Lambertus verworven 

heeft na overlijden van zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus Tolinc, (2) alle 

goederen, beloften en verplichtingen, beloofd en gedaan aan wijlen Maria, 

ev voornoemde Lambertus dv eerstgenoemde Maria, door voornoemde Lambertus 

beloofd vóór of toen voornoemde Lambertus en wijlen Maria door het huwelijk 

werden verbonden, (3) alle afspraken en huwelijkscontracten tussen 

voornoemde Lambertus en wijlen zijn vrouw Maria, (4) alle goederen die 

voornoemde Lambertus, staande zijn huwelijk met wijlen voornoemde Maria, 

heeft verworven, (5) geheel het recht, dat aan hen, hr Marselius propositus 

van het klooster van Keijserborch en zijn broer Egidius, zv eerstgenoemde 

Maria, Heijmericus Groij ev Agnes, (dg: Henricus Stierken ev Aleijdis), 

Rogerus van Doerne ev Gheerwigis, {p.955} dv eerstgenoemde Maria, behoort 

resp. zal behoren na overlijden van voornoemde Lambertus, in voornoemde 

goederen. Voornoemde broers hr Marselius en Egidius, Heijmericus, Agnes, 

Henricus Stierken, Aleijdis, Rogerus en Gherwigis, en hun kinderen zullen 

nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Maria filia quondam domini Egidii de Statera presbitri cum tutore et 

#Henricus Stierken maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie 

dicte Marie# (dg: Egidius filius dicte Marie promiserunt) super omnibus 

et singulis bonis que Lambertus Plaetmeker de Moudewijc post decessum 

quondam Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi Tolinc acquisierat 

atque super omnibus et singulis bonis promissionibus et obligationibus 

promissis et factis Marie quondam uxori dicti Lamberti filie olim Marie 

                         
2 Maria dvw hr Egidius van de Waag priester 

1. †Maria (x) Lambertus Plaetmeker van Moudewijc 
(xx) †Elizabeth dvw Arnoldus Tolinc 

2. Aleijdis (x) Henricus Stierken. 
3. hr Marselius propositus van het klooster van Keijserborch. 
4. Egidius. 
5. Agnes (x) Heijmericus Groij. 
6. Gheerwigis (x) Rogerus van Doerne. 
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primodicte aut alteri persone ad opus eiusdem quondam Marie filie Marie 

primodicte a Lamberto predicto tempore aut ante tempus quod dicti 

Lambertus et quondam Maria per matrimonium copulabantur aut copulari 

debentur atque super omnibus conventionibus et contractibus matrimonii 

alibus! habitis et factis super matrimonio contracto inter dictos 

Lambertum et quondam Mariam eius uxorem necnon super omnibus bonis que 

dictus Lambertus stante integro thoro inter ipsum et dictam quondam 

Mariam acquisierat atque super toto jure eis atque domino Marselio 

proposito monasterii de Keijserborch #Egidio suo fratri# filiis (dg: pri) 

Marie primodicte atque Heijmerico Groij tamquam marito et tutori legitimo 

Agnetis sue uxoris (dg: et Henrico Stierken tamquam marito et tutori 

legitimo Aleijdis sue uxoris) atque Rogero de Doerne marito et tutori 

legitimo Gheerwigis sue uxoris {liggende streep om ruimte op te vullen} 

 

1182 p.955r. 

 sabbato post assumptionis: zaterdag 19-08-1402. 

 

BP 1182 p 955r 01 za 19-08-1402. 

filiarum Marie primodicte competente ac post decessum dicti Lamberti in 

premissis competituro ad opus dicti Lamberti (dg: renu) hereditarie 

renuntiaverunt promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum 

(dg: he) domini Marselii Egi[dii] fratrum Heijmerici Agnetis sue uxoris 

(dg: Henrici Stierken Aleijdis sue uxoris) et Rogeri et Gheerwigis sue 

uxoris #et suorum heredum# in premissis existentes ac eventuras in 

futurum deponere et quod ipsi dictos dominum Marselium #Egidium fratres# 

Heijmericum Agnetem Henricum Stierken Aleijdem Rogerum et Gherwigem et 

eorum liberos et heredes perpetue tales habebunt quod numquam presument 

se jus in premissis habere. Testes (dg: Ghee) Veer et Gheel datum sabbato 

post assumptionis. 

 

BP 1182 p 955r 02 za 19-08-1402. 

Voornoemde Maria en haar zoon Egidius beloofden aan voornoemde Lambertus 

175 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, een 

helft te betalen met Kerstmis (ma 25-12-1402) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403). 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Dicti Maria et Egidius eius filius promiserunt indivisi super omnia 

habita et habenda #dicto Lamberto# centum et LXXV Hollans gulden monete 

comitis quondam Willelmi vel valorem mediatim nativitatis Domini et 

mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 955r 03 za 19-08-1402. 

Johannes van Best verkocht aan Bela wv Godefridus Andries soen en Petrus, 

zv voornoemde Bela en wijlen Godefridus, 1½ morgen heideland, in Oss, 

tussen Berghem en Scadewijc, tussen wijlen voornoemde Godefridus enerzijds 

en kvw Theodericus Scriver van Os anderzijds, aan voornoemde Henricus van 

Best verkocht door Johannes Rolofs soen en Theodericus zv Albertus Spormers 

soen. Een allodium. 

 

Johannes de Best unum et dimidium jugera terre mericalis sita in parochia 

de Os inter Berchen et Scadewijc inter hereditatem Godefridi quondam 

Andries soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Theoderici 

Scriver de Os ex alio vendita dicto Henrico de Best a Johanne Rolofs soen 

et Theoderico filio Alberti Spormers soen prout in litteris hereditarie 

vendidit Bele (dg: filie) relicte dicti quondam Godefridi (dg: ?seu) et 

Petro filio dictorum Bele et quondam Godefridi promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Veer 

et Gheel datum sabbato post assumptionis. 
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BP 1182 p 955r 04 za 19-08-1402. 

Bela wv Godefridus Andries soen van Berlikem en Petrus, zv voornoemde Bela 

en wijlen Godefridus, verkochten aan Henricus van Best 1/3 deel van een 

kamp heide, welk kamp gelegen is in Berghem, tussen wijlen Willelmus van 

der Aelsvoert enerzijds en wijlen Godefridus zvw Andreas van Berlikem, 

Henricus van Best en andere naburen, met hier ertussen een erfgoed gnd een 

gheerken van ongeveer ½ morgen dat aan voornoemde Bela en Petrus behoort, 

anderzijds, welk kamp met een eind strekt aan erfgoederen van de naburen 

van Berghem en met het andere eind aan erfgoederen van de naburen van Oss, 

welk 1/3 deel tezamen met voornoemd erfgoed gnd gheerken wijlen voornoemde 

Godefridus gekocht had van Willelmus van Gheffen, het erfgoed gnd gheerken 

voor hen gereserveerd. 

 

Bela relicta quondam Godefridi Andries soen de Berlikem cum tutore et 

Petrus filius dictorum Bele et quondam Godefridi unam terciam partem 

cuiusdam campi merici! qui campus situs est in parochia de Berchen inter 

hereditatem quondam Willelmi van der Aelsvoert ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Godefridi filii quondam (dg: God) Andree de 

Berlikem Henrici de Best et aliorum vicinorum ibidem quadam hereditate 

dicta communiter een gheerken dimidium juger terre vel circiter 

continente ad dictos Belam et Petrum spectante interiacente ex alio et 

qui campus tendit cum uno fine ad hereditates vicinorum de Berchen et cum 

reliquo fine ad hereditates vicinorum de Os quam terciam partem simul cum 

dicta hereditate gheerken vocata dictus quondam Godefridus erga Willelmum 

de (dg: Gheffen) #Gheffen# acquisierat emendo prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Henrico de Best promittentes cum tutore indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: testes d) salva eis 

dicta hereditate gheerken vocata. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 955r 05 za 19-08-1402. 

Voornoemde Bela wv Godefridus Andries soen van Berlikem en Petrus, zv 

voornoemde Bela en wijlen Godefridus, verkochten aan Metta dvw Johannes van 

Boert een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Nedervelt, tussen Henricus 

Weijlen soen en Andreas zvw Theodericus Martens soen enerzijds en Gerardus 

zvw Henricus Bouwelkens anderzijds, aan voornoemde Bela wv Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem, tbv haar en haar zoon Petrus, verkocht door Gerardus 

zvw Andreas Henssen soen. 

 

Dicti Bela et Petrus cum tutore peciam terre sitam in parochia de Os ad 

locum dictum Nedervelt inter hereditatem Henrici Weijlen soen et Andree 

filii quondam Theoderici Martens soen ex uno et inter hereditatem Gerardi 

filii quondam Henrici Bouwelkens ex alio venditam dicte Bele relicte 

quondam Godefridi filii dicti quondam Andree de Berlikem ad opus sui et 

ad opus dicti Petri sui filii a Gerardo filio quondam Andree Henssen soen 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Mette filie quondam Johannis de 

Boert (dg: promittente) cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 955r 06 za 19-08-1402. 

Henricus van Best droeg over aan Metta dvw Johannes van Boert 4½ morgen 

heideland, in Oss, ter plaatse gnd die Nederheijde, tussen wijlen Arnoldus 

Mersman de oudere enerzijds en Johannes zvw Henricus Zanders soen 

anderzijds, aan hem verkocht door de broers Johannes en Gerardus, kvw 

Andreas Henssen soen van Os. 

 

Henricus de Best quatuor et dimidium jugera terre mericalis sita in 

parochia de Os in loco dicto die Nederheijde inter hereditatem quondam 

Arnoldi Mersman senioris ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Henrici Zanders soen ex alio prout dicta quatuor et dimidium 

jugera terre ibidem sita sunt vendita sibi (dg: ab) a Johanne et Gerardo 
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fratribus liberis quondam Andree Henssen soen de Os prout in litteris 

hereditarie supportavit Mette filie quondam Johannis de Boert cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 955r 07 za 19-08-1402. 

Petrus zvw Godefridus zvw Andreas van Berlikem, gemachtigd door zijn moeder 

Bela wv voornoemde Godefridus, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, aan wijlen voornoemde Godefridus verkocht door 

Johannes van Loet zvw Zebertus Belen soen van Oijen. 

 

Petrus filius quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem potens 

ad hoc factus a Bela (dg: f) sua matre relicta dicti quondam Godefridi 

hereditarium censum trium librarum monete venditum dicto quondam 

Godefrido a Johanne de Loet filio quondam Zeberti Belen soen #de Oijen# 

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

 

1182 p.956v. 

 sabbato post assumptionis Marie: zaterdag 19-08-1402. 

 

BP 1182 p 956v 01 za 19-08-1402. 

Henricus van Aken bakker droeg over aan Arnoldus Grotart de helft van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, welke pacht Godefridus zvw 

Willelmus Hoessche wonend in Gestel bij Herlaer beloofd had aan Goeswinus 

zvw Gerardus van Cattelaer, met Sint-Nijcholaus-Bisschop te leveren, gaande 

uit alle goederen van voornoemde Godefridus, welke pacht Arnoldus zvw 

Johannes gnd Poijnenberchs soen verworven had van voornoemde Goeswinus, en 

welke pacht voornoemde Henricus van Aken verworven had van laatstgenoemde 

Arnoldus zvw Johannes gnd Poijnenberchs soen. Met de helft van 

achterstallige termijnen. 

 

Henricus de Aken pistor (dg: hereditariam pa) medietatem hereditarie 

paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam #paccionem# 

Godefridus filius quondam Willelmi Hoessche commorans in Ghestel prope 

Herlaer promisit se daturum et soluturum Goeswino filio quondam Gerardi 

de Cattelaer hereditarie in festo beati Nijcholai episcopi ex omnibus et 

singulis bonis dicti Godefridi quocumque locorum consistentibus sive 

sitis quam paccionem Arnoldus (dg: Poijnenberch) filius quondam Johannis 

dicti Poijnenberchs soen erga dictum Goeswinum acquisierat (dg: prout in 

litteris) et quam paccionem predictam prenominatus Henricus de Aken erga 

iamdictum Arnoldum filium quondam Johannis dicti Poijnenberchs soen 

acquisivit prout in #quibusdam# (dg: aliis) litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo Grotart cum omnibus litteris quas habuit mentionem de 

dicta paccione facientibus et cum toto jure sibi occasione dicte 

medietatis competente necnon cum medietate omnium arrestadiorum sibi a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem de dicta paccione 

deficientium et insolutorum promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui in dicta medietate existentem deponere. Testes 

Vere et Ghele datum sabbato post assumptionis Marie. 

 

BP 1182 p 956v 02 za 19-08-1402. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Godefridus zvw Willelmus 

gnd Hoesche wonend in Ghestel”, “Goeswinus zvw Gerardus van Cattelaer” en 

“Arnoldus zvw Johannes gnd Poijnenberchs soen” en Arnoldus Grotart 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Henricus 

van Aken bakker. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum prima incipit Godefridus filius 

quondam Willelmi dicti Hoesche commorans in Ghestel altera Goeswinus 

filius quondam Gerardi de Cattelaer et 3a Arnoldus filius quondam 

Johannis dicti Poijnenberchs soen et Arnoldus Grotart promisit super 
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omnia tradere dicto Henrico de Aken pistori ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 956v 03 za 19-08-1402. 

(dg: Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst). 

 

(dg: Ludekinus filius quondam Cristiani de Zeelst). 

 

BP 1182 p 956v 04 za 19-08-1402. 

Jacobus zvw Johannes van den Noddenvelt verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Jacobus filius quondam Johannis van den Noddenvelt prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 956v 05 za 19-08-1402. 

X. {invoegen in BP 1182 p 956v 06}. 

Katherine uxori dicti Enghelberti Ludinc de morte quondam (dg: Go) Mathei 

filii quondam Godefridi filii quondam Mathei successione advoluta est et 

post mortem Beatricis #sue matris# relicte primodicti quondam Mathei 

dicte Katherine (dg: advolvetur) aut eius heredibus advolvetur in 

hereditariis censibus infrascriptis videlicet. 

 

BP 1182 p 956v 06 di 22-08-1402. 
Godefridus zvw Matheus 

1. Katherina 

{Grootmoeder van Katherina en Matheus: Elizabeth van den Bogarde} 

2. †Matheus (x) Beatrix 

a. Katherina (x) Enghelbertus Ludinc Pijnappel 

i. Petrus 

ii. Matheus 

iii. Aleijdis. 

Belija wv Godefridus van Cobbeke 

1. Theodericus 

2. dochter (x) Gerardus van der Lulsdonc 

3. dochter (x) Johannes zvw Johannes die Keser van Best. 

Hadewigis, wv Henricus Wesken en svw Johannes van Waderle. 

Destijds had Henricus van Cuke goudsmid gerechtelijk gekocht van Ludovicus 

Asinarius alle goederen van Godefridus van Beest en Enghelbertus Ludinc 

Pijnappel. Vervolgens had voornoemde Henricus van Cuke al die goederen 

overgedragen aan voornoemde Ludovicus Assinarius. Daarna had voornoemde 

Ludovicus al die goederen overgedragen aan Bartholomeus zvw Nijcholaus 

Spijerinc Meeus soen. Voornoemde Bartholomeus droeg thans over aan 

Theodericus Berwout de helft, die aan Katherina ev voornoemde Enghelbertus 

Ludinc gekomen was na overlijden van Matheus zvw Godefridus zvw Matheus, 

resp. aan haar zal komen na overlijden van haar moeder Beatrix wv 

eerstgenoemde Matheus, in de navolgende erfcijnzen, (1) een b-erfcijns van 

6 pond geld, met Pinksteren in Den Bosch te betalen, uit een b-erfcijns van 

7 pond, die Goeswinus van den Elsen met Pinksteren moest betalen aan Belija 

wv Godefridus van Cobbeke, gaande uit de goederen gnd Thuijftheze, die 

waren van wijlen Johannes van Waderle, in Uden, welke cijns van 6 pond 

Godefridus zvw Matheus grootvader van Katherina ev voornoemde Enghelbertus 

Ludinc Pijnappel gekocht had van voornoemde Belija, (2) een b-erfcijns van 

20 schelling voornoemd geld, die voornoemde Belija wv Godefridus van 

Cobbeke, haar zoon Theodericus, Gerardus van der Lulsdonc en Johannes zvw 

Johannes die Keser van Best, szv  voornoemde Belia, beurden, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, in de goederen gnd Thuijftheze, 

in Uden, welke cijns van 20 schelling wijlen voornoemde Godefridus zvw 

Matheus gekocht had van voornoemde Belia, haar zoon Theodericus, en haar 

schoonzoons Gerardus en Johannes, (3) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een b-erfcijns van 7 pond 

voornoemd geld, die Hadewigis svw Johannes van Waderle met Kerstmis beurde, 

in de goederen gnd Thuijftheze, in Uden, welke cijns van 7 pond aan 

Hadewigis, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van haar 
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voornoemde broer Johannes, en welke cijns van 3 pond wijlen voornoemde 

Godefridus zvw Matheus gekocht had van voornoemde Hadewigis, (4) een 

b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een b-erfcijns van 7 pond voornoemd geld, die voornoemde Hadewigis wv 

Henricus Wesken beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Pinksteren, in goederen gnd Tuijftheze, in Uden, welke cijns van 7 pond aan 

voornoemde Hadewigis, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van 

haar voornoemde broer Johannes van Waderle, en welke cijns van 10 schelling 

wijlen voornoemde Godefridus zvw Matheus gekocht had van voornoemde 

Hadewigis wv Henricus Wesken, {p.957} (5) een b-erfcijns van 3 pond 10 

schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

laatstgenoemde cijns van 7 pond voornoemd geld, welke cijns van 3 pond 10 

schelling wijlen voornoemde Godefridus zvw Matheus gekocht had van 

voornoemde Hadewigis wv Henricus Wesken, (6) een b-erfcijns van 40 

schelling en 5 groten voornoemd geld, die Elizabeth van den Bogarde beurde, 

een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, uit goederen gnd 

Thuijftheze, welke cijns aan Matheus en Katherina, kvw voornoemde 

Godefridus zvw Matheus, gekomen was na overlijden van hun voornoemde 

grootmoeder Elizabeth. Voornoemde Enghelbertus Ludinc, zijn vrouw 

Katherina, en Petrus, Matheus en Aleijdis, kv voornoemde Enghelbertus 

Ludinc en Katherina, verkochten aan voornoemde Theodericus Berwout de 

helft, die aan voornoemde Katherina gekomen was na overlijden van 

voornoemde Matheus zvw Godefridus zvw Matheus, resp. aan haar zal komen na 

overlijden van voornoemde Beatrix, wv voornoemde Matheus zvw Godefridus en 

mv voornoemde Katherina, in alle voornoemde cijnzen. Verder beloofden ze 

garantie van voornoemde helft van de cijns van 40 schelling en 5 groten en 

dat alle kv voornoemde Katherina, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 

zullen doen van de helft van voornoemde cijnzen. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Cuke aurifaber omnia bona 

Godefridi de Beest et Enghelberti Ludinc Pijnappel erga Ludovicum 

Asinarium per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisuisset et cum deinde dictus Henricus de Cuke dicta bona omnia 

dictorum Godefridi de Beest et Enghelberti Ludinc hereditarie 

supportasset dicto Ludovico Assinario et cum deinde dictus Ludovicus 

dicta bona omnia hereditarie supportasset (dg: Nijcholao) Bartholomeo 

filio quondam Nijcholai Spijerinc Meeus soen prout hec in litteris 
!constitutus igitur dictus Bartholomeus medietatem que #X {hier BP 1182 p 

956v 05 invoegen}# (dg: ad dictum Enghelbertum Ludinc spectabat) in 

hereditario censu sex librarum monete solvendo hereditarie penthecostes 

et ad Buscumducis tradendo ex hereditario censu septem librarum quem 

Goeswinus van den Elsen Belije relicte quondam Godefridi de Cobbeke 

solvere tenebatur hereditarie termino solutionis predicto ex bonis dictis 

Thuijftheze que fuerant quondam Johannis de Waderle sitis in parochia de 

Uden et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis et quem censum (dg: septem librarum) 

sex librarum Godefridus filius quondam Mathei (dg: erga predictam Belijam 

acquisierat prout in litteris atque medietatem que ad dictum Enghelbertum 

Lu) avus olim Katherine uxoris (dg: olim) dicti Enghelberti Ludinc 

Pijnappel erga dictam Belijam emendo acquisierat prout in litteris atque 

(dg: medietatem que ad dictum Enghelbertum Ludinc spectabat in) #in# 

hereditario censu XX solidorum dicte monete quem dicta Belija relicta 

dicti quondam Godefridi de Cobbeke Theodericus eius filius Gerardus van 

der Lulsdonc et Johannes filius quondam Johannis die Keser de Best generi 

eiusdem Belie solvendum habuerunt hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini in bonis dictis Thuijftheze sitis in parochia de Uden et 

in attinentiis eorundem bonorum singulis et universis ubicumque locorum 

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

et quem censum XX solidorum dictus quondam Godefridus filius quondam 

Mathei erga prefatos Beliam Theodericum eius filium Gerardum et Johannem 

generos eiusdem Belije emendo acquisierat prout in litteris item (dg: in 
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he medietatem que ad dictum Enghelbertum Ludinc spectabat) in hereditario 

censu trium librarum dicte monete solvendo hereditarie nativitatis Domini 

ex hereditario censu septem librarum dicte monete quem Hadewigis soror 

quondam Johannis de Waderle solvendum habuit hereditarie termino 

solutionis prescripto in bonis dictis communiter Thuijftheze sitis in 

parochia de Uden quem censum septem librarum dicta Hadewigis sibi in 

statu sue viduitatis de morte dicti quondam Johannis sui fratris 

successione advolutum esse dicebat et quem censum trium librarum dictus 

quondam Godefridus filius quondam Mathei erga Hadewigem predictam emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: item medietatem que ad dictum 

Enghelbertum Ludinc spectabat) in hereditario censu decem solidorum dicte 

monete solvendo hereditarie nativitatis Domini ex (dg: dicto) hereditario 

censu septem librarum dicte monete quem dicta Hadewigis relicta quondam 

Henrici Wesken solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim 

penthecostes in bonis dictis communiter Tuijftheze sitis in parochia de 

Uden et in attinentiis eorundem bonorum singulis et universis qui census 

septem librarum (dg: dicte monete) #antedictus# antedicte Hadewigi de 

morte quondam Johannis de Waderle predicti sui fratris in statu 

viduitatis sue fuerat advolutus et quem censum X solidorum dictus quondam 

Godefridus filius quondam Mathei erga dictam Hadewigem relictam dicti 

quondam Henrici Wesken emendo acquisierat prout in litteris atque (dg: 

medietatem que ad dictum Enghelbertum Ludinc spectabat) 

 

1182 p.957r. 

 in octavis assumptionis Marie: dinsdag 22-08-1402. 

 Anno CCCCmo secundo indictione Xma pontificis Bonifacii noni 

  anno suo XIII: 1402. 

 

BP 1182 p 957r 01 di 22-08-1402. 

in hereditario censu trium librarum et X solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie nativitatis Domini ex jamdicto censu septem librarum dicte 

monete qu[em] dicta Hadewigis solvendum habuit hereditarie mediatim 

Domini et mediatim penthecostes in dictis bonis Thuijftheze nominatis 

sitis in parochia de Uden et in attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis quem censum trium librarum et X solidorum dictus quondam 

Godefridus filius quondam Mathei erga dictam Hadewigem relictam quondam 

Henrici Wesken emendo acquisierat prout in litteris atque (dg: medietatem 

que ad dictum Enghelbertum Ludinc spectabat) in hereditario censu XL 

solidorum et quinque grossorum monete predicte (dg: quem) quem censum XL 

solidorum et quinque grossorum Elizabeth van den Bogarde solvendum habuit 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex dictis bonis 

Thuijftheze nuncupatis et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis et qui census jamdictus Matheo et Katherine liberis dicti 

quondam Godefridi filii quondam Mathei de morte dicte Elizabeth eorum 

avie successione est advoluta! (dg: et que medietas predictorum censuum 

dicte Katherine uxori dicti Enghelberti Ludinc filie dicti quondam Mathei 

filii #jam#dicti quondam Godefridi #de morte eiusdem quondam Mathei# 

successione est advoluta et post mortem Beatricis relicte eiusdem quondam 

Mathei jamdicti successione est advolvenda) ut dicebat hereditarie 

supportavit Theoderico Berwout cum litteris primodictis et jure occasione 

et cum omnibus aliis !et jure promittens super omnia ratam servare. Quo 

facto dictus Enghelbertus Ludinc et Katherina predicta eius uxor cum 

eodem tamquam cum tutore Petrus Matheus et Aleijdis liberi dictorum 

Enghelberti Ludinc et Katherine coniugum medietatem (dg: eis seu eorum 

alteri de morte) #que dicte Katherine de morte# dicti quondam Mathei (dg: 

suc ex advolutam et post mortem Beatricis filie dicti quondam Mathei) 

filii dicti quondam Godefridi filii quondam Mathei #sui patris sibi vel 

eius heredibus# advoluta et post mortem dicte Beatricis relicte eiusdem 

quondam Mathei filii dicti quondam Godefridi matris jamdicte Katherine 

advolventur in omnibus censibus suprascriptis hereditarie vendiderunt 

Theoderico Berwout predicto supportaverunt cum omnibus litteris et jure 
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promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et (dg: b) 

omnes obligationem et impetitionem (dg: j) in dicta medietate omnium 

censuum predictorum existentes ac eventuras deponere promiserunt insuper 

super habita et habenda de dicta medietate dicti census XL solidorum et 

quinque grossorum warandiam et quod ipsi omnes liberos (dg: et he) dicte 

Katherine (dg: Go) filie dictorum! Beatricis genitos et generandos 

quamcito ad annos pervenerint super dicta medietate dictorum censuum 

omnium et jure ad opus dicti emptoris facient renuntiare. Testes Vere et 

Best datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1182 p 957r 02 di 22-08-1402. 

Voornoemde Beatrix wv Matheus zvw Godefridus zvw Matheus droeg over aan 

voornoemde Theodericus Berwout haar vruchtgebruik in de helft van alle 

voornoemde cijnzen. En in alle achterstallige termijnen. 

 

Beatrix predicta relicta dicti quondam Mathei filii quondam Godefridi 

(dg: Matheu) filii quondam Mathei cum tutore usufructum sibi competentem 

in medietate omnium censuum predictorum supportavit Theoderico Berwout 

#cum omnibus arrestadiis# promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 957r 03 di 22-08-1402. 

Willelmus die Smijt en Sijmon van Bernhem, poorters van Brugge, machtigden 

Cristianus Heer zv Engbertus Heer schrijnmaker alle schulden te manen, die 

Margareta wv Johannes metter Voijst aan hen verschuldigd is, en alle 

beloften aan hen gedaan door voornoemde Margareta. 

 

Willelmus die Smijt et Sijmon de Bernhem opidani opidi de (dg: Busco) 

Brugge dederunt Cristiano Heer filio Engberti Heer scrijnipari potestatem 

monendi et via juris assequendi omnia debita que Margareta relicta 

quondam Johannis (dg: van der) metter Voijst dictis Willelmo et Sijmoni 

tenetur atque omnes obligationes et promissiones dictis Willelmo et 

Sijmoni a predicta Margareta factas usque ad revocationem. Testes Vere et 

Sta datum (dg: tercia) in octavis assumptionis. 

 

BP 1182 p 957r 04 di 22-08-1402. 

Jkvr Elizabeth wv Arnoldus van den Hulpen droeg over aan Johannes Vijnninc 

goudsmid een huis en tuin, waarin Gerardus molenaar van Colle woonde, in 

Tongherle, tussen Happo Donst enerzijds en Johannes van den Kelre 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, welk huis en 

tuin Arnoldus Grotart de jongere gerechtelijk verworven had van Arnoldus 

Grotart de oudere, aan haar overgedragen door Arnoldus Grotart de jongere, 

hierin gereserveerd een b-erfcijns van 10 pond geld, die Henricus zvw 

Wautgherus van Zwansberch hieruit beurde, waarin voornoemde jkvr Elizabeth 

haar vruchtgebruik heeft, en welke cijns na overlijden van voornoemde jkvr 

Elizabeth zal behoren aan een altaar van Sint-Joris in de kerk van Sint-

Oedenrode, welk altaar wijlen voornoemde Arnoldus van der Hulpen heeft 

gesticht; wegens gebrek van die cijns had Arnoldus Groetart de oudere, 

gemachtigd door voornoemde jkvr Elizabeth, voornoemde goederen gerechtelijk 

verkocht aan voornoemde Arnoldus Grotart de jongere. 

 

Duplicetur. 

Domicella Elizabeth relicta quondam Arnoldi van den Hulpen cum tutore 

domum et ortum in quibus Gerardus multor de Colle (dg: co) morari 

consuevit sitos in parochia de Tongherle inter hereditatem Happonis Donst 

et inter hereditatem Johannis van den Kelre tendentes cum uno fine ad 

aquam dictam die Aa atque (dg: d) attinentias domus et orti predictorum 

singulas et universas quos domum et ortum cum suis attinentiis predictis 

(dg: dictus) Arnoldus Grotart junior erga Arnoldum Grotart seniorem per 

judicem mediante sententia scabinorum acquisierat (dg: ven) supportatos 

sibi ab Arnoldo Grotart juniore prout in litteris hereditarie supportavit 



Bosch’ Protocol jaar 1402 06. 

 

19 

Johanni Vijnninc aurifabro cum litteris et aliis et jure promittens #cum 

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

salvo (dg: dicte domicelle dicte) tamen et ab huiusmodi supportatione 

reservato hereditario censu X librarum #monete# quem Henricus filius 

quondam Wautgheri de Zwansberch ex premissis habuit solvendum et in quo 

censu dicta domicella Elizabeth suum habet usufructum et qui census post 

eiusdem domicelle Elizabeth !spectabit ad quoddam altare sancti Georigii 

situm in ecclesia sancte Oden! Rodensis !situm quod altare dictus quondam 

Arnoldus van der Hulpen fundavit et occasione defectus eius census 

Arnoldus Groetart #senior# predictus potens ad hoc a dicta domicella 

Elizabeth premissa vendidit (dg: domicelle Elizabeth predicte per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco) #dicto# Arnoldo Grotart juniori 

per judicem etc. Testes (dg: Ve) datum supra. 

 

BP 1182 p 957r 05 ±di 22-08-1402. 

Voornoemde Johannes Vijnninc droeg voornoemde goederen over aan hr Thomas 

van .....donc priester. Opgesteld voor het raadhuis van Den Bosch, in 

aanwezigheid van Johannes van Best, Arnoldus Heer vleeshouwer, Johannes 

Berwout zvw Gerardus en Arnoldus Hake. 

 

Anno CCCCmo secundo indictione Xma hora prime pontificis Bonifacii noni 

anno suo XIII dictus Johannes Vijnninc premissa supportavit domino Thome 

de .....donc presbitro promittens bona !vide et sub obligatione omnium 

bonorum ratam servare et obligationem ex parte sui deponere ut in  forma. 

Actum ante domum consulum opidi de B[usco] presentibus Johanne de Best 

Arnoldo Heer carnifice Johanne Berwout filio quondam Gerardi et Arnoldo 

Hake. 

 

1182 p.958v. 

 in octavis assumptionis: dinsdag 22-08-1402. 

 in vigilia Bartholomei: woensdag 23-08-1402. 

 

BP 1182 p 958v 01 di 22-08-1402. 

Henricus van Ele: de windmolen met zijn hofstad en rechten, in Oisterwijk, 

naast de hofstad gnd te Kerichoven en 1 zesterzaad roggeland uit een 

erfgoed {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus de Ele molendinum venti cum suis domistadio et juribus situm in 

parochia de Oesterwijc (dg: ad locum dictum Ke) juxta domistadium dictum 

te Kerichoven (dg: supra hereditatem dicti Henrici) et unam sextariatam 

terre siliginee de hereditate. 

 

BP 1182 p 958v 02 di 22-08-1402. 

Henricus van Ele verkocht aan Arnoldus Stamellart van Uden de windmolen en 

1 zesterzaad roggeland, uit een erfgoed van Johannes zvw Thomas van 

Kerichoven, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, tussen voornoemde 

Johannes enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend 

aan voornoemde Johannes, welke zesterzaad voornoemde Henricus verkregen had 

van voornoemde Johannes voor ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Oisterwijk, 

op welke zesterzaad de windmolen staat, met de rechten van de molen, belast 

met voornoemde pacht. 

 

Henricus de Ele molendinum venti atque unam sextariatam terre siliginee 

de hereditate Johannis filii quondam Thome de Kerichoven sitam in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Kerichoven inter hereditatem 

eiusdem Johannis ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum 

utroque fine ad hereditatem eiusdem Johannis quam sextariatam terre 

dictus Henricus erga prefatum Johannem ad pactum acquisierat scilicet pro 

dimidio modio siliginis hereditarie paccionis mensure de Oesterwijc et 

supra quam sextariatam terre dictum molendinum venti consistit simul cum 

juribus dicti molendini venti universis hereditarie (dg: supportavit) 
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#vendidit# Arnoldo Stamellart de Uden promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione 

predicta (dg: n). Testes Vere et Best datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1182 p 958v 03 di 22-08-1402. 

Jacobus van der Heijden zv Willelmus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal. Veel vrije ruimte}. 

Jacobus van der Heijden filius Willelmi prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 958v 04 wo 23-08-1402. 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld 

en een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, die hij beurt uit 

erfgoederen van Rijcoldus Belijen soen van Os. 

 

Willelmus Loijer filius quondam Willelmi Loijer hereditarium censum trium 

librarum monete et hereditarium censum XL solidorum dicte monete et 

hereditarium censum XX solidorum dicte monete quos solvendos habet 

annuatim et hereditarie ex hereditatibus Rijcoldi Belijen soen (dg: m) 

#de Os# ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Vere et Gheel datum in 

vigilia Bartholomei. 

 

BP 1182 p 958v 05 wo 23-08-1402. 

Arnoldus Hake zvw Arnoldus Hake ev Heijlwigis dvw Ghisbertus Harinc zvw 

Gerardus Cnode droeg over aan Reijnerus Loden een kamp, gnd der Joffrouwen 

Kempken, 3 morgen groot, in Empel, tussen erfgoed gnd die Groet Kamp 

enerzijds en Herburgis Willems van Merewijc anderzijds, welk kamp wijlen 

voornoemde Ghisbertus Harinc verworven had van Johannes van Dijesa zvw 

Goeswinus Harinc, en welk kamp aan voornoemde Heijlwigis gekomen was na 

erfdeling na overlijden van haar ouders. 

 

Arnoldus Hake (dg: maritus) filius quondam Arnoldi Hake maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Ghisberti Harinc filii 

quondam Gerardi Cnode quendam campum dictum communiter der Joffrouwen 

Kempken tria jugera terre continentem situm in parochia de Empel inter 

hereditatem dictam die Groet Kamp ex uno et inter hereditatem Herburgis 

Willems #de Merewijc# ex alio quem campum dictus quondam Ghisbertus 

Harinc erga Johannem de Dijesa filium quondam Goeswini Harinc acquisierat 

prout in litteris et qui campus dicte Heijlwigi (dg: mediante) de morte 

quondam parentum suorum successione est advolutus et sibi mediante 

divisione hereditaria prius habita inter ipsam Heijlwigem et suos in hoc 

coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie supportavit Reijnero 

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

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte Heijlwigis sue 

uxoris ac dicti quondam Ghisberti Harinc et suorum heredum deponere. 

Testes Vere et Gheel datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1182 p 958v 06 wo 23-08-1402. 

Walterus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 958v 07 wo 23-08-1402. 

Franco Hoefsleger zv Nijcholaus zvw Reijnerus metten Crummen Halse droeg 

over aan Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans soen ev Sophija ndvw 

voornoemde Henricus van de Kloot 1/3 deel, dat aan voornoemde Franco, zijn 

broer hr Reijnerus regulier kanunnik van het klooster van Everboden, zijn 

zusters Elizabeth, Goderadis en Agnes, kv voornoemde Nijcholaus, Heijlwigis 

wv Henricus Scilder en Cristina dvw Franco Hoefsleger behoort, zowel 
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krachtens testamenten van wijlen Henricus van de Kloot en zijn vrouw Agnes, 

als krachtens een arbitrage tussen voornoemde Franco en Wijchmannus, over 

goederen van wijlen Henricus van de Kloot en zijn vrouw Agnes, uitgesproken 

door hr Johannes Backe kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, Goeswinus Steenwech, Heijmericus Groij, hr Adam van Mierde, Egidius 

van Ghele en Egidius Coptiten, in {p.959} alle erfgoederen van wijlen 

voornoemde Henricus, onder Boxtel en Vught Sint-Petrus en Sint-Lambertus, 

en in alle beesten en varend goed daarop, zoals deze aan voornoemde Franco, 

Wijchmannus en Sophija gekomen waren na gerechtelijke deling. Voornoemde hr 

Reijnerus, Elizabeth, Goderadis, Agnes, Heijlwigis en Cristina zullen 

nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Franco Hoefsleger filius Nijcholai filii quondam (dg: m) Reijneri metten 

Crummen Halse terciam partem sibi et domino Reijnero canonico regulari 

monasterii Everbodensis suo fratri Elizabeth Goderadi et Agneti eius 

sororibus liberis dicti (dg: E) Nijcholai atque Heijlwigi (dg: f) relicte 

quondam Henrici Scilder et (dg: Ag) Cristine filie quondam Franconis 

Hoefsleger tam vigore testamentorum quondam Henrici de Globo et Agnetis 

quondam sue uxoris seu alterius eorundem quam etiam vigore cuiusdam 

arbitrii alias pronuntiati per (dg: H Go) dominum Johannem Backe (dg: Y) 

canonicum ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco Goeswinum 

Steenwech #et Heijmericum Groij# (dg: Ywanum Stierken et Heijmericum 

Groij) dominum Adam de Mierde Egidium de Ghele et Egidium Coptiten 

pronuntiati inter dictum Franconem et inter Wijchmannum filium Nijcholai 

Wijchmans soen maritum et tutorem legitimum Sophije sue uxoris filie 

naturalis dicti quondam Henrici de Globo super bonis quondam Henrici de 

Globo et Agnetis sue uxoris (dg: compet) ut dicebat competentem in 

 

1182 p.959r. 

 in vigilia Bartholomei: woensdag 23-08-1402. 

 in festo Bartholomei: donderdag 24-08-1402. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1402. 

 

BP 1182 p 959r 01 wo 23-08-1402. 

omnibus hereditatibus dicti quondam Henrici quocumque locorum #tam# infra 

parochias! de Bucstel quam infra parochias sancti Petri et sancti 

Lamberti !Vucht situatis et in omnibus bestiis et bonis pecoralibus supra 

huiusmodi hereditates consistentibus prout huiusmodi hereditates ibidem 

site sunt et dictis Franconi Wijchmanno et Sophije per quandam divisionem 

factam per judicem ex parte dominii de bonis dicti quondam Henrici 

cesserunt in partem ut dicebat hereditarie supportavit dicto Wijchmanno 

(dg: tamquam marito et tutori legitimo dicte Sophije sue uxoris) 

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

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti domini Reijneri sui 

fratris Elizabeth Goderadi! et Agnetis eius sororibus! Heijlwigis (dg: d) 

relicte dicti quondam Henrici Scilder et Cristine in dicta tercia parte 

existentes ac eventuras deponere et quod ipse dictos dominum Reijnerum 

Elizabeth Goderadem Agnetem Heijlwigem et Cristinam perpetue tales 

habebit quod numquam presument se jus in (dg: dicto manso cum suis 

attinentiis et bestiis habere) dictis hereditatibus (dg: habere) et 

bestiis habere. Testes Emont et Sta datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1182 p 959r 02 wo 23-08-1402. 

