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1183 f.000r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

XIIIIc II. 

 

1183 f.000v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1183 f.001r. 

 in festo Luce: woensdag 18-10-1402. 

 tercia post Remigii: dinsdag 03-10-1402. 

 quarta post Remigii: woensdag 04-10-1402. 

 quinta post Remigii: donderdag 05-10-1402. 

 

De hoek rechtsboven is afgescheurd. 

 

BP 1183 f 001r 01 ±zo 01-10-1402. 

Contracten van de schepenen hr Goeswinus van Aa ridder ?Johannes van 

Dinther, Egidius Coptiten, Henricus van Uden, Nijcholaus Scilder, Daniel 

Roesmont en Willelmus Broeder in het jaar ....... ........ 

 

Contractus scabinorum domini Goeswini de Aa militis ?Johannis [de Dinther 

Egidii Coptiten] Henrici de Uden Nijcholai Scilder Danielis Roesmont 

[Willelmi Broeder] anno ....... ........ 

 

BP 1183 f 001r 02 wo 18-10-1402. 

Willelmus Posteel zvw Willelmus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met 03, 04 en 05}. 

Willelmus Posteel filius quondam Willelmi Posteel prebuit et reportavit.  

Testes Coptiten .. ....... in festo Lu[ce]. 

 

BP 1183 f 001r 03 di 03-10-1402. 

Gerongius van Zonne zvw Reijnerus van Zonne, door wijlen voornoemde 

Reijnerus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dv Godefridus 

Dachverlies, droeg over aan Johannes Dachverlies zijn deel in een erfcijns 

van 13 pond geld, die Theodericus van Berze bakker zv Theodericus van Berze 

beloofd1 had aan Heijlwigis dvw voornoemde Godefridus Dachverlies zvw 

Johannes Dachverlies, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van Keulen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Walterus van de Kerkhof anderzijds. 

 

Gerongius de Zonne filius quondam Reijneri de Zonne ab eo et quondam 

Elizabeth sua uxore filia (dg: qu) Godefridi Dachverlies pariter genitus 

#totam partem et omne jus sibi competentes in annuo# hereditario (dg: -

um) censu XIII librarum monete quem Theodericus de Berze pistor filius 

Theoderici [d]e B[erz]e [promisit] se daturum et soluturum Heijlwigi 

filie dicti quondam Godefridi Dachverlies filii quondam Johannis 

Dachverlies hereditarie m[ediatim 2Domini] et mediatim Johannis de et ex 

domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam 

Johannis de Colonia [ex] u[no et inter] hereditatem quondam Walteri de 

Cijmetherio ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Dachverlies cum litteris et jure promittens super [omnia ratam] servare 

                         
1 Zie ← BP 1180 p 481r 14 do 08-07-1395, belofte van de erfcijns. 
2 Aanvulling op basis van BP 1180 p 481r 14. 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Nijcholaus Scilder 

datum (dg: in) tercia post Remigii. 

 

BP 1183 f 001r 04 di 03-10-1402. 

Voornoemde Gerongius van Zonne zvw Reijnerus van Zonne, door wijlen 

voornoemde Reijnerus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dv Godefridus 

Dachverlies, droeg over aan Johannes Dachverlies zijn deel in een erfpacht 

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

uit (1) een huis, erf en tuin, in Esch, tussen Johannes die Smijt enerzijds 

en Petrus die Decker anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint 

aldaar, (2) 3 lopen roggeland, in Esch, tussen Gerardus van Vucht enerzijds 

en voornoemde Johannes die Smijt anderzijds, (3) 3 vrachten hooiland, in 

Esch, tussen Ghibekinus zv Johannes Ghiben soen enerzijds en Walterus 

Matheeus soen anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, gelegen aan het eind van 

voornoemde 3 vrachten hooiland, tussen voornoemde Ghibekinus enerzijds en 

voornoemde Walterus Matheeus soen anderzijds, welke pacht Heijlwigis dvw 

Godefridus Dachverlies gekocht had van Johannes zv Willelmus zvw Walterus 

van der Bruggen. 

 

Dictus Gerongius ut supra totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco [solvenda] 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda de et ex domo area et 

orto sitis in parochia de (dg: Oesterwijc) Essche inter hereditatem 

Johannis [die Smijt] ex uno et inter hereditatem Petri die Decker ex alio 

tendentibus cum utroque fine ad communitatem ibidem item de et ex tribus 

lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Gerardi de Vucht ex uno et inter hereditatem dicti Johannis (dg: de 

Vucht) #die Smijt# ex alio item de et ex [tribus] (dg: lopinatis) 

plaustratis feni sitis in dicta parochia inter hereditatem Ghibekini 

filii Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem W[al]teri 

[Matheeus] soen ex alio atque de et ex tribus lopinatis terre siliginee 

sitis ad finem dictarum trium plaustratarum feni inter hereditatem dicti 

[G]hib[ekini] ex uno et inter hereditatem dicti Walteri Matheeus soen ex 

alio quam paccionem Heijlwigis filia quondam Godefridi Dachverlies e[rga] 

Johannem filium Willelmi filii quondam Walteri van der Bruggen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Dachverlies 

(dg: .......) cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 001r 05 di 03-10-1402. 

Voornoemde Gerongius van Zonne zvw Reijnerus van Zonne, door wijlen 

voornoemde Reijnerus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dv Godefridus 

Dachverlies, droeg over aan voornoemde Johannes Dachverlies zijn deel in 

een erfpacht van 10 zester rogge, Bossche ?maat, die Hilla Dachverlies 

begijn met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch beurde, gaande uit geheel het 

land ....... ......., in Cromvoirt, dat Ghevardus zv Jutta Maes soen onder 

voornoemde Hilla en haar broer Tielmannus ....... ......., welk land 

voornoemde Hilla voor voornoemde pacht had uitgegeven aan Ghibo Lizen soen 

van Crumvoert. 

 

Dictus Gerongius ut supra totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditaria paccione decem sextariorum siliginis dicte [?mensure] quam 

Hilla Dachverlies beghina solvendam habuit #hereditarie# Andree Apostoli 

et (dg: in) ad Buscum tradenda ex tota terra d...... ....... sita in 

Crumvoert quam Ghevardus filius Jutte #Maes soen# sub dicta Hilla et 

Tielmanno fratre quondam eiusdem Hille ....... ....... quam terram dicta 

Hilla dederat ad pactum Ghiboni Lizen soen de Crumvoert scilicet pro 

paccione pre[dicta] ....... hereditarie supportavit Johanni Dachverlies 

predicto cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 001r 06 wo 18-10-1402. 

Hector nzv Ludolphus van Bomel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. +. 

#Hector filius naturalis Ludolphi de# Bomel prebuit et reportavit. Testes 

Aa et Uden datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 001r 07 wo 04-10-1402. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele en Arnoldus Snoec zvw Lambertus 

Witmeri deden tbv Ghisbertus van den Broec zvw Ghisbertus gnd Cort Ghijb 

van der Smedebroec afstand van een brouwketel van wijlen Petrus Smedekens 

zvw Arnoldus Middelrode smid, welke ketel eerstgenoemde Ghisbertus eertijds 

verkregen had van wijlen voornoemde Petrus. Ieder voor zich beloofde lasten 

af te handelen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele et Arnoldus Snoec 