Voornoemde Wijchmannus beloofde aan voornoemde Franco 287 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Dictus Wijchmannus promisit super omnia dicto Franconi ducentos et 

LXXXVII novos Gelre gulden vel valorem (dg: a nativitatis) ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 959r 03 wo 23-08-1402. 

Voornoemde Franco Hoefsleger zv Nijcholaus zvw Reijnerus metten Crummen 

Halse machtigde zijn zwager Arnoldus van den Dijcke zijn renten, cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Franco dedit Arnoldo van den Dijcke suo sororio plenam et liberam 

potestatem monendi etc suos redditus census et pacciones et credita sua 

quecumque que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque ut 

dicebat atque bona sua regendi usque ad suam revocationem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 959r 04 wo 23-08-1402. 

Hr Willelmus Voet kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist: ½ mud rogge 

b-erfpacht, maat van Boxtel, met Lichmis te leveren {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dominus Willelmus Voet canonicus ecclesie beati Johannis ewangeliste 

dimidium modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Bucstel quem 

solvendum habet hereditarie purificationis. 

 

BP 1182 p 959r 05 do 24-08-1402. 

Johannes van Rode wettige zvw Walterus gnd Jan Belen soens soen droeg over 

aan zijn kinderen Johannes, Gertrudis en Katherina, tbv hen en Ywanus, 

Walterus, Henricus, Petrus en Elizabeth, kv voornoemde Johannes van Rode, 

zijn vruchtgebruik in 2 mud rogge b-erfpacht, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die 

Vonder Rijt, in Gerwen, naast Philippus Ghenen soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een beemd, gnd die Roesdonc, in Gerwen, naast erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en voornoemde Philippus anderzijds, met 

een eind strekkend aan Engbertus gnd Eggele van Nuenre Beke en met het 

andere eind aan voornoemde Engbertus gnd Eggele, (3) een stuk land, gnd die 

Hofstat, in Gerwen, naast Goeswinus Roefs soen enerzijds en een gemene weg 

gnd die Gemeijn Kercwech anderzijds, (4) een stuk land, in Gerwen, naast de 

gemeint enerzijds en erfgoed behorend tot de gooederen gnd ten Alffen soen 

anderzijds, (5) de beternis van voornoemde goederen gnd ten Alffen soen, te 

weten voor zover ze meer waard zijn dan (5a) 8 pond oude pecunia 

b-erfcijns, (5b) 5 pond gemeen paijment b-erfcijns, welke pacht van 2 mud 

eerstgenoemde Johannes gekocht had van voornoemde Philippus Ghenen soen van 

Gherwen en zijn zonen Petrus en Gerardus. 

 

Johannes de Rode filius legitimus quondam Walteri dicti Jan Belen soens 

soen usufructum sibi competentem in duobus modiis siliginis annue et 

hereditarie paccionis mensure de Rode solvendis hereditarie 

purificationis #et supra hereditates infrascriptas tradendis# ex quodam 

prato dicto die Vonder Rijt sito in parochia de Gherwen juxta hereditatem 

Philippi Ghenen soen ex uno et juxta communitatem ex alio atque ex quodam 

prato dicto die Roesdonc sito in dicta parochia juxta hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et juxta hereditatem dicti Philippi ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem Engberti dicti Eggele de Nuenre 

Beke et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Engberti Eggele vocati 

atque ex pecia terre dicta die Hofstat sita in dicta parochia de Gherwen 

juxta hereditatem Goeswini Roefs soen #ex uno# et juxta communem viam 

dictam die Gemeijn (dg: Kercke) Kercwech ex alio atque ex pecia terre 

sita in dicta parochia juxta communitatem ex uno et juxta hereditatem 

spectantem ad bona dicta ten Alffen soen ex alio atque ex melioratione 

dictorum bonorum ten Alffen soen vocatorum videlicet ex illa melioratione 

in qua dicta bona meliora sunt quam octo libre hereditarii census 

#antique pecunie# et quinque libre hereditarii census communis pagamenti 

annuatim prius ex eisdem bonis solvende et quam paccionem primodictus 

Johannes erga dictum Philippum Ghenen soen de Gherwen Petrum et Gerardum 

eius filios emendo acquisierat ut dicebat legitime supportavit Johanni 
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Gertrudi (dg: -s) et Katherine eius liberis ad opus eorum et ad opus 

Ywani Walteri Henrici Petri et Elizabeth liberorum eiusdem Johannis de 

Rode promittens super omnia ratam servare. Testes Vere et Best datum in 

festo Bartholomei. 

 

BP 1182 p 959r 06 vr 25-08-1402. 

Johannes, Gertrudis en Katherina, kv voornoemde Johannes van Rode wettige 

zvw Walterus gnd Jan Belen soens soen verkochten voornoemde 2 mud rogge 

b-erfpacht aan Henricus Matheeus, tbv het Geefhuis in Den Bosch; zij, en 

met hen hun voornoemde vader Johannes, beloofden lasten af te handelen en 

dat Ywanus, Walterus, Henricus, Petrus en Elizabeth, kv voornoemde Johannes 

van Rode, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

{Verticale streep in margine sinistra naast 06 en 07}. 

Johannes (dg: Ka) Gertrudis et Katherina liberi dicti Johannis de Rode 

filii (dg: q) legitimi quondam Walteri dicti Jan Belen soens soen cum 

tutore dictos duos modios siliginis (dg: here) annue et hereditarie 

paccionis hereditarie vendiderunt Henrico Matheeus ad opus mense sancti 

spiritus in Busco promittentes (dg: et cum) cum tutore et cum eis dictus 

Johannes eorum pater super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum (dg: et di) #et quorumcumque 

heredum suorum deponere# deponere et quod ipsi (dg: j) Ywanum Walterum 

Henricum Petrus et Elizabeth liberos eiusdem Johannis de Rode quamcito ad 

annos pervenerint super premissis et jure ad opus dicte mense facient 

renuntiare. Testes Hubertus et Best datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1182 p 959r 07 do 24-08-1402. 

Johannes Hellinc en Johannes Willems soen van Lijttoijen beloofden aan 

Ghibo Pels zv Johannes Ghiben soen van Geffen ?35 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Johannes Hellinc et Johannes Willems soen van Lijttoijen promiserunt 

indivisi super omnia Ghiboni Pels filio Johannis Ghiben soen #de Geffen# 

XXXV[..?] nu Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Best datum in festo Bartholomei. 

 

1182 p.960v. 

 in festo Bartholomei: donderdag 24-08-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma ipso festo Bartholomei quod fuerat 

  mensis augusti die XXIIII pontificis Bonifacii nono anno XIII: 

  donderdag 24-08-1402. 

 

BP 1182 p 960v 01 do 24-08-1402. 

(dg: hr Willelmus Voet priester). 

 

(dg: dominus Willelmus Voet presbiter). 

 

BP 1182 p 960v 02 do 24-08-1402. 

Johannes Vleminc van Kerbraken schonk aan Walterus Spijerinc zvw Johannes 

Emonts soen van Dijnther en zijn vrouw Mechtildis ndv hr Willelmus Voet 

priester, door voornoemde hr Willelmus verwekt bij Metta van Boert van 

Scijnle, een b-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) ¼ deel, dat aan Laurencius kaarsmaker behoorde, van een kamp, in 

Schijndel, in Eijlde, ter plaatse gnd Doetlaer, (2) de helft, die aan 

voornoemde Laurencius behoorde, van een huis en erf in de helft van 

voornoemde kamp, welke cijns voornoemde Johannes Vleminc gekocht had van 

Oderadis wv voornoemde Laurencius en Arnoldus en Agnes, kvw voornoemde 

Laurencius en Oderadis, in afkorting van een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Boxtel, die voornoemde hr Willelmus Voet beloofd had aan 

voornoemde Walterus Spijerinc en Mechtildis. 
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Johannes Vleminc de Kerbraken hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quarta parte que ad 

Laurencium candelatorem spectabat cuiusdam campi siti in parochia de 

Scijnle in Eijlde ad locum dictum Doetlaer atque ex medietate que ad 

dictum Laurencium spectabat domus et aree consistentium in medietate 

dicti campi atque ex attinentiis eiusdem medietatis domus et aree 

singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis quem 

censum dictus Johannes Vleminc erga Oderadem relictam dicti quondam 

Laurencii Arnoldum et Agnetem liberos dictorum quondam Laurencii et 

Oderadis emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Waltero Spijerinc filio quondam Johannis Emonts soen de Dijnther cum 

Mechtilde sua uxore #(dg: juniore)# filia naturali domini Willelmi Voet 

presbitri ab eodem domino Willelmo et Metta de Boert de Scijnle pariter 

genite nomine dotis in abbreviationem hereditarie paccionis quatuor 

modiorum siliginis mensure de Bucstel quam paccionem dictus dominus 

Willelmus Voet promiserat dicto Waltero Spijerinc cum dicta Mechtilde sua 

uxore nomine dotis ut dicebat cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Vere et Best datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1182 p 960v 03 do 24-08-1402. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in Den Bosch in de kamer van de 

schrijvers van de stad, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

voornoemde hr Willelmus Voet, Petrus Bussche en Herbertus zvw Nijcholaus 

gnd Coel Hannen soen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem. Actum in Busco in camera scriptorum 

opidi de Busco anno CCCCmo secundo indictione Xma ipso festo Bartholomei 

quod fuerat mensis augusti die XXIIII hora vesperarum vel modicum (dg: 

post) pontificis Bonifacii nono anno XIII presentibus dictis scabinis 

dicto domino Willelmo Voet Petro Bussche et Herberto filio quondam 

Nijcholai dicti Coel Hannen soen. 

 

BP 1182 p 960v 04 do 24-08-1402. 

Hr Willelmus Voet priester schonk aan voornoemde Walterus Spijerinc en zijn 

vrouw Mechtildis (1) 20 schelling geld b-erfcijns, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een hofstad in Boxtel, tegenover de linde, tussen Mathijas van 

Overdaa enerzijds en kv Hennekinus Delijen soen anderzijds, met een tuintje 

dat strekt tot aan de sloot aldaar, zoals voornoemde hofstad en tuintje 

behoorden aan voornoemde hr Willelmus Voet, (2) 20 schelling b-erfcijns, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een hofstad, zoals deze gelegen en 

aangewezen is, in Boxtel, tussen Johannes Moerkens enerzijds en Willelmus 

Voet en zijn zoon hr Willelmus Voet priester anderzijds, welke 20 schelling 

nu aan voornoemde hr Willelmus behoren, (3) 6 lopen roogge b-erfpacht, maat 

van Boxtel, die voornoemde hr Willelmus Voet met Lichtmis in Boxtel beurt, 

gaande uit een tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen wijlen 

Gerardus vv Gerardus van Vucht enerzijds en een weg gnd Maes Strate 

anderzijds, (4) ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Boxtel, die voornoemde hr 

Willelmus met Lichtmis in Boxtel beurt, gaande uit een stuk land, gnd op 

het Scaephuijs Acker, in Boxtel, tussen Sophija Lemkens en haar kinderen 

enerzijds en hr Nijcholaus van Bucstel investiet van Gemonde anderzijds, 

met een eind strekkend aan de akker gnd Boenacker en met het andere eind 

aan wijlen Godekinus Grieten zoen. 

 

Dominus Willelmus Voet presbiter XX solidos hereditarii census monete 

quos solvendos habet hereditarie purificationis ex quodam domistadio sito 

in Bucstel in opposito tilie ibidem inter hereditatem Mathije de Overdaa 

ex uno et inter hereditatem liberorum Hennekini Delijen soen ex alio cum 

quodam ortulo tendente ad fossatum ibidem prout dicti domistadium et 

ortulus ad dictum dominum Willelmum Voet pertinere (dg: dicebat) solebant 

(dg: quos domistadium et ortulum dictus dominus Willelmus dederat ad 
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pactum) item XX solidos hereditarii census solvendos hereditarie 

purificationis ex quodam domistadio in ea quantitate qua situm et 

assignatum est sito in Bucstelle inter hereditatem Johannis Moerkens ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Voet et domini Willelmi Voet presbitri 

eius filii ex alio (dg: simul cum et item sex lopinos siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Bucstel) et qui XX solidi hereditarii 

census jamdicti nunc ad dictum dominum Willelmum spectat! item sex 

lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de Bucstel quos dictus 

dominus Willelmus Voet solvendos habet hereditarie purificationis #et in 

Bucstel tradendos# ex quodam orto sito in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Onrode inter hereditatem quondam Gerardi patris Gerardi de Vucht 

ex uno et inter quandam plateam dictam Maes Strate ex alio item dimidium 

modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Bucstel quem dictus 

dominus Willelmus solvendum habet hereditarie purificationis et in 

Bucstel tradendum ex pecia terre dicta opt Scaephuijs Acker sita in dicta 

parochia inter hereditatem Sophije Lemkens et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem domini Nijcholai de Bucstel investiti de Ghemonden ex 

alio tendente cum uno fine ad agrum dictum Boenacker et cum reliquo fine 

ad hereditatem quondam Godekini Grieten zoen ut dicebat hereditarie 

supportavit Waltero Spijerinc predicto cum dicta Mechtilde eius uxore 

nomine dotis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 960v 05 do 24-08-1402. 

Voornoemde Walterus Spijerinc verklaarde ontvangen te hebben van voornoemde 

hr Willelmus alle goederen resp. beloften, aan hem en zijn vrouw Mechtildis 

beloofd resp. gedaan door voornoemde hr Willelmus Voet ter ondersteuning 

van hun huwelijk, maar de beloften die vandaag door voornoemde hr Willelmus 

gedaan zijn, blijven van kracht. 

 

Dictus Walterus Spijerinc (dg: ut supra quitavit) #palam recognovit sibi 

fore satisfactum per# dictum dominum Willelmum ab omnibus bonis et 

promissionibus promissis et factis eidem Waltero cum dicta Mechtilde 

(dg: -s) sua uxore nomine dotis et in matrimonii subsidium a domino 

Willelmo Voet predicto a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem #clamans inde quitum# salvis sibi promissionibus hodierna die 

sibi per predictum dominum Willelmum factis in suo vigore permansuris. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.961r. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1402. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1402. 

 

BP 1182 p 961r 01 vr 25-08-1402. 

Walterus van der Moelen van Meirhout verkocht aan Arnoldus van Eersel 

molenaar een beemd, in Eersel, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen 

Theodericus zvw Theodericus van Eersel molenaar enerzijds en wijlen 

voornoemde Theodericus molenaar anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg aldaar en met het andere eind aan kvw Belia Schuijsschincs, 

zoals afgepaald, belast met de grondcijns. 

 

Walterus van der Moelen de Meirhout quoddam pratum situm in parochia de 

Eersel ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Theoderici de (dg: -r) Eersel multoris ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Theoderici multoris ex alio tendens cum uno 

fine ad communem plateam ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem 

liberorum quondam Belie Schuijsschincs prout ibidem situm est et 

limitatum ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de Eersel multori 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi annuatim exinde solvendo de jure ut dicebat. Testes Aa et 
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Rover datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1182 p 961r 02 vr 25-08-1402. 

Jacobus Telle van der Gonde en Johannes Berwout zv Johannes Berwout 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 120 oude Franse schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402; 6+30+31+11 = 78 dgn) te betalen, 

op straffe van 4. 

 

Jacobus Telle van der Gonde et Johannes Berwout filius Johannis Berwout 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc (dg: 

centem) centum et viginti aude scilde Francie ad Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 961r 03 vr 25-08-1402. 

De broers Paulus, Lambertus, Sijmon, Fredericus en Johannes en hun zusters 

Gertrudis, Elizabeth, Margareta en Katherina, (dg: Gevardus van der Voert 

zvw Henricus van der Voert ev Enghelberna), Godefridus Broc ev Gertrudis, 

Theodericus Tiel zvw Johannes die Vet ev Heijlwigis, Gerardus van Meerssel 

ev Katherina {niet afgewerkt contract}. 

 

Paulus Lambertus Sijmon (dg: Gertru) #Fredericus Johannes# fratres 

Gertrudis Elizabeth Margareta Katherina earum (dg: fratres) sorores (dg: 

Gevardus van der Voert filius quondam Henrici van der Voert maritus et 

tutor legitimus Enghelberne sue uxoris) Godefridus Broc maritus et tutor 

legitimus Gertrudis sue uxoris (dg: Tielmannus) Theodericus Tiel filius 

quondam Johannis die Vet maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

Gerardus de (dg: Ter) Meerssel maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris 

 

BP 1182 p 961r 04 vr 25-08-1402. 
Johannes van der Rijt 

1. Elizabeth van der Rijt, althans sv Lambertus van der Rijt 

2. Lambertus van der Rijt 

(x) †Aleijdis dvw Johannes van Zonne 

a. Paulus, 

b. Lambertus 

c. Sijmon, 

d. Heijlwigis (x) Theodericus Tiel zvw Johannes Vet 

e. Katherina (x) Gerardus van Meerssel 

(xx) Margareta dvw Fredericus Heijkens soen 

f. Fredericus, 

g. Gertrudis, 

h. Elizabeth, 

i. Margareta 

j. Katherina, 

k. Johannes. 

De broers Paulus, Lambertus en Sijmon, kvw Lambertus van der Rijt zvw 

Johannes van der Rijt, door wijlen voornoemde Lambertus verwekt bij wijlen 

zijn eerste vrouw Aleijdis dvw Johannes van Zonne, Theodericus Tiel zvw 

Johannes Vet ev Heijlwigis, Gerardus van Meerssel ev Katherina, dvw 

voornoemde Lambertus en Aleijdis, en Fredericus, Gertrudis, Elizabeth, 

Margareta en Katherina, kvw voornoemde Lambertus van der Rijt, door wijlen 

voornoemde Lambertus verwekt bij zijn vrouw Margareta dvw Fredericus 

Heijkens soen, verkochten aan Ghevardus van der Voert zvw Henricus van der 

Voert alle goederen, die aan hen en aan Johannes, zv voornoemde Margareta 

en wijlen Lambertus, gekomen waren na overlijden van Elizabeth van der Rijt 

sv voornoemde Lambertus van der Rijt, gelegen onder Helvoirt. Henricus 

Toijt deed afstand. Voornoemde Paulus beloofde dat zijn voornoemde broer 

Johannes, minderjarige zv voornoemde Margareta en wijlen Lambertus, zodra 

hij meerderjarig is afstand zal doen. 

 

Paulus Lambertus Sijmon fratres (dg: fratres) liberi quondam Lamberti van 

der Rijt filii quondam Johannis van der Rijt ab eodem quondam Lamberto et 

quondam Aleijde sua prima uxore filia quondam Johannis de Zonne #pariter 

geniti# (dg: Godefridus Broc maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 
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uxoris Theodericus Tiel maritus et tutor legitimus) #Theodericus Tiel# 

filius quondam Johannis Vet maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris Gerardus de Meerssel maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filiarum dictorum quondam Lamberti et Aleijdis Fredericus (dg: 

Johannes fratres) Gertrudis Elizabeth Margareta et Katherina (dg: eorum 

#eius# sorores) liberi (dg: dictorum) dicti quondam Lamberti van der Rijt 

ab eodem quondam Lamberto et Margareta #(dg: sua uxore)# olim eius uxore 

filia quondam Frederici Heijkens soen pariter geniti cum tutore omnia et 

singula bona hereditaria eis #et Johanni filio dictorum (dg: q) Margarete 

et quondam Lamberti# de morte quondam Elizabeth van der Rijt sororis olim 

dicti Lamberti van der Rijt successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Helvoert consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Ghevardo van der Voert (dg: f) filio quondam Henrici van der 

Voert promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Henricus Toijt super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris renuntiavit promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

insuper dictus Paulus super omnia quod ipse dictum Johannem suum fratrem 

filium dictorum Margarete et quondam Lamberti quamcito ad annos 

pervenerit super premissis et jure ad opus dicti emptoris faciet 

renuntiare. Testes Sta et Best datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1182 p 961r 05 za 30-09-1402. 

Sijmon zv Henricus Toijt verwerkte in aanwezigheid van voornoemde Ghevardus 

zijn recht tot vernaderen. 

 

{In margine sinistra}. 

Sijmon filius Henrici Toijt in presentia dicti Ghevardi prebuit et 

reportavit. Testes Vere et Best datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1182 p 961r 06 vr 25-08-1402. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers en Johannes zvw 

voornoemde Lambertus 110 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus en 66 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus 

(za 11-11-1402) en de andere helft met Sint-Gertrudis aanstaande (za 17-03-

1403). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus et Johanni filio 

dicti quondam Lamberti centum et X (dg: non) Hollant gulden monete 

comitis Willelmi et LXVI novos Gelre gulden vel valorem mediatim Martini 

et mediatim sancte Gertrudis (dg: persolvendos) proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 961r 07 vr 25-08-1402. 

Hr Willelmus Voet priester schonk aan Johannes die Woest zvw Johannes en 

zijn vrouw Mechtildis, ndv voornoemde hr Willelmus en wv van Arnoldus zvw 

Hermannus Eijcman (1) 24 lopen rogge b-erfpacht, maat van Boxtel, met 

Lichtmis in Boxtel, ?binnen de bruggen te leveren, gaande uit (1a) een 

erfgoed, gnd die Aude Hofstat tot Kerbraken, 1½ lopen aangelegen land, in 

Boxtel, naast Johannes Henrics soen, een euselken, gnd dat Groet Geloect, 

naast voornoemde 1½ lopen land, een tuin die was van wijlen Willelmus van 

Kerbraken, met de helft van de sloot, tussen erfgoed gnd dat Feijn en 

voornoemde 1½ lopen land, (1b) halve sloot, tussen de tuin van wijlen 

voornoemde Willelmus van Kerbraken en een stuk land, dat Johannes Elijaes 

soen van der Braken in pacht verkregen had van voornoemde hr Willelmus 

Voet, (1c) een stuk land, 3 lopen rogge groot, dat was van wijlen Willelmus 

van Kerbraken, in Boxtel, ter plaatse gnd Kerbraecs ?Luert, tussen Johannes 

Henrics soen enerzijds en Johannes Vleminc anderzijds, (1d) een euselken, 

in Boxtel, naast erfgoed gnd dat Feijn tot Kerbraken, met 2/3 deel van een 

steeg die loopt vanaf voornoemd erfgoed gnd die Aude Hostat tot aan erfgoed 

van Willelmus ?Dijers, welke voornoemde erfgoederen voornoemde hr Willelmus 
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Voet had uitgegeven aan voornoemde Johannes Vleminc voor 16 penningen 

Leuvens aan de heer van Boxtel en voor voornoemde 24 lopen rogge 

b-erfpacht, (2) ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Boxtel, die voornoemde hr 

Willelmus met Lichtmis in Boxtel ?binnen de bruggen beurt, gaande uit 3 

lopen roggeland van wijlen Willelmus Voets vv voornoemde hr Willelmus Voet, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Tongheren, naast het hek gnd dat Kerbrake Veken, 

tussen Johannes Elijaes soen van der Braken enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke 3 lopen roggeland voornoemde hr Willelmus had uitgegeven 

aan voornoemde Johannes Elijaes soen voor 6 penningen Leuvens aan de heer 

van Boxtel en voor voornoemde ½ mud rogge. 

 

Dominus Willelmus Voet presbiter XXIIII lopinos siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Bucstel quos solvendos habet hereditarie 

purificationis et in Bucstel infra pontes tradendos #ex# quadam 

hereditate dicta (dg: -m) die Aude (dg: Host) Hofstat tot Kerbraken (dg: 

cum un) ac una et dimidia lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in 

parochia de Bucstel contigue juxta hereditatem Johannis Henrics soen 

atque ex pecia pascue dicta eeuselken dat Groet Geloect nuncupata sita 

contigue juxta unam et dimidiam lopinatas terre predictas atque ex orto 

qui fuerat quondam Willelmi de Kerbraken (dg: atque ex d) simul cum 

dimidio fossato sito inter hereditatem dictam dat Feijn et inter unam et 

dimidiam lopinatas terre predictas item ex dimidio fossato sito inter 

ortum dicti #quondam# Willelmi de Kerbraken et inter peciam terre quam 

Johannes Elijaes soen van der Braken erga predictum dominum Willelmum 

Voet ad pactum acquisierat item ex pecia terre tres lopinos siliginis in 

semine capiente que fuerat quondam Willelmi (dg: van der) #de Ker#braken 

sita in dicta parochia in loco dicto Kerbraecs ?Luert inter hereditatem 

Johannis (dg: Henr) Henrics soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Vleminc ex alio item #ex# quadam pascua (dg: -m) dicta (dg: -m) eeuselken 

(dg: sita in) sita in dicta parochia (dg: juxta) contigue juxta 

hereditatem dictam dat Feijn tot Kerbraken simul cum duabus terciis 

partibus cuiusdam stege tendentis a predicta hereditate die Aude Hostat 

vocata ad hereditatem Willelmi ?Dijers quas hereditates predictas dictus 

dominus Willelmus Voet dederat ad pactum prefato Johanni Vleminc pro XVI 

denariis Lovaniensibus #domino de Bucstel# exinde annuatim prius 

solvendis et pro predictis XXIIII lopinis siliginis hereditarie paccionis 

(dg: pi) atque dimidium modium siliginis hereditarie paccionis dicte 

mensure de Bucstel quem dictus dominus Willelmus solvendum habet 

hereditarie purificationis et in Bucstel infra pontes tradendum ex tribus 

lopinatis terre siliginee quondam Willelmi Voets patris olim dicti domini 

Willelmi Voet sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Tongheren 

juxta repagulum dictum dat Kerbrake Veken inter hereditatem Johannis 

Elijaes soen van der Braken ex uno et inter communem plateam ex alio quas 

tres lopinatas terre siliginee dictus dominus Willelmus dederat ad pactum 

dicto Johanni Elijaes soen pro sex denariis Lovaniensibus domino de 

Bucstel prius exinde solvendis [et] pro predicto dimidio modio siliginis 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni die Woest filio quondam 

Johannis cum Mechtilde sua uxore filia #naturali# dicti domini Willelmi 

[3relicta] quondam Arnoldi filii quondam Hermanni (dg: Eijcl) Eijcman 

nomine dotis ad jus opidi de Busco promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.962v. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1402. 

 sabbato post Bartholomei: zaterdag 26-08-1402. 

 

BP 1182 p 962v 01 vr 25-08-1402. 

Johannes die Woest zvw Johannes die Woest verklaarde dat hr Willelmus Voet 

priester alle goederen gegeven heeft, aan voornoemde Johannes en zijn vrouw 

                         
3 Aanvulling op basis van BP 1182 p 962v 01. 
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Mechtildis, ndv voornoemde hr Willelmus en wv Arnoldus zvw Hermannus 

Eijckman, beloofd. 

 

Johannes die Woest filius quondam Johannis die Woest palam recognovit 

sibi per dominum Willelmum Voet presbitrum fore satisfactum ab omnibus 

bonis promissis dicto Johanni cum Mechtilde sua uxore filia naturali 

dicti domini Willelmi relicta quondam Arnoldi filii quondam Hermanni 

Eijckman #nomine dotis# a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem clamans inde quitum. Testes Sta et Best datum in crastino 

Bartholomei. 

 

BP 1182 p 962v 02 vr 25-08-1402. 
†Tielmannus Mathijs soen (x) Gertrudis (althans grootmoeder van Tielmannus) 

1. Arnoldus. 

2. †Conegondis (x) †Walterus Geroncs 

a. Tielmannus; zijn grootmoeder is Gertrudis. 

3. Conegondis (x) †Matheuw Luwe 

a. Arnoldus Bruijstens. 

Destijds had Johannes van Best nzvw Johannes van Best, tbv Arnoldus zvw 

Tielmannus Mathijs soen, verworven van Tielmannus zvw Walterus Geroncs, 

door voornoemde Walterus verwekt bij wijlen zijn vrouw Conegondis dvw 

voornoemde Tielmannus Mathijs soen, alle goederen, die aan voornoemde 

Tielmannus gekomen waren na overlijden van voornoemde Tielmannus Mathijs 

soen, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van Gertrudis, wv 

voornoemde Tielmannus Mathijs soen en grootmoeder van eerstgenoemde 

Tielmannus. Voornoemde Arnoldus zvw Tielmannus Mathijs soen deed thans tbv 

Arnoldus Bruijstens zv Matheus Luwe als ev Conegondis dvw voornoemde 

Tielmannus Mathijs soen afstand van een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche 

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

Culen, in Rijxstel, welke pacht wijlen voornoemde Tielmannus Mathijs soen 

gekocht had van hr Theodericus Rover ridder. Voornoemde Tielmannus zvw 

Walterus Geroncs zal nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Best filius naturalis quondam 

Johannis de Best omnia et singula bona que Tielmanno filio quondam 

Walteri Geroncs ab eodem Waltero et quondam Conegonde sua uxore filia 

quondam Tielmanni Mathijs soen pariter genito de morte dicti quondam 

Tielmanni Mathijs soen successione fuerant advoluta atque omnia et 

singula bona eidem Tielmanno primodicto de morte Gertrudis relicte dicti 

quondam Tielmanni Mathijs soen avie primodicti Tielmanni successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita erga eundem (dg: 

Walterum) #Tielmannum# primodictum ad opus (dg: dicti) Arnoldi filii 

dicti quondam Tielmanni Mathijs soen acquisierat prout in litteris quas 

vidimus coonstitutus igitur dictus Arnoldus filius quondam Tielmanni 

Mathijs soen (dg: totam jus partem et omne jus sibi vigore dictarum 

litterarum competentes) super hereditaria paccione octo modiorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex bonis dictis te Culen sitis in parochia de Rijxstel 

atque ex attinentiis eorundem bonorum universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem dictus quondam Tielmannus 

Mathijs soen erga dominum Theodericum Rover militem emendo acquisierat 

prout in litteris atque super jure sibi vigore litterarum primodictarum 

in dicta paccione competente ad opus (dg: dicti) Arnoldi Bruijstens filii 

(dg: quondam) Mathei Luwe tamquam mariti et tutoris legitimi Conegondis 

sue uxoris filie dicti quondam Tielmanni Mathijs soen hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipse dictum Tielmannum filium 

dicti quondam Walteri Geroncs (dg: et eius here) perpetue talem habebit 

quod numquam presumet se jus in dicta paccione habere (dg: tali annexa 

conditione quod postquam primodictus Tielmannus super predicta paccione 

ad opus dicti Arnoldi Bruijstens renuntiaverit). Testes datum supra. 

{Haal in margine sinistra vanaf einde van dit contract naar begin van het 
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volgende contract}. 

 

BP 1182 p 962v 03 vr 25-08-1402. 

Hessello Snabbe zvw Jacobus Hessels soen droeg over aan Godefridus zvw 

Stephanus van der Amervoert een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, die was van 

wijlen Johannes van Zonne en daarna behoorde aan Lambertus van der Rijt szv 

voornoemde Johannes, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, naast wijlen 

Bertholdus Papen soen enerzijds en Godefridus Hoijer anderzijds, voornoemde 

pacht belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld, die hr Willelmus 

Custer eruit beurt. 

 

Hessello Snabbe filius quondam Jacobi Hessels soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam solvendam habet hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso #qui fuerat# quondam 

(dg: Lamber) Johannis de Zonne et postea ad Lambertum van der Rijt 

generum eiusdem Johannis spectabat sito in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout (dg: a) juxta hereditatem quondam (dg: W) Bertholdi Papen 

soen ex uno et inter hereditatem Godefridi Hoijer ex alio atque ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis #ut dicebat# hereditarie supportavit Godefrido 

filio quondam Stephani van der Amervoert promittens super omnia warandiam 

et obligationem in dicta paccione existentem deponere excepto hereditario 

censu XL solidorum monete quem dominus Willelmus Custer exinde solvendum 

habuit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 962v 04 za 26-08-1402. 

Destijds had Elizabeth wettige evw Henricus Loenman korenkoper, met 

instemming van haar voornoemde man Henricus, toegekend aan Gerardus gnd 

Gerardus korenkoper, tbv Nijcholaus Louwer en Cristina ndvw voornoemde 

Henricus Loenman, met welke Cristina voornoemde Nijcholaus, ten tijde van 

die schenking, op trouwen stond, als huwelijksgift, 100 dobbel mottoen geld 

van Vilvoorde, uit alle goederen van voornoemde Elizabeth, na overlijden 

van voornoemde Henricus Loenman en Elizabeth beiden te ontvangen. 

Godefridus Corf droeg thans over aan Emondus zv Henricus Moelner van Erpe 

als ev voornoemde Cristina wv voornoemde Nijcholaus Louwer, alle goederen 

die aan erfg vw voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Elizabeth, en welke goederen nu aan hem behoren, in afkorting 

van en ter voldoening van voornoemde 100 dobbel mottoen. Erfg vw voornoemde 

Elizabeth zullen nimmer rechten op die goederen doen gelden. Zouden 

voornoemde goederen, binnen twee jaar, méér waard blijken te zijn dan 100 

dobbel mottoen, en zou dit met twee getuigen die Bossche poorters zijn 

bewezen worden, dan zal voornoemde Emondus het meerdere uitbetalen aan 

voornoemde erfg vw Elizabeth. 

 

#Notum sit universis quod cum# (dg: Godefridus Corf omnia et singula bona 

que heredibus quondam) Elizabeth uxor legitima quondam Henrici Loenman 

emptoris bladorum (dg: de morte eiusdem quondam Elizabeth successione 

sunt advoluta et que bona nunc ad se spectant ut dicebat hereditarie 

supportavit Emondo filio Henrici Moelner de Erpe tamquam marito legitimo 

Cristine sue uxoris filie naturalis dicti quondam Henrici Loenman 

#relicte quondam Nijcholai Louwer# nomine et loco centum duplicum mutonum 

aureorum monete Filfordie bonorum et legalium quos centum etc dicta 

Elizabeth dedit et assignavit de consensu) de consensu et ratihabitatione 

dicti Henrici sui mariti dedisset et assignasset Gerardo dicto Gerardus 

emptori bladorum ad opus Nijcholai Louwer et Cristine (dg: predicte) 

#filie naturalis quondam Henrici Loenman predicti# cum qua Cristina idem 

Nijcholaus (dg: ?mr) tempore huiusmodi donationis et assignationis 

matrimonium contrahere intendebat in donationem propter nuptias #centum 

duplices mutones aureos (dg: bni) monete Filfordie# ex omnibus universis 

et singulis bonis hereditariis ipsius Elizabeth post obitum dictorum 
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Henrici Loenman et Elizabeth amborum (dg: si) percipiendos et levandos 

(dg: ?pro) ut dicebat constitutus igitur Godefridus Corf omnia et singula 

bona que heredibus dicte quondam Elizabeth de morte eiusdem quondam 

Elizabeth succesione sunt advoluta et que bona nunc ad ipsum spectant ut 

dicebat hereditarie supportavit Emondo filio Henrici Moelner de (dg: 

Rode) Erpe tamquam marito legitimo dicte Cristine sue uxoris relicte 

dicti quondam Nijcholai Louwer in abbreviationem et solutionem centum 

deplicum mutonum predictorum promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicte quondam Elizabeth deponere et quod ipse 

quoscumque heredes dicte quondam Elizabeth perpetue tales habebit quod 

numquam presument se jus habere in premissis tali conditione annexa si 

dicta bona omnia infra duos annos immediate sequentes inventa fuerint 

esse meliora quam centum duplices mutones aurei et hoc doctum vel 

probatum fuerit per duos testes legitimos opidanos opidi de Busco quod 

tunc illud supercrescens dictus Emondus dare et exsolvere tenebitur 

dictis heredibus (dg: ?q) quondam Elizabeth predicte. Testes Ghemert et 

Sta datum sabbato post Bartholomei. 

 

1182 p.963r. 

 secunda post Bartholomei: maandag 28-08-1402. 

 festo decollationis Johannis: dinsdag 29-08-1402. 

 quinta post Elizabeth: donderdag 22-11-1402. 

 in crastino decollationis Johannis: woensdag 30-08-1402. 

 

BP 1182 p 963r 01 za 26-08-1402. 

Voornoemde Emondus beloofde aan voornoemde Godefridus Corf 25 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Allerheiligen (wo 

01-11-1402) en de andere helft met Kerstmis (ma 25-12-1402). 

 

Dictus Emondus promisit super omnia dicto Godefrido Corf XXV novos Gelre 

gulden vel valorem mediatim omnium sanctorum et mediatim nativitatis 

Domini persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 963r 02 za 26-08-1402. 

Katherina dvw Theodericus Machiels soen wv Jacobus Kijevits van Roesmalen, 

en Johannes, Theodericus en Ghijssella, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Jacobus, verkochten aan Johannes van den Eijnde van Hezewijc ½ mud rogge 

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

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft, die aan 

voornoemde Katherina, Johannes, Theodericus en Ghijssella behoorde, in (1) 

een hofstad en aangelegen akker, in Heeswijk, naast de dijk gnd die 

Veedijc, tussen wijlen Hadewigis Witcops enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, (2) 3 stukken beemd, in Heeswijk, (2a) gnd die Zwerps Donc, 

tussen Gheerlacus Lucaes soen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, 

(2b) gnd die Weerbeemt, tussen erfgoed behorend aan de goederen gnd die 

Veerdonc enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2c) gnd dat 

Ymerken, over het water gnd die Aude Aa, tussen Arnoldus Rover Boest 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (3) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, gaande uit de andere helft van voornoemde hofstad, 

akker en 3 stukken land. 

 

Katherina filia quondam Theoderici Machiels soen relicta quondam Jacobi 

Kijevits de Roesmalen Johannes Theodericus et (dg: Ghisella) Ghijssella 

liberi dictorum Katherine et quondam Jacobi (dg: d) cum tutore dimidium 

modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco de hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure quam solvendam habet 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex medietate que ad 

dictos Katherinam Johannem Theodericum et Ghijssellam spectabat in 

domistadio et !ago sibi adiacente sitis in parochia de Hezewijc juxta 

aggerem dictum die Veedijc inter hereditatem quondam Hadewigis Witcops ex 
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uno et inter communitatem ibidem ex alio atque (dg: ex) in tribus peciis 

prati sitis in dicta parochia quarum una dicta die Zwerps Donc inter 

hereditatem Gheerlaci Lucaes soen ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio altera dicta die Weerbeemt inter hereditatem spectantem ad bona 

dicta die Veerdonc ex uno et inter dictam aquam die Aa vocatam ex alio et 

tercia dicta dat Ymerken (dg: inter) ultra aquam dictam die Aude Aa inter 

hereditatem Arnoldi Rover Boest ex uno et inter dictam aquam die Aa 

vocatam ex alio (dg: aq) atque ex annua et hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte mensure levanda et percipienda annuatim et 

hereditarie de et ex reliqua medietate domistadii agri et trium peciarum 

prati predictorum prout in litteris #quas vidimus# hereditarie 

vendiderunt Johanni van den Eijnde de Hezewijc promittentes (dg: in) cum 

tutore indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: d) 

in dicto dimidio modio siliginis hereditarie paccionis existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 963r 03 ma 28-08-1402. 

Johannes van der Steghen en Theodericus Goetscalcs wollenklerenwever 

beloofden aan Walterus van Eijndoven 16 Gentse nobel of de waarde en 8 

gemene plakken met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402) te betalen. 

 

Johannes van der Steghen et Theodericus Goetscalcs textor laneorum 

promiserunt indivisi super omnia Waltero de Eijndoven XVI Gentsche nobel 

seu valorem atque VIII gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Roover et Ghemert datum secunda post 

Bartholomei. 

 

BP 1182 p 963r 04 di 29-08-1402. 

Theodericus Ludinc beloofde aan Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen 

soen 57½ Gentse nobel of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403) 

te betalen. 

 

Theodericus Ludinc promisit super omnia (dg: Theoderico) Godefrido de 

Oijen filio quondam Zeberti Belen soen LVII et dimidium Gentsce nobel vel 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Vere et 

Gheel datum in festo decollationis Johannis. 