#filius quondam Lamberti Witmeri# (dg: sutor) super quodam cacabo 

braxatorio quondam Petri Smedekens filii quondam Arnoldi Middelrode fabri 

quem scilicet cacabum braxatorium Ghisbertus van den Broec filius 

quon[dam] Ghisberti dicti Cort Ghijb van der Smedebroec erga dictum 

quondam Petrum dudum acquisierat emendo atque super toto jure ad opus 

primodicti Ghisberti hereditarie renuntiaverunt promittentes divisi 

scilicet quilibet pro se et suis heredibus super habita et habenda ratam 

servare et obligationem [et] impetitionem ex parte eorum suorumque 

heredum quorumcumque deponere et quod ipsi et sui heredes primodictum 

Ghisbertum et eius bona numq[uam] impetent #(!dg: occasione) dicti 

cacabi# mediantibus quibuscumque promissionibus et obligationibus ipsis 

Arnoldo de Ghele et Arnoldo Snoec seu eorum alteri a dicto Petro 

prom[issis] (dg: ut ipsi) in judicio spirituali vel in judicio seculari 

aut alias quovis modo ut ipsi dicebant. Testes Roesmont et Broeder datum 

quarta post R[emigii]. 

 

BP 1183 f 001r 08 wo 04-10-1402. 

Henricus van den Broec zvw Ghisbertus Cort Ghijb van der Smedebroec 

beloofde aan voornoemde Arnoldus van Ghele 50 nieuwe gulden of de waarde 

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

 

Henricus van den Broec filius quondam Ghisberti Cort Ghijb van der 

Smedebroec promisit super omnia dicto Arnoldo de Ghele L nuwe gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 001r 09 do 05-10-1402. 

Petrus zvw Wellinus van Berze verkocht aan Gerardus zvw Arnoldus gnd die 

Man van Geffen ½ morgen broekland, in Geffen, ter plaatse gnd in den Vrede, 

ter plaatse gnd den Doncse Camp, tussen kvw Henricus Aelbrechts soen 

enerzijds en wijlen Henricus Wellens anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Wellini de Berze (dg: peciam terre) dimidium juger 

terre paludialis situm in parochia de Geffen in loco [dicto] in den Vrede 

ad locum dictum den Doncsche Camp inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici Aelbrechts soen [ex uno et inter hereditatem] quondam Henrici 

Wellens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Arnoldi dicti die Man de Geff[en] promittens ....... ....... et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni onere libera. Testes 

Aa et Danijel datum quinta post Remigii. 

 

BP 1183 f 001r 10 do 05-10-1402. 

Johannes zvw Rodolphus van Moenle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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+. 

Johannes filius quondam Rodolphi de Moenle prebuit et reportavit. Testes 

Coptiten et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 001r 11 do 05-10-1402. 

Theodericus Roesmont beloofde aan Theodericus van Ammerzoijen, tbv Johannes 

van ?Ussenungen, .. nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 03-06-1403) te betalen. 

 

Theodericus Roesmont promisit (dg: super omnia Johanni de) Theoderico de 

(dg: Am) Ammerzoijen ad opus Johannis de ?Ussenungen X... novos [Gelre 

gulden] seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Aa et Daniel datum quinta post Remigii. 

 

1183 f.001v. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1402. 

 in crastino beati Dijonisii: dinsdag 10-10-1402. 

 quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1402. 

 sabbato post Dijonisii: zaterdag 14-10-1402. 

 sexta post Dijonisii: vrijdag 13-10-1402. 

 

Hoek links boven is afgescheurd. 

 

BP 1183 f 001v 01 za 07-10-1402. 

....... ....... ....... van wijlen Walterus van den Weijden en van 

Heijlwigis ev voornoemde Arnoldus dvw Bertoldus Steempel droeg over aan 

Petrus Yoede zvw Petrus Yoede 1/3 deel aan haar behorend in een b-erfcijns 

....... ......., ....... ....... gerekend, en een b-erfcijns van 16 

schelling geld, welke cijnzen Ghisbertus van den Hoevel ....... ....... 

beloofd had te betalen aan Mechtildis wv Bertoldus Steempel voor de duur 

van haar leven en daarna aan ware erfg en opvolgers van voornoemde 

Mechtildis, met ....... op het kerkhof van de kerk van Haaren te betalen, 

gaande uit (1) 2 bunder beemd, uit 5 bunder beemd, in Wippenhout, aan de 

kant richting erfgoed van wijlen hr Nijcholaus van Herlaer dat daar ligt, 

(2) 1½ ....... beemd, in Wippenhout, aan de kant richting Boxtel, bij de 

sloot die daar ligt gnd Bantsvoert. 