 

BP 1182 p 963r 05 di 29-08-1402. 

Theodericus Writer van Vechel verkocht aan Leonius van Erpe zvw Godefridus 

van Erpe (1) de helft in een beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Dungen, 

tussen het water gnd die Aa enerzijds en de akker gnd die Brugge Acker, 

behorend aan het altaar van Sint-Aghata in de kerk van Veghel, anderzijds, 

van welke beemd de andere helft behoort aan hr Johannes van der Horst 

priester, (2) een b-erfcijns van 3 penningen, 1 oude groot Tournoois voor 

12 penningen gerekend, die voornoemde Theodericus met Maria-Geboorte beurt, 

gaande uit voornoemde andere helft van de beemd, behorend aan voornoemde hr 

Johannes. 

 

Theodericus Writer van Vechel medietatem ad se spectantem in quodam prato 

sito in parochia de Vechel in loco dicto die Dungen inter aquam dictam 

die Aa ex uno et inter (dg: aggerem) #agrum# dictum die Brugge Acker 

spectantem ad altare sancte (dg: Jo) Aghate situm in ecclesia de Vechel 

ex alio et de quo prato reliqua medietas spectat ad dominum Johannem van 

der Horst presbitrum (dg: ut) atque hereditarium censum trium denariorum 

videlicet uno grosso antiquo (dg: pro) Turonensi pro XII denariis in ipso 

censu computato (dg: ut d) quem dictus Theodericus solvendum habet 

hereditarie #nativitatis Marie# ex dicta reliqua medietate dicti prati ad 

dictum dominum Johannem spectante ut dicebat hereditarie vendidit Leonio 

de Erpe filio quondam Godefridi de Erpe promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 963r 06 do 22-11-1402. 

Walterus van Berze szv voornoemde Theodericus deed tbv voornoemde Leonius 

afstand. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Walterus de Berze gener dicti Theoderici super premissis et jure ad opus 

dicti Leonii renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Danijel datum 

quinta post Elizabeth. 

 

BP 1182 p 963r 07 di 29-08-1402. 

Mechtildis wv Nijcholaus Hermans soen van Spoerdonc droeg over aan 

Johannes, Hermannus, Aleijdis, Margareta en Mechtildis, kv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Nijcholaus, tbv hen en Heijlwigis, dv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Nijcholaus, haar vruchtgebruik in (1) een stuk land, 7 

lopen roggeland minus 6 roeden groot, in Oirschot, in de herdgang van 

Spoordonk, tussen huis en tuin van voornoemde Mechtildis enerzijds en 

Petrus en Margareta, kvw Johannes Gorter, anderzijds, (2) een stuk land, 

gnd die Strepe, in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, tussen Walterus 

van Vrolaer enerzijds en voornoemde Petrus en Margareta anderzijds, (3) een 

stuk beemd, aldaar, tussen voornoemde Petrus en Margareta, enerzijds en 

wijlen Johannes van Creijelt anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Nijcholai Hermans soen de Spoerdonc cum tutore 

usufructum sibi competentem in pecia terre septem (dg: et di) lopinatas 

terre siliginee minus sex virgatis continente sitam! in parochia de 

Oerscot in pastoria de Spoerdonc inter (dg: hereditatem dicte Mechtil) 

domum et ortum dicte Mechtildis ex uno et inter hereditatem Petri et 

Margarete (dg: relicte) liberorum quondam Johannis Gorter ex alio atque 

in pecia terre dicta die Strepe sita in parochia et pastoria predictis 

inter hereditatem Walteri de Vrolaer ex uno et inter hereditatem dictorum 

Petri et Margarete ex alio atque in pecia prati sita ibidem inter 

hereditatem dictorum Petri et Margarete ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Creijelt ex alio ut dicebat legitime supportavit 

Johanni Hermanno Aleijdi Margarete et Mechtildi liberis dictorum 

Mechtildis et quondam (dg: Nijcholai Hermanni) #Nijcholai# ad opus eorum 

et ad opus Heijlwigis filie dictorum Mechtildis et quondam (dg: Hermanni) 

#Nijcholai# promittens #cum tutore# super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 963r 08 wo 30-08-1402. 

Voornoemde Hermannus, Aleijdis, Margareta en Mechtildis, kvw voornoemde 

Nijcholaus Hermans soen, verkochten voornoemde goederen aan voornoemde 

Petrus zvw Johannes Gorter, tbv hem en zijn voornoemde zuster Margareta wv 

Jacobus van Campen. Verkopers en hun moeder Mechtildis beloofden lasten af 

te handelen, uitgezonderd de wegen die erover gaan, de grondcijnzen, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, en een b-erfcijns van 30 

schelling aan voornoemde Petrus en Margareta. Voornoemde Hermannus beloofde 

dat zijn voornoemde zuster Heijlwigis afstand zal doen. Voornoemde Johannes 

zv Nijcholaus Hermans soen deed afstand. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Dicti (dg: Johannes) Hermannus Aleijdis Margareta et Mechtildis liberi 

dicti quondam Nijcholai Hermans soen cum tutore premissa vendiderunt 

dicto Petro filio quondam Johannis Gorter ad opus sui et ad opus dicte 

Margarete sue sororis relicte quondam Jacobi de Campen promittentes cum 

tutore et cum eis dicta Mechtildis eorum mater #cum tutore# indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis viis 

super premissa de jure transeuntibus et tendentibus et censibus dominorum 

fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de (dg: 

Busco) #Oirscot# et hereditario censu XXX solidorum dictis Petro et 
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Margarete exinde solvendis (dg: et quod ipsi) promisit insuper dictus 

Hermannus super habita et habenda quod ipse dictam Heijlwigem eius 

sororem super premissis et jure ad opus dictorum Petri et Margarete 

faciet renuntiare (dg: promittens) insuper dictus Johannes filius 

Nijcholai Hermans soen super premissis et jure ad opus dictorum Petri et 

Margarete hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et Gheel datum in 

crastino decollationis Johannis. 

 

1182 p.964v. 

 quinta post decollationis Johannis: donderdag 31-08-1402. 

 

BP 1182 p 964v 01 do 31-08-1402. 

Zanderus Wolf droeg over aan Willelmus nzvw Johannes Loijer de helft, die 

aan Theodericus Boen en zijn vrouw Metta dvw Gijnta wv Everardus van Lijt 

behoorde, in een b-erfcijns van 4 pond geld, die Gerardus van der Horst 

beloofd had aan voornoemde Gijnta, voor de duur van haar leven, en daarna 

aan Emelricus gnd Emelrijc Vos en zijn zuster Metta, kv voornoemde Gijnta, 

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

uit een  huis, erf en tuin, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed 

van wijlen Arnoldus Nolleken Quappe enerzijds en erfgoed van Agnes sv 

Willelmus Kemmer anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan de stadsmuur van Den Bosch, welke helft van de cijns voornoemde 

Zanderus Wolf verworven had van voornoemde Theodericus Boen ev Metta. 

 

Zanderus Wolf medietatem que ad Theodericum Boen et Mettam eius uxorem 

filiam quondam Gijnte relicte quondam Everardi de Lijt spectabat in 

hereditario censu quatuor librarum monete quem censum Gerardus van der 

Horst promiserat se daturum et soluturum dicte Gijnte ad eius vitam et 

post eiusdem Gijnte vitam Emelrico dicto Emelrijc Vos et Mette eius 

sorori liberis dicte Gijnte hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo area et orto sitis in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem quondam Arnoldi Nolleken Quappe ex uno et inter hereditatem 

Agnetis sororis Willelmi Kemmer ex alio tendentibus a communi via 

retrorsum ad murum opidi de Busco quam medietatem dicti census dictus 

Zanderus Wolf erga predictum Theodericum Boen maritum et tutorem 

legitimum dicte Mette sue uxoris acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer 

cum litteris et aliis et jure promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem 

facere. Testes Emont et Vere datum quinta post decollationis Johannis. 

 

BP 1182 p 964v 02 do 31-08-1402. 

Theodericus zvw Henricus van Zontvelt verkocht aan Johannes zvw Willelmus 

van der Heijden een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

uit een b-erfpacht van 2 mud 1 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, welke 

pacht van 2 mud 1 lopen voornoemde Theodericus met Lichtmis op de na te 

noemen hoeve beurt, gaande uit (1) 5/6 deel, dat aan voornoemde Theodericus 

behoorde, in een hoeve lands van wijlen voornoemde Henricus van Zontvelt, 

in Veghel, ter plaatse gnd Zontvelt, van welke hoeve: (1a) een deel, te 

weten huis, tuin en aangelegen akker, tussen Arnoldus gnd Doncker enerzijds 

en Egidius gnd Happe anderzijds, (1b) een akker, gnd die Groet Acker, 

tussen Johannes van Zonne enerzijds en voornoemde Arnoldus Doncker 

anderzijds, (1c) een stuk land, gnd die Elsacker, tussen Arnoldus van 

Eijndoven enerzijds en erfgoed gnd die Bossche anderzijds, (1d) een akker 

lands, gnd die Paelacker, tussen Arnoldus Zicheman enerzijds en voornoemde 

Johannes van Zonne anderzijds, (1e) een akker lands, gnd de Nederen Acker, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes van Zonne, (2) 5/6 deel, dat aan 

eerstgenoemde Theodericus behoorde, in alle beemden, heidelanden, andere 

akkers en ander toebehoren van de hoeve, zoals wijlen voornoemde Henricus 

van Zontvelt in de hoeve en toebehoren was overleden, welke 5/6 delen 
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eerstgenoemde Theodericus had uitgegeven aan Goeswinus zvw Hermannus gnd 

Veerdonc, voor (a) de cijns aan de heer van Helmond, (b) cijnzen aan de 

lieden gnd die Vriesinghen, (c) een b-erfpacht van 21 1/3 lopen rogge en 9 

lopen gerst, maat van Veghel, aan Johannes van Zonne, (d) andere lasten tbv 

voornoemde Johannes van Zonne te doen, (e) een b-erfcijns van 4 pond geld 

aan Bernierus Andries soen, (f) voornoemde pacht van 2 mud 1 lopen rogge. 

 

Theodericus filius quondam Henrici de Zontvelt hereditariam paccionem 

(dg: viginti unius lopinorum s et tercie partis unius lopini siliginis 

mensure de Vechel quam se ipse Theodericus solvendam habere d dicebat) 

decem et octo lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode de 

hereditaria paccione duorum modiorum et unius lopini siliginis eiusdem 

mensure quam paccionem duorum modiorum et unius lopini siliginis dicte 

mensure dictus Theodericus solvendam habuit hereditarie purificationis et 

supra mansum infrascriptum tradendam ex (dg: quinque) quinque sextis 

partibus (dg: ad) que ad eundem Theodericum spectabant in quodam manso 

terre dicti quondam Henrici de Zontvelt sito in parochia de Vechel ad 

locum dictum Zontvelt de quo manso quadam pars scilicet domus et ortus et 

ager sibi adiacens inter hereditatem Arnoldi dicti Doncker ex uno (dg: 

..) et inter hereditatem Egidii dicti Happe ex alio atque quidam ager 

dictus die Groet Acker inter hereditatem Johannis de Zonne ex uno et 

inter hereditatem dicti Arnoldi Doncker ex alio item quedam pecia terre 

dicta die Elsacker inter hereditatem Arnoldi de Eijndoven ex uno et inter 

hereditatem dictam die Bossche ex alio item quidam ager terre dictus die 

Paelacker inter hereditatem Arnoldi Zicheman ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis de Zonne ex alio atque quidam ager terre dictus de Nederen 

Acker inter hereditates dicti Johannis de Zonne ex utroque latere 

coadiacentes sunt situate atque quinque sextas partes #que# ad 

primodictum Theodericum spectabat! in omnibus pratis et terris 

mericalibus dicti mansi (dg: et) ac aliis agris (dg: pratis terre terris 

mericalibus) et ceteris attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

(dg: predictis prout dictus mansus) quocumque locorum consistentibus sive 

sitis scilicet dividendo dictum mansum terre cum suis agris pratis terre! 

mericalibus et ceteris suis attinentiis (dg: predictis) universis 

predictis prout dictus quondam Henricus de Zontvelt in eisdem decessit in 

sex partes equales ex (dg: quibi) quinque sextis partibus de dictis sex 

partibus equalibus quas quinque sextas partes predictas primodictus 

Theodericus dederat ad pactum Goeswino filio quondam Hermanni dicti 

Veerdonc scilicet pro censu domino de Helmont et pro censibus quibusdam 

hominibus dictus die Vriesinghen #et# pro hereditaria paccione viginti 

unius lopinorum et tercie partis unius lopini siliginis et novem 

lopinorum ordei mensure de Vechel Johanni de Zonne ex predictis quinque 

sextis partibus premissorum annuatim de jure solvendis ac aliis oneribus 

eidem Johanni de Zonne faciendis atque pro hereditario censu quatuor 

librarum monete Berniero Andries soen annuatim exinde solvendis atque pro 

predicta paccione duorum modiorum et unius lopini siliginis mensure de 

Rode sancte Ode prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Willelmi van der Heijden supportavit cum litteris et jure 

occasione promittens super omnia ratam servare et obligationem in (dg: d) 

dicta paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de Rode existentem 

deponere. Testes Aa et Vere datum quinta post decollationis. 

 

BP 1182 p 964v 03 do 31-08-1402. 

Henricus van Boerden en zijn vrouw Mechtildis dv Arnoldus gnd Stert 

verkochten aan Henricus zv Danijel gnd Langhe Daneel van Tilborch een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te 

leveren, gaande uit een hoeve gnd het Goed ten Coudenberch, in Tilburg, 

reeds belast met de !hertogencijns {grondcijns} en een b-erfpacht van 7 mud 

rogge, maat van Tilburg. 
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Henricus de Boerden maritus (dg: legitimus) legitimus Mechtildis (dg: 

filie) sue uxoris filie (dg: quondam) Arnoldi dicti Stert et dicta (dg: 

A) Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore hereditarie vendiderunt 

Henrico filio (dg: quond) Danijelis dicti Langhe Daneel de Tilborch 

hereditarie! paccionem unius modii siliginis mensure de Tilborch 

solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex quodam 

manso dicto tGoet ten Coudenberch sito in parochia de Tilborch et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittentes indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censibus domino) 

censu domini !ducis et hereditria paccione septem modiorum siliginis 

mensure de Tilborch exinde prius solvendis et sufficientia. !Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 964v 04 do 31-08-1402. 

Voornoemde Henricus van Boerden en zijn vrouw Mechtildis verkochten aan 

Johannes van Arle zvw Johannes van Arle een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit voornoemde 

hoeve gnd het Goed te Coudenberch, reeds belast met de !hertogencijns 

{grondcijns} en een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Tilburg. 

 

Dicti Henricus de Boerden et Mechtildis eius uxor ut supra hereditarie 

vendiderunt Johanni de Arle filio quondam Johannis de Arle hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Tilborch solvendam hereditarie 

purificationis et in Tilborch tradendam ex dicto manso dicto tGoet te 

Coudenberch et ex attinentiis eiusdem mansi (dg: sitis) singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittentes 

indivisi super omnia warandiam exceptis censu domini !ducis et 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis dicte mensure exinde prius 

solvendis et sufficientem. Testes datum supra. 

 

1182 p.965r. 

 anno Domini Mo CCCCII mensis augusti die ultima: donderdag 31-08-1402. 

 quinta post decollationis Johannis: donderdag 31-08-1402. 

 in die Prisce: donderdag 18-01-1403. 

 

BP 1182 p 965r 01 do 31-08-1402. 

En voornoemde Henricus van Boerden en zijn vrouw Mechtildis mogen de pacht 

van 1 mud rogge, verkocht aan voornoemde Henricus zv Danijel gnd Lange 

Daneel, terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (vr 02-

02-1403), met 40 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het jaar 

van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van hr Willelmus van Aa ridder, Arnoldus Vere, mr 

Godefridus van Rode en mr Johannes van Hees. 

 

A. 

Et dicti Henricus de Boerden et Mechtildis eius uxor seu eorum alter (dg: 

s) poterunt redimere dictam paccionem unius modii siliginis venditam 

dicto Henrico filio Danijelis dicti Lange Daneel ad spacium quatuor 

annorum post festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium 

semper dictis quatuor annis durantibus cum quadraginta novis Gelre gulden 

seu valorem et cum paccione anni redemptionis et arrestadiis ut in forma. 

Acta in camera presentibus (dg: Aa et Vere) domino Willelmo de Aa milite 

Arnoldo Vere magistro Godefrido de Rode magistro Johanne de Hees testibus 

(dg: an) datum anno Domini Mo (dg: CCCC) CCCCII mensis augusti die ultima 

hora none. 

 

BP 1182 p 965r 02 do 31-08-1402. 

En voornoemde Henricus van Boerden en zijn vrouw Mechtildis mogen de pacht 

van 1 mud rogge, verkocht aan voornoemde Johannes van Arle, terugkopen 

gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403), met 40 



Bosch’ Protocol jaar 1402 06. 

 

37 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van hr Willelmus van Aa ridder, Arnoldus Vere, mr Godefridus van Rode en mr 

Johannes van Hees. 

 

Nichil dederunt. A. 

Dicti (dg: Johannes) Henricus de Boerden et Mechtildis eius uxor seu 

eorum alter poterunt redimere dictam paccionem unius modii siliginis 

venditam dicto Johanni de Arle ad spacium quatuor annorum post 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dicti! 

quatuor annis durantibus cum quadraginta novis Gelre gulden (dg: seu) seu 

valorem et cum paccione anni redemptionis et cum arrestadiis etc ut in 

forma. Testes datum ut immediate. 

 

BP 1182 p 965r 03 do 31-08-1402. 

Henricus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven en zijn vrouw Elizabeth 

dv Henricus van Berne deden tbv Johannes van Hoesden van Crumvoert afstand 

van een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Crumvoert, 

tussen Lambertus zvw Johannes van Hoesden enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Henricus de Eijndoven filius quondam Johannis de Eijndoven maritus (dg: 

et tu) legitimus Elizabeth sue uxoris filie Henrici de Berne et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore super domo et orto sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert inter 

hereditatem Lamberti filii (dg: Jo) quondam Johannis de Hoesden ex uno et 

inter communitatem ex alio et super jure (dg: s) ad opus (dg: He) 

Johannis de Hoesden de Crumvoert renuntiaverunt promittentes indivisi 

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

(dg: datum supra) Aa et Vere datum quinta post decollationis Johannis. 

 

BP 1182 p 965r 04 do 31-08-1402. 

Voornoemde Henricus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven en zijn vrouw 

Elizabeth dv Henricus van Berne droegen over aan Johannes van Hoesden van 

Crumvoert een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Johannes van Hoesden van Crumvoert beloofd had aan voornoemde Henricus van 

Berne, tbv zijn voornoemde dochter Elizabeth, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen Lambertus zvw Johannes van Hoesden enerzijds en de 

gemeint anderzijds. 

 

Dicti Henricus de Eijndoven maritus legitimus dicte Elizabeth sue uxoris 

et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore hereditariam paccionem 

duorum (dg: modiorum le) sextariorum siliginis mensure de Buscoducis quam 

Johannes de Hoesden de Crumvoert promisit (dg: He) dicto Henrico (dg: 

vand) de Berne ad opus dicte Elizabeth (dg: sue uxoris) filie eiusdem 

Henrici quod ipse Johannes de Hoesden dabit et exsolvet dicte Elizabeth 

(dg: dictam) hereditarie purificationis et in Busco traditurum de et ex 

domo et orto sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum 

Crumvoert inter hereditatem Lamberti filii quondam Johannis de Hoesden ex 

uno et inter communitatem ex alio prout in litteris hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni de Hoesden de Crumvoert cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 965r 05 do 31-08-1402. 

Wolterus zvw Walterus zvw Johannes gnd Smijt droeg over aan Godefridus 

Bierken zvw Luppertus Bierken van Zeelst (1) de helft van een stuk land, 

gnd tFenne, in Zeelst, tussen Theodericus gnd Goeden soen enerzijds en 

Johannes zvw Johannes gnd Smijt anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Johannes zvw Johannes Smijt, (2) de helft van een heidekamp, in 
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Zeelst, tussen Petrus gnd Cuijlman en voornoemde Johannes zvw Johannes 

Smijt enerzijds en voornoemde Theodericus Goeden soen en kv Johannes gnd 

Roest anderzijds, het kamp dwars ?op de einden te verdelen en dan de helft 

richting de gemene weg gnd die Hoeven, welk helften wijlen voornoemde 

Walterus zvw Johannes Smijt in pacht verkregen had van Ludekinus zvw 

Cristianus gnd Ludekens soen van Zeelst, voor 2 penning hertogencijns en 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, op de onderpanden te 

leveren. 

 

Wolterus filius quondam Walteri filii quondam Johannis dicti Smijt 

medietatem cuiusdam pecie terre dicte communiter (dg: F) tFenne site in 

parochia de Zeelst inter hereditatem Theoderici dicti Goeden soen ex uno 

et (dg: inter) inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis dicti 

Smijt ex alio scilicet illam medietatem (dg: que) dicte pecie terre que 

sita #est# contigue juxta predictam hereditatem dicti Johannis filii 

quondam Johannis Smijt atque medietatem cuiusdam campi terre mericalis 

siti in dicta parochia inter hereditatem Petri dicti Cuijlman et dicti 

Johannis filii quondam Johannis (dg: Smijt) Smijt ex uno et inter 

hereditatem dicti Theoderici Goeden soen (dg: ex alio) et liberorum 

Johannis dicti (dg: Roesr) Roest ex alio scilicet dividendo dictum campum 

(dg: in) ex transverso per fines illam scilicet medietatem dicti campi 

que sita est versus communem plateam dictam die Hoeven quam medietatem 

dicte pecie terre (dg: -s) et dicti campi dictus quondam Walterus filius 

quondam Johannis (dg: Smij) Smijt erga Ludekini! filium quondam Cristiani 

dicti Ludekens soen de Zeelst ad pactum acquisierat scilicet pro duobus 

denariis census domino duci exinde solvendis et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Eijndoven (dg: prout in l) et supra 

dictas hereditates tradenda prout in litteris hereditarie supportavit 

Godefrido Bierken filio quondam Lupperti Bierken de Zeelst cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Walteri sui patris et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam !Godefridi sui patris deponere 

excepta dicta paccione unius modii siliginis in dictis litteris contenta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 965r 06 do 31-08-1402. 

Johannes van Rielant zvw Henricus van Rielant verkocht aan Johannes zvw 

Henricus gnd die Man een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Groter Lijemde, tussen Gerardus Gheenkens soen enerzijds en 

Arnoldus zvw voornoemde Henricus van Rielant anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Johannes de Rielant filius quondam Henrici de Rielant hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam !Johanni !filio !quondam Henrici dicti die 

Man hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et 

orto dicti venditoris sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Groter 

Lijemde inter hereditatem Gerardi Gheenkens soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii dicti quondam Henrici de Rielant ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Emont et Vere datum supra. 

 

BP 1182 p 965r 07 do 18-01-1403. 

Henricus Foebken vernaderde in aanwezigheid van de koper, de ander week en 

voornoemde Henricus droeg weer over aan de koper, tbv zijn broer Arnoldus. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Henricus Foebken in presentia dicti emptoris prebuit et alter cessit et 

dictus Henricus supportavit dicto emptori ad opus Arnoldi sui fratris. 
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Testes Roesmont et Brueder datum in die Prisce. 

 

BP 1182 p 965r 08 do 31-08-1402. 

Rodolphus zvw Johannes Voet, zijn vrouw Mechtildis dvw Rijcoldus Heijnen 

soen van Scijnle, Walterus Spijerinc zvw Johannes Emonts soen en zijn vrouw 

Mechtildis, ndv eerstgenoemde Mechtildis bij haar verwekt door hr Willelmus 

Voet priester, verkochten aan Johannes gnd Molengrave zvw Henricus 

Molengrave een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Mechtildis en Mechtildis beuren, dwz eerstgenoemde Mechtildis voor de duur 

van haar leven, {p.966} en daarna laatstgenoemde Mechtildis, met Lichtmis 

in Boxtel, binnen de bruggen, te leveren, gaande uit (1) 2 aaneengelegen 

stukken land, in Boxtel, ter plaatse gnd Pedicrot, en 2 delen van een 

beemd, grenzend aan voornoemde 2 stukjes land, welke 2 stukken land en 

beemd aldaar gelegen zijn, tussen Johannes gnd Vlemincs enerzijds en het 

water gnd die Aa anderzijds, (2) een beemdje, in Boxtel, ter plaatse gnd op 

Herendonc, tussen Henricus gnd die Hoessche enerzijds en kinderen gnd van 

Over dAa anderzijds, welke 2 stukken land, 2 delen van de beemd en beemdje 

Herbertus zv Nijcholaus gnd Coel Hannen soen verkregen had van voornoemde 

hr Willelmus Voet priester voor (a) 6 penningen Keuls gnd ‘ses penninge 

Coels’, (b) 1 obool Leuvens gnd Lovens, (c) ¾ afgestreken lopen gerst, (d) 

voornoemde pacht van 1 mud rogge. 

 

Rodolphus (dg: Ve) filius quondam Johannis Voet maritus legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Rijcoldi Heijnen soen de Scijnle et 

dicta (dg: -s) Mechtildis cum eodem tamquam #cum# tutore et Walterus 

Spijerinc filius quondam Johannis Emonts soen maritus (dg: et tu) 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie (dg: primodicte Mecht) naturalis 

primodicte Mechtildis ab eadem Mechtilde primodicta et domino Willelmo 

Voet presbitro pariter genite et eadem Mechtildis cum dicto Waltero 

Spijerinc suo marito tamquam cum tutore hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam dicte Mechtildis et Mechtildis 

solvendam (dg: habent) hereditarie (dg: purificationis) scilicet 

primodicte Mechtildi (dg: quo) anno quolibet quoad vixerit et post  

 

1182 p.966v. 

 quinta post decollationis Johannis: donderdag 31-08-1402. 

 

BP 1182 p 966v 01 do 31-08-1402. 

obitum eiusdem Mechtildis (dg: prim) primodicte prefate Mechtildi sue 

filie naturali a primodicta Mechtilde et dicto domino Willelmo Voet 

pariter genite (dg: here) anno quolibet hereditarie purificationis et in 

Bucstel infra pontes ibidem tradendam ex duabus peciis terre sibi 

immediate contigue iacentes! sitas! in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Pedicrot atque ex duabus partibus cuiusdam prati dictis !dubus 

peciis terre adiacentibus (dg: sita) que due pecie terre et pratum site 

sunt ibidem inter hereditatem Johannis dicti (dg: Vle) Vlemincs ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ibidem currentem ex alio atque ex quodam (dg: 
?prato) #pratulo# sito in dicta parochia ad locum dictum op Herendonc 

inter hereditatem Henrici dicti die Hoessche ex uno et inter hereditatem 

(dg: li) liberorum dictorum van Over dAa ex alio quas duas pecias terre 

et duas partes primodicti prati et (dg: al) pratulum predictas (dg: Ha) 

Herbertum! filium! Nijcholai dicti Coel Hannen soen erga dictum dominum 

Willelmum Voet presbitrum pro sex denariis dictis (dg: sex) ses penninge 

Coels uno obulo dicto Lovens et pro tribus quartis partibus unius lopini 

(dg: ordei dicti sl) non cumulati dicti sleijcke lopen ordei annuatim 

exinde solvendis et pro predicta paccione unius modii siliginis dicte 

mensure (dg: ad vitam) primodicte Mechtildi (dg: ad) quoad vixerit et 

post eiusdem Mechtildis primodicte !dicte Mechtildi sue filie naturali 

anno quolibet et hereditarie exsolvenda ex premissis ut prefertur #ad 

pactum acquisierat# prout ipse dicebat! hereditarie vendiderunt Johanni 

dicto Molengrave filio quondam Henrici Molengrave promittentes indivisi 
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super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Emont et Vere datum quinta post decollationis Johannis. 

 

BP 1182 p 966v 02 do 31-08-1402. 

Boudewinus van Rijswijc en Willelmus gnd Luwe zv Denkinus wonend in Empel 

beloofden aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 12½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402) en 12½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus over een jaar (zo 11-

11-1403) te betalen. 

 

Boudewinus de Rijswijc et Willelmus dictus Luwe filius (dg: Denkinus) 

Denkini commorans in parochia de Empel promiserunt indivisi super omnia 

se daturos et soluturos Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont XII 

et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

atque XII et dimidium novos Gelre gulden seu valorem a Martini proxime 

futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 966v 03 do 31-08-1402. 

Boudewinus van Rijswijc wonend in Empel beloofde aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont, gedurende 9 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 1 oude 

Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Boudewinus de Rijswijc commorans in parochia de Empel promisit super 

omnia habita et habenda se daturum et soluturum Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont ad spacium (dg: decem) #novem# annorum proxime 

futurorum anno quolibet dictorum (dg: X) #novem# annorum unum (dg: novum) 

#antiquum# Gelre gulden seu valorem Martini et pro primo solutionis 

termino Martini proxime futuro ?et sic aliis annis sequentibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 966v 04 do 31-08-1402. 

Ghibo zvw Arnoldus Vos van Kessel beloofde aan de secretaris Adam ?tbv hr 

Johannes van Mierde priester 20 oude Franse schilden, met Sint-Michael 

aanstaande (vr 29-09-1402) te betalen. Voornoemde Ghibo beloofde dit te 

betalen op straffe van 5. 

 

Ghibo filius quondam Arnoldi Vos de Kessel promisit super omnia #habita 

et habenda mihi Ade# domino Johanni de Mierde presbitro XX aude scild 

Francie ad festum Mijchaelis proxime futurum persolvendos (dg: sub pena 

quinque aud scilde medietate domine nostre Brabantie et ad applicandum). 

Dictus Ghibo promisit super omnia premissa persolvere sub pena V. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 966v 05 do 31-08-1402. 

Willelmus van Eijcke zvw Johannes beloofde aan Sijmon van Vario, tbv etc, 

12 Engelse nobel met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402; 30+31+11=72 

dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

-. 

Willelmus de Eijcke filius quondam Johannis promisit super omnia Sijmoni 

de Vario ad opus etc XII (dg: n) Engels nobel ad Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena unius. 

 

BP 1182 p 966v 06 do 31-08-1402. 

Jacobus zvw Baudekinus Judas soen van Kessel beloofde aan de secretaris 

Adam ?tbv hr Johannes van Mierde kanunnik 30 oude Franse schilden met Sint-

Michael (vr 29-09-1402) aanstaande te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Baudekini (dg: Judas) Judas soen de Kessel 

promisit super omnia #habita et habenda mihi Ade# domino Johanni de 

Mierde canonico XXX aude scild Francie ad festum Mijchaelis proxime 
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futurum persolvendos (dg: sub pena XV aud scild domine nostre Brabantie). 

#Testes datum supra.# 

 

BP 1182 p 966v 07 do 31-08-1402. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde hr Johannes het voornoemde te 

betalen, op straffe van 15. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia habita et habenda (dg: .. ... pro se) 

dicto domino Johanni ?persolvere premissa sub pena XV. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 966v 08 do 31-08-1402. 

Johannes van Dordrecht zv Laurencius die Hollander beloofde aan de 

secretaris ?tbv hr Johannes van Mierde kanunnik 35 oude Franse schilden met 

Sint-Michael aanstaande (vr 29-09-1402) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Dr) Dordrecht filius Laurencii (dg: de Kessel) #die 

Hollander# promisit super omnia #habita et habenda mihi# domino Johanni 

de Mierde canonico XXX#V# aude scilde Francie ad Mijchaelis proxime 

futurum persolvendos (dg: sub pena XV aude scild domine nostre 

Brabantie). Testes datum supra. {In margine dextra twee hartjes onder 

elkaar in spiegelbeeld}. 

 

BP 1182 p 966v 09 do 31-08-1402. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde hr Johannes te betalen op 

straffe van 15. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda (dg: pro) dicto domino 

Johanni ?persolvere (dg: scr) premissa sub pena XV. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 966v 10 do 31-08-1402. 

Petrus van Kuijc zvw Theodericus Bobnagel van Erpe ev Beatrix dvw Willelmus 

van Mulsel en Willelmus van Doveren ev Aleijdis dvw voornoemde Willelmus 

van Mulsel verkochten aan Henricus zvw Theodericus gnd Hadewigen soen van 

Casteren een stuk land, in Gestel bij Herlaer, tussen erfgoed van de kerk 

van Gestel voornoemd enerzijds en erfg vw Arnoldus van den Berselaer 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan Johannes van Mulsel zvw Henricus van Mulsel, belast met een 

omheining. 

 

Petrus de Kuijc filius quondam Theoderici Bobnagel #de Erpe# maritus #et 

tutor# legitimus Beatricis sue uxoris filie quondam Willelmi de Mulsel et 

Willelmus de Doveren maritus #et tutor# legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Willelmi de Mulsel peciam terre (dg: tres lopinos 

siliginis) sitam in parochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem 

ecclesie #predicte# de Gestel ex uno et inter hereditatem (dg: Ar) 

heredum quondam Arnoldi van den Berselaer #ex alio# tendentem cum uno 

fine ad communem viam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis de (dg: 

Murs) Mulsel filii quondam Henrici de Mulsel ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico filio quondam Theoderici dicti Hadewigen soen de 

Casteren promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta sepe ad hanc de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 966v 11 do 31-08-1402. 

(dg: Johannes van Dordrecht zvw Laurencius wonend in Kessel). 

 

(dg: Johannes de Dordrecht filius quondam Laurencii commorans in Kessel). 

 

BP 1182 p 966v 12 do 31-08-1402. 

Gerardus zvw Johannes gnd Arts soen deed tbv Katherina wv Walterus zvw 

Gerardus uijt Vinckel en haar kinderen afstand van alle goederen en 
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erfgoederen van wijlen Gerardus gnd uijt Vinckel, gelegen onder Nuland en 

onder Hees ter plaatse gnd Vinckel, en van alle geschillen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Arts soen (dg: sup) super omnibus 

bonis et (dg: here) hereditatibus quondam Gerardi dicti uijt Vinckel (dg: 

quondam) quocumque locorum infra parochiam de (dg: V) Nuwelant (dg: ad 

seu) et infra paroochiam de Hees ad locum dictum Vinckel (dg: sit) 

consistentibus sive sitis ut dicebat #+ {hier BP 1182 p 966v 13 

invoegen}# ad opus (dg: opus) Katherine relicte quondam (dg: Gerardi) 

Walteri filii quondam Gerardi uijt (dg: Vin) Vinckel et liberorum eiusdem 

Katherine renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicte Katherine. 

 

BP 1182 p 966v 13 do 31-08-1402. 

+. {Invoegen in BP 1182 p 966v 12}. 

atque super omnibus causis juribus et (dg: imp) impetitionibus quibus 

mediantibus ipse Gerardus dictos Katherinam et eius liberos et eorum bona 

et hereditates quascumque [dicti] quondam Gerardi uijt Vinckel impetere 

posset a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

 

1182 p.967r. 

 quinta post decollationis Johannis: donderdag 31-08-1402. 

 anno CCCCII mensis augusti die ultima: donderdag 31-08-1402. 

 sexta post decollationis Johannis: vrijdag 01-09-1402. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1402. 

 quinta post Aghate: donderdag donderdag 07-02-1404. 

 

BP 1182 p 967r 01 do 31-08-1402. 

Henricus van Mameren zvw Berisius van Mameren beloofde aan de secretaris 

Adam ?tbv hr Johannes van Mierde kanunnik 20 oude Franse schilden met Sint-

Michael (vr 29-09-1402) aanstaande te betalen. 

 

Henricus de Mameren filius quondam (dg: Beris) Berisii de Mameren 

promisit super habita et habenda #mihi Ade# domino Johanni de Mierde XX 

aude scilde Francie ad festum Mijchaelis proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) Emont et Vere datum quinta post decollationis 

Johannis. 

 

BP 1182 p 967r 02 do 31-08-1402. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde hr Johannes voornoemd geld op 

voornoemde datum te betalen op straffe van 8. 

 

Dictus Henricus promisit super habita et habenda (dg: dictam) dicto 

domino Johanni predictam pecunie summam persolvere ad dictum terminum sub 

pena VIII. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 03 do 31-08-1402. 

Rutgherus van Audenhoven zvw Willelmus van Audehoeven droeg over aan 

Gerardus zvw Gerardus Jutten soen een b-erfcijns van 6 Hollandse gulden of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit de 

windmolen in Middelbeers, welke cijns Johannes van Audenhoven zvw 

voornoemde Willelmus van Audenhoven gekocht had van Jacobus zvw Jacobus van 

Baest, en welke cijns voornoemde Rutgherus verworven had van zijn 

voornoemde broer Johannes van Audenhoven. Voornoemde Gerardus en zijn 

erfgenamen zullen voor voornoemde cijns van 6 Hollandse gulden jaarlijks 

nimmer meer ontvangen dan 6 nieuwe Gelderse gulden of de waarde. 

 

Rutgherus de Audenhoven filius quondam Willelmi de Audehoeven 

hereditarium censum sex aureorum florenorum communiter gulden vocatorum 
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monete Hollandie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie purificationis de et ex molendino 

venti sito in parochia de Middelberze atque de et ex attinentiis eiusdem 

molendini venti universis quem censum Johannes de Audenhoven filius dicti 

quondam !de Audenhoven erga Jacobum filium quondam Jacobi de Baest emendo 

acquisierat et quem censum dictus Rutgherus erga dictum Johannem de 

Audenhoven suum fratrem acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam Gerardi Jutten soen cum litteris et 

aliis (dg: j) jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali conditione annexa quod dictus Gerardus et sui 

heredes pro dicto censu sex Hollant gulden numquam plus recipient 

annuatim quam singulis annis sex novos Gelre gulden seu valorem termino 

solutionis predicto et non plus ut dictus Gerardus palam recognovit et 

super omnia promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 04 do 31-08-1402. 

En voornoemde Rutgherus of Jacobus zvw Jacobus van Baest kan, gedurende 21 

jaar ingaande heden, de cijns van 6 Hollandse gulden terugkopen met 61 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager of de waarde voor 

een gulden gerekend, met de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes Stierken, mr Godefridus van 

Rode en Walterus Spijerinc zvw Johannes Emonts soen en meer anderen. 

 

A. 

Et dictus Rutgherus (dg: seu s a) seu Jacobus filius quondam Jacobi de 

Baest poterit redimere dictum hereditarium censum sex Hollant gulden cum 

sexaginta uno novis Gelre gulden (dg: quorum quilibet ad presens vali) 

seu pro quolibet X Vleemsche placken seu novem buddrager seu valorem et 

cum censu anni redemptionis et cum arrestadiis scilicet ad spacium 

viginti unius annorum datam presentium sine medio sequentium ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus dictis scabinis Johanne Stierker! 

magistro Godefrido de Rode et Waltero Spijerinc filius! quondam Johannis 

Emonts soen et pluribus aliis datum anno CCCCII mensis augusti die ultima 

hora complete. 

 

BP 1182 p 967r 05 do 31-08-1402. 

Egidius nzvw Willelmus Gielijs soen van Kessel beloofde aan de secretaris 

Adam, tbv hr Johannes van Mierde kanunnik, 22½ oude Franse schild met Sint-

Michael (vr 29-09-1402) aanstaande te betalen. 

 

Egidius filius naturalis quondam Willelmi Gielijs soen de Kessel promisit 

super habita et habenda mihi Ade ad opus domini Johannis de Mierde XXII 

et dimidium aude scilde Francie ad festum Mijchaelis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 06 do 31-08-1402. 

Voornoemde Egidius beloofde aan de secretaris, tbv voornoemde hr Johannes, 

voornoemd bedrag op voornoemde dag te betalen, op straffe van 6. 

 

Dictus Egidius promisit super habita et habenda mihi ad opus dicti domini 

Johannis quod ipse dictam pecunie summam persolvet dicto termino 

solutionis sub pena (dg: VIII VIII) VI. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 07 vr 01-09-1402. 

Hr Goeswinus van Aa ridder en zijn zuster vrouwe Katherina wv hr Henricus 

van Mordrecht ridder verkochten aan Johannes Broc zvw Johannes, Nijcholaus 

van Luijssel, Johannes Delijen soen van Oesterwijc, Willelmus Hezeacker, 



Bosch’ Protocol jaar 1402 06. 

 

44 

Willelmus Vos zvw Henricus, Ghibo Lambrechts soen4, Jordanus Vos, Johannes 

zvw Willelmus, Ghibo Heester, Willelmus van den Nuwenhuze en Johannes 

Peters soen 2 bunder moer, in Moergestel, ter plaatse gnd Kolcvenne, tussen 

een moer behorend aan hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa 

enerzijds en een moer behorend aan voornoemde heren Willelmus en Goeswinus 

en Gerardus van Aa anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en 

met het andere eind aan de gemeint van Oisterwijk. Nadat de turf is 

uitgegraven gaat de ondergrond weer terug naar de verkopers. De brief 

overhandigen aan Nijcholaus van Luijssel. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles et domina Katherina eius soror relicta 

quondam domini Henrici de Mordrecht #militis# cum tutore duo bonaria 

hereditatis dicte moer sita in parochia de Ghestel (dg: de) #prope# 

Oesterwijc ad locum dictum Kolcvenne inter hereditatem dictam moer 

spectantem ad dominum Willelmum de Aa militem et Gerardum de Aa ex uno et 

inter hereditatem dictam moer spectantem ad dictos dominos Willelmum et 

Goeswinum et Gerardum de Aa ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam (dg: ex uno) et (dg: inter) cum reliquo fine ad communitatem de 

Oesterwijc ut dicebant legitime vendiderunt Johanni Broc filio quondam 

Johannis Nijcholao de Luijssel Johanni Delijen soen de Oesterwijc 

Willelmo Hezeacker Willelmo Vos filio quondam Henrici Ghiboni Lambrechts 

soen Jordano Vos Johanni filio quondam Willelmi Ghiboni Heester Willelmo 

van den Nuwenhuze (dg: Godefrido Poijne) #et# Johanni Peters soen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere tali annexa conditione postquam cespites ex dictis duobus 

bonariis fuerunt effossi tunc fundus spectabit et revertetur ad 

venditores predictos hoc tamen adiuncto quod dicti emptores cespites in 

dictis duobus bonariis existentes poterint effodere ad eorum profectum et 

utilitatem. Testes Aa et Gheel datum #sexta post decollationis#. Tradetur 

littera Nijcholao de Luijssel. 

 

BP 1182 p 967r 08 do 07-09-1402. 

Johannes van Haren zvw Willelmus ?verwerkte zijn recht tot vernaderen in 

aanwezigheid van Johannes Broc zvw Johannes Broc en Johannes zvw Willelmus. 

 

Johannes de Haren filius quondam Willelmi in presentia Johannis Broc 

filii quondam Johannis Broc et Johannis Vos filii quondam Willelmi 

prebuit. Testes Aa et Gheel datum in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 967r 09 vr 01-09-1402. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers 100 nieuwe Gelderse 

gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1402) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dictis venditoribus 

centum novos Gelre gulden quales jam ad bursam currunt vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 10 vr 01-09-1402. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers hetzelfde of de 

waarde, met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Item tantum vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 11 vr 01-09-1402. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers hetzelfde of de 

                         
4 Zie → BP 1182 p 967r 14 do 07-02-1404, Ghibo Lambrechts soen droeg zijn 

deel over. 
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waarde, met Kerstmis over twee jaar (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Item tantum vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1182 p 967r 12 vr 01-09-1402. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers hetzelfde of de 

waarde, met Kerstmis over drie jaar (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Item tantum vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra 3s 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 13 vr 01-09-1402. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers hetzelfde of de waarde 

met Kerstmis over vier jaar (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Item tantum vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra (dg: 3s 

annos p) quatuor annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 967r 14 do 07-02-1404. 

Ghibo Lambrechts soen droeg zijn deel in voornoemde 2 bunder erfgoed gnd 

moer5 over aan Johannes Vos zvw Willelmus Vos. 

 

Ghibo Lambrechts soen totam partem sibi competentem in dictis duobus 

bonariis hereditatis moer vocate legitime supportavit Johanni Vos filio 

quondam Willelmi Vos promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Heijme et Becker datum (dg: in) quinta post 

(dg: M) Aghate. 

 

1182 p.968v. 

 in die Egidii: vrijdag 01-09-1402. 

 dominica post Egidii: zondag 03-09-1402. 

 secunda post Egidii: maandag 04-09-1402. 

 

BP 1182 p 968v 01 vr 01-09-1402. 

De broers Rutgerus en Petrus, kvw Gerardus gnd Peters soen van Engelen, en 

Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts soen van Kessel ev Agnes dvw voornoemde 

Gerardus droegen over aan Arnoldus Schaden, tbv Jacobus Luwe van Empel, (1) 

½ morgen land, die aan Willelmus Claes soen behoorde, in 7 morgen land, 

gelegen in een kamp gnd die Hoernic Camp, welk kamp gelegen is in Empel, 

welke ½ morgen aan voornoemde Willelmus Claes soen was verkocht door 

Johannes bvw Theodericus gnd van Vlijmen, (2) ½ morgen land, ter plaatse 

gnd die Hoernic Camp, naast voornoemde wijlen Willelmus Claes soen en 

Theodericus gnd Luwe, aan voornoemde Willelmus Claes soen verkocht door 

Bruijstinus zvw Willelmus Metten soen van Hedel en zijn zoon Willelmus, (3) 

½ morgen land van wijlen voornoemde Willelmus Claes, ter plaatse gnd die 

Hoernic Camp, naast Jacobus Luwe, welke voornoemde erfgoederen wijlen 

voornoemde Gerardus Peters soen van Engelen gekocht had van Theodericus 

Kuijst ev Hilla, Brijeno gnd van Wijc ev Mechtildis, en Hessello zv 

Johannes Kuijst zv Johannes Zegers ev Yda, dvw voornoemde Willelmus Claes 

soen van Engelen. 

 

Rutgerus Petrus fratres liberi quondam Gerardi dicti Peters soen de 

Engelen et Goeswinus filius quondam Johannis Erenbrechts soen de Kessel 

maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Gerardi 

dimidium juger terre quod ad Willelmum Claes soen spectare consuevit in 

septem jugeribus terre que sita sunt in quodam campo dicto communiter die 

Hoernic Camp qui campus situs est in parochia de Empel venditum dicto 

                         
5 Zie ← BP 1182 p 967r 07 vr 01-09-1402, verkoop van 2 bunder moer in 

Moergestel. 
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Willelmo Claes soen a Johanne fratre Theoderici quondam dicti de Vlijmen 

atque dimidium juger terre situm in dicto loco die Hoernic Camp vocato 

contigue iuxta hereditatem dicti quondam Willelmi Claes soen et 

Theoderici dicti Luwe venditum dicto Willelmo Claes soen a Bruijstino 

filio quondam Willelmi Metten soen de Hedel et Willelmo eius filio necnon 

dimidium iuger terre dicti quondam Willelmi Claes situm in dicto loco die 

Hoernic Camp vocato iuxta hereditatem Jacobi Luwe #et# quas hereditates 

predictas dictus quondam Gerardus Peters soen de Engelen erga Theodericum 

Kuijst maritum et tutorem legitimum Hille sue uxoris Brijenonem dictum de 

Wijc maritum et tutorem legitimum Mechtildis sue uxoris {streep om de 

rest van de regel op te vullen} et Hessellonem filium Johannis Kuijst 

filii Johannis Zegers (dg: soen) maritum et tutorem legitimum Yde sue 

uxoris filiarum quondam dicti Willelmi Claes soen de Engelen emendo 

acquisiera-(dg: n)-t prout in litteris hereditarie supportaverunt (dg: 

Reijnero) #Arnoldo# Schaden ad opus Jacobi Luwe de Empel cum litteris et 

aliis et jure promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare 

et obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Gerardi 

Peters soen et quorumcumque heredum dicti quondam Gerardi deponere. 

Testes Emont et Hubertus datum in die Egidii. 

 

BP 1182 p 968v 02 vr 01-09-1402. 

Voornoemde broers Rutgerus en Petrus, kvw Gerardus gnd Peters soen van 

Engelen, en Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts soen van Kessel ev Agnes dvw 

voornoemde Gerardus droegen over aan Arnoldus Schaden, tbv voornoemde 

Jacobus Luwe van Empel, (1) de helft van 8 hont land, in Empel, in een kamp 

gnd die Hoernic Camp, tussen wijlen Willelmus gnd Claes soen van Engelen 

enerzijds en kvw Truda gnd Loden anderzijds, (2) de helft van 1 hont land, 

in voornoemd kamp gelegen, tussen Theodericus Luwe enerzijds en Bruijstinus 

Hillen soen anderzijds, welke beide helften aan wijlen voornoemde Willelmus 

Claes soen waren verkocht door Bertoldus Luwe van Empel, en welke helften 

wijlen voornoemde Gerardus Peters soen van Engelen gekocht had van 

Theodericus Kuijst ev Hilla, Brijeno van Wijc ev Mechtildis, en Hesselo zv 

Johannes Kuijst zvw Johannes Zeghers ev Yda, dvw voornoemde Willelmus Claes 

soen van Engelen. 

 

Dicti fratres et Goeswinus ut supra medietatem octo hont terre sitorum in 

parochia de Empel in quodam campo dicto communiter die Hoernic Camp inter 

hereditatem quondam Willelmi dicti Claes soen de Engelen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Trude dicte Loden ex alio atque medietatem 

unius hont terre siti in (dg: parochia) dicto campo inter hereditatem 

Theoderici Luwe ex uno et inter hereditatem Bruijstini Hillen soen ex 

alio venditas dicto quondam Willelmo Claes soen a Bertoldo Luwe de Empel 

et quas medietates dictorum octo hont et unius hont terre dictus quondam 

Gerardus Peters soen de Engelen erga Theodericum Kuijst maritum et 

tutorem legitimum Hille sue uxoris Brijenonem de Wijc maritum et tutorem 

legitimum Mechtildis sue uxoris et Hesselonem filium Johannis Kuijst 

filii quondam Johannis (dg: Zegers) Zeghers maritum et tutorem legitimum 

Yde sue uxoris filiarum dicti quondam Willelmi Claes soen de Engelen 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt (dg: 

dicto Reijnero) #Arnoldo# Schaden ad opus dicti Jacobi Luwe cum litteris 

et aliis et jure promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Gerardi Peters soen et quorumcumque heredum eiusdem quondam Gerardi 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 968v 03 vr 01-09-1402. 

Hr Adam van Mierde priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Walterus Scoerwegge, Arnoldus zvw 

Johannes gnd sLoren soen alias gnd Adelissen soen en Henricus van der Aa 

zvw Johannes gnd Middelrode en door Henricus Weijhaze alias gnd Steenken 
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met zijn goederen. 

 

Dominus Adam de Mierde presbiter omnes venditiones alienationes et 

obligationes factas per Walterum Scoerwegge Arnoldum filium quondam 

Johannis dicti sLoren soen alias dicti Adelissen soen atque per Henricum 

van der Aa filium quondam (dg: Henrici dicti) Johannis dicti Middelrode 

seu per eorum alterum et per Henricum Weijhaze alias dictum Steenken cum 

suis bonis calumpniavit. Testes Emont et Gheel datum supra. 

 

BP 1182 p 968v 04 zo 03-09-1402. 

Arnoldus Houtappel Ghijsbrechts soen droeg over aan Arnoldus Stamellart van 

Uden 1 zesterzaad land uit het land van wijlen Johannes gnd Maes soen van 

Carrikoven, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, tussen wijlen 

voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide 

einden strekkend aan wijlen voornoemde Johannes, en de windmolen op dit 

zesterzaad, welk zesterzaad en windmolen wijlen voornoemde Arnoldus 

Houtappel, na schepenvonnis van Oisterwijk, gerechtelijk gekocht had van 

Walterus zvw voornoemde Johannes Maes soen. 

 

Arnoldus Houtappel Ghijsbrechts soen unam sextariatam terre de terra 

quondam Johannis dicti Maes soen de (dg: K) Carrikoven sitam in parochia 

de Oesterwijc in loco dicto Carrikoven inter hereditatem dicti quondam 

Johannis ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum utroque 

fine ad hereditatem dicti quondam Johannis atque molendinum venti 

consistens supra sextariatam terre predictam quas sextariatam terre et 

molendinum venti dictus quondam Arnoldus Houtappel erga Walterum filium 

dicti quondam Johannis Maes soen per judicem mediante sententia 

scabinorum in Oesterwijc emendo acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo (dg: Sta p de) Stamellart de Uden promittens super 

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

Best datum dominica post (dg: d) Egidii. 

 

BP 1182 p 968v 05 zo 03-09-1402. 

Voornoemde Arnoldus Stamellart, Johannes van Best en Willelmus van Volkel 

beloofden aan voornoemde Arnoldus Houtappel en Johannes van den Eijnde van 

Oesterwijc 415 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1402) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Stamellart Johannes de Best et Willelmus de Volkel 

promiserunt indivisi super omnia dicto Arnoldo Houtappel et Johanni van 

den Eijnde de Oesterwijc (dg: quadringentos et X) seu eorum alteri (dg: 

centum) quadringentos et XV novos Gelre gulden vel valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 968v 06 zo 03-09-1402. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes Vere et 

Sta predictus datum supra. 

 

BP 1182 p 968v 07 ma 04-09-1402. 

Johannes van Best en mr Johannes van Best beloofden aan Sijmon van Vario, 

tbv Anthonius etc, 50 Engelse nobel met Kerstmis (ma 25-12-1402; 

26+31+31+25=113 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Best et magister Johannes de Best promiserunt indivisi super 

omnia (dg: Andree) Sijmoni de Vario ad opus Anthonii etc L Engels nobel 

ad nativitatis Domini persolvendos sub pena unius. Testes Sta et Best 

predictus datum secunda post Egidii. 
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BP 1182 p 968v 08 do 07-09-1402. 

Heijlwigis dvw Matheus gnd Rutten soen van Woensel gaf uit aan Johannes en 

Matheus, kvw Willelmus van Evershoet, en Walterus nzvw hr Matheus van den 

Broecke priester, (1) de helft in erfgoederen van wijlen haar voornoemde 

vader Matheus, in Woensel, ter plaatse gnd Asche, ter plaatse gnd die 

Brake, (2) 1/3 deel in een beemd, gnd den Hoghen Sluse Beemde, van wijlen 

haar voornoemde vader Matheus, in Tongeren, boven of voorbij, wat genoemd 

wordt {niets ingevuld}, de sluis van de watermolen gnd te Scijmmelen, met 

een eind naast erfgoed van de jonker van Craendonc, zoals deze helft en 1/3 

deel {p.969} aan voornoemde Heijlwigis gekomen waren na erfdeling tussen 

haar en haar medeërfgenamen; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 

thans voor een n-erfpacht van 24 lopen rogge, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Heijlwigis filia quondam Matheus! dicti Rutten soen de Woensel cum tutore 

medietatem ad se !in (dg: terris arabilibus) #hereditatibus# dicti 

quondam Mathei sitis in parochia de Woensel ad locum dictum Asche in loco 

dicto die Brake atque (dg: terciam) terciam partem ad se spectantem in 

quodam prato dicto den Hoghen Sluse Beemde (dg: sito) dicti quondam 

Mathei sito in parochia de Tongeren superius (dg: et) #seu# ultra (dg: 

sex) quod exponetur !slusam molendini aquatili! dicti te Scijmmelen juxta 

hereditatem domicelli de Craendonc cum uno fine prout huiusmodi (dg: 

here) !huiusmodi medietas dictarum hereditatum et dicta tercia pars 

 

1182 p.969r. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1402. 

 secunda post Egidii: maandag 04-09-1402. 

 tercia post Egidii: dinsdag 05-09-1402. 

 

BP 1182 p 969r 01 do 07-09-1402. 

dicti prati ibidem site sunt et dicte Heijlwigi mediante hereditaria (dg: 

p) divisione prius habita inter eandem Heijlwigem et (dg: suam) suos in 

hoc coheredes cesserunt in partem ut dicebat (dg: here) dedit ad 

hereditarium pactum Johanni Matheo liberis quondam Willelmi de Evershoet 

et Waltero filio naturali domini quondam !domini Mathei van den Broecke 

#presbitri# ab eidem! hereditarie possidendas pro censu domini fundi 

exinde solvendo dando etc et pro (dg: vitali pe) hereditaria paccione 

XXIIII lopinorum siliginis mensure de Eijndoven danda sibi ab alio 

purificationis et supra hereditates suprascriptas tradenda ex premissis 

promittens cum tutore super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Ghemert et Gheel datum 

in profesto nativitatis Marie. {In margine sinistra begint hier een 

verticale haal die doorloopt langs 02}. 

 

BP 1182 p 969r 02 do 07-09-1402. 

Vervolgens beloofde voornoemde Heijlwigis dat voornoemde pacht na haar 

overlijden zal teruggaan naar voornoemde Johannes, Matheus en Walterus. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constituta coram nobis dicta 

Heijlwigis cum tutore promisit super habita et habenda quod dicta paccio 

non petetur nec monebitur post decessum Heijlwigis predicte et quod dicta 

paccio post eiusdem Heijlwigis decessum devolvetur ad (dg: h) Johannem 

Matheum fratres et Walterum predicto!. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 969r 03 ma 04-09-1402. 

Johannes van der Molen gewantsnijder en zijn vrouw Bertha dvw Gerardus 

Ketelaer van Tiel verkochten aan Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus 

Heerkini een b-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 gnd van Muden 
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anderzijds, welke cijns Katherina wv voornoemde Gerardus Ketelaer gekocht 

had van Aleijdis wv Johannes gnd Noden en haar dochter Katherina, welke 

cijns nu geheel aan voornoemde Johannes van der Molen en zijn vrouw Bertha 

behoort. 

 

(dg: M) Johannes van der Molen (dg: sa) pannicida maritus (dg: et tutor) 

legitimus Berthe sue uxoris filie quondam (dg: Katherine sue uxoris f) 

Gerardi Ketelaer de Tiel #et dicta Bertha cum eodem tamquam cum tutore# 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis de et ex domo et area 

quondam Johannis Noden sita in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem Gerardi de Engelen ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti 

de Muden ex alio quem censum Katherina relicta (dg: q) dicti quondam 

Gerardi Ketelaer erga Aleijdem relictam quondam Johannis dicti Noden et 

Katherinam eius filiam emendo acquisierat prout in litteris et quem 

censum dicti Johannis! van der Molen et Bertha #eius uxor# (dg: ?e) nunc 

ad se integraliter spectare dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo 

Heerken (dg: fi) juniori filio quondam (dg: Gerardi) Godefridi Heerkini 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: dicti) dicti 

Johannes van der Molen et dicta Bertha cum eodem tamquam cum tutore 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte eorum et dicte (dg: l) quondam Katherine et 

quorumcumque heredum dictorum quondam Gerardi (dg: Kath et) Ketelaer et 

Katherine sue uxoris deponere. Testes Hubertus et Gheel datum secunda 

post Egidii. 

 

BP 1182 p 969r 04 ma 04-09-1402. 

Walterus Delijen soen maakte, mede namens zijn vrouw Elizabeth dvw Adam 

Sceijdemakers, bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Mechtildis wv Steeskinus van Brakel zvw Theodericus 

van Brakel en Nijcholaus, zv voornoemde Mechtildis en wijlen Steeskinus, 

met hun goederen. 

 

Walterus Delijen soen nomine sui et nomine Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Ade Sceijdemakers omnes venditiones alienationes et obligationes 

factas per Mechtildem relictam quondam Steeskini de Brakel filii quondam 

Theoderici de Brakel et per Nijcholaum filium dictorum Mechtildis et 

quondam Steeskini cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 969r 05 di 05-09-1402. 

Theodericus, Rodolphus Roef, Ludovicus gnd Lodeken en Elizabeth, kv 

Ludovicus zvw Theodericus van den Broec van Lijeshout, verkochten aan 

Arnoldus Groetart zvw Lambertus van Engelant (1) een huis, erf en tuin, in 

Lieshout, ter plaatse gnd den Gheen Haer, tussen erfg vw Katherina gnd 

Engelen dochter enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, (2) een stuk 

land, in de dingbank van Aarle, ter plaatse gnd die Haer, tussen Walterus 

van den Eijnde enerzijds en erfg vw Hubertus Mersmans anderzijds, (3) een 

stuk land, in Lieshout, tussen wijlen Theodericus van Duijnhoven, nu 

behorend aan Willelmus zvw Rutgerus van Erpe, enerzijds en Nijcholaus 

Scheenkens anderzijds, (4) een stuk land, in Lieshout, tussen Arnoldus 

Belijen soen enerzijds en Jutta Belijen dochter anderzijds, (5) een stuk 

land, in Lieshout, ter plaatse gnd aen die Rijt, tussen Aleijdis van 

Wolfsvinckel enerzijds en erfg vw Theodericus van der Kijndhuijs 

anderzijds, (6) een stuk land, in de dingbank van Arle, ter plaatse gnd in 

die Nuwe Hoeve, tussen Willelmus Heijnmans soen enerzijds en erfg vw 

Hubertus Mersmans anderzijds, belast met cijnzen en pachten. 

 

Theodericus Rodolphus Roef et Ludovicus dictus Lodeken (dg: fratres) et 

Elizabeth eorum soror liberi (dg: quondam) Ludovici filii quondam 

Theoderici van den Broec de Lijeshout cum tutore #(dg: hereditarie 
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vendiderunt Arnoldo Grotart filio quondam Lamberti de Engelant 

hereditarium censum)# domum aream et ortum (dg: ac hereditatem) sitos in 

parochia de Lijeshout ad locum dictum den Gheen Haer inter (dg: 

hereditatem h Willelmi Heijnmans soen ex uno et inter) hereditatem 

heredum quondam Katherine dicte Engelen dochter ex uno et inter communem 

(dg: aggerem dictum) plateam ibidem ex alio item peciam terre sitam in 

jurisdictione dicta dingbanc van Arle ad locum dictum die Haer inter 

hereditatem Walteri van den Eijnde ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Huberti Mersmans ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia de Lijeshout inter hereditatem (dg: heredum) quondam Theoderici 

de Duijnhoven nunc ad Willelmum filium (dg: Rutger) quondam Rutgeri de 

Erpe spectantem ex uno et inter hereditatem Nijcholai Scheenkens ex alio 

item peciam terre sitam in jamdicta parochia inter hereditatem Arnoldi 

Belijen soen ex uno et inter hereditatem Jutte Belijen dochter ex alio 

atque peciam terre sitam in dicta parochia de Lijeshout ad locum dictum 

aen die Rijt inter hereditatem Aleijdis de Wolfsvinckel ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Theoderici van der Kijndhuijs ex alio (dg: 

prout ibidem site sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo 

Grotart filio quondam Lamberti de Engelant promittentes cum tutore 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere) 

necnon peciam terre sitam in jurisdictione de Arle predicta ad locum 

dictum in die Nuwe Hoeve inter hereditatem Willelmi Heijnmans soen ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Huberti Mersmans ex alio prout 

ibidem site sunt hereditarie vendiderunt Arnoldo Groetart filio quondam 

Lamberti de Engelant promittentes indivisi cum tutore super habita et 

habenda warandiam  et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus annuatim exinde de jure solvendis. Testes Vere et Ghele datum 

3a post Egidii (dg: et tradetur #littera Johanni de Vaerlaer#). 

 

1182 p.970v. 

 tercia post Egidii: dinsdag 05-09-1402. 

 quarta post Egidii: woensdag 06-09-1402. 

 

BP 1182 p 970v 01 di 05-09-1402. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan zijn broer 

Gheerlacus Rover zvw voornoemde hr Emondus Rover ridder alle goederen van 

Henricus Weijer, die hij heeft of zal verkrijgen, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Arnoldus Rover Boest. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis omnia bona 

Henrici Weijer ab eodem Henrico habita et imposterum ab eo habenda et 

acquirenda vendita sibi per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco ab Arnoldo Rover Boest prout in litteris hereditarie supportavit 

Gheerlaco #Rover# suo fratri filio dicti quondam domini Emondi Rover 

militis cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et Ghele datum 3a post 

Egidii. 

 

BP 1182 p 970v 02 wo 06-09-1402. 

Johannes van Derentheren zvw Johannes van Derentheren verkocht aan Johannes 

van de Kelder een b-erfcijns van 13 pond minus 27 penningen geld, uit een 

b-erfcijns van 116 pond voornoemd geld, welke cijns van 116 pond voornoemd 

geld hr Leonius van Erp perpetuus vicarius van de kerk van Oss, Egidius gnd 

van Ghele en Henricus van Houthem beloofd hadden aan hr Johannes van 

Wijfliet heer van Blaersvelt ridder, een helft te betalen met Sint-Jan-

Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een zekere windmolen in 

Berlicum, tussen de villa van Schijndel en de plaats gnd Middelrode, het 

ambt en het maalrecht ervan en de olieslag van de naburen van de villae van 

Schijndel en Berlicum, en “van den bedwange” van de naburen van voornoemde 

villae, welke cijns van 13 pond minus 27 penningen aan eerstgenoemde 

Johannes van Derentheren gekomen was na overlijden van zijn ouders, en 
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welke cijns nu geheel aan hem behoort. 

 

Johannes de Derentheren filius quondam Johannis de Derentheren 

hereditarium censum tredecim librarum (dg: monete) minus XXVII denariis 

monete de hereditario censu centum et sedecim librarum dicte monete quem 

censum centum et sedecim librarum dicte monete dominus Leonius de Erp 

perpetuus vicarius ecclesie de Os Egidius dictus de Ghele et Henricus de 

Houthem promiserant indivisi super omnia se daturos et soluturos domino 

Johanni de Wijfliet domino de Blaersvelt militi hereditarie mediatim 

nativitatis Johannis baptiste et mediatim Domini de quodam molendino 

venti sito in parochia de Berlikem inter villam de Scijnle et inter locum 

dictum Middelrode ac de officio et jure molitionis eiusdem necnon de 

epressione olei theutonice dicta den olijslach vicinorum villarum de 

Scijnle et de Berlikem predictarum atque de coactione theutonice dicta 

van den bedwange vicinorum villarum predictarum prout in litteris et quem 

censum tredecim librarum minus XXVII denariis dicte monete primodictus 

Johannes de Derentheren sibi de morte suorum quondam parentum jure 

successionis hereditarie advolutum esse et nunc integraliter ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni de Penu supportavit cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda warandiam et 

questionem proximitatis atque omnem obligationem (dg: deponere) de 

primodicto censu tredecim librarum minus XXVII denariis deponere et 

sufficientem facere. Testes Vere et Stamelart datum quarta post Egidii. 

 

BP 1182 p 970v 03 wo 06-09-1402. 

Petrus die Joede Peters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus die (dg: Jod) Joede Peters soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 970v 04 wo 06-09-1402. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “hr Leonius van Erp 

perpetuus vicarius etc” en “destijds had etc” en voornoemde Johannes van de 

Kelder beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan eerstgenoemde 

Johannes van Derentheren. Johannes van de Kelder kreeg voornoemde brieven. 

 

Nota. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum prima incipit dominus Leonius 

de Erp perpetuus vicarius etc et altera notum sit universis presentia 

visuris etc et dictus Johannes de Penu promisit super omnia tradere 

primodicto Johanni de Derentheren ut in forma etc. Testes datum supra. Et 

Johannes de Penu obtinuit dictas litteras. 

 

BP 1182 p 970v 05 wo 06-09-1402. 

Johannes zv Wolphardus, Henricus zvw Hermannus Scuwinc ev Katherina dvw 

Johannes Wonder, Hilla dvw Theodericus zvw Franco van Orthen voor zich en 

voor Metta dvw Mathias van Baerle ?en namens Nijcholaus van Baerle, en 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout maakten een erfdeling van 7 bunder land van 

wijlen Rodolphus Zorghen, in het gebied van Herlaer, ter plaatse gnd 

Langwinckel, tussen wijlen hr Johannes Rover ridder enerzijds en wijlen 

Henricus van de Dijk en wijlen zijn broers anderzijds, met een eind 

strekkend aan wijlen hr Theodericus van Huerne heer van Perwijs, 

Cranenborch en Herlaer. Een zeker voorste kampje uit voornoemde 7 bunder 

land, welk voorste kampje {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius Wolphardi (dg: Hilla) Henricus filius quondam Hermanni 

Scuwinc maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Johannis Wonder Hilla filia quondam Theoderici filii quondam Franconis de 

Orthen #pro se et pro Metta filia quondam Mathie de Baerle + {met in elk 

kwadrant een punt; verwijst wat naar boven het contract staat:} nomine et 

ex parte sui et Nijcholai de Baerle# et Elizabeth relicta quondam Arnoldi 



Bosch’ Protocol jaar 1402 06. 

 

52 

Berwout cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de (dg: quodam campo) #septem bonariis terre# quondam Rodolphi 

Zorghen sitis in territorio de Herlaer ad locum dictum Langwinckel inter 

hereditatem domini quondam Johannis Rover militis ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici de Aggere et suorum quondam fratrum ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem domini quondam Theoderici de 

Huerne domini de Pereweijs de Cranenborch et de Herlaer ut dicebant 

mediante qua divisione quidam anterior campulus de predictis septem 

bonariis terre qui anterior campulus (dg: situs est) {in margine sinistra 

een verticale haal}. 

 

1182 p.971r. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1402. 

 

BP 1182 p 971r 01 do 07-09-1402. 

Godefridus zvw Ghisbertus van Peelt verkocht aan Walterus zvw Laurencius 

van Baest 1 bunder beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Wippenhout, tussen 

Walterus zvw Laurencius van Baest enerzijds en Henricus van der Cameren 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd die Langdonc en met het 

andere eind aan de gemeint aldaar, belast met een cijns van 40 schelling 

geld aan de heer van Helmond. 

 

Godefridus filius quondam Ghisberti de Peelt unum bonarium prati situm in 

parochia de Oirscot ad locum dictum Wippenhout inter hereditatem Walteri 

filii quondam Laurencii de Baest ex uno et inter hereditatem Henrici van 

der Cameren ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem dictam die 

Langdonc et cum reliquo fine ad communitatem (dg: de) ibidem (dg: prout 

ibidem situm) ut dicebat hereditarie vendidit dicto Waltero filio quondam 

Laurencii de Baest promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu quadraginta solidorum monete domino de 

Helmont annuatim exinde de jure solvendo ut dicebat. Testes Ghemert et 

Gheel datum in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 971r 02 do 07-09-1402. 

Petrus zvw Godefridus van der Woert en Danijel Jans soen van Empel 

beloofden aan Albertus Buc van Lijt 96 nieuwe Gelderse gulden, vandaag 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, een helft et betalen 

met Kerstmis (ma 25-12-1402) en de andere helft met Sint-Jan-Baptist 

aanstaande (zo 24-06-1403). 

 

Petrus filius quondam Godefridi van der Woert et Danijel Jans soen de 

Empel promiserunt indivisi super omnia Alberto Buc de Lijt nonaginta sex 

novos aureos florenos monete Gelrie scilicet quorum quilibet in data 

presentium valet XXXVI gemeijn placken boni auri et iusti ponderis seu 

valorem mediatim Domini et mediatim nativitatis Johannis baptiste proxime 

futurum persolvendos. Testes Vere et Gheel datum supra. 

 

BP 1182 p 971r 03 do 07-09-1402. 

Willelmus zvw Willelmus Posteel droeg over aan Willelmus Hels en Herbertus 

Hels, executores testamenti van wijlen Gerardus Broc, tbv Petrus Broc zvw 

Johannes die Writer, een b-erfcijns van 3½ oude groot oud geld etc en een 

b-erfpacht van 1 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 

mud 4 lopen rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht van 2 mud 4 lopen 

Theodericus Loekart en Gerardus zv Gerardus van Berkel van Vucht beloofd 

hadden met Lichtmis te leveren aan Ghevardus van Achel en na zijn 

overlijden aan Henricus zv vooroemde Ghevardus, gaande uit een huis, tuin, 

schuur, schaapskooi en aangelegen stuk land, in Vught Sint-Lambertus, 

tussen de gemeint enerzijds en erfgoed behorend aan het gasthuis van Den 

Bosch anderzijds, welke cijns van 3½ groot en pacht van 1 mud 4 lopen rogge 

voornoemde Willelmus zvw Willelmus Posteel gekocht had van voornoemde 

Henricus zvw Ghevardus van Achel. Zou voornoemde Petrus overlijden zonder 
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wettig nageslacht dan gaat het voornoemde naar de naaste erfg vw voornoemde 

Gerardus, volgens inhoud van zijn testament. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Posteel hereditarium censum trium et 

dimidii grossorum antiquorum vel alterius pagamenti etc et hereditariam 

(dg: cens) paccionem unius modii et quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Busco de hereditaria paccione !de hereditaria paccione duorum modiorum 

et quatuor lopinorum siliginis #dicte mensure# quos censum et paccionem 

duorum (dg: et dimidii m) modiorum et quatuor lopinorum siliginis 

Theodericus Loekart et Gerardus filius Gerardi de Berkel de Vucht 

promiserant indivisi se daturos et soluturos Ghevardo de Achel ad eius 

vitam et post eius vitam Henrico filio dicti Ghevardi hereditarie 

purificationis ex domo orto horreo ovuli et pecia terre ipsis adiacente 

sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht inter communitatem ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad hospitale de Busco ex alio quos censum 

#trium et dimidii grossorum# et paccionem unius modii et quatuor 

lopinorum siliginis dictus Willelmus filius quondam Willelmi Posteel erga 

predictum Henricum filium quondam Ghevardi de Achel emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Petro Brocke) Willelmo 

Hels et Herberto Hels executoribus (dg: tes) testamenti quondam Gerardi 

Broc ad opus Petri Broc filii quondam Johannis die Writer cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione si dictus 

Petrus decesserit absque prole legitima quod tunc (dg: de) premissa 

devolvantur ad proximores heredes dicti quondam Gerardi juxta tenorem 

testamenti eiusdem. Testes Ghemert et Gheel datum in profesto nativitatis 

Marie. 

 

BP 1182 p 971r 04 do 07-09-1402. 

Een vidimus maken van 3 brieven beginnend met “Theodericus gnd Loekart”, 

“Ghevardus gnd van Achel” en “Henricus zv Ghevardus” en voornoemde Petrus 

Broc beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Willelmus zvw 

Willelmus Posteel. 

 

Et fiet vidimus de (dg: et littera et duabus) #tribus# litteris et (dg: 

dictus Petrus Broc promisit super omnia tradere dicto) quarum una incipit 

Theodericus dictus Loekart et altera Ghevardus dictus de Achel #et 3a 

Henricus filius Ghevardi# et dictus Petrus Broc promisit super omnia 

tradere Willelmo filio quondam Willelmi Posteel ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 971r 05 do 07-09-1402. 

Willelmus zvw Willelmus Posteel verkocht aan voornoemde Willelmus Hels en 

Herbertus Hels, executores testamenti van wijlen Gerardus Broc, tbv 

voornoemde Petrus Broc zvw Johannes die Writer, een n-erfpacht van 2 mud 

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

helft van het oude stenen huis en erf van wijlen Ghisbertus Lijsscap de 

jongere, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen het nieuwe stenen huis 

dat staat in een ledig erfgoed van wijlen voornoemde Ghisbertus enerzijds 

en erfgoed van Conrardus van den Nuwenhuze anderzijds, te weten uit de 

helft richting voornoemd nieuwe stenen huis, deze helft reeds belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 26 schelling geld en een b-erfcijns van 

1½ oude schild. Er wordt verwezen naar voorwaarden, kennelijk: zou 

voornoemde Petrus overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat het 

voornoemde naar de naaste erfg vw voornoemde Gerardus, volgens inhoud van 

zijn testament 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Posteel hereditarie vendidit dictis 

Willelmo et Herberto ut supra ad opus dicti Petri Broc hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate (dg: dom) 
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ad ipsum spectante (dg: domus et) antique domus #lapidee# et aree (dg: 

site) quondam Ghisberti Lijsscap junioris site in Busco ad vicum 

Orthensem inter novam domum lapideam consistentem in vacua hereditate 

dicti quondam Ghisberti ex uno et inter hereditatem Conrardi van den 

Nuwenhuze ex alio videlicet ex illa medietate que sita est versus novam 

domum lapideam predictam et ex attinentiis eiusdem medietatis singulis et 

universis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu XXVI solidorum monete et hereditario censu unius et dimidii aude 

scilt ex dicta medietate prius solvendis et sufficientem facere additis 

conditionibus sequentibus. !Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 971r 06 do 07-09-1402. 

Henricus van Helvort verwer verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt geheel 

het voorgaande. 

 

Henricus de Helvort tinctor prebuit et reportavit (dg: testes) totum 

precedens. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 971r 07 do 07-09-1402. 

Henricus Matheus verhuurde aan Johannes zvw Johannes Lodewijchs soen van 

Lijt (1) 13 hont land van wijlen Gerardus Nollen, in Lith, ter plaatse gnd 

des Abds Hoeve, tussen Johannes van Beest enerzijds en Albertus Buc van 

Lijt anderzijds, (2) 5 hont land van wijlen voornoemde Gerardus, in Lith, 

ter plaatse gnd die Gheerden, naast Theodericus Reijmbouts soen, (3) ½ 

morgen land van wijlen voornoemde Gerardus, in Lith, ter plaatse gnd die 

Hoenpoelse Hoeve, {p.972} voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (vr 11-11-1401), per jaar voor 9½ nieuwe Gelderse gulden 

zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, met Pasen te betalen, voor het 

eerst met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403), belast met grondcijnzen, 

dijken, waterlaten, sloten en sluizen, die voor rekening van de huurder 

zullen zijn.  

 

Henricus Matheus XIII hont terre #quondam Gerardi Nollen# sita in 

parochia de Lijt in loco dicto des Abds Hoeve inter hereditatem Johannis 

de Beest ex uno et inter hereditatem Alberti Buc de Lijt ex alio atque 

quinque hont terre #dicti quondam Gerardi# sita in dicta parochia in loco 

dicto die Gheerden (dg: jux) juxta hereditatem Theoderici Reijmbouts soen 

atque dimidium juger terre dicti quondam Gerardi situm in dicta parochia 

in loco dicto die Hoenpoelsche Hoeve in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt ut dicebat locavit recto locationis modo Johanni 

 

1182 p.972v. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1402. 

 

BP 1182 p 972v 01 do 07-09-1402. 

filio quondam Johannis Lodewijchs soen de Lijt ab eodem ad spacium sex 

annorum festum beati Martini proxime preteritum sine medio sequentium 

possidendas anno quolibet dictorum sex annorum pro novem et dimidio novis 

Gelre gulden (dg: videlicet) quales jam ad bursam currunt vel valorem 

dandis sibi ab alio quolibet dictorum sex annorum pasche et pro primo 

termino pasche proxime futuro promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis 

et aggeribus aqueductibus fossatis et slusis ad premissa spectantibus et 

alter super omnia repromisit et quod ipse dictos census aggeres 

aqueductus fossatas! et slusas dicto spacio pendente taliter solvet et 

conservabit ab omni opere antiquo quod ad et supra hereditates predictas 

dampna exinde non eveniant. Testes Ghemert et Gheel datum in profesto 

nativitatis Marie. 
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BP 1182 p 972v 02 do 07-09-1402. 

Heijmericus zvw Lambertus van Brakel van Lijttoijen en Henricus van Beke 

zvw Constantius gnd Stans van Berchen beloofden aan Johannes die Hoessche 

zvw Johannes die Hoessche van Lijttoijen 17¼ Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (ma 01-10-

1403) te betalen. 