 

....... ....... ....... ....... [quon]dam Walteri van den Weijden #et 

Heijlwigis (dg: sua) uxoris dicti Arnoldi filie quondam Bertoldi 

Stee[mpel]# cum tutore terciam partem ad se spectantem in hereditario 

censu ....... ....... ....... ....... ....... hiis computato et in 

hereditario censu XVI solidorum monete quos census Ghisbertus van den 

Hoevel ....... ....... ....... ....... ....... ....... se daturum et 

soluturum Mechtildi relicte quondam Bertoldi (dg: Stempel) Steempel [ad 

eiu]s vitam et post ....... eiusdem Mechtildis veris heredibus atque 

successoribus prefate Mechtildis hereditarie ....... ....... ....... 

....... [cijmi]therium ecclesie de Haren se deliberaturum ex duobus 

bonariis prati de quinque bonariis prati [sitis] in Wippenhout in latere 

versus hereditatem quondam domini Nijcholai de Herlaer ibidem jacentem 

atque #ex# (dg: de) uno et dimidio ....... prati in Wippenhout predicto 

situatis in latere versus Bucstel prope fossatum illic situatum 

vulgariter Bantsvoert [nun]cupatum prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro Yoede filio quondam Petri Yoede cum litteris et jure 

occasione promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum liberorum et heredum 

deponere. Testes Danijel et Broeder datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1183 f 001v 02 di 10-10-1402. 

Henricus die Hase zv Petrus Wechase verkocht aan Gerardus Berkelman zvw 

Godefridus Berkelman een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande 
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(vr 02-02-1403), gaande uit de helft van een huis en tuin met toebehoren, 

in Helvoirt, tussen kvw Ghibo Hannen soens enerzijds en Elijas Bullen 

anderzijds. 

 

Henricus die Hase filius Petri Wechase #hereditarie# vendidit Gerardo 

Berkelman filius! quondam Godefridi Berkelman paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Buscoducis et in Buscoducis tradendam #solvendam 

purificationis et pro primo ad purificationis proxime# de et ex (dg: domo 

et area) medietate domus et (dg: aree sita in parochia de Helvoirt) 

#orti# cum suis attinentiis in ea quantitate qua ibidem siti sunt sitorum 

in parochia de Helvoert inter hereditatem #liberorum quondam# Ghibonis 

Hannen soens ex uno et inter hereditatem Elije Bullen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Uden et Roesmont datum in crastino beati Dijonisii. 

 

BP 1183 f 001v 03 di 10-10-1402. 

Katherina wv Petrus Bits verklaarde ontvangen te hebben van Johannes gnd 

Coman uten Uijlbroec 4 malder rogge, Bossche maat, {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Katherina relicta quondam Petri Bits palam recognovit #ex par# se 

recepisse a Johanne dicto Coman uten Uijlbroec (dg: j) quatuor maldra 

siliginis mensure de Buscoducis. 

 

BP 1183 f 001v 04 di 10-10-1402. 

Johannes van den Dijcke zvw Johannes van den Dijcke uijt den Uijlbroken 

beloofde aan Katherina wv Petrus Bits (1) 3 Hollandse gulden geld van 

wijlen graaf Willelmus of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1403) te betalen, (2) 3 Hollandse gulden van graaf Willelmus met Sint-

Remigius over 1 jaar (wo 01-10-1404) te betalen, (3) 3 Hollandse gulden 

voornoemd geld of de waarde met Sint-Remigius over 2 jaar (do 01-10-1405) 

te betalen. 

 

Johannes van den Dijcke filius quondam Johannis van den Dijcke uijt den 

Uijlbroken promisit super omnia Katherine relicte quondam Petri Bits III 

florenos Hollandie monete quondam comitis Willelmi seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos etiam III florenos Hollandie comitis 

Willelmi a festo beati Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos et 

III florenos Hollandie monete ut prius seu valorem a festo beati Remigii 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

 

BP 1183 f 001v 05 do 12-10-1402. 

Ghisbertus zvw Ghisbertus gnd Cort Ghijb van den Smedebroec machtigde zijn 

broer Henricus van den Broec al zijn cijnzen, pachten en tegoeden te manen 

en zijn goederen te beheren. 

 

Ghisbertus filius quondam Ghisberti dicti Cort Ghiib (dg: de) van den 

Smedebroec dedit et contulit Henrico van den Broec suo fratri plenam 

potestatem monendi petendi et assequendi omnes suos census et pacciones 

et credita quecumque que sibi debebuntur a personis quibuscumque et bona 

regendi etc usque ad revocationem. Testes Coptiten et Roesmont (dg: 

testes) datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 001v 06 za 14-10-1402. 

{In margine sinistra: een contract dat grotendeels is afgescheurd}. 

.....batur .....ddatur ......s ?in  ....man... ....... Testes ......n et 

[Roes]mont [datum] sabbato [post] [D]ijonisii. 

 

BP 1183 f 001v 07 vr 13-10-1402. 

Goeswinus Moedel van der Donc zvw Rutgerus van der Donc, Bartholomeus zvw 

Bartholomeus Meeus Wedigen en Johannes Molle zvw Gerardus Molle beloofden 
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aan Johannes van Druenen zv Petrus alias gnd Sceffenere 18 mud rogge, van 

dit jaar, Bossche maat, met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1403) in Den 

Bosch op de zolder van voornoemde Johannes te leveren. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc filius quondam Rutgeri van der Donc 

Bartholomeus (dg: Mee) filius quondam Bartholomei Meeus Wedigen et 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Druenen #filio Petri# alias dicto Sceffenere XVIII 

modios siliginis (dg: mensure de Busco) scilicet de siligine que anno 

presenti crevit mensure de Busco ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos #et in Busco supra solarium dicti Johannis tradendos#. 

Testes Dijnther et Scilder datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 001v 08 vr 13-10-1402. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 001v 09 vr 13-10-1402. 

Henricus Gleijns beloofde aan Reijnerus van Langel 35½ nieuwe Gelderse 

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

 

Henricus Gleijns promisit super omnia Reijnero de Langel XXXV et dimidium 

novos Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. 

Testes Uden et Danijel datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 001v 10 vr 13-10-1402. 

Johannes van Vijsschel droeg over aan Reijnerus van Holten zvw Petrus 6 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus en 1 nieuwe Gelderse gulden, die 

hem ontbreken van 39 Hollandse gulden voornoemd geld aan hem beloofd3 door 

Henricus van Leuwe van Vucht. 

 

Johannes de Vijsschel sex Hollans gulden (dg: unum novum Gelre) monete 

comitis Willelmi et unum novum Gelre gulden sibi deficientes de XXXIX 

Hollans gulden dicte monete promissis sibi ab Henrico de Leuwe de Vucht 

prout in litteris supportavit Reijnero de Holten filio quondam Petri cum 

litteris et jure occasione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 001v 11 vr 13-10-1402. 

Voornoemde Reijnerus van Holten zvw Petrus beloofde aan voornoemde Johannes 

van Vijsschel 6 Hollandse gulden voornoemd geld en 1 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia dicto Johanni sex Hollant gulden 

dicte monete et unum novum Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.002r. 

 in festo Luce: woensdag 18-10-1402. 

 sabbato post Dijonisii: zaterdag 14-10-1402. 

 secunda post Calixti: maandag 16-10-1402. 

 

Hoek rechts boven is afgescheurd. 

 

BP 1183 f 002r 01 wo 18-10-1402. 