 

Heijmericus filius quondam Lamberti de Brakel de Lijttoijen et Henricus 

de Beke filius quondam Constantii dicti Stans de Berchen promiserunt 

indivisi super omnia Johanni die Hoessche filio quondam Johannis die 

Hoessche de Lijttoijen XVII Hollans gulden monete comitis Willelmi et 

quartam partem unius Hollant gulden vel valorem a Remigii proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 972v 03 do 07-09-1402. 

Voornoemde Johannes die Hoessche zvw Johannes die Hoessche van Lijttoijen 

machtigde Johannes van Hoessche zvw Arnoldus zijn renten, cijnzen, pachten 

en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Johannes die Hoessche filius quondam Johannis die Hoessche de 

Lijttoijen dedit Johanni de Hoessche filio quondam Arnoldi potestatem 

monendi suos redditus census et pacciones et credita que sibi debentur et 

debebuntur a personis quibuscumque et bona regendi usque ad revocationem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 972v 04 do 07-09-1402. 

Henricus zvw Willelmus die Hoel droeg over aan Petrus zvw Udo die Veer van 

Enghelen een kamp, gnd die Gansweijde, in de dingbank van Meerwijk, ter 

plaatse gnd Cleijnwort, tussen Johannes Luwe enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Johannes Welle en met het 

andere eind aan Johannes Rogge, welk kamp aan voornoemde Henricus zvw 

Willelmus die Hoel was verkocht door Margareta dvw voornoemde Johannes 

Welle wv Johannes Roest. 

 

Henricus filius quondam Willelmi die Hoel quendam campum dictum die 

Gansweijde situm in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum Cleijnwort 

inter hereditatem Johannis Luwe ex uno et inter communem stegam ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Johannis Welle et cum 

reliquo fine ad hereditatem Johannis Rogge prout dictus campus ibidem 

situs est venditum dicto Henrico filio quondam Willelmi die Hoel a 

Margareta filia quondam Johannis Welle predicti relicta quondam Johannis 

Roest prout in litteris hereditarie supportavit Petro filio quondam (dg: 

Johannis) Udonis die Veer de Enghelen cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 972v 05 do 07-09-1402. 

Waltherus zv Walterus van den Rullen ?droeg over aan Theodericus van den 

Bogarde van Vechel een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, met 

Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Veghel, 

ter plaatse gnd Hamfelt, tussen een gemene weg enerzijds en Waltherus zv 

Petrus van den Hezellaer anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Vlaslant, 

in Veghel, ter plaatse gnd ind Mutsaet, tussen Petrus van Langvelt 

enerzijds en Gheerlacus Cnode anderzijds, welke erfpacht aan eerstgenoemde 

Walterus was verkocht door Walterus bv Petrus van den Hezellaer. 

 

Waltherus filius Walteri van den Rullen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et 

in Vechel tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Vechel ad locum 

dictum communiter Hamfelt inter !inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Waltheri filii Petri van den Hezellaer ex alio atque ex 
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quadam pecia terre dicta communiter dat Vlaslant sita in dicta parochia 

in loco dicto communiter ind Mutsaet inter hereditatem Petri de Langvelt 

ex uno et inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex alio venditam primodicto 

Waltero a Waltero fratre Petri van den Hezellaer prout in litteris 
!Theoderico van den Bogarde de Vechel cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1182 p 972v 06 do 07-09-1402. 

Arnoldus Groetart droeg over aan Conrardus zvw Gerardus die Heirde een huis 

en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Albertus van den Grave enerzijds en erfgoed van Johannes van Weert 

timmerman anderzijds, aan hem overgedragen door Johannes van Helmont zvw 

Johannes van Helmont snijder. Jordanus zv voornoemde Arnoldus Grotart deed 

afstand. 

 

Arnoldus Groetart domum et arream sitam in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Alberti van den Grave ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Weert carpentarii ex alio supportatam sibi a 

Johanne de Helmont filio quondam Johannis de Helmont sartoris prout in 

litteris hereditarie supportavit Conrardo filio quondam Gerardi die 

Heirde cum litteris et jure promittens super omnia ratam !et obligationem 

ex parte sui deponere. Quo facto Jordanus filius dicti Arnoldi Grotart 

super premissis et jure ad opus dicti Conrardi hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 972v 07 do 07-09-1402. 

Voornoemde Arnoldus Grotart droeg over aan voornoemde Conrardus zvw 

Gerardus die Heirde een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Albertus van den Grave enerzijds en erfgoed van Johannes van Wert 

timmerman anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Laurencius 

Jacobs soen. Voornoemde Jordanus zv voornoemde Arnoldus Grotart deed 

afstand. 

 

Dictus Arnoldus Grotart hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et orto sitis in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Alberti van den Grave 

ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: die) #de# Wert carpentarii ex 

alio venditum sibi a Laurencio Jacobs soen prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Conrardo promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dictus Jordanus super 

premissis et jure ad opus dicti Conrardi hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 972v 08 do 07-09-1402. 

Johannes zvw Gerardus Rijcauts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt 

al het voorgaande. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Johannes filius quondam Gerardi Rijcauts soen prebuit et reportavit (dg: 

testes da) totum precedens. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 972v 09 do 07-09-1402. 

Voornoemde Conrardus beloofde aan voornoemde Jordanus 11 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan (zo 24-06-1403) te betalen. 
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Dictus Conrardus promisit super omnia dicto Jordano XI novos Gelre gulden 

vel valorem ad nativitatis Johannis persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.973r. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1402. 

 

BP 1182 p 973r 01 do 07-09-1402. 

Jan Willem Heijnkens soen heeft zich voor schepenen bereid getoond alzulke 

voorwaarden te ontvangen die heer Jan die persoon van Erp en zijn 

natuurlijke kinderen hem zeiden te doen, naar inhoud van de uitspraak die 

Jacob van Dijeperbeke en Jan Sluijter Vrancken soen tussen eerstgenoemde 

Jan enerzijds en voorschreven heer Jan en zijn natuurlijke kinderen 

anderzijds gedaan hebben, van erfenissen van wijlen wilner Arnt van der 

Bolst, gelegen in de parochie van Erp, in zoverre zij willen dat hij die 

nakomt volgens inhoud van de uitspraak. 

 

Solvit III placken. Non scribatur. 

Jan Willem Heijnkens soen heeft getoent voir scepenen dat hi bereet is te 

ontfaen alsulken voirwerden (dg: alsulken) als hem her Jan die persoen 

van Erpe ende sijn natuerlic kijnder den voirs Jan doin sedden na inhaut 

des seggens dat Jacob van Dijeperbeke ende (dg: S) Jan Sluijter Vrancken 

soen tusschen den ijerstgenoemden Jan aen die een side ende die voirs her 

Jan ende sijn natuerlic kijnder aen dander side geseecht hebben als van 

erfenissen wilner Arnts van der Bolst gelegen in de prochie van Erpe ut 

dicebat also verre als si hem die doin willen na inhaut des seggens. 

Testes Ghemert et Gheel datum in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 973r 02 do 07-09-1402. 

Jacobus van Kijgloo ev Katherina dvw Godefridus van Langvelt droeg over aan 

Willelmus van Volkel het deel, dat aan voornoemde Jacobus en zijn vrouw 

behoort, in 2 huizen met ondergrond, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Henricus van Lijt enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Dordrecht en kvw Gerardus Hennen soen en erfgoed 

van Gerardus van Derenborch anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

Windmolenberg tot aan erfgoed van wijlen Matheus Becker en Arnoldus 

Snoecke. 

 

Jacobus de Kijgloo (dg: totam partem et omne jus sibi et) maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Godefridi de Langvelt 

totam partem et omne jus sibi et dicte sue uxori competentes in duabus 

domibus cum suis fundis sitis in Busco ad locum dictum Wijntmolenberch 

inter hereditatem Henrici quondam de Lijt ex uno et inter hereditates 

Johannis de Dordrecht ?et (verbeterd uit: Jo) liberorum quondam Gerardi 

Hennen soen et (dg: Gerar) hereditatem Gerardi de Derenborch ex alio 

tendentibus a dicto loco Wijntmolenberch vocato ad hereditatem quondam 

Mathei Becker et (dg: m) Arnoldi Snoecke ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo de Volkel promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 973r 03 do 07-09-1402. 

(dg: Hessello Gobels soen). 

 

BP 1182 p 973r 04 do 07-09-1402. 

Johannes zvw Gerardus gnd Rijcouts soen van Os verkocht aan Theodericus zvw 

Robbertus Hennen soen ¼ deel in 1 morgen land, in Oss, naast de windmolen, 

tussen Matheus van Gheffen enerzijds en Johannes Mathijs anderzijds, te 

weten het ¼ deel dat gelegen is tussen voornoemde Theodericus zvw Robbertus 

Hennen soen enerzijds en Rijxkinus zvw Gerardus Rijcouts soen anderzijds. 

Een allodium. 
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Johannes filius quondam Gerardi dicti (dg: Rijcouts) Rijcouts soen de Os 

(dg: d) quartam partem ad se spectantem in uno iugere terre sito in 

parochia de Os juxta molendinum #venti# inter hereditatem Mathei (dg: -s) 

de Gheffen ex uno et inter hereditatem Johannis Mathijs ex alio scilicet 

illam quartam partem que sita est inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Robberti Hennen soen ex uno et inter hereditatem Rijxkini filii 

quondam Gerardi Rijcouts soen ex alio prout ibidem situm est (dg: sup) 

vendidit dicto Theoderico filio quondam Robberti Hennen soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 973r 05 do 07-09-1402. 

Elizabeth ndvw Eligius gnd Loij Luntens soen van den Berghe machtigde 

Hermannus Sticker haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen etc. 

Hiermee herriep zij de machtiging eerder door haar gegeven aan haar broer 

Johannes Perman om haar cijnzen etc en tegoeden te manen etc. 

 

Elizabeth filia naturalis quondam Eligii dicti Loij (dg: va) Luntens soen 

van den Berghe dedit Hermanno Sticker potestatem monendi (dg: s) etc suos 

census redditus et pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur 

usque ad revocationem et hiis mediantibus revocavit omnem potestatem 

prius datam et attributam Johanni Perman fratri dicte Elizabeth (dg: a) 

ab eadem Elizabeth a quocumque tempore evoluto usque ad diem presentem 

(dg: suam pen) scilicet suos census etc et credita monendi et etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 973r 06 do 07-09-1402. 

Oliverus van Colem zvw Oliverus van Colem ev Bela ndvw hr Marselius 

Scillinc investiet van Baerle droeg over aan Henricus Matheus, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, (1) een lijfpacht6 van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, die voornoemde hr Marselius in zijn testament vermaakt had aan 

zijn voornoemde natuurlijke dochter Bela, (2) het deel dat, wegens 

testament van wijlen voornoemde hr Marselius of anderszins, aan 

eerstgenoemde Oliverus en Bela behoort in goederen gnd ter Heijden, die 

waren van wijlen Henricus Scillinc, in Helmond. 

 

Oliverus de Colem filius quondam Oliveri de Colem maritus et tutor 

legitimus Bele sue uxoris filie naturalis quondam domini Marselii 

Scillinc investiti olim de Baerle (dg: hereditariam #vitalem# paccionem 

unius modii siliginis mensure de H) vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont quam dictus dominus Marselius eidem Bele sue 

filie naturali legavit in suo testamento atque totam partem et omne jus 

sibi et dicte Bele competentes in bonis dictis ter Heijden que fuerant 

quondam Henrici Scillinc sitis in parochia de Helmont atque in 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis (dg: ut dicebat 

hereditarie s) quocumquue locorum consistentibus sive sitis occasione 

testamenti dicti quondam domini Marselii aut alias quovis modo ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Matheus ad opus mense sancti spiritus in 

Busco promittens super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte sue uxoris #et suorum 

liberorum# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 973r 07 do 07-09-1402. 

Theodericus Writer droeg al zijn beesten en varend goed over aan hr Adam 

van Mierde dekaan van de kerk van Sint-Jan. 

 

Theodericus Writer omnes suas bestias et bona pecoralia quocumque locorum 

consistentes ut dicebat legitime supportavit domino Ade de Mierde decano 

                         
6 Zie ← BP 1182 p 887r 09 ma 26-06-1402, vermelding van de lijfpacht met 

belofte een deel van de hoeve ter Heijden daarvan schadeloos te houden. 
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ecclesie beati Johannis etc promittens super omnia warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 973r 08 do 07-09-1402. 

Henricus van Meirlair de oudere zvw Rodolphus van Merlaer droeg over aan 

Engbertus van den Stripe een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit ¼ deel van een hoeve van wijlen Ghisbertus 

Zorghe, in Schijndel, met toebehoren, en al het hout in dit ¼ deel, welke 

pacht voornoemde Henricus verworven had van Johannes van de Kloot. 

 

Henricus de Meirlair senior filius quondam Rodolphi de (dg: Meir) Merlaer 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex quarta parte cuiusdam mansi 

quondam Ghisberti Zorghe siti in parochia de Scijnle atque ex edificiis 

agris terris pratis pascuis ad dictam (dg: p) quartam partem spectantibus 

atque ex ceteris attinentiis dicte quarte partis singulis et universis 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentibus sive sitis atque ex omnibus lignis in eadem quarta parte 

stantibus sive consistentibus quam paccionem dictus Henricus erga 

Johannem de Globo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Engberto van den Stripe cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

Gheel datum supra. 

 

1182 p.974v. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis septembris die septima 

  pontificis Bonifacii noni anno suo XIIIa: donderdag 07-09-1402. 

 in crastino nativitatis Marie: zaterdag 09-09-1402. 

 

BP 1182 p 974v 01 do 07-09-1402. 

Weijndelmodis wv Johannes Camp machtigde Johannes zvw Goeswinus uten 

Broecke haar renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en haar goederen 

te beheren. 

 

Weijndelmodis relicta quondam Johannis Camp dedit et contulit Johanni 

filio quondam Goeswini uten Broecke potestatem monendi suos redditus 

census et pacciones et credita que sibi debentur et debuntur a personis 

quibuscumque et bona regendi usque ad revocationem. Testes Ghemert et 

Gheel datum in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 974v 02 do 07-09-1402. 

De broers Mijchael en Arnoldus, kv Henricus Ghenen soen van Gherwen, 

verkochten aan Henricus van Boert en zijn vrouw Margareta wv Willelmus van 

Zelant een huis, hofstad en tuin van wijlen voornoemde Willelmus, onder de 

vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen Henricus Cocken enerzijds en Ghibo 

Roetvenne anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

sloot gnd die Borchgrave, belast met 3 schelling geld van Sint-Oda in Rode 

b-erfcijns, en een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld aan 

voornoemde Margareta. 

 

Mijchael et Arnoldus fratres liberi (dg: quondam) Henrici Ghenen soen de 

Gherwen domum domistadium et ortum quondam Willelmi de Zelant sitos infra 

libertatem (dg: opidi de Busco) #de Rode# inter hereditatem Henrici 

Cocken ex uno et inter hereditatem Ghibonis Roetvenne ex alio tendentes a 

communi platea retrorsum ad fossatum dictum die Borchgrave ut dicebat 

hereditarie vendiderunt (dg: Margarete relicte dicti quondam) Henrico de 

Boert et Margarete eius uxori relicte dicti quondam Willelmi promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

solidis hereditarii census monete sancte Ode in Rode et hereditario censu 

XX solidorum dicte monete dicte Margarete exinde solvendis. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1182 p 974v 03 do 07-09-1402. 

En zij kunnen gedurende 5 jaar voornoemde goederen terugkopen met 40 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend. En nadat zij 

teruggekocht hebben en aan voornoemde Margareta voornoemde 40 gulden hebben 

voldaan, zal Johannes van Gherwen zvw voornoemde Henricus Ghenen soen 

ontlast zijn van 40 nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde Johannes van 

Gherwen in een schepenbrief van Den Bosch beloofd had aan voornoemde 

Margareta. Voornoemde Margareta zal dan de brief die mbt de 40 Gelderse 

gulden is opgesteld, teruggeven. Ook zal ze de brief die mbt voornoemd 

huis, hofstad en tuin is opgesteld, aan voornoemde broers Mijchael en 

Arnoldus teruggeven, zoals in het formulier. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes zvw Henricus Bloijs, Walterus van Eijndoven 

handschoenmaker en Johannes van Tijgelt zv Hessello. 

 

Et poterint redimere (dg: dum sibi placuerit) ad spacium quinque annorum 

proxime futurorum semper dicto spacio pendente cum XL novis Gelre gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato et postquam 

ipsi redimerint et dicte Margarete satisfecerint de XL florenis predictis 

extunc deinceps Johannes de Gherwen filius dicti quondam Henrici Ghenen 

soen erit quitus de XL novis Gelre gulden quos dictus Johannes de Gherwen 

promiserat Margarete predicte in litteris scabinorum de Busco et dicta 

Margareta huiusmodi litteras de XL florenis novis Gelre gulden confectas 

ac etiam litteras supra predictis domo domistadio et orto confectas 

reddet et resignabit Mijchaeli et Arnoldo fratribus predictis ut in 

forma. Actum in camera anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis 

septembris die septima hora completorii pontificis Bonifacii noni anno 

suo XIIIa presentibus Johanne filio quondam Henrici Bloijs Waltero de 

Eijndoven cijrothecario Johanne de Tijgelt filio Hessellonis. 

 

BP 1182 p 974v 04 za 09-09-1402. 

Egidius zvw Johannes van Nuwelant vroeg aan zijn moeder jkvr Luijtgardis wv 

voornoemde Johannes toestemming te mogen gaan buiten het huis, de 

samenleving en de kosten van zijn vooroemde moeder jkvr Luijtgardis, zoals 

in emancipatie gebruikelijk is. Voornoemde jkvr Luijtgardis verleende die 

toestemming. 

 

Egidius filius quondam Johannis de Nuwelant petiit a domicella Luijtgarde 

sua matre #relicta dicti quondam Johannis# licentiam (dg: essendi et) 

exeundi et essendi extra domum convictum et expensos dicte domicelle 

Luijtgardis sue matre! iuxta et secundum modum et consuetudinem in 

emancipatione fieri consuetos dicta vero domicella Luijtgardis annuens 

precibus dicti Egidii sui filii dedit ei licentiam essendi et exeundi 

extra domum convictum et expensos eiusdem domicelle Luijtgardis ipsum 

Egidium suum filium predictum iuxta modum et consuetudinem in vera 

emancipatione consuetos a se debite emancipando. Testes Aa et Vere datum 

in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 974v 05 za 09-09-1402. 

Ghisbertus Dongenman zvw Ghisbertus Dongenman droeg over aan de broers 

Arnoldus en Henricus, kvw Nijcholaus gnd Maerten, en hun zwager Johannes 

Vrient zijn vruchtgebruik in een lijfpacht van 21 lopen rogge, Bossche 

maat, die voornoemde broers Arnoldus en Henricus en hun zwager Johannes met 

Lichtmis in Den Bosch moesten leveren aan eerstgenoemde Ghisbertus en zijn 

vrouw Mechtildis, of aan de langstlevende, gaande uit alle goederen, die 

aan eerstgenoemde Ghisbertus en wijlen Mechtildis gekomen waren na 

overlijden van de ouders vw voornoemde Mechtildis. De brief aan een van 

beiden overhandigen, die het eerst komt. 
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Solvit. 

Ghisbertus Dongenman filius quondam Ghisberti Dongenman usufructum sibi 

quovis modo competentem in (dg: viginti uno lopinis siliginis annue et 

vitalis pensionis quam pensionem) annua et vitali pensione viginti unius 

lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: et in Bus) quam pensionem 

viginti unius lopinorum siliginis dicte mensure Arnoldus et Henricus 

fratres liberi quondam Nijcholai dicti Maerten et Johannes Vrient eorum 

sororius primodicto Ghisberto et Mechtildi #olim# sue uxori ad eorum 

vitam seu alterius eorundem diutius viventis et non ultra (dg: 

purificationis et in Busco tradendam) solvere tenebantur purificationis 

et in Busco tradere ex omnibus bonis sibi et dicte #quondam# Mechtildi de 

morte quondam parentum dicte quondam Mechtildis jure successionis 

hereditarie advolutis ut dicebat legitime supportavit dictis Arnoldo et 

Henrico fratribus et Johanni Vrient promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem in dicto usufructu deponere. Testes Vere et 

Gheel datum in crastino nativitatis Marie. Tradetur littera alteri eorum 

prius venienti. 

 

BP 1182 p 974v 06 za 09-09-1402. 

Hr Johannes van Mameren kanunnik van ?Lier zvw Gerardus van Mameren droeg 

over aan zijn zuster Margareta dvw voornoemde Gerardus van Mameren 1/5 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een huis en 

erf van wijlen voornoemde Gerardus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus Venbosch, nu behorend aan Theodericus 

Ludinc zvw Walterus goudsmid, enerzijds en erfgoed van Theodericus die 

Clerc anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan een 

gemene weg aldaar. 

 

Dominus Johannes de Mameren canonicus Lijrensis filius quondam Gerardi de 

Mameren quintam partem sibi de morte quondam parentum eiusdem domini 

Johannis jure successionis hereditarie advolutam in domo et area dicti 

quondam Gerardi sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Henrici Venbosch nunc ad Theodericum Ludinc (dg: spectantem) filium 

quondam Walteri (dg: Goutsm) aurifabri !ex uno et inter hereditatem 

Theoderici die Clerc ex alio tendente a dicto vico retrorsum ad communem 

plateam ibidem prout ibidem sita est et ad dictum quondam Gerardum de 

Mameren spectare consuevit ut dicebat hereditarie supportavit Margarete 

sue sorori filie dicti quondam Gerardi de Mameren promittens super omnia 

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

 

BP 1182 p 974v 07 za 09-09-1402. 

Voornoemde Margareta dvw Gerardus van Mameren beloofde aan hr Johannes 

priester nzv voornoemde hr Johannes van Mameren kanunnik van ?Lier, 40 

Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus of de waarde, met Sint-Jan-

Baptist aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. Zou eerstgenoemde hr 

Johannes overlijden voordat het geld aan hem betaald is, dan gaat het geld 

naar Gerardus, Elizabeth en Katherina, nkv voornoemde hr Johannes van 

Mameren kanunnik van ?Lier. 

 

Dicta Margareta filia quondam Gerardi de Mameren promisit super omnia 

domino Johanni (dg: de Mameren) presbitro filio #naturali# dicti domini 

Johannis de !de Mameren canonici Lijrensis quadraginta florenos Hollandie 

monete domini quondam Willelmi seu valorem ad nativitatis Johannis 

baptiste proxime futurum persolvendos (dg: testes) tali conditione si 

contingat primodictum dominum Johannem decedere (dg: ante sol) antequam 

dicta pecunia sibi per dictam Margaretam soluta fuerit quod extunc 

huiusmodi pecunia pleno jure ad Gerardum Elizabet et Katherinam pueros 

naturales dicti domini Johannis de Mameren canonici Lijrensis succedat et 

devolvetur. Testes datum supra. 
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1182 p.975r. 

 in crastino nativitatis Marie: zaterdag 09-09-1402. 

 

BP 1182 p 975r 01 za 09-09-1402. 

Sijmon van der Hoeven zvw Sijmon ev Yda dvw Petrus Nennekens soen verkocht 

aan Henricus van der Bruggen van Helvoert verwer een n-erfcijns van 8 pond 

geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis, hofstad, tuin en 

aangelegen erfgoederen van wijlen voornoemde Petrus, tezamen 4 lopen land 

groot, in Uden, op de plaats gnd op die Hoeve, tussen Elizabeth sv 

voornoemde verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1 mudzaad 

roggeland, in Uden, ter plaatse gnd den Vorsten Acker, tussen voornoemde 

Elizabeth enerzijds en Yda Zelen anderzijds, (3) 4 lopen land, in Uden, ter 

plaatse gnd in Gheen Aelst, tussen Walterus van Heijnsthoevel enerzijds en 

wijlen Andreas van Uden anderzijds, (4) een kamp, in Uden, naast de plaats 

gnd Merlaer, tussen eertijds Johannes van de Kelder, nu Johannes Peters 

soen, enerzijds en wijlen Jacobus van Meirlaer anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns. 

 

Sijmon van der Hoeven filius quondam Sijmonis maritus et tutor legitimus 

Yde sue uxoris filie quondam Petri Nennekens soen h[ereditarie] vendidit 

Henrico van der Bruggen de Helvoert tinctori hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo domistadio 

et or[to] (dg: quatuor lopinatas) et hereditatibus eis adiacentibus 

#dicti quondam Petri# quatuor lopinatas terre simul continentibus sitis 

in parochia de Uden supra locum dictum op die Hoeve inter hereditatem 

Elizabeth sororis dicti venditoris ex uno et inter communem plateam ex 

alio item ex una modiata terre siliginee (dg: dicti quondam P) sita in 

dicta parochia in loco dicto den Vorsten Acker inter hereditatem dicte 

Elizabeth ex uno et inter hereditatem Yde Zelen ex alio item ex quatuor 

lopinatis terre sitis in dicta parochia in loco dicto in Gheen Aelst 

inter hereditatem Walteri de Heijnsthoevel ex uno et inter hereditatem 

quondam Andree de Uden ex alio item ex quodam campo sito in dicta 

parochia juxta locum dictum Merlaer inter hereditatem dudum Johannis de 

Penu nunc ad Johannem Peters soen spectantem ex uno et inter hereditatem 

quondam Jacobi de Meirlaer ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis et sufficientem facere. Testes Vere et Gheel datum in 

crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 975r 02 za 09-09-1402. 

Lambertus zv Johannes die Cuper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus filius (dg: q) Johannis die Cuper prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 975r 03 za 09-09-1402. 

Theodericus zvw Theodericus Scoerman ev Katherina dvw Lambertus nzvw 

Lambertus Weders droeg over aan zijn broer Cristianus zvw voornoemde 

Theodericus Scoerman (1) 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit de helft van een erfgoed met 

toebehoren, gnd dat Cluijsteren, dat was van Theodericus Oerlemans, in 

Stratem bij Eindhoven, naast Ghisbertus van den Eijnde aan een zijde en een 

einde, welke mud erfpacht wijlen voornoemde Lambertus nzvw Lambertus Weders 

gekocht had van Johannes zvw Theodericus Oerlemans, (2) 1 mud rogge 

b-erfpacht, maat van Eindhoven, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1/3 

deel van een erfgoed met toebehoren, gnd dat Cluijsteren, dat was van 

Theodericus Oerlemans, in Stratem bij Eindhoven, naast Ghisbertus van den 

Eijnde aan een zijde en een einde, welke mud erfpacht wijlen eerstgenoemde 

Lambertus gekocht had van Johannes zvw Theodericus Oerlemans. 
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Theodericus filius quondam Theoderici Scoerman maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Lamberti filii naturalis quondam 

Lamberti Weders unum modium siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Eijndoven #dandum et# solvendum (dg: a) anno quolibet hereditarie et 

perpetue purificationis et in Eijndoven tradendum ex medietate cuiusdam 

hereditatis cum universis suis attinentiis (dg: site) dicte dat 

Cluijsteren que fuerat Theoderici Oerlemans site in Strathum prope 

Eijndoven cum uno latere et cum uno fine juxta hereditatem (dg: Ghijt) 

Ghisberti van den Eijnde quem modium siliginis hereditarie paccionis 

dictus quondam Lambertus filius naturalis quondam Lamberti Weders erga 

Johannem filium quondam Theoderici Oerlemans emendo acquisierat ut 

dicebat atque unum modium siliginis annue et hereditarie paccionis 

mensure de Eijndoven dandum et solvendum hereditarie et perpetue 

purificationis ex tercia parte cuiusdam hereditatis cum universis suis 

attinentiis dicte dat Cluijsteren que fuerat quondam Theoderici Oerlemans 

site in Strathum prope Eijndoven cum uno latere et cum uno fine juxta 

hereditatem Ghisberti van den Eijnde quem modium siliginis hereditarie 

paccionis jamdictum primodictus quondam Lambertus erga Johannem filium 

quondam Theoderici Oerlemans emendo acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Cristiano suo fratri filio dicti quondam Theoderici Scoerman 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Lamberti filii naturalis dicti quondam 

Lamberti Weders et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 975r 04 za 09-09-1402. 

Johannes Broc, Zibertus van der Ramen en Lucas zvw Henricus Snavel 

beloofden aan Henricus nzv Johannes van de Dijk 56 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402) te betalen. 

 

Johannes Broc Zibertus van der Ramen et Lucas filius quondam Henrici 

Snavel promiserunt indivisi super omnia Henrico filio naturali Johannis 

de Aggere LVI novos florenos Gelrie seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Vere datum supra. 

 

BP 1182 p 975r 05 za 09-09-1402. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Arnoldus 

Stamelart van Uden een n-erfcijns van 100 oude schilden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis, schuur en ondergronden, tuin en 

aangelegen akker, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die 

Sporct, tussen een gemene weg enerzijds en een beemd van voornoemde 

verkoper aldaar anderzijds, (2) laatstgenoemde beemd, ongeveer 5 morgen 

groot, tussen voornoemd huis, schuur met ondergronden, en akker enerzijds 

en erfgoed van wijlen Godefridus Sceijvel anderzijds, (3) een akker, gnd 

den Groten Acker, aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en een weide van 

voornoemde verkoper anderzijds, (4) alle andere goederen van voornoemde 

verkoper. De koopsom is voldaan. 

 

Theodericus (dg: filius) Buc filius quondam Godescalci van der Sporct 

hereditarie vendidit Arnoldo Stamelart de Uden hereditarium censum centum 

aude scilde solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo horreo cum 

suis fundis et orto ac agro terre sibi adiacente dicti venditoris sitis 

infra libertatem opidi de Buscoducis ad locum dictum die Sporct inter 

communem plateam ex uno et inter pratum dicti venditoris ibidem ex alio 

atque ex iamdicto prato dicti venditoris quinque jugera terre vel 

circiter continente ibidem sito inter dictos domum horreum cum suis 

fundis et agrum terre ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi 

Sceijvel ex alio (dg: atque ex q) necnon ex quodam agro dicto den Groten 

Acker dicti venditoris sito ibidem inter communem plateam ex uno et inter 

(dg: reliquam hered) quandam pascuam dictam weijde dicti venditoris ex 

alio atque ex omnibus aliis bonis dicti venditoris ab eo ad presens 

habitis et imposterum acquirendis quocumque locorum situatis ut dicebat 
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promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere et 

recognovit sibi de pretio huiusmodi venditionis per dictum (dg: emptorem) 

#Arnoldum Sta# fore satisfactum. Testes. 

 

BP 1182 p 975r 06 za 09-09-1402. 

Voornoemde verkoper beloofde aan voornoemde koper 2000 oude schilden na 

maning te betalen. De brief/brieven overhandigen aan voornoemde verkoper. 

 

Dictus venditor promisit super habita et habenda dicto emptori duo milia 

scuta vetera ad monitionem persolvenda. Testes. #Et tradentur littere 

dicto venditori#. 

 

BP 1182 p 975r 07 za 09-09-1402. 

Arnoldus van Nuenrebeke en Johannes die Yegher, poorters in Den Bosch, 

verklaarden dat Johannes zv Johannes van Tijenrode gewantsnijder7 buiten 

het huis, de leefgemeenschap en kosten van zijn voornoemde vader Johannes 

van Tijenrode is geweest gedurende 6 weken 3 dagen en langer sinds de tijd 

dat voornoemde Johannes van Tijenrode zijn voornoemde zoon Johannes voor 

schepenen van Den Bosch heeft geëmancipeerd. 

 

Arnoldus de Nuenrebeke et Johannes die Yegher opidani in Busco ad 

requestam judicis in Busco sub suis juramentis tactis sacrosanctis 

deposuerunt quod Johannes filius Johannis de Tijenrode rasor pannorum 

(dg: a tempore quo id) fuit extra domum convictum et expensos dicti 

Johannis de Tijenrode sui patris per spacium sex septimanarum et trium 

dierum et amplius scilicet a (dg: data) tempore quo dictus Johannes de 

Tijenrode primodictum Johannem suum filium coram scabinis in Busco 

emancipavit ut dicebant. Testes Aa et Vere datum (dg: supra) in crastino 

nativitatis Marie. Et solvit 3 grossos. 

 

BP 1182 p 975r 08 za 09-09-1402. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct droeg over aan Arnoldus 

Grotart zvw Lambertus van Engelant al zijn beesten, varend goed en al zijn 

roerende en gerede goederen. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct omnes suas 

bestias et bona sua pecoralia necnon omnia sua bona mobilia et parata 

quocumque locorum consistentia ut dicebat supportavit Arnoldo Grotart 

filio quondam Lamberti de Engelant promittens super habita et habenda 

ratam servare. Testes. 

 

1182 p.976v. 

 dominica post nativitatis Marie: zondag 10-09-1402. 

 secunda post nativitatis Marie: maandag 11-09-1402. 

 in festo exaltationis sancte crucis: donderdag 14-09-1402. 

 

BP 1182 p 976v 01 zo 10-09-1402. 
†Cristianus van den Velde 

1. Theodericus van Welle. 

2. Nijcholaus Spijerinc. 

3. Hadewigis (x) Johannes die Louwer zvw Willelmus die Raet. 

4. Agnes (x) Goeswinus zv Goeswinus die Cort. 

5. Cristianus. 

6. Johannes Spierinc. 

7. Katherina. 

†Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter (x) †Katherina dvw Johannes Spierincs 

1. Johannes die Bije. 

2. Margareta. 

3. Aleijdis. 

4. Katherina. 

De broers Theodericus van Welle en Nijcholaus Spijerinc, kvw Cristianus van 

den Velde, Johannes die Louwer zvw Willelmus die Raet ev Hadewigis, en 

                         
7 Zie ← BP 1182 p 928v 05 ma 24-07-1402, emancipatie. 
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Goeswinus zv Goeswinus die Cort ev Agnes, dvw voornoemde Cristianus, deden 

tbv Johannes die Bije, Margareta, Aleijdis en Katherina, kvw Arnoldus Bac 

zvw Walterus gnd Groet Wouter door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Katherina dvw Johannes Spierincs, afstand van alle goederen van wijlen 

voornoemde Arnoldus Bac, waarin voornoemde wijlen Arnoldus Bac en wijlen 

zijn vrouw Katherina dvw Johannes Spierincs waren overleden, gelegen onder 

de stad en de villicatio van Den Bosch. Cristianus, Johannes Spierinc en 

Katherina, kvw voornoemde Cristianus van den Velde, zullen nimmer rechten 

op voornoemde goederen doen gelden. 

 

Theodericus de Welle Nijcholaus Spijerinc (dg: Johannes #die# Louwer 

filius quondam Willelmi die Raet maritus et tutor legitimus Hadewigis) 

fratres liberi quondam Cristiani van den Velde Johannes die Louwer filius 

quondam Willelmi die Raet maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris 

et Goeswinus filius (dg: quonda Goe) Goeswini die Cort maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filiarum dicti quondam Cristiani (dg: ab 

eodem quondam Cristiano) super omnibus et singulis bonis mobilibus et 

immobilibus hereditariis et paratis quondam Arnoldi Bac filii quondam 

Walteri dicti Groet Wouter et in quibus idem quondam Arnoldus Bac et 

quondam Katherina eius uxor #filia quondam Johannis Spierincs {in margine 

sinistra: Spierincs}# (dg: seu eorum alter) decesserunt seu eorum alter 

(dg: de) decessit quocumque locorum infra opidum et villicationem de 

Busco (dg: si) consistentibus sive sitis ad opus Johannis die Bije 

Margarete Aleijdis et Katherine liberorum dicti quondam Arnoldi Bac ab 

eodem Arnoldo Bac et dicta quondam Katherina filia quondam Johannis 

Spierincs pariter genitorum hereditarie renuntiaverunt promittentes 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte eorum deponere promiserunt insuper sub obligatione 

premissa quod ipsi Cristianum Johannem Spierinc et Katherinam liberos 

quondam dicti quondam Cristiani van den Velde (dg: Sp te) perpetue tales 

habebunt quod ipsi numquam presument de jus habere in bonis supradictis. 

Tesstes Aa et Vere datum dominica post nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 976v 02 ma 11-09-1402. 

Jacobus van Vladeracken en Heijmericus Groij beloofden aan Sijmon van 

Vario, tbv etc, 40 Gentse nobel met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-

1402; 19+31+11 = 61 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Jacobus de Vladeracken et Heijmericus Groij promiserunt indivisi super 

omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XL Gentsche nobel ad Martini proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes Aa et Best datum 2a post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1182 p 976v 03 ma 11-09-1402. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen beloofde aan Jordanus zvw Arnoldus 

Tielkini 31 Engelse nobel of de waarde in goud minus 14 gemene plakken na 

maning te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen promisit super omnia 

Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini XXXI Engels nobel seu valorem #in 

auro# minus XIIII gemeijn placken ad monitionem persolvendos. Testes Uden 

et Best datum supra. 

 

BP 1182 p 976v 04 ma 11-09-1402. 

Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Henricus van Eijcke 

zvw Gerardus van Eijcke met zijn goederen. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen omnes 

venditiones et alienationes et obligationes quascumque factas per 



Bosch’ Protocol jaar 1402 06. 

 

66 

Henricum de Eijcke filium quondam Gerardi de Eijcke cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 976v 05 ma 11-09-1402. 

Willelmus van Beke zvw Godefridus en zijn zuster Aleijdis Cuijpers 

beloofden aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 62 Engelse nobel of de waarde 

in goud minus 27 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Godefridi et Aleijdis Cuijpers eius (dg: 

soe) soror promiserunt indivisi super omnia (dg: dicto) Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini LXII Engels nobel seu valorem in auro XXVII 

gemeijn placken minus ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 976v 06 ma 11-09-1402. 

Henricus zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Lambertus zvw Jordanus 

gnd Lijsbetten soen van Sint-Oedenrode, een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

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

gnd die Hoeve van Bantsvoert, in Oisterwijk, tussen de gemeint van 

Oisterwijk enerzijds en de beemden van de naburen van Oirschot en van 

Spoordonk anderzijds, en uit het toebehoren, gelegen onder Boxtel, Oirschot 

en Oisterwijk, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfcijns van 20 

schelling, 1 gulden gnd gulden florijn voor 16 schelling gerekend, en een 

b-erfcijns van 16 schelling paijment. De brief overhandigen aan hem of aan 

zijn zuster Hilla Jordens. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Vos de Berze hereditarie vendidit (dg: 

fra) Lamberto filio quondam Jordani dicti Lijsbetten soen de Rode sancte 

Ode hereditariam paccionem duorum modiorum siliginius mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

manso dicti venditoris dicto communiter (dg: die Hoe B) die Hoeve van 

Bantsvoert sito (dg: in partim in parochia de Bucstel) in parochia de 

Oesterwijc inter communitatem de Oesterwijc ex uno et inter prata 

vicinorum de Oerscot et de Spoerdonc ex alio atque ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum infra parochiam de Bucstel 

parochiam de Oerscot et dictam parochiam de Oesterwijc consistentibus 

sive sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditario 

censu viginti solidorum scilicet uno floreno aureo dicto gulden florijn 

pro XVI (dg: den) #solidis# in hiis computato (dg: dicto Petro annuatim 

exinde de j) atque hereditario censu XVI solidorum pagamenti annuatim 

exinde prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes 

Aa et Best datum supra. Tradetur littera sibi vel Hille Jordens sue 

sorori. 

 

BP 1182 p 976v 07 ma 11-09-1402. 

Godefridus Ackerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Ackerman prebuit et reportavit. 

 

BP 1182 p 976v 08 ma 11-09-1402. 

Hector nzvw Amelius Specier verklaarde dat Theodericus van Haestricht zvw 

hr Paulus ridder hem 12 Engelse nobel heeft betaald, die voornoemde 

Theodericus beloofd had aan voornoemde Hector. 

 

Hector filius naturalis quondam Amelii Specier palam recognovit sibi (dg: 

s) per Theodericum de Haestricht filium quondam domini Pauli militis de 

XII Engels nobel quos ipse promiserat dicto Hectori in litteris 

scabinorum ut dicebat plenarie foore satisfactum clamans eundem 

Theodericum ac omnes quorum interest aut interesse poterit quitos. Testes 

Gheel et Best datum supra. 
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BP 1182 p 976v 09 do 14-09-1402. 

De broers Nijcholaus en Jacobus, kvw Nijcholaus gnd Sceijven, beloofden aan 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 20 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403) te betalen. 

 

Nijcholaus et Jacobus fratres liberi quondam Nijcholai dicti Sceijven 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Bac filio quondam Godescalci 

Roesmont XX novos Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Vere et Gheel datum in festo (dg: 

decollationis) exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1182 p 976v 10 do 14-09-1402. 

Voornoemde broers Nijcholaus en Jacobus, kvw Nijcholaus gnd Sceijven, 

beloofden aan voornoemde Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 38½ nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1404) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico Bac 

XXXVIII et dimidium novos Gelre gulden vel valorem a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 976v 11 do 14-09-1402. 

Voornoemde broers Nijcholaus en Jacobus, kvw Nijcholaus gnd Sceijven, 

beloofden aan voornoemde Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 38½ nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over twee jaar (ma 02-02-1405) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico Bac 

XXXVIII et dimidium novos Gelre gulden vel valorem a purificationis 

proxime futuro ultra duos anno persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 976v 12 do 14-09-1402. 

Willelmus zvw Andreas van den Yvenlaer en zijn vrouw Elizabeth dvw Denkinus 

van Tuijl verkochten aan Johannes zvw voornoemde Denkinus alle goederen, 

die aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Willelmus filius quondam Andree van den Yvenlaer maritus (dg: et tutor) 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Denkini de Tuijl et ipsa 

Elizabeth cum !tutore omnia et singula bona dicte Elizabeth de morte 

quondam parentum dicte Elizabeth successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) 

vendiderunt Johanni filio dicti quondam Denkini promittentes et ipsa cum 

eodem tamquam cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1182 p.977r. 

 in festo exaltationis sancte crucis: donderdag 14-09-1402. 

 sexta post exaltationem crucis: vrijdag 15-09-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis septembris die XIIII 

  pontificis Bonifacii noni anno suo XIII: donderdag 14-09-1402. 

 

BP 1182 p 977r 01 do 14-09-1402. 

Hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan Sijmon van Vario, tbv, 100 Franse 

kronen met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402; 16+31+30+25 = 102 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles promisit super omnia Sijmoni de Vario #ad 

opus# centum Francrijc cronen ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena duorum. Testes Vere et Gheel datum (dg: quinta post 

na) in festo exaltationis sancte crucis. 
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BP 1182 p 977r 02 do 14-09-1402. 

Johannes zvw Lambertus van Loo verkocht aan Arnoldus van Loo bvw voornoemde 

Lambertus een huis en tuin van wijlen voornoemde Lambertus, in Erp, naast 

de plaats gnd dat Aude Velt, tussen Aleijdis dvw voornoemde Lambertus wv 

Gerardus Otten soen enerzijds en Theodericus Ghestken anderzijds, belast 

met ½ penning cijns en het onderhoud van de landweer van Erp {niet 

afgewerkt contract8}. 

 

Johannes filius quondam Lamberti de Loo domum et ortum dicti quondam 

Lamberti sitos in parochia de Erpe juxta locum dictum dat Aude Velt inter 

hereditatem Aleijdis filie dicti quondam Lamberti relicte quondam Gerardi 

Otten soen ex uno et inter hereditatem Theoderici Ghestken ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de Loo fratri dicti quondam Lamberti 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

dimidio denario census (dg: vici) exinde solvendo et #onere 

conservationis muniminis dicte! landweren de Erpe ad premissa spectante# 

(dg: onere conservationis muniminis et conservationis .....ris dicti een 

halve landwere ad premissa spectante ut dicebat conservatione dimidie 

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

die niet benut is}. 

 

BP 1182 p 977r 03 do 14-09-1402. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover beloofde aan Florencius zv hr 

Willelmus van Aa ridder, tbv hem en de drager vn de brief, 70 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402) 

te betalen. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover promisit super 

omnia (dg: Gerardo filio domini Goeswini de Aa militis XLVIII) #Florencio 

filio domini Willelmi de Aa militis ad opus sui et ad opus latoris 

presentium LXX# novos Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Gheel datum in festo exaltationis crucis. 

 

BP 1182 p 977r 04 do 14-09-1402. 

Johannes zvw Lambertus van Loo verkocht aan Arnoldus van Loo bvw voornoemde 

Lambertus een huis en tuin van wijlen voornoemde Lambertus, in Erp, naast 

de plaats gnd dat Aude Velt, tussen Aleijdis dvw voornoemde Lambertus wv 

Gerardus Otten soen enerzijds en Theodericus Ghestken anderzijds, met het 

recht gnd een halve gewerscap in de gemeint van Erp, belast met ½ penning 

cijns en het onderhoud van de landweer van Erp. 

 

Johannes filius quondam Lamberti de Loo domum et ortum dicti quondam 

Lamberti sitos in parochia de Erpe juxta locum dictum dat (dg: Waut) Aude 

Velt inter hereditatem Aleijdis filie dicti quondam Lamberti relicte 

quondam Gerardi Otten soen ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Ghestken ex alio #simul cum jure dicto een halve gewerscap ad premissa 

spectante in communitate de Erpe# ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

de Loo fratri dicti quondam Lamberti promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis dimidio denario census exinde solvendo et 

onere conservationis muniminis dicte! landweren de Erpe ad premissa 

spectante. Testes Ghemert et Gheel datum supra. 

 

BP 1182 p 977r 05 vr 15-09-1402. 

Voornoemde Arnoldus van Loe droeg voornoemd huis en tuin met het recht over 

aan Arnoldus van Hezewijc brouwer. 

 

-. 

Dictus Arnoldus de Loe dictos domum et ortum cum jure ut supra 

hereditarie supportavit Arnoldo de Hezewijc braxatori cum litteris et 

                         
8 Voor afgewerkt contract zie BP 1182 p 977r 04 do 14-09-1402. 
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jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Hubertus et Gheel datum sexta post exaltationem crucis. 

 

BP 1182 p 977r 06 do 14-09-1402. 

Aleijdis dvw Gerardus van den Velde gaf uit aan Johannes die Wert, zvw 

Johannes die Wert van Stiphout en szvw voornoemde Gerardus, 1/3 deel in een 

hoeve met toebehoren van wijlen voornoemde Gerardus van den Velde, in 

Stiphout, ter plaatse gnd ten Velde, en in alle erfgoederen van wijlen 

voornoemde Gerardus, waarin hij was overleden, gelegen onder Helmond, 

Stiphout en Aarle Beke; de uitgifte geschiedde voor de onraad die wijlen 

voornoemde Gerardus eruit had, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Stiphout, met Lichtmis op de hoeve te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes die Wert tot onderpand het 1/3 deel 

dat aan hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus behoort, in 

voornoemde goederen. 

 

Aleijdis filia quondam Gerardi van den Velde #cum tutore# terciam partem 

ad se spectantem in quodam manso dicti quondam Gerardi van den Velde sito 

in parochia de Stiphout (dg: atque oi in omnibus et) ad locum dictum ten 

Velde atque in omnibus et singulis attinentiis dicti mansi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis necnon in omnibus hereditatibus dicti 

quondam Gerardi #in quibus ipse decessit# quocumque locorum infra 

parochias de Helmont de Stiphout et de Arle Beke situatis ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Johanni die Wert filio quondam Johannis die 

Wert de Stiphout #genero dicti quondam Gerardi# ab eodem hereditarie 

possidendam pro oneribus dictis onraet que dictus quondam Gerardus exinde 

solvere consuevit et tenebatur dandis et solvendis atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Stiphout danda et solvenda 

sibi ab alio purificationis et supra predictum mansum tradenda promittens 

cum tutore super omnia warandiam #pro premissis# et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem terciam partem ad 

se et Heijlwigem suam uxorem (dg: sp) filiam dicti quondam Gerardi 

spectantem in premissis ad pignus imposuit. Testes Vere et Gheel datum in 

festo exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1182 p 977r 07 do 14-09-1402. 

Henricus Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc ev Mechtildis dvw Gerardus 

van den Velde gaf uit aan Johannes Wert zvw Johannes Wert van Stiphout szvw 

voornoemde Gerardus 1/3 deel, dat aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw 

behoort, in voornoemde hoeve met toebehoren en in erfgoederen waarin wijlen 

voornoemde Gerardus was overleden, onder Helmond, Stiphout en Aarle Beke; 

de uitgifte geschiedde voor de lasten die wijlen voornoemde Gerardus eruit 

had en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Stiphout, met 

Lichtmis op de hoeve te leveren. 

 

Henricus Weijgherganc (dg: maritus et tu) filius quondam Henrici 

Weijgherganc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Gerardi van den Velde terciam partem ad se et dictam suam uxorem 

spectantem in dicto manso cum suis attinentiis predictis atque in 

hereditatibus quibuscumque in quibus dictus quondam Gerardus decessit 

quocumque locorum (dg: consistentibus) infra parochias de Helmont de 

Stiphout et de Arle Beke situatis ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni Wert filio quondam Johannis Wert de Stiphout genero dicti quondam 

Gerardi ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus que dictus quondam 

Gerardus ex premissis solvere consuevit et tenebatur et (dg: pro) dandis 

etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Stiphout danda sibi ab alio purificationis et supra predictum mansum 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 977r 08 do 14-09-1402. 

En hij kan laatstgenoemde pacht terugkopen uiterlijk met Lichtmis over een 

jaar (za 02-02-1404), elk mud met 41 Stramprooise Gelderse gulden of de 

waarde, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

mr Johannes van Hees en Rodolphus nzvw Rodolphus van der Sporct. 

 

Et poterit redimere #ultimodictam paccionem# infra hinc et a 

purificationis proxime futuro ultra annum semper dicto spacio pendente 

quemlibet modium cum XLI (dg: no) Stramproedsche Gelre gulden vel valorem 

et cum arrestadiis et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum 

in camera anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis septembris die XIIII 

hora vesperarum pontificis Bonifacii noni anno suo XIII presentibus 

dictis scabinis magistro Johanne de Hees Rodolpho filio naturali quondam 

Rodolphi van der Sporct. 

 

1182 p.978v. 

 in festo exaltationis crucis: donderdag 14-09-1402. 

 

BP 1182 p 978v 01 do 14-09-1402. 

Arnoldus zvw Henricus Bolle en zijn vrouw Weijndelmodis, wv Rodolphus 

Lodewijchs soen van der Sporct en dvw Johannes Carper, droegen over aan 

Ghibo zvw Ludovicus van der Sporct en Rodolphus nzvw Rodolphus van der 

Sporct (1) het vruchtgebruik dat voornoemde Weijndelmodis heeft in (1a) de 

helft van een stuk land en van een aangelegen stuk beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Heijenrot, tussen Theodericus Buc zvw Godescalcus van der 

Sporct enerzijds en Ghibo Loden soen anderzijds, (1b) de helft van een stuk 

beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd in het Waut, tussen voornoemde 

Theodericus Buc enerzijds en Nijcholaus gnd Coel die Dorre anderzijds, (1c) 

¼ deel van 1 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Vorsthoeve, tussen 

voornoemde Theodericus Buc enerzijds en Johannes Kathelinen soen 

anderzijds, (1d) ¼ deel van een stuk land en van een erfgoed gnd Venneken, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dunge, tussen erfgoed 

gnd Griensvenne enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) het 

vruchtgebruik dat ze heeft in alle erfgoederen, waarin voornoemde Rodolphus 

was overleden, gelegen onder Esch. 

 

Solvit. 

#Arnoldus filius quondam Henrici Bolle (dg: et) maritus legitimus 

{liggend streepje om de rest van de regel op te vullen}# Weijndelmodis 

relicta! quondam Rodolphi Lodewijchs soen van der Sporct (dg: relicta) 

#filia!# quondam Johannis Carper (dg: cum tutore) #{in margine sinistra:} 

et ipsa cum eodem# #tamquam cum tutore# usufructum (dg: sibi) #dicte 

Weijndelmodi# competentem in hereditatibus infrascriptis videlicet in 

(dg: pecia terre) medietate pecie terre et pecie prati sibi adiacentis 

sitarum in parochia de Berlikem ad locum dictum Heijenrot inter 

hereditatem Theoderici Buc filii quondam Godescalci van der Sporct ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis Loden soen ex alio atque in #medietate# 

pecie prati site in dicta parochia in loco dicto int Waut inter 

hereditatem dicti Theoderici Buc ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

dicti Coel die Dorre ex alio atque in quarta parte unius bonarii prati 

siti in dicta parochia in loco dicto Vorsthoeve inter hereditatem dicti 

Theoderici Buc ex uno et inter hereditatem Johannis Kathelinen soen ex 

alio atque in quarta parte pecie terre et hereditatis dicte Venneken 

sitarum infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Dunge inter 

hereditatem dictam Griensvenne ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque usufructum sibi competentem in omnibus hereditatibus in quibus 

dictus quondam Rodolphus decessit quocumque locorum infra parochiam de 

Essche situatis ut dicebant legitime supportaverunt Ghiboni filio quondam 

Ludovici van der Sporct et Rodolpho filio naturali (dg: dicti q) quondam 

Rodolphi van der Sporct promittentes cum tutore indivisi super omnia 
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ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Vere et 

Gheel datum in festo exaltationis crucis. 

 

BP 1182 p 978v 02 do 14-09-1402. 

De broers Johannes, Henricus, Petrus en Godefridus, kvw Johannes Coninc van 

Berlikem, en Gherlacus van Cleve zv Arnoldus van Cleve ev Katherina dvw 

voornoemde Johannes Coninc verkochten aan Arnoldus Cnode zvw Arnoldus Cnode 

szvw voornoemde Johannes Coninc 5/6 deel in 4 stukken land, onder Rosmalen, 

(1) tussen wijlen Hubertus gnd Ensen soen enerzijds en Johannes Broc 

anderzijds, (2) tussen Bernerus zv Henricus Berniers soen enerzijds en 

Elizabeth Cnoden anderzijds, (3) tussen wijlen Henricus van den Calfhovel 

enerzijds en Petrus zvw Henricus Everaets soen anderzijds, (4) tussen 

wijlen Thomas van Hijntham enerzijds en Johannes van Zoemeren anderzijds, 

het derde stuk land  belast met een b-erfpacht van 1½ lopen rogge, Bossche 

maat. 

 

Johannes Henricus Petrus et Godefridus fratres liberi quondam Johannis 

Coninc de Berlikem et Gherlacus de Cleve filius (dg: quon) Arnoldi de 

Cleve maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Coninc (dg: q) quinque sextas partes ad se spectantes in quatuor 

peciis terre sitis infra parochiam de Roesmalen quarum una inter 

hereditatem quondam Huberti dicti Ensen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Broc ex alio altera inter hereditatem Berneri filii (dg: quon) 

Henrici Berniers soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth Cnoden ex 

alio tercia inter hereditatem (dg: Hen) quondam Henrici van den Calfhovel 

ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam Henrici Everaets soen ex 

alio quarta inter hereditatem quondam Thome de Hijntham ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zoemeren ex alio #site sunt# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Cnode filio quondam Arnoldi Cnode genero 

dicti quondam Johannis Coninc promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepta hereditaria paccione (dg: trium spijn) 

unius et dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco ex tercia pecia 

terre dictarum quatuor peciarum terre solvenda de jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1182 p 978v 03 do 14-09-1402. 

De broers Johannes, Henricus en Petrus, kvw Johannes Coninc van Berlikem, 

Gheerlacus van Cleve zv Arnoldus van Cleve ev Katherina, en Arnoldus Cnode 

zvw Arnoldus Cnode ev Ermgardis, dvw voornoemde Johannes Coninc, verkochten 

aan Godefridus zvw voornoemde Johannes Coninc 5/6 deel in een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen een gemene weg enerzijds en 

Elizabeth dvw Theodericus Ranen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 9 

schelling geld aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Johannes Henricus et Petrus fratres liberi quondam Johannis Coninc de 

Berlikem Gheerlacus de Cleve filius Arnoldi de Cleve maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris (dg: filie quondam Johannis) et Arnoldus 

Cnode (dg: filius qu) filius quondam Arnoldi Cnode maritus et tutor 

legitimus Ermgardis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Coninc 

quinque sextas partes ad se spectantes in pecia terre sita in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Beilver inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth filie quondam Theoderici Ranen ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Godefrido filio dicti quondam Johannis Coninc 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu novem solidorum monete conventui sancte Clare 

in Busco ex dicta pecia terre solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 978v 04 do 14-09-1402. 

De broers Johannes, Henricus en Godefridus, kvw Johannes Coninc van 

Berlikem, Gheerlacus van Cleve zv Arnoldus van Cleve ev Katherina, en 

Arnoldus Cnode zvw Arnoldus Cnode ev Ermgardis, dvw voornoemde Johannes 
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Coninc, verkochten aan Petrus zvw voornoemde Johannes Coninc 5/6 deel in 

een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Hintham, tussen Albertus Cleijs 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan Reijmboldus Reijmbouts soen, belast met een b-erfpacht 

van 6 lopen rogge, Bossche maat, aan het klooster Porta Celi en een 

lijfrente van 40 schelling geld op het leven van Elizabeth svw voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes Henricus Godefridus fratres liberi quondam Johannis Coninc de 

Berlikem Gheerlacus de Cleve filius Arnoldi de Cleve maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris et Arnoldus Cnode filius quondam Arnoldi 

Cnode maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris filiarum dicti 

quondam Johannis Coninc quinque sextas partes ad ipsos spectantes in domo 

et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in (dg: parochia de Berlikem) 

Hijntham inter hereditatem Alberti Cleijs soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendentibus a communi platea retrorsum ad hereditatem 

Reijmboldi Reijmbouts soen (dg: ex alio) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Petro filio quondam Johannis Coninc predicti promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco conventui 

de Porta Celi exinde solvenda et vitali pensione XL solidorum monete ad 

vitam Elizabeth sororis dicti quondam Johannis exinde solvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 978v 05 do 14-09-1402. 

Walterus en Katherina, kvw Arnoldus Wouters soen van den Vorstenbosche, 

beloofden aan Nijcholaus gnd Coel zvw Wijnricus Screijnmaker 50 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te 

betalen. 

 

Walterus et Katherina liberi quondam Arnoldi Wouters soen van den 

Vorstenbosche promiserunt indivisi super omnia Nijcholao dicto Coel filio 

quondam Wijnrici Screijnmaker quinquaginta novos Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1182 p.979r. 

 in festo exaltationis crucis: donderdag 14-09-1402. 

 sexta post exaltationem crucis: vrijdag 15-09-1402. 

 sabbato post exaltationis crucis: zaterdag 16-09-1402. 

 in crastino Lamberti: maandag 18-09-1402. 

 tercia post Lamberti: dinsdag 19-09-1402. 

 in crastino Cosme et Damijani: donderdag 28-09-1402. 

 in vigilia Mathei: woensdag 20-09-1402. 

 

BP 1182 p 979r 01 do 14-09-1402. 

Lambertus van Middelrode smid maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, aan hem 

overgedragen door Ghisbertus zvw Ghisbertus gnd Cort Ghibe van der 

Smedebroec. 

 

Lambertus de Middelrode faber hereditarium censum XL librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii (dg: ve) supportatum sibi a Ghisberto filio 

quondam Ghisberti dicti Cort Ghibe van der Smedebroec prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Vere et Gheel datum in festo exaltationis 

crucis. 

 

BP 1182 p 979r 02 do 14-09-1402. 

Theodericus zvw Johannes gnd van der Voert verkocht aan Johannes gnd Borre 

zv Alardus ½ bunder erfgoed, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Eijlde, tussen Henricus van Zulichem enerzijds en Theodericus zvw 

Henricus van der Steen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 



Bosch’ Protocol jaar 1402 06. 

 

73 

weg, welke ½ bunder Johannes gnd Rijcarts soen in pacht verkregen had van 

voornoemde Theodericus zvw Henricus van der Steen, en Petrus van der 

Heijden gekocht had van Johannes en Katherina, kvw Johannes gnd Rijcarts 

soen van Scijnle, en Henricus zv Johannes van Essche vernaderd had van 

voornoemde Petrus van der Heijden, en voornoemde Theodericus zvw Johannes 

van der Voert verworven had van voornoemde Henricus zv Johannes van Essche. 

 

(dg: T) Theodericus filius quondam Johannis dicti van der (dg: Woert) 

#Voert# dimidium bonarium hereditatis situm infra libertatem opidi de 

Busco in loco dicto Eijlde inter hereditatem Henrici de Zulichem ex uno 

et inter hereditatem Theoderici filii quondam Henrici van der Steen ex 

alio tendens cum uno fine ad communem plateam quod dimidium bonarium 

hereditatis Johannes dictus Rijcarts soen erga dictum Theodericum filium 

quondam Henrici van der Steen ad pactum acquisierat et quod dimidium 

bonarium hereditatis Petrus van der Heijden erga Johannem et Katherinam 

liberos quondam Johannis dicti Rijcarts soen de Scijnle emendo 

acquisierat et quod dimidium bonarium hereditatis Henricus filius 

Johannis de Essche erga predictum Petrum van der Heijden per modum 

redemptionis e jure proximitatis acquisierat et quod dimidium bonarium 

hereditatis prenominatus Theodericus filius quondam Johannis van der 

Voert erga dictum Henricum filium Johannis de Essche acquisierat prout 

hec in quibusdam litteris scabinorum de Buscoducis super hoc confectis 

plenius continetur vendidit Johanni dicto Borre filio Alardi 

#supportavit# cum dictis litteris et aliis et jure promittens super omnia 

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

Hubertus datum in festo exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1182 p 979r 03 vr 15-09-1402. 

Destijd hadden Johannes van den Eijnde, Johannes Wijtman zvw Johannes 

Wijtmans, Arnoldus van Laerhoven zvw Johannes van Laerhoven en Razo Raes 

zvw Johannes Lizen soens in een schepenbrief beloofd9 aan Sijmon van Vario, 

tbv etc, 230 Hollandse gulden. Arnoldus Sta van Uden beloofde aan 

voornoemde Johannes van den Eijnde, tbv hem en voornoemde drie, dat hij 

voornoemde 4 schuldenaren schadeloos zal houden van alle kosten vanaf 

afgelopen H.Maria-Geboorte (vr 08-09-1402), van 150 Hollandse gulden van 

voornoemde 230 Hollandse gulden. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Johannes van den Eijnde 

Johannes Wijtman filius quondam Johannis Wijtmans Arnoldus de Laerhoven 

filius quondam Johannis de Laerhoven et Razo Raes filius quondam Johannis 

Lizen soens promisissent indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus 

etc CC et XXX Hollant gulden prout in litteris dicebat contineri 

constitutus igitur Arnoldus Sta de Uden promisit super omnia dicto 

Johanni van den Eijnde ad opus sui et ad opus dictorum trium quod ipse 

Arnoldus Sta dictos quatuor debitores ab omnibus dampnis #et expensis# 

que a festo nativitatis Marie proxime preterito evenerunt #usque in diem 

presentem# super centum (dg: flor) et quinquaginta #{in margine 

sinistra:} florenis Hollandie# predictorum ducentorum triginta Hollant 

gulden atque imposterum a data presentium evenient quovis modo indempnes 

observare. Testes Veer et Uden datum sexta post exaltationem crucis. 

 

BP 1182 p 979r 04 vr 15-09-1402. 

Godefridus zvw Nijcholaus van Westelberze verkocht aan Willelmus van Spulle 

een beemd, gnd die ?Doirnt, van wijlen voornoemde Nijcholaus, in 

Hilvarenbeek, tussen voornoemde Willelmus van Spulle enerzijds en 

Theodericus Claes soen van Spreeuwel anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemeint en met het andere eind aan Arnoldus van Bekerdike, belast met 11 

                         
9 Zie ← BP 1182 p 791r 01 do 30-03-1402, belofte 230 Holland gulden op zo 

01-10-1402 te betalen. 
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penning oude cijns aan dekaan en kapittel van Hilvarenbeek. 

 

Godefridus filius quondam Nijcholai de Westelberze quoddam pratum dictum 

die ?Doirnt dicti quondam Nijcholai situm in parochia de Hildwarenbeke 

inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Claes soen de Spreeuwel ex alio tendens cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi de Bekerdike (dg: 

ut dic) prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Willelmo de Spulle promittens super omnia (dg: warandiam) habita et 

habenda warandiam et aliam !deponere exceptis undecim denariis antiqui 

census decano et capitulo Bekensi annuatim exinde de jure solvendis ut 

dicebat. Testes Hubertus et Ghe#e#l datum sexta post exaltationem crucis. 

 

BP 1182 p 979r 05 vr 15-09-1402. 

Henricus die Haen zv Johannes Borchmans verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus die Haen filius Johannis Borchmans prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1182 p 979r 06 vr 15-09-1402. 

Mathijas Foet machtigde Ghibo zvw hr Godefridus van Audenhoven priester 

zijn cijnzen etc te manen, zijn rechtzaken te voeren en zijn schulden te 

innen. 

 

Solvit. 

Mathijas Foet dedit et concessit Ghiboni filio quondam domini Godefridi 

de Audenhoven presbitri plenam potestatem monendi et levandi omnes suos 

census etc atque prosequendi omnia sua placita et eius debita assequendi 

usque ad revocationem. Testes (dg: G) Vere et Gheel datum (dg: post) 

sexta post exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1182 p 979r 07 za 16-09-1402. 

Willelmus ?baardscheerder van Stipdonc beloofde aan Johannes Hornken zv 

Arnoldus 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1403) te betalen. 

 

Willelmus #barbitis# de Stipdonc promisit super omnia Johanni Hornken 

filio Arnoldi XVI novos Gelre gulden vel valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Gheel et Best datum sabbato post 

exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1182 p 979r 08 ma 18-09-1402. 

Marcelius Broc zvw Johannes Broc van Hijntham maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Marcelius van Puppel 

de jongere zvw Marcelius van Puppel wollenklerenwever en Thomas zvw 

Johannes van Broegel met hun goederen. 

 

Marcelius Broc filius quondam Johannis Broc de Hijntham omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Marcelium de Puppel 

juniorem filium quondam Marcelii de Puppel textoris laneorum et Thomam 

filium quondam Johannis de Broegel seu per eorum alterum (dg: q) cum 

quibuscumque bonis eorum seu alterius eorundem calumpniavit. Testes Vere 

et Gheel datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1182 p 979r 09 ma 18-09-1402. 

Hilla dvw Ghibo Bogart maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Petrus Oir zvw Laurencius met 

zijn goederen. 
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Hilla filia quondam Ghibonis Bogart omnes venditiones alienationes et 

obligationes factas per Petrum Oir filium quondam Laurencii cum 

quibuscumque bonis suis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 979r 10 di 19-09-1402. 

Arnoldus Vrient van Waderle beloofde aan de broers Eijngbertus en Henricus 

van Amstel 6 Gentse nobel of de waarde met Allerheiligen aanstaande (wo 01-

11-1402) te betalen. 

 

Arnoldus Vrient van Waderle promisit super omnia Eijngberto et Henrico de 

Amstel fratribus seu alteri eorum sex Gentssche nobel vel valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Vere et Gheel datum 

3a post Lamberti. 

 

BP 1182 p 979r 11 do 28-09-1402. 

Voornoemde Henricus droeg de helft van voornoemde 6 nobel over aan Johannes 

van Audehuesden. 

 

{Later ertussen geschreven, naast marginem dextram}. 

Dictus Henricus medietatem dictorum sex nobel legitime supportavit 

Johanni de Audehuesden. Testes Vere et Gheel datum in crastino Cosme et 

Damijani. 

 

BP 1182 p 979r 12 di 19-09-1402. 

(dg: Henricus van Krekelhoven: de helft van een stuk erfgoed gnd moer). 

 

(dg: Henricus de Krekelhoven medietatem #trium terciarum partuim# 

cuiusdam pecie hereditatis dicte moer). 

 

BP 1182 p 979r 13 wo 20-09-1402. 

Henricus van Krekelhoven verkocht aan Nijcholaus zvw Engelbertus van den 

Nuwenhuze één vierde deel uit drie vierde delen die aan hem behoren, van 

een stuk erfgoed gnd moer, gnd Stalberchsvenne, in Oisterwijk, tussen 

Rodolphus Roesmont zvw Godescalcus enerzijds en Johannes Zibben soen van 

der Schueren en Arnoldus Beijs anderzijds, van welk stuk moer het 

resterende ¼ deel behoort aan Willelmus zvw Henricus Vos. Hij beloofde 

garantie gedurende de komende 25 jaar en niet langer. 

 

Henricus de Krekelhoven unam quartam partem de tribus quartis partibus ad 

se spectantibus cuiusdam pecie hereditatis dicte moer (dg: sit) dicte 

Stalberchsvenne site in parochia de Oesterwijc inter hereditatem Rodolphi 

Roesmont filii quondam Godescalci ex uno et inter hereditatem Johannis 

Zibben soen van der Schueren et Arnoldi Beijs ex alio (dg: q) et de qua 

pecia hereditatis moer vocate reliqua quarta !quarta pars ad Willelmum 

filium quondam Henrici Vos spectat ut dicebat legitime (dg: supportavit) 

vendidit Nijcholao filio quondam Engelberti van den Nuwenhuze promittens 

super habita et habenda warandiam viginti quinque annis proxime futuris 

durantibus et non ultra et obligationem deponere. Testes Aa et Vere datum 

(dg: quarta post Lamberti) in vigilia Math[ei]. 

 

BP 1182 p 979r 14 wo 20-09-1402. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Henricus 50 Stramprooise 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Henrico L Stramproedsche 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 979r 15 wo 20-09-1402. 

Voornoemde Henricus droeg het voornoemde {geld} over aan Johannes van der 
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Hautart. 

 

Dictus Henricus premissa supportavit Johanni van der Hautart cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

1182 p.980v. 

 in vigilia Mathei: woensdag 20-09-1402. 

 in crastino Mathei: vrijdag 22-09-1402. 

 

BP 1182 p 980v 01 wo 20-09-1402. 

De broers Johannes en Marcelius, kvw Arnoldus Vrient van Doirne, verkochten 

aan Zanderus zv Arnoldus Zanders soen van Zomeren de helft van een bunder 

beemd, in Someren, ter plaatse gnd op die Vloet, tussen erfgoed behorend 

aan het huis van Postel enerzijds en kvw Johannes Moens van Lijdrop 

anderzijds, van welke bunder de andere helft behoort aan Daniel gnd 

Deijnout Sanders soen van Zomeren, welke helft jaarlijks gedeeld wordt 

tegen de andere helft. Ze beloofden garantie en lasten af te handelen, 

uitgezonderd de grondcijns uit deze helft. 

 

Johannes et Marcelius fratres liberi quondam Arnoldi Vrient de Doirne 

medietatem cuiusdam bonarii prati siti in parochia de Zomeren ad locum 

dictum op die Vloet inter hereditatem spectantem ad domum de Postula ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis Moens de Lijdrop ex 

alio et de quo bonario prati #reliqua medietas# spectat ad (dg: Dijnel) 

Danielem dictum Deijnout Sanders soen de Zomeren et que #primodicta# 

medietas dicti bonarii prati annuatim dividitur contra reliquam 

medietatem ad prefatum Danielem Deijnout spectantem prout ibidem sita est 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Zandero filio Arnoldi Zanders soen de 

Zomeren promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi ex primodicta medietate annuatim de 

jure solvendo ut dicebat. Testes Aa et Vere datum (dg: quarta post 

Lamberti) in vigilia Mathei. 

 

BP 1182 p 980v 02 wo 20-09-1402. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde zijn voornoemde broer Marcelius schadeloos 

te houden van voornoemde belofte en bezwaring mbt de verkoop gedaan. 

 

Solvit II botdrager. 

Primodictus Johannes promisit super omnia dictum Marcelium suum fratrem 

ab huiusmodi promissione et obligatione occasione dicte venditionis 

facttis et promissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 980v 03 wo 20-09-1402. 

Wautgerus gnd Weltken van Boert zvw Henricus van Boert snijder en zijn 

vrouw Aleijdis ndvw Johannes van Hees, door voornoemde Johannes verwekt bij 

Gerburgis gnd Corvers, verkochten aan voornoemde Geerburgis Corvers10 ¼ deel 

in een huis en erf van wijlen Gerardus van Hees smid, in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, naast de brug gnd Swengelbrugge, tussen 

voornoemde Hinthamerstraat enerzijds en erfgoed van Johannes van Geldorp 

schoenmaker anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemde 

Johannes van Geldorp en met het andere eind aan de gemene stroom aldaar, 

welk huis en erf wijlen hr Henricus Loijt zvw voornoemde Gerardus van Hees 

in zijn testament vermaakt11,12 had aan voornoemde Aleijdis, Engelbertus, 

                         
10 Zie → BP 1183 f 249v 07 do 24-01-1404, Gheerburgis Corvers en haar natuurlijke kinderen 
Engbertus en Gerardus, bij haar verwekt door wijlen Johannes Snel van Hees, verkochten een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, gaande uit ¾ deel van het huis. 
11 Zie ← BP 1181 p 319r 06 do 06-03-1399, overdracht van een deel van het huis aan de 4 
natuurlijke kinderen. 
12 Zie ← BP 1181 p 318v 02 di 08-04-1399, afstand doen van het huis tbv de 4 natuurlijke 
kinderen. 
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Gerardus Snelle en Hilla, nkvw voornoemde Johannes van Hees. 

 

Wautgerus dictus Weltken de Boert filius quondam Henrici de Boert sartor 

maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie naturalis quondam Johannis de 

Hees ab eodem Johanne et Gerburge (dg: f) dicta Corvers pariter genite et 

dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum suo tutore quartam partem (dg: 

domus) sibi competentem in domo et area quondam #Gerardi de Hees fabri# 

(dg: domini Henrici Loijt #olim# canonici Ruttensis) sita in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis contigue iuxta pontem dictum Swengelbrugge inter 

dictum vicum ex uno et inter hereditatem Johannis de Geldorp sutoris ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis de Geldorp et 

cum reliquo fine ad communem aquam ibidem currentem quam domum et aream 

predictam (dg: dictus) dominus quondam Henricus Loijt #filius dicti 

quondam Gerardi de Hees# dicte Aleijdi Engelberto Gerardo Snelle et Hille 

pueris naturalibus dicti quondam Johannis de Hees in suo testamento 

legaverat ut dicebant hereditarie vendiderunt dicte Geerburgi Corvers 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere etc. Testes Vere et Ghela! datum 

supra. 

 

BP 1182 p 980v 04 wo 20-09-1402. 

(dg: Bartholomeus zvw Nijcholaus Spijerinc). 

 

(dg: Bartholomeus filius quondam Nijcholai Spijerinc). 

 

BP 1182 p 980v 05 wo 20-09-1402. 

Destijds had Godefridus Sceijvel zvw Johannes Sceijvel zijn recht van 

momberschap over zijn zuster Zoeta dvw voornoemde Johannes Sceijvel 

overgedragen aan Bartholomeus zvw Nijcholaus Spierinc Meeus soen en hem 

gemachtigd alle cijnzen, renten, pachten en tegoeden van voornoemde Zoeta 

te manen. Voornoemde Bartholomeus maande thans, namens voornoemde Zoeta, 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld), 1 oude 

groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penning gerekend, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit 5½ morgen land, in Empel, in een kamp 

gnd Bueseneggen, aan de kant richting Vorne, welke cijns Jacobus van den 

Wijel grootvader van voornoemde Zoeta gekocht had van Gerardus zvw Eelkinus 

vleeshouwer. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Godefridus (dg: filius) 

Sceijvel filius quondam Johannis Sceijvel totum jus mamburnitatis sibi 

competens in Zoeta sua sorore filia dicti quondam Johannis Sceijvel ac in 

bonis quibuscumque eiusdem Zoete supportasset Bartholomeo filio quondam 

Nijcholai Spierinc Meeus soen et cum etiam dictus (dg: G) Godefridus 

dedisset et contulisset eidem Bartholomeo plenam et liberam potestatem et 

mandatum speciale monendi levandi percipiendi et assequendi omnes census 

redditus et pacciones (dg: et credita) dicte Zoete et credita que 

debentur eidem Zoete ac debebuntur a personis quibuscumque prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Bartholomeus ex parte et nomine dicte Zoete et tamquam eius mamburnus et 

potens ad hoc factus ut premittitur hereditarium censum quadraginta 

solidorum (dg: monete) grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie Remigii ex quinque et dimidio 

jugeribus terre sitis in Empel in campo dicto Bueseneggen in latere 

versus Vorne quem censum Jacobus van den Wijel avus olim prenominate 

Zoete erga Gerardum filium quondam Eelkini carnificis emendo acquisierat 

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

 

BP 1182 p 980v 06 vr 22-09-1402. 

Wautgherus gnd Weltken zvw Wautgherus Zwenen soen van Wetten verkocht aan 

Macharius gnd Kerijs zv Paulus Moelner van Wetten een n-erfpacht van 6 
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lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Wetten te leveren, gaande uit 

2 stukken land, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, (1) gnd die Vaerstrepe, 

tussen Ywanus Stierken enerzijds en Arnoldus van Ouden anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene werg, (2) gnd die Beckenstrepe, tussen 

Johannes zvw Johannes van Boert enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met 3 penning cijns aan Johannes van Dijnther. 

 

(dg: Walt) Wautgherus dictus Weltken filius quondam Wautgheri Zwenen soen 

#de Wetten# hereditarie vendidit Machario dicto Kerijs filio Pauli (dg: 

multoris) Moelner de Wetten hereditariam paccionem sex lopinorum 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in 

Wetten tradendam ex duabus peciis terre (dg: s) dicti venditoris sitis in 

parochia de Nuenen ad locum dictum Wetten quarum una (dg: inter 

hereditatem Ywani Stier) dicta die Vaerstrepe (dg: sit) inter hereditatem 

Ywani Stierken ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Ouden ex alio 

tendens cum uno fine ad communem viam et altera dicta die Beckenstrepe 

inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis de Boert ex uno et 

inter communem viam ex alio site sunt ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: tribus) tribus 

denariis census Johanni de Dijnther exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Gheel et Sta datum in crastino Mathei. 

 

BP 1182 p 980v 07 vr 22-09-1402. 

Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen van Os verkocht aan Rodolphus zv 

Metta Bobben, tbv zijn voornoemde moeder Metta, een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd Dorsselaer, tussen voornoemde Metta en haar kinderen enerzijds 

en voornoemde Rutgherus en kvw Johannes Stinen soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan een weg. Een 

allodium. 

 

Rutgherus filius quondam (dg: Heren) Henrici Veren Yden soen de Os peciam 

terre sitam in parochia de Os ad locum dictum Dorsselaer inter 

hereditatem Mette Bobben et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

dicti Rutgheri et liberorum (dg: Jo) quondam Johannis Stinen soen ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad quandam 

viam ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio dicte Mette ad opus 

eiusdem !Mete sue matris promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 980v 08 vr 22-09-1402. 

Petrus van Goch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de (dg: Ghoch) Goch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1182 p.981r. 

 in crastino Mathei: vrijdag 22-09-1402. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 23-09-1402. 

 

BP 1182 p 981r 01 vr 22-09-1402. 

Gheerburgis dvw Johannes van Meijnsel smid verkocht aan Henricus Vrieze 

smid zvw Henricus Vrieze 2 aambeelden en al het “smede ghetouwe” van wijlen 

voornoemde Johannes, waarin voornoemde Johannes was overleden. Verkoopster 

en met haar Lambertus Doe..em beloofden lasten af te handelen. 