Yda dvw Johannes Monijns ketelaar droeg over aan haar broer Paulus zvw 

voornoemde Johannes Monijns een n-erfpacht van waarschijnlijk 1 mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 2/3 mud rogge, Bossche maat, uit een 

                         
3 Zie ← BP 1182 p 361r 03 ma 28-03-1401, belofte 39 Holland gulden in twee 

helften te betalen op zo 25-12-1401 resp. za 24-06-1402. 
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b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis .. ... ..... te 

leveren, gaande uit een hoeve gnd het Goed te Spiker, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd ......., welke pacht van 8 mud wijlen voornoemde Johannes 

Monijns gekocht had van Johannes Cuper zvw Arnoldus Cuper, en welke pacht 

van 2 2/3 mud aan voornoemde Yda gekomen was na overlijden van haar ouders. 

 

Yda filia quondam Johannis Monijns cacabarii cum tutore (dg: unum modium 

si) hereditariam pac[cionem] ....... ....... ....... ....... modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione #trium modiorum 

siliginis minus una 3a parte unius modii siliginis [dicte mensure de] 

hereditaria paccione octo etc# octo modiorum siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie pu[rificationis] .. .. ..... [tradenda] ex quodam 

manso dicto communiter tGoet te Spiker sito in parochia de Rode sancte 

Ode ad locum dictum ....... ....... ....... atque ex attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

quam paccionem octo [modiorum] siliginis dictus quondam Johannes Monijns 

erga Johannem Cuper filium quondam Arnoldi Cuper emendo acquisierat prout 

i[n litteris] #et quam paccionem trium modiorum siliginis minus una 3a 

parte unius modii siliginis dicte mensure prenominata Yda !de morte 

quondam suorum parentum successione advolutam [esse dicebat]# hereditarie 

supportavit Paulo suo fratri (dg: cum litteris et al) filio dicti quondam 

Johannis Monijns cum litteris et ?aliis et jure occasione promittens cum 

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

Testes Coptiten et Roesmont datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 002r 02 za 14-10-1402. 

Destijds had Ghisbertus zvw Ghisbertus gnd Cort Ghijb van der Smedebroec 

overgedragen4 aan Lambertus van Middelrode smid een b-erfcijns van 40 pond 

geld, met Sint-Remigus te betalen, gaande uit (1) een huis en erf van 

Ghisbertus Vullinc, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Henricus Hadewigen enerzijds en erfgoed van Aleijdis Kemmers anderzijds, 

(2) de tuin van voornoemde Ghisbertus Vullinc, gelegen achter voornoemd 

huis en erf, over de stroom aldaar, tussen erfgoed van voornoemde Henricus 

Hadewigen enerzijds en erfgoederen van Zegerus voller en voornoemde 

Ghisbertus Vullinc anderzijds, (3) een huis en erf van voornoemde 

Ghisbertus Vullinc, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen de gemene 

stroom enerzijds en erfgoed van Zegerus voller anderzijds, (4) een huis en 

erf van voornoemde Ghisbertus Vullincs, in de Beurdse Straat, tussen 

voornoemd erfgoed van Zegerus voller enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Brecht vleeshouwer anderzijds, (5) een kamp van voornoemde Ghisbertus 

Vullinc, 7 morgen groot, ter plaatse gnd Caluwenberch, tussen Johannes 

Becker en Henricus van Best enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

cijns van 40 pond eerstgenoemde Ghisbertus gekocht had van voornoemde 

Ghisbertus Vullinc. Vervolgens had eerstgenoemde Ghisbertus beloofd alle 

voornoemde onderpanden van waarde te houden. Voornoemde Lambertus van 

Middelrode smid ontlastte thans eerstgenoemde Ghisbertus en zijn goederen 

van de belofte de onderpanden van waarde te houden. Voor het overige blijft 

de brief, waarmee voornoemde Lambertus voornoemde cijns van 40 pond kocht 

van eerstgeoemde Ghisbertus, van kracht. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus filius quondam Ghisberti dicti 

Cort Ghijb van der Smedebroec hereditarium censum quadraginta librarum 

monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et area Ghisberti Vullinc 

sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem Henrici 

Hadewigen ex uno et inter hereditatem Aleijdis Kemmers ex alio atque ex 

orto dicti Ghisberti Vullinc sito retro dictam domum et aream ultra aquam 

ibidem currentem (dg: tenden) inter hereditatem dicti Henrici Hadewigen 

ex uno et inter hereditates Zegeri fullonis et dicti Ghisberti Vullinc ex 

alio atque ex domo et area dicti Ghisberti Vullinc sita in Busco in vico 

                         
4 Zie ← BP 1181 p 519r 02 za 11-10-1399, overdracht van de cijns van 40 pond. 
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dicto die Boertsche Straet inter (dg: here) communem aquam ibidem 

currentem ex uno et inter hereditatem Zegeri fullonis ex alio atque ex 

domo et area dicti Ghisberti Vullincs sita in dicto vico die Boertsche 

Straet vocato inter dictam hereditatem dicti Zegeri fullonis ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Brecht carnificis ex alio atque ex quodam 

campo dicti Ghisberti Vullinc septem jugera continente sito in loco dicto 

Caluwenberch inter hereditatem Johannis Becker (dg: -s) et Henrici de 

Best ex uno et inter communem plateam ex alio quem censum quadraginta 

librarum primodictus Ghisbertus erga dictum Ghisbertum Vullinc emendo 

acquisierat hereditarie supportasset Lamberto de Middelrode fabro et cum 

deinde primodictus Ghisbertus promisisset super omnia supradictos domos 

(dg: ortum) areas ortum et campum pro solutione dicti census quadraginta 

librarum dicto Lamberto sufficientes beneque valentes semper efficere et 

satis securos prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Lambertus de Middelrode faber palam quitavit 

quitosque proclamavit primodictum Ghisbertum et eius bona quecumque (dg: 

ia) a iamdictis obligatione et promissione factis eidem Lamberto a 

primodicto Ghisberto scilicet de faciendo predictos domos areas ortos et 

campum pro solutione antedicti hereditarii census XL librarum 

sufficientes beneque valentes semper et satis securos predictis tamen 

litteris quibus mediantibus dictus Lambertus supradictum censum 

quadraginta librarum erga primodictum Ghisbertum acquisierat ut prefertur 

quoad omnia alia in eis contenta in suo vigore et robure firmitatis 

permansuris. Testes Uden et Roesmont datum sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 002r 03 za 14-10-1402. 

(dg: Henricus van den Grave zvw). 

 

(dg: Henricus van den Grave filius quondam). 

 

BP 1183 f 002r 04 ma 16-10-1402. 

Henricus zvw Johannes Lijsscap nzvw Johannes Lijsscap, voor zich en voor 

zijn zuster Weijndelmoedis dvw eerstgenoemde Johannes Lijsscap, verklaarde 

ontvangen te hebben van Thomas gnd Valant zvw Thomas Valant en Mechtildis 

wv Johannes Lijsscaps zvw voornoemde Thomas Valant alle zaken en goederen, 

die laatstgenoemde wijlen Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant als momber 

van voornoemde Henricus en Weijndelmodis, of een ander namens voornoemde 

Johannes Lijsscap, heeft ontvangen tot aan de tijd van het overlijden van 

voornoemde Johannes Lijsscap. 

 

Henricus filius quondam Johannis Lijsscap filii naturalis quondam 

Johannis Lijsscap pro se et pro (dg: H-) Weijndelmoede sua sorore filia 

primodicti quondam Johannis Lijsscap palam recognovit sibi et dicte 

Weijndelmoedi fore satisfactum per Thomam dictum Valant filium quondam 

Tho[me] Valant et per Mechtildem relictam quondam Johannis Lijsscaps 

filii dicti quondam Thome Valant ab omnibus rebus et bonis quas [et que] 

iamdictus quondam Johannes Lijsscap filius dicti quondam Thome Valant #b# 

aut quivis alia persona in nomine eiusdem Johannis Lijsscap recepit [et] 

levavit #ex parte dictorum Henrici et Weijndelmoedis# a quocumque tempore 

evoluto usque ad tempus obitus eiusdem quondam Johannis Lijsscap #a# 

tamquam mamburnus dictorum He[nrici] et Weijndelmodis clamans (dg: inde 

quitum) inde et eorum bona quecumque quitos promittens super habita et 

habenda ratam servare et quod [dicti Henricus] et Weijndelmodis 

antedictos Thomam #quondam Johannem Lijsscap fratres# et Mechtildem (dg: 

seu) #et# eorum bona numquam impetent nec vexabunt in judicio [spirituali 

seu] in judicio seculari aut alias quovis modo occasione premissorum vel 

inde emergentium. Testes Uden et Scilder datum 2a post Cal[i]x[ti]. 

 

BP 1183 f 002r 05 ma 16-10-1402. 

Walterus Delijen soen droeg over aan zijn broer Johannes Delijen soen van 

Os (1) 7½ hont land, die behoorden aan Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt, in 
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Oss, ter plaatse gnd Huijsmans Beemt, tussen Johannes van Os zvw Willelmus 

van Panhedel enerzijds en Marcelius ....... anderzijds, aan voornoemde 

Walterus verkocht door eerstgenoemde Gerardus nzvw Gerardus Vilt, (2) 2 

hont land, in Oss, ter plaatse gnd Huijsmans Beemden, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en wijlen Leonius van Andwerpia 

bontwerker anderzijds, aan voornoemde Walterus Delijen soen verkocht door 

Johannes van Herlaer molenaar ev Delija dvw Marcelius gnd Zeel Delijen 

soen. 

 

Walterus Delijen soen septem et dimidium hont terre que ad Gerardum Vilt 

filium naturalem quondam Gerardi Vilt spectabant sit[a in parochia] de Os 

in loco dicto Huijsmans Beemt inter hereditatem Johannis de Os filii 

quondam Willelmi de Panhedel ex uno et inter hereditatem Marcelii ....... 

[ex] alio vendita dicto Waltero a primodicto Gerardo filio naturali dicti 

quondam Gerardi Vilt prout in litteris atque duo hont terre sita in dicta 

par[ochia] de Os ad dictum locum Huijsmans Beemden vocatum inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

quondam Leonii de Andwerp[ia] #pellificis# ex alio #in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt# vendita dicto Waltero Delijen soen a Johanne de Herlaer 

multore (dg: +) marito et tutore legitimo Delije sue uxoris filie quondam 

Mar[celii] dicti Zeel Delijen soen prout in aliis litteris hereditarie 

supportavit Johanni Delijen soen de Os suo fratri cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 002r 06 ma 16-10-1402. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 105 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1403) te betalen. 

 

(dg: dictus venditor promisit super omnia dicto) Dictus emptor promisit 

super omnia dicto venditori centum et quinque nuwe Gelre gulden seu 

valorem [ad] carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.002v. 

 in festo Luce: woensdag 18-10-1402. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1402. 

 anno CCCCmo secundo mensis octobris die XX: vrijdag 20-10-1402. 

 

Hoek links boven is afgescheurd. 

 

BP 1183 f 002v 01 wo 18-10-1402. 

De broers Ghisbertus en Johannes, kvw Ghisbertus Vullinc zvw Theodericus 

Vullinc, verkochten aan Lambertus van Middelrode smid een n-erfcijns5 van 

10 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit6 (1) een huis en erf 

van wijlen voornoemde Ghisbertus Vullinc, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Ghisbertus Hadewigen, nu behorend 

aan Henricus Hadewigen brouwer, enerzijds en erfgoed van wijlen Aleijdis 

Kemmers anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 6½ schelling, (2) 

een tuin aldaar, achter voornoemd huis en erf, over de stroom aldaar, 

tussen erfgoed van voornoemde Henricus Hadewigen enerzijds en erfgoed van 

wijlen voornoemde Ghisbertus Vullincs, Zegerus voller, wijlen voornoemde 

Ghisbertus Vullincs en Johannes van Brecht vleeshouwer anderzijds, (3) een 

huis en erf van wijlen voornoemde