 

Gheerburgis filia quondam Johannis de !Meijnsel fabri cum tutore duas 

incudes ac omnia instrumenta fabrili[a] dicta communiter smede ghetouwe 

dicti quondam Johannis (dg: hereditarie ven) in quibus ipse quondam 

Johannes decessit ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Vrieze fabro 

filio quondam Henrici Vrieze promittentes et cum (dg: eo) tutore et cum 

ea Lambertus Doe..em indivisi super omnia warandiam et obligationem 
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deponere. 

 

BP 1182 p 981r 02 vr 22-09-1402. 

(dg: de broers Johannes, Arnoldus, Henricus en Rodolphus, kvw). 

 

(dg: Johannes et Arnoldus fratres et Henricus #et# Rodolphus fratres 

liberi quon). 

 

BP 1182 p 981r 03 vr 22-09-1402. 

De broers Johannes, Arnoldus voor zich en zijn broer Jacobus, Henricus en 

Rodolphus, kvw Arnoldus gnd van Berlikem, Johannes Keelbreker ev Agnes, en 

Petrus Bossche ev Katherina, dvw voornoemde Arnoldus van Berlikem, 

beloofden dat zij de broers Johannes en Everardus, kvw Johannes van 

Berlikem, zullen ontlasten van de levering van een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht wijlen voornoemde Arnoldus van Berlikem en 

wijlen voornoemde Johannes van Berlikem moesten leveren aan priesters en 

kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch. 

 

Johannes Arnoldus #tam pro se et Jacobo suo fratre# (dg: pro se et) 

Henricus (dg: fratres) et Rodolphus fratres liberi quondam Arnoldi dicti 

de Berlikem Johannes Keelbreker maritus et tutor legitimus Agnetis sue 

uxoris et Petrus Bossche maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filiarum dicti quondam Arnoldi de Berlikem promiserunt indivisi super 

habita et habenda quod ipsi Johannem et (dg: Arnoldum) #Everardum# 

fratres liberos quondam Johannis de Berlikem a solutione hereditarie 

paccionis unius modii siliginis mensure de Busco quam paccionem dicti 

quondam Arnoldus de Berlikem et quondam Johannes de Berlikem presbitris 

canonico sancti Johannis in Busco hereditarie solvere tenebantur 

hereditarrie #ut dicebant# quitabunt et relevabunt et perpetue taliter 

dabunt et exsolvent sic quod dictis (dg: d) Johanni et (dg: Arnoldo) 

#Everardo# liberis dicti quondam Johannis ac ad et supra eorundem bona 

dampna non evenient quovis modo in futurum. Testes Emont et Veer datum in 

crastino Mathei. 

 

BP 1182 p 981r 04 za 23-09-1402. 

Henricus die Wilde zvw Henricus die Wilde ev Gertrudis dvw Theodericus 

Waelwijns soen van Hemert droeg over aan Johannes Pauwels soen bakker een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld waarmee de poorters in Den Bosch 

ten tijde van de betaling hun cijnzen betalen aan medepoorters, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit 

een huis en erf van Godekinus zvw Egheno bakker, waarin voornoemde 

Godekinus woonde, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast huis en erf van 

Godekinus gnd Wergharen bakker aan de kant richting de stad, welke cijns 

voornoemde Godekinus zv Egheno bakker verklaard had verschuldigd te zijn 

aan Henricus gnd Wuweken smid, welke cijns voornoemde Theodericus Waelwijns 

soen verworven had van Matheus Gheghel zvw Johannes van Os gewantsnijder, 

welke cijns aan voornoemde Henricus Wilde als ev Gertrudis gekomen was na 

erfdeling en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus die Wilde filius quondam Henrici die Wilde maritus et tutor 

legitimus Gertrudis sue uxoris filie quondam Theoderici Waelwijns soen de 

Hemert hereditarium censum trium librarum et decem solidorum monete qua 

burgenses in Busco aliis suis conburgensibus annuos et hereditarios 

census suos solvent pro terminis solutionis dicti census infrascripti de 

hereditatibus infra (dg: s) Buscumducis sitis solvendum anno quolibet pro 

una medietate nativitatis Domini et pro reliqua medietate Johannis 

baptiste ex domo et area Godekini filii quondam Eghenonis pistoris in qua 

idem Godekinus morabatur sita in Busco in vico Orthensi contigue iuxta 

domum et aream Godekini dicti Wergharen (dg: in l) pistoris in latere 

versus opidum de Busco et quem censum dictus Godekinus filius Eghenonis 

pistoris recognovit se debere annuatim et hereditarie Henrico dicto (dg: 
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Wou) Wuweken fabro et quem censum dictus Theodericus Waelwijns soen erga 

Matheum Gheghel filium quondam Johannis de Os pannicide acquisierat prout 

in litteris et (dg: quem cen) qui census dicto Henrico Wilde tamquam 

marito legitimo dicte Gertrudis sue uxoris mediante divisione hereditaria 

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

nunc ad se spectare !dicebat hereditarie supportavit Johanni Pauwels soen 

pistori cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex) et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Theoderici et quorumcumque heredum dicti quondam Theoderici 

deponere. Testes Vere et Ghele datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1182 p 981r 05 za 23-09-1402. 

Destijds had Henricus zvw Petrus van Krekelhoven gekocht van Johannes van 

Neijnsel en zijn zoon Jacobus (1) een huis en erf van wijlen Everardus 

ketelaar, in Den Bosch, aan de Markt, (2) 10 pond b-erfcijns, gaande uit 

erfgoederen, achter voornoemd huis en erf gelegen, tussen voornoemd huis en 

erf enerzijds en de stadsmuur aldaar anderzijds, (3) de poort, staande 

naast voornoemd huis en erf, welke poort bij voornoemd huis en erf hoort, 

(4) de ingang van voornoemde poort, (5) ander toebehoren van voornoemd huis 

en erf, (6) 10 pond b-erfcijns, die Johannes ketelaar zvw voornoemde 

Everardus, beurt, gaande uit voornoemd huis en erf, (7) de helft van het 

deel en recht, dat Elizabeth dvw Johannes gnd Neve vleeshouwer verworven 

had van Nijcholaus Meeus, in 10 pond b-erfcijns, gaande uit (7a) een huis 

en erf van wijlen Everardus ketelaar, in Den Bosch, aan de Markt, waarin 

Henricus Crabbart de jongere woonde, (7b) erfgoederen, gelegen, achter 

voornoemd huis, tussen voornoemd huis enerzijds en de stadsmuur anderzijds, 

(8) een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Ghelenus 

gnd Gheleijn appelverkoper, in Den Bosch, in de Kerkstraat, (9) een huis en 

erf van Hermannus Ketellairs de oudere, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Egidius gnd Gleijn enerzijds en erfgoed van Jacobus van 

Neijnsel nzvw Johannes van Neijnsel anderzijds, al welke voornoemde 

goederen (= 1 tm 9) Johannes gnd Cuper zvw Arnoldus verworven had van 

Johannes van de Zidewijnden szv Arnoldus van der Poirten, (10) een 

b-erfcijns van 5 schelling, die Petronella sv Godescalcus Roesmont beurde, 

gaande uit een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Cuper, in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen de Kerkstraat enerzijds en erfgoed van Johannes 

van Postel anderzijds, welke cijns voornoemde Johannes Cuper verworven13 had 

van Ghisbertus gnd Vette en Jacobus gnd Noppen, (11) een b-erfcijns van 5 

pond 3 obool, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (11a) een huis en erf, waarin Jacobus nzvw Johannes 

van Neijnsel woonde, in Den Bosch, aan de Markt, op de hoek van de 

Kerkstraat, (11b) geheel het erfgoed, met de gebouwen erop, aldaar achter 

voornoemd huis en erf gelegen, strekkend vanaf voornoemd huis en erf tot 

aan de stadsmuur, welke cijns aan wijlen voornoemde Johannes Cuper was 

overgedragen door Arnoldus gnd Hake ev Elizabeth dvw Henricus Molen (12) de 

navolgende erfcijnzen {p.982} (12a) een b-erfcijns van 3 pond, gaande uit 

een erfgoed van Hermannus Gleijns, in Den Bosch, in de Kerkstraat, achter 

het stenen huis van wijlen voornoemde Johannes Cuper, (12b) een b-erfcijns 

van 37 schelling, gaande uit een erfgoed van wijlen Arnoldus Nouden, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Gerardus Pasteijbecker 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus Pasteijbecker anderzijds, (12c) een 

b-erfcijns van 24 schelling, gaande uit een erfgoed van Gerardus gnd 

Pasteijbecker, in de Kerkstraat, (12d) een berfcijns van 40 schelling, 

gaande uit een erfgoed van Johannes gnd Ghier des Pasteijbeckers, in de 

Kerkstraat, naast de oude stadsmuur, al welke laatstgenoemde cijnzen (=12) 

aan wijlen voornoemde Johannes Cuper behoorden, welke cijnzen wijlen 

voornoemde Johannes Cuper in zijn testament vermaakt had aan Henricus zvw 

Johannes van Uden, en welke cijnzen voornoemde Johannes van Neijnsel 

                         
13 Zie ← BP 1176 f 178v 01 do 11-04-1381, verkoop van de cijns. 
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verworven had van voornoemde Henricus zvw Johannes van Uden. Voornoemde 

Henricus zvw Petrus van Krekelhoven verkocht thans aan Johannes van Vucht 

zvw Petrus Akarijns een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, in Den 

Bosch te leveren, een helft met Lichtmis en de andere helft met Sint-

Lambertus, gaande uit het stenen huis en erf, de cijnzen en andere 

voornoemde goederen, reeds belast met een b-erfpacht van 6 mud rogge, 

Bossche maat, een b-erfcijns van 8 pond 12 penning en een b-erfcijns van 10 

pond 8 schelling 10 penning. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Henricus (dg: de 

Krekelhoven) filius quondam Petri de Krekelhoven domum et aream quondam 

Everardi cacabarii sitam in Busco ad forum atque decem libras annui et 

hereditarii census solvendas annuatim et hereditarie ex hereditatibus 

sitis retro dictam domum et aream inter ipsam domum et aream et inter 

murum opidi de Busco ibidem consistentem atque portam iuxta dictam domum 

et aream stantem et ad eandem spectantem necnon introitum porte predicte 

atque ceteras attinentias domus et aree predicte atque decem libras annui 

et perpetui census quas Johannes cacabarius filius antedicti quondam 

Everardi in dicta domo et area annuatim habere consuevit atque medietatem 

totius partis et juris quam partem et quod jus Elizabeth filia quondam 

Johannis dicti Neve carnificis erga Nijcholaum Meeus acquisierat in decem 

libris hereditarii census solvendis annuatim et hereditarie de domo et 

area quondam Everardi cacabarii predicti sita in Busco ad forum in qua 

Henricus Crabbart junior commorari consuevit atque de hereditatibus sitis 

retro eandem domum inter dictam domum et inter murum opidi de Busco 

consistentem ibidem insuper hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et 

area Gheleni dicti Gheleijn pomorum venditoris sita in Busco in vico 

ecclesie preterea domum et aream Hermanni Ketellairs senioris sita in 

Busco in dicto vico ecclesie inter hereditatem (dg: He) Egidii dicti 

Gleijn ex uno et inter hereditatem Jacobi de Neijnsel filii naturalis 

quondam Johannis de Neijnsel ex alio quas domum et aream decem libras 

hereditarii census simul cum dicta porta et cum introitu dicte porte et 

cum ceteris attinentiis domus et aree predicte atque decem libras 

perpetui census medietatem quoque partis et juris dictarum decem librarum 

ac dictum censum viginti solidorum necnon domum et aream predictam 

Johannes dictus Cuper filius quondam Arnoldi erga (dg: Arnoldum) Johannem 

van de Zidewijnden generum Arnoldi van der Poirten acquisierat prout in 

litteris atque hereditarium censum quinque solidorum quem Petronella 

soror olim Godescalci Roesmont solvendum habuit annuatim et hereditarie 

ex domo et area dicti quondam Johannis Cuper sita in Busco ad forum inter 

vicum ecclesie ex uno et inter hereditatem Johannis de Postel ex alio 

quem censum quinque solidorum dictus Johannes Cuper erga Ghisbertum 

dictum Vette et Jacobum dictum Noppen (dg: emendo) acquisivit necnon 

hereditarium censum quinque librarum et trium obulorum solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area in qua 

Jacobus filius naturalis quondam Johannis de Neijnsel commorari consuevit 

sita in Busco ad forum super conum vici ecclesie atque ex tota hereditate 

sita ibidem retro domum et aream predictam tendente de dicta domo et area 

ad murum opidi de Busco #atque ex edificiis in dicta hereditate 

consistentibus# supportatum dicto quondam Johanni Cuper ab Arnoldo dicto 

Hake marito et tutore legitimo Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici 

Molen (dg: et qu) insuper hereditarios census infrascriptos videlicet 

 

1182 p.982v. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 23-09-1402. 

 sexta post Mathei: vrijdag 22-09-1402. 

 

BP 1182 p 982v 01 za 23-09-1402. 

hereditarium censum trium librarum solvendum hereditarie ex hereditate 

Hermanni Gleijns sita in Busco in vico ecclesie retro domum lapideam 
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quondam Johannis Cuper predicti atque hereditarium censum triginta septem 

solidorum solvendum annuatim et hereditarie ex hereditate quondam Arnoldi 

Nouden sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Gerardi 

Pasteijbecker ex uno et inter hereditatem Arnoldi Pasteijbecker ex alio 

atque hereditarium censum (dg: trig) viginti quatuor solidorum solvendum 

hereditarie ex hereditate Gerardi dicti Pasteijbecker sita in dicto vico 

ecclesie item hereditarium censum quadraginta solidorum solvendum 

annuatim et hereditarie ex hereditate Johannis dicti Ghier des 

Pasteijbeckers sita in dicto vico ecclesie iuxta antiquum murum opidi de 

Busco et qui census iamdicti ad dictum quondam Johannem Cuper 

consueverunt spectare et quos census iamdictos dictus quondam Johannes 

Cuper Henrico filio quondam Johannis de Uden in suo testamento legaverat 

et quos census iamdictos (dg: primo) Johannes de Neijnsel erga eundem 

Henricum filium quondam Johannis de Uden acquisierat prout in litteris 

erga dictum Johannem de Neijnsel et Jacobum eius filium emendo 

acquisuisset prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus (dg: Johannes) Henricus filius quondam 

Petri de Krekelhoven hereditarie vendidit Johanni de Vucht filio quondam 

Petri Akarijns hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie (dg: mediatim) mediatim purificationis et 

mediatim Lamberti et in Busco tradendam ex domo lapidea et area et 

censibus (dg: prenominatis) et ceteris premissis promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis dicte mensure et hereditario censu octo 

librarum et duodecim denariorum necnon hereditario censu (dg: X) decem 

librarum atque octo solidorum et decem denariorum annuatim exinde prius 

de jure solvendis annuatim et sufficientem facere. Testes Vere et Ghele 

datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1182 p 982v 02 za 23-09-1402. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes van Neijnsel en 

zijn zoon Jacobus” en voornoemde Henricus zvw Petrus gnd Krekelhoven 

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

Vucht. 

 

≠. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes de Neijnsel et Jacobus 

eius filius et dictus Henricus filius quondam Petri dicti Krekelhoven 

promisit super habita et habenda tradere dicto Johanni Vucht ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 982v 03 za 23-09-1402. 

Lana wv Rutgherus van den Hout droeg over aan Wellinus Brugman haar 

vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, erfgoederen, cijnzen, pachten en 

renten van wijlen voornoemde Rutgherus, waarin voornoemde Rutgherus was 

overleden. De brief overhandigen aan voornoemde Lana. 

 

(dg: Lana) Lana relicta quondam Rutgheri van den Hout cum tutore suum 

usufructum etc sibi competentem in omnibus bonis hereditariis et in 

omnibus hereditatibus censibus paccionibus et redditibus dicti quondam 

Rutgheri (dg: quo) et in quibus dictus quondam Rut decessit quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit Wellino Brugman 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicte Lane. 

 

BP 1182 p 982v 04 vr 22-09-1402. 

Engbertus van Arle die Mesmeker ev Elizabeth dvw Egidius Zeelmaker verkocht 

aan Walterus van Os zvw Walterus van Os een n-erfcijns van 25 oude Franse 

schilden, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1402), gaande uit (1) 1/3 deel in 4 morgen land van 

wijlen Egidius Zeelmakers, in Oss, in een kamp gnd Robbijns Camp, tussen mr 
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Gheerlacus van Ghemert enerzijds en wijlen Johannes van der After 

anderzijds, (2) 1/3 deel in een huis en erf van wijlen voornoemde Egidius, 

in Den Bosch, in de straat gnd Dravelgas, tussen erfgoed van Hubertus Wolfs 

enerzijds en erfgoed van Johannes Odeveer, met een weg ertussen, 

anderzijds, dit laatste 1/3 deel reeds belast met lasten. De brief 

overhandigen aan de verkoper. 

 

Engbertus de Arle die Mesmeker #maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Egidii Zeelmaker# hereditarie vendidit Waltero de Os 

filio quondam Walteri de Os hereditarium censum XXV aude scilde Francie 

solvendum hereditarie Martini et pro primo termino Martini proxime futuro 

ex tercia parte ad dictum venditorem spectante in quatuor jugeribus terre 

#quondam Egidii Zeelmakers# sitis in parochia de Os in quodam campo dicto 

Robbijns Camp inter hereditatem magistri Gheerlaci (dg: va) de Ghemert ex 

uno et inter hereditatem quondam Johannis van der After ex alio atque ex 

tercia parte ad dictum venditorem spectante in domo et area dicti quondam 

Egidii sita in Busco in vico dicto Dravelgas inter hereditatem Huberti 

Wolfs ex uno et inter hereditatem Johannis Odeveer quadam via 

interiacente ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu) #oneribus# 

ex dicta tercia parte dicte domus et aree prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Emont et Vere datum sexta post Mathei. Tradetur littera 

venditori. 

 

BP 1182 p 982v 05 vr 22-09-1402. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Goiderheijle droeg over aan zijn broer 

Lambertus zvw voornoemde Nijcholaus alle goederen, die aan eerstgenoemde 

Nijcholaus gekomen waren na overlijden van zijn tante Bela wv Arnoldus 

Nolleken Geroncs en na overlijden van voornoemde Arnoldus Nolleken. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Goiderheijle omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Bele 

relicte quondam Arnoldi Nolleken Geroncs olim matertere primodicti 

Nijcholai atque de morte eiusdem quondam Arnoldi Nolleken seu alterius 

eorundem #iure successionis hereditarie advoluta# quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto suo 

(dg: filio) fratri filio dicti quondam Nijcholai promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et Ghele 

datum supra. 

 

BP 1182 p 982v 06 vr 22-09-1402. 

Broeder Johannes van Rijswijc gardiaan van het klooster van de 

Minderbroeders in Den Bosch, voor zich en voor voornoemd klooster, 

verklaarde dat Nijcholaus Coel zvw Wijnricus Screijnmaker 40 Stramprooise 

gulden betaald heeft voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht wijlen voornoemde Wijnricus Screijnmaker in zijn testament 

vermaakt had aan voornoemd klooster, welke pacht met voornoemde 40 

Stramprooise gulden teruggekocht kon worden door voornoemde Nijcholaus Coel 

of zijn broer Conrardus zv voornoemde Wijnricus. 

 

Frater Johannes de Rijswijc gardianus conventus fratrum minorum in Busco 

pro se et dicto conventu atque ex parte et nomine dicti conventus palam 

recognovit (dg: quod Nij) sibi per Nijcholaum Coel filium quondam 

Wijnrici Screijnmaker fore satisfactum de quadraginta Stramproedsche 

gulden (dg: pro) scilicet (dg: in l) pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus quondam Wijnricus 

Screijnmaker prenominato conventui fratrum minorum in Busco in suo 

testamento legaverat cum dictis XL Stramproedsche gulden (dg: redimendum) 

per dictum Nijcholaum Coel aut Conrardum eius fratrem filium eiusdem 

Wijnrici seu per eorum alterum redimendum et quitandum ut dicebat clamans 
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inde quitum. Testes datum supra. 

 

1182 p.983r. 

 secunda post Mathei: maandag 25-09-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis septembris die XXV 

  pontificis Bonifacii anno suo XIIIo: maandag 25-09-1402. 

 tercia post Mathei: dinsdag 26-09-1402. 

 quinta post Mathei: donderdag 28-09-1402. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1402. 

 

BP 1182 p 983r 01 ma 25-09-1402. 

Arnoldus van Vucht zvw Arnoldus Hermans en Petrus van Vucht Reijners soen, 

poorters in Den Bosch, verklaarden dat Henricus zv Petrus zvw Lambertus 

smid van Middelrode, gedurende 6 weken 3 dagen en langer, sinds de tijd dat 

voornoemde Henricus door zijn voornoemde vader Petrus werd geëmancipeerd14, 

buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten is geweest van zijn 

voornoemde vader Petrus. 

 

Arnoldus de Vucht filius quondam Arnoldi Hermans et Petrus de Vucht 

Reijners soen opidani in Busco sub suis prestitis juramentis ad requestam 

judicis in Busco tactis sacrosanctis juraverunt quod Henricus filius 

Petri filii quondam Lamberti fabri de Middelrode a tempore quo idem 

Henricus licentiam petiit ad dicto Petro suo patre et idem Petrus eidem 

Henrico suo filio licentiam dedit exeundi et essendi extra domum et 

convictum (dg: eiusdem Petri) et expensos eiusdem Petri ipsum Henricum a 

se debite emancipando fuit extra dictos domum convictum et expensos 

eiusdem Petri sui patris per spacium sex septimanarum trium dierum et 

amplius iuxta omnes consuetudinem et modum in vera emancipatione fieri 

solitos et consuetos. Testes Vere et Ghele datum 2a post Mathei. 

 

BP 1182 p 983r 02 ma 25-09-1402. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Johannes zvw 

Walterus van Oerle alias gnd Celen soen een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 01-10-1403), gaande uit (1) een huis, schuur en 

ondergronden, tuin en aangelegen akker van wijlen voornoemde Godescalcus, 

nu aan voornoemde verkoper behorend, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd die Sporct, waarop thans voornoemde verkoper woont, 

reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge aan erfg vw Rutgherus van 

der Hellen, gaande uit deze en andere goederen van voornoemde verkoper, (2) 

8 bunder broekland, in Schijndel, ter plaate gnd in het Waut, tussen wijlen 

Rutgherus van der Hellen enerzijds en Rodolphus Roelen soen van der Sporct 

anderzijds, voornoemde goederen reeds belast met de grondcijnzen. De brief 

overhandigen aan hem of aan Johannes Dachverlies. 

 

Theodericus #Buc# filius quondam Godescalci van der Sporct hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Walteri de Oerle alias dicti Celen soen 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Remigii (dg: ex) #et pro primo termino a festo 

Remigii proxime futuro ultra annum# et in Busco tradendam ex domo horreo 

cum suis fundis orto et agro terre sibi adiacente dicti quondam 

Godescalci nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis infra libertatem 

opidi de Busci ad locum dictum die Sporct in quibus idem venditor ad 

presens moratur atque ex octo bonariis paludis dicti venditoris sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum int Waut inter hereditatem quondam 

Rutgheri van der Hellen ex uno et inter hereditatem Rodolphi Roelen soen 

van der Sporct ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi #exinde solvendis# et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

                         
14 Zie ← BP 1182 p 948v 05 di 08-08-1402, emancipatie. 
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heredibus quondam Rutgheri van der Hellen ex dictis domo horreo cum suis 

fundis orto et agro terre atque ex quibusdam aliis hereditatibus dicti 

venditoris annuatim prius de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes Vere et Best datum supra. Tradetur littera sibi vel Johanni 

Dachverlies. 

 

BP 1182 p 983r 03 ma 25-09-1402. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1402), elk mud van voornoemde pacht met 31 nieuwe Gelderse gulden 

geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, eventuele achterstallige 

termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop, aan voornoemde koper of 

aan Johannes Dachverlies te betalen en te leveren. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van mr Godefridus van Rode, Arnoldus Rover Boest, Reijnerus 

Willems en Walterus bv voornoemde koper. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum beati Remigii proxime 

futurum #sine medio sequentium# semper dicto spacio pendente quemlibet 

modium hereditarie paccionis de predicta paccione cum XXXI novis Gelre 

gulden monete (dg: ducis qu) domini quondam Willelmi ducis Gelrie vel 

valore (dg: prefato emp) et cum arrestadiis si que fuerint et cum 

paccione anni redemptionis dicto emptori aut Johanni Dachverlies (dg: pi) 

solvendis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo secundo indictione Xma 

mensis septembris die XXV hora vesperarum pontificis Bonifacii anno suo 

XIIIo presentibus magistro Godefrido de Rode Arnoldo Rover Boest Reijnero 

Willems et Waltero fratre emptoris predicti. 

 

BP 1182 p 983r 04 di 26-09-1402. 

De broers Arnoldus en Willelmus, kvw Mathijas zvw Johannes gnd Mathijs 

soen, verkochten aan Nijcholaus van Berze de helft van 3 bunder broekland, 

in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Odendonc, tussen 

Bartholomeus gnd Meeus van Megen, nu Henricus van den Scoet, enerzijds en 

de gemeint van Liemde anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Luppertus 

van den Scoet, te weten te verdelen in twee gelijke helften, dwars, tussen 

de einden, en dan de helft richting voornoemde kvw Luppertus van den Scoet,  

belast met 1½ oude groot. Voornoemde Nijcholaus moet zijn helft “beheijmen” 

ten opzichte van de andere helft die aan voornoemde Arnoldus behoort. 

 

Arnoldus et Willelmus fratres liberi quondam Mathije filii quondam 

Johannis dicti Mathijs soen medietatem trium bonariorum terre paludialis 

sitorum in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde ad locum 

dictum Odendonc #{boven het contract:} (dg: Oedendo) Odendonc# inter 

hereditatem (dg: #?domine# Elizabeth relicte quondam) Bartholomei dicti 

Meeus de Megen (dg: ex uno) nunc ad Henricum van den Scoet spectantem ex 

uno et inter communitatem de Lijemde ex alio tendentium cum uno fine ad 

hereditatem liberorum quondam Lupperti van den Scoet scilicet dividendo 

dicta tria bonaria terre paludialis in duas partes equales ex transverso 

et per fines (dg: una) illam medietatem que sita est versus hereditatem 

(dg: dicti quondam) dictorum liberorum dicti quondam Lupperti van den 

Scoet simul cum attinentiis eiusdem (dg: hereditatis) #medietatis# 

hereditarie vendiderunt Nijcholao de Berze promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis uno et 

dimidio grossis antiquis ex premissa de jure solvendis tali conditione 

quod dictus Nijcholaus emptor circumvallabit perpetue et circumvallare 

quod exponetur beheijmen bene tenebitur inter dictam medietatem sibi ut 

premittitur venditam et inter reliquam medietatem #ad dictum Arnoldum 

spectantem# dictorum trium bonariorum terre paludialis (dg: ad 

primodictum Arnoldum) sic quod eidem Arnoldo primodicto per (dg: dictam) 

et trans dictam medietatem dicto Nijcholao venditam ut premittitur dampna 

non evenient supra dictam reliquam medietatem ad prefatum Arnoldum 

spectantem ut dictus Nijcholaus venditor palam recognovit. Testes Emont 
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et Hubertus datum tercia post Mathei. 

 

BP 1182 p 983r 05 do 28-09-1402. 

Rodolphus van den Zande verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Rodolphus van den Zande prebuit et reportavit. Testes Veer et Gheel datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1182 p 983r 06 di 26-09-1402. 

Nijcholaus Plaetmaker alias gnd der Kijnder maande 3 achterstallige jaren, 

van een b-erfcijns van 15 pond, 1 oude groot Tournoois van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit 8 morgen land, gnd Elijes 

Hoeve, ter plaatse gnd in die Hoeven en uit 2 morgen land, in de dingbank 

van Oss, ter plaatse gnd Bersekens Kempken, welke cijns Gerardus van der Aa 

gekocht had van Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder, 

en welke cijns nu aan voornoemde Nijcholaus behoort. 

 

Nijcholaus Plaetmaker alias dictus der Kiinder hereditarium censum 

quindecim librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie Remigii confessoris de octo jugeribus terre 

nuncupatis Elijes! Hoeve sitis in loco dicto in die Hoeven et de duobus 

jugeribus terre sitis !jurisdictione de Osse in loco dicto Bersekens 

Kempken quem censum Gerardus van der Aa erga Willelmum de Nuwelant filium 

quondam domini Henrici de Nuwelant militis emendo acquisierat #prout in 

litteris# et quem censum dictus Nijcholaus nunc ad se spectare dicebat 

monuit de tribus annis proxime preteritis. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 983r 07 vr 25-08-1402. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer droeg over aan mr Johannes van Best, 

tbv Theodericus Berwout, een b-erfcijns van 12 schelling 1 obool, die hr 

Arnoldus Loijer met Sint-Lambertus beurt, gaande uit goederen van wijlen 

Ghisbertus gnd Duijssche, nu behorend aan voornoemde Theodericus Berwout, 

in Vught Sint-Petrus. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer hereditarium censum 

XII solidorum et unius obuli #quem dominus Arnoldus Loijer# solvendum 
!hereditarie #Lamberti# ex bonis quondam Ghisberti dicti Duijssche nunc 

ad Theodericum Berwout spectantibus sitis in parochia de Vucht sancti 

Petri ut ipse dicebat hereditarie supportavit #magistro Johanni de Best 

ad opus# dicto Theoderico Berwout promittens super (dg: habita et 

habenda) ratam servare et obligationem ex parte sui et (dg: suorum) 

heredum (dg: deponere) quorumcumque dicti quondam Arnoldi deponere. 

Testes Vere et Best datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1182 p 983r 08 vr 25-08-1402. 

Voornoemde mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer droeg over aan de 

secretaris {mr Johannes van Best}, tbv Bartholomeus Spirinc, een b-erfcijns 

van 8 schelling geld, die hr Arnoldus Loijer priester met Sint-Lambertus 

beurde, gaande uit goederen van wijlen Theodericus Duijssche, nu behorend 

aan erfg vw Matheus zv Godefridus, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Boerdmans Hoeve. 

 

Dictus magister Jacobus hereditarium censum octo solidorum monete (dg: 

solvendum) #quem dominus Arnoldus Loijer presbiter solvendum habuit# 

hereditarie Lamberti ex bonis quondam Theoderici Duijssche nunc ad 

heredes quondam Mathei filii Godefridi !sitis in parochia de Vucht (dg: 

ad) sancti Petri ad locum dictum Boerdmans Hoeve ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: ?me) #michi# Bartholome[o] Spirinc (dg: ad opus 
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liberorum Engeleberti Ludinc Pijnappel) promittens (dg: super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum heredum 

deponere testes) #super omnia ut supra. Testes datum supra.# 

 

1182 p.984v. 

 quarta post Mathei: woensdag 27-09-1402. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1402. 

 in crastino Cosme et Damijani: donderdag 28-09-1402. 

 

BP 1182 p 984v 01 wo 27-09-1402. 

Henricus die Cuper zv Johannes die Cuper van Uden beloofde aan Nijcholaus 

Bollen verwer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, ongeveer ½ mud rogge 

groot, in Uden, in goederen gnd het Goet ten Loo, welke goederen behoren 

aan erfg vw Gerardus van Berze, tussen erfg vw voornoemde Gerardus van 

Berze enerzijds en Katherina wv Johannes zvw Arnoldus Oden soen anderzijds, 

strekkend vanaf erfg vw voornoemde Gerardus tot aan de gemeint, welk stuk 

land voornoemde Henricus die Cuper verworven had van Johannes zvw Petrus 

zvw Johannes Gerijts soen, (2) een kamp van voornoemde Henricus, in Uden, 

ter plaatse gnd Bitswijc, ter plaatse gnd Steelberch, tussen Ambrosius gnd 

Broes Albrechts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend 

vanaf de gemeint tot aan voornoemde Ambrosius. Voornoemde Johannes !Peters 

soen! zvw Petrus zvw Johannes Gerijts soen beloofde lasten af te handelen, 

uitgezonderd 12 penning grondcijns uit voornoemd stuk land. 

 

(dg: Henricus die Cuper filius q) Henricus die Cuper filius (dg: quo) 

Johannis die Cuper de Uden (dg: promisit) promisit se daturum et 

soluturum Nijcholao Bollen tinctori hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre (dg: sit) dimidium modium siliginis vel 

circiter in semine capiente sita in parochia de Uden (dg: a) in bonis 

dictis tGoet ten Loo spectantibus ad heredes quondam Gerardi de Berze 

inter hereditatem (dg: quo) heredum dicti quondam Gerardi de Berze ex uno 

et inter hereditatem Katherine relicte quondam Johannis filii quondam 

Arnoldi Oden soen ex alio #tendentibus ab hereditate heredum dicti 

quondam Gerardi ad communitatem# quam peciam terre dictus Henricus die 

Cuper erga Johannem (dg: filium Peters soen de Uden) #filium quondam 

Petri filii quondam Johannis Gerijts soen# acquisierat atque ex quodam 

campo dicti Henrici sito in dicta parochia ad locum dictum Bitswijc in 

loco dicto Steelberch inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Albrechts 

soen ex uno et inter communem plateam ex alio tendente a communitate ad 

hereditatem dicti Ambrosii (dg: promittens super omnia). Quo facto dictus 

Johannes !Peters soen! filius quondam Petri filii quondam Johannis 

Gerijts soen !super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XII denariis census domino fundi ex dicta 

pecia terre prius solvendis et sufficientem facere. Testes Veer et Best 

datum quarta post Mathei. 

 

BP 1182 p 984v 02 za 07-10-1402. 

Arnoldus Hake ev Heijlwigis, en Bernardus zvw Godefridus Sceijvel ev 

Cristina, dvw Ghibo Herinc, verkochten aan Mechtildis wv Henricus Aben hun 

deel in een hofstad en stenen huis van wijlen Johannes Coptiten zvw 

Gerardus van Vladeracken, in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf het 

midden van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de Vismarkt, 

tussen een gemeen straatje dat loopt naar de plaats gnd Uilenborg enerzijds 

en erfgoed van wijlen Willelmus van Audenhoven anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg tot aan de stroom aldaar. De brief overhandigen aan Johannes 

Broet. 

 

Arnoldus Hake maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris et 

Bernardus filius quondam Godefridi Sceijvel maritus et tutor legitimus 
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Cristine sue uxoris filiarum quondam Ghibonis Herinc totam partem et omne 

jus eis et dictis suis uxoribus competentes in domistadio et domo lapidea 

(dg: quondam) quondam Johannis Coptiten filii quondam Gerardi de 

Vladeracken sitis in Busco in vico tendente a (dg: v) medio vici 

Vuchtensis ante domum de Postula versus forum piscium inter communem (dg: 

vicum) viculum (dg: ibidem) quo itur versus locum dictum Ulenborch ex uno 

et inter hereditatem quondam Willelmi de Audenhoven ex alio tendentibus a 

communi platea usque ad aquam ibidem currentem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Mechtildi relicte quondam Henrici Aben promittentes indivisi 

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

Coptiten et Danijel datum sabbato post Remigii. Tradetur Johanni Broet. 

 

BP 1182 p 984v 03 do 28-09-1402. 

Johannes Becker zvw Johannes die Heerde bakker droeg over aan hr Woltherus 

Wellen zv Henricus zvw Everardus Vosken, voor de duur van zijn leven, de 

navolgende pachten en cijnzen, die behoorden aan voornoemde Henricus zvw 

Everardus Vosken en zijn voornoemde zoon hr Woltherus gnd Wellen eertijds 

dekaan van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, (1) een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande 

uit (1a) een akker lands, gnd die Lo Acker, in Nuenen, tussen wijlen 

Willelmus Lippen soen enerzijds en Gertrudis Ermgarden dochter anderzijds, 

(1b) een akker lands, gnd dat Bemelken, in Nuenen, tussen Godefridus van 

Langvelt enerzijds en erfgoed behorend aan het gasthuis in Den Bosch 

anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat, gnd dat Waterlaet, 

gelegen bij de plaats gnd die Zandeijcke, (2) een b-erfpacht van 15 lopen 

rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis te leveren, gaande uit (2a) een huis, 

hofstad en tuin, die waren van wijlen Happo gnd Leijten soen, in Nuenen, 

naast de weg die loopt naar erfgoed van Yda gnd Lijever Yde, (2b) een 

erfgoed gnd een geloect, dat was van wijlen voornoemde Happo, ter plaatse 

gnd aen Ghenen Elmpt, in Nuenen, tussen erfgoed van het klooster van Porta 

Celi bij Den Bosch enerzijds en kvw Henricus van der Aa anderzijds, (2c) 

een beemd, 2 vrachten hooi groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Straeldonc, 

met een eind strekkend aan het water gnd die Dommel, welke beemd behoorde 

aan wijlen voornoemde Happo, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 6 

mud rogge, maat van Nuenen, gaande uit een hoeve gnd tOnstaden, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Onstaden, (4) een b-erfcijns van 20 schelling, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd, gnd die Roesdonc, in Gerwen, 

tussen erfgoed gnd die Roesdonc behorend aan Philippus gnd Gerijts soen van 

den Beemden enerzijds en erfgoed ook gnd die Roesdonc behorend aan kv 

Gerardus van den Beemden anderzijds, (5) een b-erfcijns van 30 schelling, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit (5a) een stuk land, behorend aan 

Philippus Ghouweken van Gherwen, in Gerwen, ter plaatse gnd in het Rode, 

tussen Johannes bv voornoemde Philippus enerzijds en kvw Johannes van Boert 

anderzijds, (5b) een stuk beemd, 1 vracht hooi groot, in Gerwen, achter 

laastgenoemd stuk land, welk pachten en cijnzen eerstgenoemde Johannes 

Becker verworven had van voornoemde Henricus zvw Everardus Vosken en zijn 

zoon hr Woltherus Wellen. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis die Heerde pistoris pacciones et 

census infrascriptos qui ad Henricum filium quondam Everardi Vosken et 

dominum Woltherum dictum Wellen eius filium dudum decanum ecclesie sancti 

Johannis ewangeliste in Busco spectabant primo videlicet hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Nuenen solvendum 

hereditarie purificationis et in Nuenen tradendam ex quodam agro terre 

dicto communiter die Lo Acker sito in parochia de Nuenen inter 

hereditatem quondam Willelmi Lippen soen ex uno et inter hereditatem 

Gertrudis Ermgarden dochter ex alio atque ex attinentiis eiusdem agri 

terre singulis et universis insuper ex quodam agro terre dicto communiter 

dat Bemelken sito in dicta parochia inter hereditatem Godefridi de 

Langvelt ex uno et inter hereditatem spectantem ad hospitale in Busco ex 



Bosch’ Protocol jaar 1402 06. 

 

89 

alio tendente cum uno fine ad aqueductum dictum communiter dat Waterlaet 

situm prope locum dictum die Zandeijcke item hereditariam paccionem 

quindecim lopinorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie termino 

solutionis predicto ex domo domistadio et orto qui fuerant quondam 

Happonis dicti Leijten soen sitis in dicta parochia contigue iuxta 

plateam tendentem ad hereditatem Yde dicte Lijever Yde atque ex quadam 

hereditate dicta communiter een geloect cum eius attinentiis que 

hereditas iamdicta een geloect communiter vocata fuerat dicti quondam 

Happonis et est sita ad locum dictum communiter aen Ghenen Elmpt in 

parochia de Nuenen predicta inter hereditatem conventus de Porta Celi 

prope Buscum ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici van 

der Aa ex alio insuper ex quodam prato duo plaustrata feni continente 

sito in dicta parochia prope locum dictum communiter Straeldonc tendente 

cum uno fine ad aquam dictam die Dommel quod pratum predictum ad dictum 

quondam Happonem spectare consuevit item hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie termino 

solutionis predicto ex hereditaria paccione sex modiorum siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie ex quodam manso dicto communiter tOnstaden 

sito in parochia de Rode ad locum dictum Onstaden et ex attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis preterea annuum et hereditarium 

censum viginti solidorum solvendum hereditarie purificationis ex quodam 

prato dicto communiter #die# Roesdonc sito in parochia de Gherwen inter 

hereditatem dictam communiter die Roesdonc pertinentem ad Philippum 

dictum Gerijts soen van den Beemden ex uno et inter hereditatem etiam die 

Roesdonc vocatam spectantem ad liberos Gerardi van den Beemden ex alio 

necnon hereditarium censum triginta solidorum solvendum hereditarie 

termino solutionis predicto ex quadam pecia terre spectante ad Philippum 

Ghouweken de Gherwen sita in parochia de Gherwen ad locum dictum 

communiter int Rode inter hereditatem Johannis fratris dicti Philippi ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Boert ex alio 

atque ex pecia prati unum plaustratum feni continente sita in dicta 

parochia retro iamdictam peciam terre quos pacciones en census 

hereditarios prescriptos primodictus Johannes Becker erga prenominatos 

(dg: Everardum) Henricum filium quondam Everardi Vosken et dominum 

Woltherum Wellen eius filium acquisierat prout in litteris legitime 

supportavit dicto domino Wolthero (dg: cum litteris et j) #Wellen# ab 

eodem domino Wolthero ad suam vitam et non ultra possidendos cum litteris 

et jure et arrestadiis promittens super omnia ratam servare. Testes Vere 

et Ghele datum in (dg: festo) #crastino# Cosme et Damiani. 

 

1182 p.985r. 

 in crastino Cosme et Damijani: donderdag 28-09-1402. 

 

BP 1182 p 985r 01 do 28-09-1402. 

Thomas zvw Thomas van den Hazenbossche verkocht aan Johannes Kersmaker van 

Ghemert, tbv Petrus zvw Lambertus Stevens soen, (1) een stuk land van 

wijlen voornoemde Thomas, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd 

Gheerswinckel, tussen voornoemde Petrus zvw Lambertus Stevens soen 

enerzijds en Theodericus zvw Johannes Rovers soen anderzijds, (2) een stuk 

eusel van wijlen voornoemde Thomas, in de dingbank van Gemert, ter plaatse 

gnd Over den Nuwen Grave, naast voornoemde plaats gnd den Nuwen Grave 

enerzijds en kvw Gerardus Arnts soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

de beemd gnd den Kijffelbeemt, belast met grondcijnzen. De koopsom van 16 

Hollandse gulden is voldaan. 

 

Thomas filius quondam Thome van den Hazenbossche peciam terre #dicti 

quondam Thome# sitam in jurisdictione dicta dingbanc de Ghemert ad locum 

dictum Gheerswinckel inter hereditatem Petri filii quondam Lamberti 

Stevens soen ex uno et inter hereditatem Theoderici filii quondam 

Johannis Rovers soen ex alio atque peciam pascue dicte een eeusel #dicti 

quondam Thome# sitam in dicta jurisdictione ad locum dictum Over den 
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Nuwen (dg: Graven) Grave contigue iuxta dictum locum den Nuwen Grave 

vocatum ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi Arnts soen 

ex alio tendentem cum uno fine ad pratum dictum den Kijffelbeemt ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Kersmaker de Ghemert ad opus dicti 

Petri filii quondam Lamberti Stevens soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi 

annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat recognovit insuper dictus 

Thomas venditor sibi per dictum Petrum filium quondam Lamberti Stevens 

soen plenarie fore satisfactum de XVI Hollant gulden tamquam de pretio 

presentis venditionis (dg: clamans inde). Testes (dg: Ghele) Vere et 

Ghele datum in (dg: festo) #crastino# Cosme et Damiani. 

 

BP 1182 p 985r 02 do 28-09-1402. 

Arnoldus Eghen van Scijnle verkocht aan Willelmus zv Lambertus Luten soen ½ 

bunder beemd, gnd die Lake, in Schijndel, ter paatse gnd Eerde, naast de 

plaats gnd die Hezewijcse Stege, tussen Petrus van den Weteringen enerzijds 

en Henricus Metten Arts soen anderzijds, met een eind strekkend aan kvw 

Willelmus van Overacker en met het andere eind aan kvw Johannes van den 

Berne, belast met de grondcijns en een weg die voornoemde Henricus Metten 

Arts hierover heeft. 

 

Arnoldus Eghen de Scijnle dimidium bonarium prati (dg: ad ad se spectans) 

#dictum die Lake# sitam! in parochia de Scijnle ad locum dictum Eerde 

#iuxta locum dictum die Hezewijcsche Stege# inter hereditatem Petri van 

den Weteringen ex uno et inter #hereditatem# Henrici Metten Arts soen ex 

alio tendens cum uno fine ad hereditatem liberorum quondam Willelmi de 

Overacker (dg: ex uno et inter hereditatem liberorum quondam) et cum 

reliquo fine ad hereditatem liberorum quondam Johannis van den Berne (dg: 

prout ibidem situm est simul cum via ad dictum dimidium bonarium prati 

spectante scilicet perg eundi pergendi et bestias ambigendi a dicta) 

prout ibidem situm est hereditarie vendidit Willelmo filio Lamberti Luten 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto! 

(dg: di) censu domini fundi annuatim exinde de jure solvendo atque quadam 

via ad dictum Henricum Metten Arts spectante et ad et supra dictum 
!bonarium prati transeunte ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 985r 03 do 28-09-1402. 

Matheus Kitsart en Petrus Pepercoren beloofden aan Andreas van Drodis, tbv 

etc, 20 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403; 

2+31+30+31+31+2 = 127 dgn) te betalen op straffe van ½. 

 

-. 

Matheus Kitsart #et# Petrus Pepercoren promiserunt indivisi super omnia 
!j Andree de Drodis ad opus etc XX aude scilde Francie ad (dg: 

nativitatis D) purificationis proxime futurum persolvendos sub pena J. 

Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 985r 04 do 28-09-1402. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 985r 05 do 28-09-1402. 

Mathijas zvw Arnoldus van den Veltacker verkocht aan Johannes Broc zvw 

Petrus Broc de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer 

Henricus, in 4 lopen roggeland, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, tussen 

voornoemde Johannes Broc enerzijds en wijlen Petrus Broc bv voornoemde 

Johannes Broc anderzijds, strekkend vanaf voornoemde Johannes Broc tot aan 

de gemene weg, belast met lasten die wijlen voornoemde Henricus uit deze 

helft had. Hermannus Uden soen beloofde dat Margareta sv voornoemde 
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Mathijas, zodra zij in het vaderland is teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

Mathijas filius quondam Arnoldi van den Veltacker medietatem (dg: ad se 

spectantem) #sibi de morte quondam Henrici sui fratris successione 

advolutam# in quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Helvoert ad locum dictum Ghesel inter hereditatem Johannis Broc filii 

quondam Petri Broc ex uno et inter hereditatem quondam Petri Broc fratris 

olim dicti Johannis Broc ex alio tendentibus ab hereditate dicti Johannis 

Broc ad communem plateam (dg: quas quatuor lopinatas terre dictus 

Mathijas stante integro thoro inter ipsum Henricum van den Veltacker 

fratrem olim dicti Mathije stante inte erga) hereditarie vendidit Johanni 

Broc predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus que dictus quondam Henricus ex dicta medietate solvere 

consuevit. Quo facto Hermannus Uden soen promisit super omnia quod ipse 

Margaretam (dg: fratrem) #sororem# dicti Mathije quamcito ad patriam 

redierit super dicta medietate faciet renuntiare ad opus dicti emptoris. 

Testes datum supra. {Hier begint in margine sinistra een verticale haal 

langs ruimte die niet benut werd}. 

 

BP 1182 p 985r 06 do 28-09-1402. 

Theodericus die Mijlter ev Elizabeth dvw Theodericus die Leuwe verkocht aan 

Marselius zvw Theodericus Jans soen van Crumvoert een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Erp, met Sint-Jan in Erp te leveren, gaande uit een huis en 

tuin, in Erp, ter plaatse gnd Hoevelsberch, tussen Johannes Dircs soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Theodericus die Mijlter maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Theoderici die Leuwe hereditarie vendidit Marselio filio 

quondam Theoderici Jans soen de (dg: Vucht) #Crumvoert# hereditariam 

paccionem (dg: sex lo) dimidii modii siliginis mensure de Erpe (dg: sibi) 

solvendam hereditarie nativitatis Johannis et in Erpe tradendam ex domo 

et orto dicti venditoris sitis in parochia de Erpe ad locum dictum 

Hoevelsberch inter hereditatem Johannis Dircs soen ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

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

#fundi# et sufficientem facere. 

 

BP 1182 p 985r 07 do 28-09-1402. 

Johannes van Audehoesden beloofde aan Gerlacus Cnode nzvw Gerlacus Cnode, 

tbv Jacobus Tijt, 16 nieuwe Gelderse gulden minus 6 gemene plakken of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403) te betalen. 

 

(dg: Henricus de Aemstel et) Johannes de Audehoesden promisit (dg: -unt 

indivisi) super omnia Gerlaco Cnode filio naturali quondam Gerlaci Cnode 

ad opus Jacobi Tijt XVI novos Gelre florenos minus tamen (dg: s VI) #sex# 

gemeijn placken seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Veer et Gheel datum in crastino Cosme et Damijani. 

 

BP 1182 p 985r 08 do 28-09-1402. 

Johannes van der Hautart droeg over aan Mechtildis dvw na te noemen 

Johannes !Bullen soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Geldrop, tussen 

erfgoed van hr Johannes heer van Geldrop ridder enerzijds en Johannes gnd 

Mont anderzijds, (2) een kamp in de heerlijkheid Geldrop, tussen erfgoed 

van voornoemde hr Johannes van Gheldrop enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke pacht Godefridus gnd van Geldrop zvw Philippus van Eijcke 

gekocht had van Johannes !Hillen soen nzvw hr Philippus heer van Geldrop 

ridder, en welke pacht eerstgenoemde Johannes verworven had van Godefridus 

van Geldrop zvw Philippus van Eijcke. 
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Johannes van der Hautart hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto 

sitis in Geldrop inter hereditatem domini Johannis (dg: de Ge) domini de 

Geldrop militis ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Mont ex alio 

latere atque ex quodam campo sito in dominio de Gheldrop inter 

hereditatem dicti domini Johannis de Gheldrop ex uno et inter communem 

plateam ex alio latere quam paccionem Godefridus dictus de Geldrop filius 

quondam Philippi de Eijcke emendo acquisierat #{in margine sinistra:} + 

erga Johannem Hillen soen filium naturalem domini quondam Philippi domini 

de Geldrop militis# prout in litteris et quam paccionem primodictus 

Johannes erga (dg: eundem Johannem van der Hautart primodictum) 

#Godefridum de Geldrop filium quondam Philippi de Eijcke# acquisierat 

prou[t] in litteris hereditarie supportavit Mechtildi filie dicti quondam 

Johannis Bullen soen cum dictis litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et ob[ligationem ex] parte sui deponere. Testes Veer et 

Gheel datum (dg: quinta post Mathei) supra. 

 

1182 p.986v. 

 in crastino Cosme et Damijani: donderdag 28-09-1402. 

 in profesto Mijchaelis: donderdag 28-09-1402. 

 in festo Mijchaelis: vrijdag 29-09-1402. 

 

BP 1182 p 986v 01 do 28-09-1402. 

Destijds had Arnoldus gnd Groet Art de jongere gerechtelijk gekocht van 

Johannes van der Hautart (1) een huis en tuin, in Geldrop, tussen erfgoed 

van hr Johannes heer van Geldrop ridder enerzijds en Johannes gnd Mont 

anderzijds, (2) een kamp, in de heerlijkheid van Geldrop, tussen erfgoed 

van voornoemde hr Johannes heer van Geldrop enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. Vervolgens had voornoemde Arnoldus Groetart de jongere 

voornoemd huis, tuin en kamp overgedragen aan voornoemde Johannes van der 

Hautart. Voornoemde Johannes van der Hautart droeg thans over aan 

Mechtildis dv Johannes gnd Hillen soen nzvw hr Philippus heer van Geldrop 

ridder zijn recht in voornoemd huis, tuin en kamp. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus dictus Groet Art junior domum et 

ortum sitos in Gheldrop inter hereditatem domini Johannis domini de 

Gheldrop militis ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Mont ex alio 

atque quendam campum situm in dominio de Geldrop inter hereditatem dicti 

domini Johannis domini de Gheldrop ex uno et inter communem plateam ex 

alio latere erga Johannem van der Hautart mediante sententia scabinorum 

in Busco emendo acquisuisset prout in litteris et cum deinde dictus 

Arnoldus Groetart junior dictos domum ortum et campum hereditarie 

supportasset dicto Johanni van der Hautart prout in litteris constitutus 

igitur coram infrascriptis scabinis dictus Johannes van der Hautart totum 

jus sibi competens in dictis domo orto et campo hereditarie supportavit 

(dg: domine) Mechtildi filie (dg: dicti) Johannis dicti Hillen soen filii 

naturalis domini quondam Philippi domini de Geldrop militis cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: datum supra) Vere et Gheel datum in (dg: festo) #crastino# 

Cosme et Damijani. 

 

BP 1182 p 986v 02 do 28-09-1402. 

Johannes Nellen maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Ghevardus van Dommellen zvw Jacobus Herberts soen 

met zijn goederen. 

 

Johannes Nellen omnes venditiones alienationes et obligationes factas per 

Ghevardum de Dommellen filium quondam Jacobi (dg: Hermans) #Herberts# 

soen cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 
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BP 1182 p 986v 03 do 28-09-1402. 

Hubertus van Ghemert droeg over aan Petrus van Conden een b-erfcijns van 1 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een hofstad, huis 

en tuin, in Lithoijen, tussen Petrus van Conden enerzijds en de gemeint 

aldaar anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Ghisbertus 

Sluijsman van Lijttoijen. 

 

Hubertus de Ghemert hereditarium censum unius aurei floreni communiter 

gulden vocati monete Hollandie scilicet de moneta domini quondam Willelmi 

(dg: domini) comitis Hollandie boni auri et justi !seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie Martini hyemalis de et ex 

domistadio domo et orto sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem 

Petri de Conden ex uno et inter communitatem ibidem ex alio venditum sibi 

a Ghisberto Sluijsman de Lijttoijen prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro de Conden cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Hubertus predictus datum supra. 

 

BP 1182 p 986v 04 do 28-09-1402. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert droeg al zijn beesten en varend goed over 

aan Arnoldus Rover Boest. 

 

Dictus Hubertus omnes suas bestias et bona pecoralia quocumque locorum 

consistentes ut dicebat legitime supportavit Arnoldo Rover Boest 

promittens super omnnia ratam servare. Testes dictus Hubertus et Gheel 

datum supra. 

 

BP 1182 p 986v 05 do 28-09-1402. 

Arnoldus zvw Marcelius Tielmans soen van Engelen en Hermannus Oeden soen 

beloofden aan Sijmon van Drodis, tbv Anthonius etc, 12 oude Franse schilden 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402; 2+31+30+25 = 88 dgn) te betalen, op 

straffe van ½. 

 

Arnoldus filius quondam Marcelii Tielmans soen de Engelen et Hermannus 

Oeden soen promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Drodis ad opus 

Anthonii etc duodecim aude Vrancrijc scilde ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub pena J. Testes Rover et Hubertus datum supra. 

 

BP 1182 p 986v 06 do 28-09-1402. 

Petrus van der Hautart droeg over aan Arnoldus van den Broec zvw Arnoldus 

van den Broec van Scijnle (1) een stuk land, gnd den Huijsacker, in 

Schijndel, tussen kvw Willelmus van Overacker enerzijds en voornoemde kvw 

Willelmus van Overacker en Theodericus van Hermalen anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Cleijn Tolacker, in Schijndel, tussen erfgoed van de 

commendator van Gemert enerzijds en wijlen Elizabeth Reijners anderzijds, 

welke 2 stukken land voornoemde Petrus van der Hautart gekocht had van 

Gerardum van Aa zvw hr Gerardus van Aa ridder en zijn zoon Gerardus. 

 

Petrus van der Hautart peciam terre dictam den Huijsacker sitam in 

parochia de Scijnle inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de 

Overacker ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum quondam Willelmi 

de Overacker et Theoderici de Hermalen ex alio atque peciam terre dictam 

die Cleijn (dg: Tola) Tolacker sitam in dicta parochia inter hereditatem 

commendatoris de Ghemert ex uno et inter hereditatem quondam Elizabeth 

Reijners ex alio prout ibidem site sunt quas duas pecias terre dictus 

Petrus van der Hautart erga Gerardum de Aa filium domini quondam Gerardi 

de Aa militem! et Gerardum (dg: filium domini Gerardi de Aa) eius filium 

acquisierat emendo prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo van 

den Broec filio quondam Arnoldi van den Broec de #Scijnle# cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 986v 07 do 28-09-1402. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus beloofde aan Andreas van Drodis, tbv etc, 

70 Engelse nobel met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1402; 2+31+11 = 44 

dgn) te betalen. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi promisit super omnia Andree de 

Drodis ad opus etc LXX Enghels nobel ad (dg: nativitatis Domini) 

#Martini# proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Ghemert datum 

supra. 

 

BP 1182 p 986v 08 do 28-09-1402. 

Hr Willelmus van Aa ridder droeg over aan zijn zoon Florencius zijn 

vruchtgebruik in de navolgende goederen, gelegen in Gestel bij Herlaer. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dominus Willelmus de A! miles usufructum sibi competentem in bonis 

subscriptis cum suis juribus #+ sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer# et attinentiis universis legitime supportavit (dg: di) Florencio 

suo filio promittens super omnia ratam servare. Testes Emondus et Ghemert 

datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1182 p 986v 09 ±vr 20-09-1402. 

Florencius van der Aa zv hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan hr Adam 

van Mierde, tbv jkvr Maria, wettige ev voornoemde Florencius en dvw 

Gerardus van Oesteijn, ingeval voornoemde jkvr Maria zou leven na 

overlijden van voornoemde Florencius, dat zij dan het vruchtgebruik zal 

hebben, voor de duur van haar leven, in goederen gnd Herlaer, welke 

goederen waren van voornoemde hr Willelmus en die nu aan voornoemde 

Florencius behoren, ook al zou voornoemde Florencius wettig nageslacht 

nalaten, en ook al zou er een of andere recht of gewoonte zijn. Wel gaan in 

voornoemd geval voornoemde goederen direct na overlijden van voornoemde 

jkvr Maria over op hem of hen aan wie ze volgens recht moeten overgaan. 

Gerardus van Aa zv voornoemde hr Willelmus van Aa beloofde aan voornoemde 

hr Adam van Mierde, tbv voornoemde jkvr Maria, nimmer hiertegen iets te 

doen of te proberen, noch binnen noch buiten het gerecht noch voor hof, 

heer of vrouwe van wie voornoemde goederen, Herlaer gnd, in leen afhangen. 

 

Florencius van der Aa filius domini Willelmi de Aa militis promisit super 

habita et habenda domino Ade de Mierde ad opus domicelle Marie uxoris 

legitime dicti Florencii filie (dg: Gerardi) quondam Gerardi de Oesteijn 

quod si contingat dictam #domicellam# Mariam vivere in humanis post 

obitum dicti Florencii quod extunc in hoc eventu dicta domicella Maria 

suum plenum usufructum libere possidebit et habebit quoad vixerit in 

bonis dicti! Herlaer (dg: que) cum suis #juribus et# attinentiis singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis que quidem bona 

cum suis juribus et attinentiis fuerant dicti (dg: quondam) domini 

Willelmi (dg: et) nunc ad dictum Florencium spectant non obstante si 

dictus Florencius legitimam prolem post reliquerit superviva non obstante 

aliquo jure seu aliqua consuetudine hoc tamen addito quod dicta bona cum 

suis juribus et attinentiis statim post (dg: d) obitum dicte domicelle 

(dg: Mari) Marie in hoc eventu devolvantur ad illum seu illos ad quem seu 

quos de jure devolvi tenebuntur {rest van de regel opgevuld met een 

liggende streep}. Quo facto Gerardus (dg: f) de Aa filius dicti domini 

Willelmi de Aa promisit super habita et habenda dicto domino Ade de 

Mierde ad opus dicte domicelle Marie quod ipse Gerardus numquam contra 

premissa faciet nec aliquid attemptabit per se alium vel alios quod sit 
?esse poterit contra premissa et contra possessionem plenariam dicti 

usufructus prefate domicelle Marie dictorum bonorum cum suis !i juribus 

et attinentiis quovis modo nec in judicio nec extra (dg: extra) judicium 
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nec etc coram curia seu domino (dg: se) vel domina a qua ... ... dicta 

bona (dg: cum d) Herlaer vocata cum suis attinentiis (dg: d) et juribus 

dependent in feodum. Testes Rover et Hubertus datum in festo 

[Mijchaelis]. 

 

1182 p.987r. 

 in festo Mijchaelis: vrijdag 29-09-1402. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1402. 

 

BP 1182 p 987r 01 vr 29-09-1402. 

Volpkinus Stevens soen van Berchen, Emondus Wouters soen en Henricus zvw 

Godefridus van der Hoeven beloofden aan Goeswinus Moedel Bertouts soen 35 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-

1403) te betalen. 

 

Volpkinus Stevens soen de Berchen Emondus Wouters soen et Henricus filius 

quondam (dg: Walteri van) Godefridi van der Hoeven promiserunt indivisi 

super omnia Goeswino Moedel (dg: fi) Bertouts soen XXXV novos Gelre 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

Emont et Hubertus datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1182 p 987r 02 za 30-09-1402. 

Henricus van den Kijevits Flaesschen droeg over aan Willelmus van den 

Dijcke van Asten zv Willelmus van den Dijcke een stuk land, gnd dat 

Prijster Bossche, in Asten, tussen Arnoldus Doernkens soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, aan voornoemde Henricus uitgegeven door Gerardus van 

Berkel voor een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Asten, aan voornoemde 

Gerardus van Berkel op de goederen gnd te Per te leveren, welk stuk land 

met voornoemde pacht is belast. 

 

Henricus van den Kijevits Flaesschen peciam terre dictam dat Prijster 

Bossche sitam in parochia de Asten inter hereditatem Arnoldi Doernkens 

soen ex uno et inter communitatem ex alio datam ad pactum dicto Henrico a 

Gerardo de Berkel scilicet pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Asten dicto Gerardo de Berkel exinde solvenda et 

super bona dicta te Per tradenda prout in litteris #hereditarie 

supportavit# Willelmo van den Dijcke de Asten filio Willelmi van den 

Dijcke cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione predicta. Testes Vere 

et Best datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1182 p 987r 03 za 30-09-1402. 

Vervolgens beloofde eerstgenoemde Willelmus van den Dijcke dat hij 

voornoemde pacht zal leveren uit voornoemd stuk land, zó dat noch 

voornoemde Henricus noch het huis en de hofstad naast voornoemd stuk land, 

in Asten, tussen Leijta van den Kijevits Flaesschen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, daarvan schade ondervinden. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constitutus primodictus 

Willelmus van den Dijcke promisit super omnia quod ipse dictam paccionem 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet #ex predicta pecia 

terre# quod nec dicto Henrico nec ad et supra domum et domistadium sitas 

in dicta parochia juxta dictam peciam terre inter hereditatem Leijte van 

den Kijevits (dg: Vlae) Flaesschen ex uno et inter communitatem ex alio 

dampna exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 987r 04 za 30-09-1402. 

Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode droeg over aan Marselius zvw Theodericus 

Jans soen van Crumvoert een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met 

Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit een kamp met gebouwen, in Erp, ter 
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plaatse gnd aen die Bolst, tussen Arnoldus van den Bolst enerzijds en 

Thomas wever anderzijds, welke pacht Johannes van de Kloot clericus, tbv 

voornoemde Goeswinus, verworven had van diens broer Henricus zvw voornoemde 

Gheerlacus Cnode. 

 

Goeswinus filius quondam Gheerlaci Cnode hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Erpe solvendam hereditarie purificationis et 

in Erpe tradendam ex quodam campo sito in parochia de Erpe ad locum 

dictum aen die Bolst inter hereditatem Arnoldi van den Bolst ex uno et 

inter hereditatem Thome textoris ex alio atque ex edificiis in dicto 

campo consistentibus quam paccionem Johannes de Globo clericus ad opus 

dicti Goeswini erga Henricum suum fratrem filium dicti quondam Gheerlaci 

Cnode acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Marselio 

filio quondam Theoderici #Jans soen# de Crumvoert cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 987r 05 za 30-09-1402. 

Voornoemde Goeswinus machtigde voornoemde Marselius zijn renten, cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Goeswinus dedit dicto Marselio potestatem monendi suos redditus 

census et pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque et bona regendi usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 987r 06 za 30-09-1402. 

Lambertus van Middelrode smid droeg over aan Henricus van den Arennest, tbv 

de armen van het Hinthamereinde, een b-erfcijns van 30 schelling geld, die 

Arnoldus Rover Boest beloofd had met Kerstmis aan voornoemde Lambertus te 

betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Hinthamerstraat, voor de huizinge van wijlen Heijmericus van 

Dordrecht naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Ghibo 

Kesselman enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus Rover Boest 

anderzijds, strekkend vanaf eerstgenoemde straat achterwaarts tot aan 

erfgoed van voornoemde Arnoldus Rover Boest, welk huis, erf en tuin 

voornoemde Arnoldus Rover Boest in cijns verkregen had van voornoemde 

Lambertus. De vuurmeesters van het Hinthamereinde mogen de cijns innen etc. 

Zodra Arnoldus Rover Boest aan voornoemde armen een erfcijns zal hebben 

toegewezen van 30 schelling geld, op andere erfgoederen van voldoende 

waarde binnen de stad Den Bosch, zullen hij en voornoemd huis, erf en tuin 

ontlast zijn van de betaling van eerstgenoemde cijns. 

 

Lambertus de Middelrode faber hereditarium censum XXX solidorum monete 

quem Arnoldus Rover Boest promiserat se daturum et soluturum dicto 

Lamberto hereditarie nativitatis Domini de et ex domo area et orto sitis 

in Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi ante habitationem quondam 

Heijmerici de Dordrecht versus locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Ghibonis Kesselman ex uno et inter hereditatem dicti 

#Arnoldi# Rover Boest ex alio tendentibus a primodicto vico retrorsum ad 

hereditatem dicti Arnoldi Rover Boest (dg: ex) quos domum aream et ortum 

dictus Arnoldus Rover Boest (dg: ad) erga prefatum Lambertum acquisierat 

#ad censum# prout in litteris hereditarie supportavit Henrico van den 

Arennest ad opus pauperum pro tempore habitantium ad finem vici 

Hijnthamensis cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod 

magistri ignis dicti vulgariter vuermeesters pro tempore dicti finis vici 

Hijnthamensis dictum censum monere petere levare et prosequi poterunt hoc 

adiuncto quod quandocumque dictus Arnoldus Rover Boest assignaverit 

dictis (dg: H) pauperibus hereditarium censum XXX solidorum monete ad 

alias hereditates infra opidum de Busco sitas ad hoc satis securas quod 

extunc deinceps dictus Arnoldus Rover Boest et domus area et ortus 
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predicti a s[olutione] primodicti census erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 987r 07 za 30-09-1402. 

Gerardus van der Horst maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Stephanus Willems soen van 

Enghelen met zijn goederen. 

 

Gerardus van der Horst omnes venditiones alienationes et obligationes 

factas per Stephanum Willems soen de Enghelen (dg: calump) cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 987r 08 za 30-09-1402. 

Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode, zijn zoon Willelmus en Johannes Monsterman 

nzvw Martinus Berwout beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 50 oude 

Franse schilden met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403; 31+30+31+31+2 = 125 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Goeswinus filius quondam Gheerlaci Cnode Willelmus eius filius et 

Johannes Monsterman filius naturalis quondam Martini Berwout promiserunt 

indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc L aude scilde Francie 

ad purificationis proxime futurum persolvendos sub pena II. [Tes]tes 

da[tum supra]. 

 

BP 1182 p 987r 09 za 30-09-1402. 

De twee eersten beloofden de derde schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Duo primi promiserunt indivisi super omnia tercium indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

1182 p.988v. 

 sabbato post Mijchaelis: zaterdag 30-09-1402. 

 

BP 1182 p 988v 01 za 30-09-1402. 

Willelmus zvw Theodericus zvw Johannes van Herlaer timmerman droeg over aan 

Johannes gnd die Yoede zv Petrus een b-erfpacht van 14 zester rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, welke 

pacht van 2½ mud voornoemde Johannes die Yoede beloofd had te leveren aan 

wijlen voornoemde Theodericus zvw Johannes van Herlaer, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) de helft, aan 

voornoemde Johannes Yoede behorend, in 2 morgen land, naast de plaats gnd 

Eijndhouts, tussen wijlen Theodericus van Herlaer enerzijds en Willelmus 

Haecke anderzijds, (2) de helft, aan voornoemde Johannes die Yoede 

behorend, in de windmolen op voornoemde 2 morgen, met wind, recht en 

toebehoren, welke pacht van 14 zester aan eerstgenoemde Willelmus gekomen 

is na erfdeling tussen hem en zijn medeërfgenamen. Lambertus zvw voornoemde 

Theodericus zvw Johannes van Herlaer deed afstand. 

 

Willelmus filius quondam (dg: filius quon) Theoderici filii quondam 

Johannis de Herlaer carpentarii hereditariam paccionem (dg: duorum et 

dimidii modiorum siliginis) quatuordecim sextariorum siliginis mensure de 

Busco de hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis 

Johannes dictus die Yoede filius Petri promisit se daturum et soluturum 

dicto quondam Theoderico filio quondam Johannis de Herlaer hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate ad dictum Johannem 

Yoede spectante in duobus jugeribus terre sitis juxta locum dictum 

Eijndhouts inter hereditatem quondam Theoderici de Herlaer ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Haecke ex alio atque ex medietate ad dictum 

Johannem die Yoede (dg: ?voc) spectante in molendino venti supra dicta 

duo jugera terre consistente (dg: atque) ac in vento et jure ac 
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attinentiis eiusdem molendini prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit dicto Johanni die Yoed) et que paccio (dg: dicto Willelmo 

duorum et dimidii modiorum siliginis) #quatuordecim sextariorum 

siliginis# primodicto Willelmo mediante hereditaria divisione prius 

habita inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem ut (dg: in 

litteris scabinorum) dicebat (dg: contineri) hereditarie supportavit 

dicto Johanni die Yoede cum litteris et jure occasione promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et dicti quondam Theoderici filii quondam Johannis de Herlaer sui 

patris et quorumcumque heredum eiusdem quondam Theoderici in dicta 

paccione XIIII sextariorum siliginis existentem omnino deponere. Quo 

facto Lambertus filius dicti quondam Theoderici filii quondam Johannis de 

Herlaer super dicta paccione XIIII sextariorum siliginis et jure ad opus 

dicti Johannis die !renuntiavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes (dg: V) Gheel et Best datum sabbato post !Mijchalis. 

 

BP 1182 p 988v 02 za 30-09-1402. 

Hr Adam van Mierde dekaan verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Adam de Mierde decanus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 988v 03 za 30-09-1402. 

Voornoemde Willelmus zvw Theodericus zvw Johannes van Herlaer timmerman 

droeg over aan Henricus gnd Becker zvw Johannes gnd van de Vughterdijk een 

b-erfpacht van 14 zester rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2½ mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 2½ mud Goeswinus gnd Jans soen beloofd 

had te leveren aan wijlen voornoemde Theodericus zvw Johannes van Herlaer 

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

uit (1) de helft, aan voornoemde Goeswinus behorend, in 2 morgen land, 

naast de plaats gnd Eijndhouts, tussen wijlen Theodericus van Herlaer 

enerzijds en Willelmus gnd Haeke anderzijds, (2) de helft, aan voornoemde 

Goeswinus behorend, in de windmolen naast voornoemde 2 morgen, met de wind 

en het recht, welke pacht van 14 zester nu aan eerstgenoemde Willelmus 

behoort, en aan hem gekomen was na erfdeling tussen hem en zijn 

medeërfgenamen. Lambertus zvw voornoemde Theodericus zvw Johannes van 

Herlaer deed afstand. 

 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem XIIII sextariorum siliginis (dg: 

de) mensure de Busco ad se spectantem de hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem duorum et dimidii 

modiorum siliginis Goeswinus dictus Jans soen promisit se daturum et 

soluturum dicto #quondam# Theoderico filio quondam Johannis de Herlaer 

carpentarii hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

ad eundem Goeswinum spectante in duobus jugeribus terre sitis juxta locum 

dictum Eijndhouts inter !quondam Theoderici de Herlaer ex uno et 

Willelmum! dicti Haeke ex alio atque ex medietate ad dictum !Geswinum 

spectante in molendino venti juxta dicta duo jugera terre consistente ac 

in vento et jure eiusdem molendini prout in litteris et quam paccionem 

XIIII sextariorum siliginis primodictus !nunc ad se spectare !sibique 

mediante hereditaria divisione prius habita inter eundem Willelmum 

primodictum et suos in hoc coheredes in partem cessit ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico dicto Becker filio quondam Johannis dicti 

Becker #de Aggere Vuchtensi# cum litteris et jure occasione promittens 

(dg: ut prius et Lambertus resignavit ut ante) super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Theoderici filii quondam Johannis de Herlaer sui patris et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Theoderici in dicta paccione XIIII 

sextariorum siliginis existentem omnino deponere. Quo facto Lambertus 

filius (dg: q) dicti quondam Theoderici filii quondam Johannis de Herlaer 

super dicta paccione XIIII sextariorum siliginis et jure ad opus dicti 

Henrici Becker filii quondam Johannis dicti Becker renuntiavit promittens 
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ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 988v 04 za 30-09-1402. 

Hr Adam van Mierde dekaan verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Adam de Mierde decanus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1182 p 988v 05 di 14-11-1402. 

Engbertus Ludinc Pijnappel zvw Petrus Pijnappel zvw Johannes Pijnappel en 

Heijlwigis dvw Godefridus Buc, door wijlen voornoemde Godefridus Buc 

verwekt bij zijn vrouw Mechtildis dvw voornoemde Johannes Pijnappel, 

verkochten aan Aleijdis wv Willelmus Waerloes 40 schelling b-erfcijns, uit 

b-erfcijnzen van 57 schelling, die Yda wv Johannes gnd Roestmont en haar 

zoon Arnoldus verkocht hadden aan Martinus handschoenmaker, welke cijnzen 

van 57 schelling betaald worden voor een helft met Kerstmis en voor de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit 2 huizen en erven, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, van welke cijnzen (1) 17 schelling betaald worden uit één 

van de 2 huizen en erven, waarin Hilla gnd Hilleken dv Weijndelmodis gnd 

Weijneken woont, in de Orthenstraat, naast het huis van Copkinus voerman 

aan de kant richting een poort die in De Orthenstraat staat, (2) 40 

schelling uit het andere huis, waarin kvw Ghenekinus gnd Roestmont wonen, 

in de Orthenstraat, naast het huis van wijlen ....... Philippus, aan de 

kant richting voornoemde poort, welke cijnzen van 57 schelling wijlen 

voornoemde Johannes Pijnappel gekocht had van Martinus handschoenmaker, te 

weten de 40 schelling die betaald worden op genoemde termijnen {p.989} uit 

het laatstgenoemde huis, welke 40 schelling b-erfcijns nu aan hen behoren.  

Gerlacus Boest ev Agnes dvw voornoemde Petrus Pijnappel, Johannes zvw 

Walterus zvw voornoemde Johannes Pijnappel en Johannes Molle zvw Ghibo gnd 

Sceijnckel deden afstand. Bartholomeus zvw Nijcholaus Spijrinc deed 

afstand. 

 

Engbertus Ludinc Pijnappel filius quondam Petri (dg: Pii) #Pijnappel# 

filii quondam (dg: Walteri) Johannis Pijnappel (dg: Johannes Gerlacus 

Boest maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti quondam 

Petri Johannes filius quondam Walteri filii dicti quondam Pe Johannis 

Pijnappel Jo) et Heijlwigis filia quondam Godefridi Buc ab eodem quondam 

Godefrido Buc et (dg: Ob) Mechtilde eius uxore filia dicti quondam 

Johannis Pijnappel pariter genita cum tutore XL solidos hereditarii 

census de hereditariis censibus LVII solidorum quos Yda relicta Johannis 

quondam dicti Roestmont et Arnoldus eiusdem Yde filius Martino 

cijrothecario hereditarie vendiderant et qui census LVII solidorum 

solvendi sunt anno quolibet mediatim Domini et mediatim Johannis de 

duabus domibus et areis sitis in Busco in vico Orthensi de quibus etiam 

censibus predictis (dg: de uno) XVII solidi de una (dg: istearum) 

dictarum duarum domorum et arearum in qua Hilla dicta Hilleken filia 

Weijndelmodis dicta! Weijneken commoratur sita in dicto vico Orthensi 

(dg: in dicto vico Orthensi) juxta domum Copkini vectoris a latere versus 

portam stantem in dicto vico et XL solidi de altera dictarum duarum 

domorum et arearum in qua pueri Ghenekini quondam dicti Roestmont 

commorantur sita in dicto vico Orthensi juxta domum quondam ?enese 

Philippi a dicto latere versus dictam portam sunt solvendi et quos 

hereditarios census LVII solidorum predictus quondam Johannes Pijnappel 

erga Martinum cijrothecarium emendo acquisierat prout in litteris 

videlicet illos XL solidos hereditarii census (dg: quos) qui solvendi 

sunt annuatim et hereditarie (dg: ex) terminis solutionis predictis 

 

1182 p.989r. 

 tercia post Martini: dinsdag 14-11-1402. 

 

BP 1182 p 989r 01 di 14-11-1402. 
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ex dicta altera domo dictarum duarum domorum et arearum predictarum in 

qua pueri quondam Ghene[kini quondam dicti Roestmont] commorantur sita in 

dicta! vico Orthensi juxta domum quondam ?enese Philippi a latere versus 

portam ....... ....... et quos XL solidos hereditarii census nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Aleijdi relicte quondam 

Willelmi Waerlo[es supportaverunt] cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum !indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte eorum et dicti quondam Johannis 

Pijnappel et suorum heredum deponere. Quo (dg: -m) facto Gerlacus Boest 

maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Petri 

Pijnappel Johannes filius quondam Walteri filii quondam Johannis 

Pijnappel predicti et Johannes Molle filius quondam Ghibonis dicti 

Sceijnckel super predicto censu XL solidorum ad opus dicte emptricis 

hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere insuper Bartholomeus 

filius quondam Nijcholai Spijrinc super predicto censu XL solidorum ad 

opus dicte emptricis hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam 

servare. Testes Coptiten et Willelmus datum (dg: supra) tercia post 

Martini. 

 

BP 1182 p 989r 02 di 14-11-1402. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Wij Henricus van Zonne 

en Petrus etc” en “Martinus handschoenmaker” en voornoemde koopster 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Engbertus Ludinc, 

Gerlacus Boest, Johannes zvw Walterus Pijnappel, Heijlwigis dvw Godefridus 

Buc en Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit nos Henricus de 

Zonne et Petrus etc et altera Martinus cijrothecarius et dicta emptrix 

#cum tutore# promisit super omnia tradere Engberto Ludinc Gerlaco Boest 

Johanni filio quondam Walteri Pijnappel Heijlwigi filie quondam Godefridi 

Buc et Johanni Molle filio quondam Ghibonis Sceijnckel seu eorum alteri 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

1182 p.990v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1182 p.991r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1182 p.992v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1182 p.993r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1182 p.994v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

 


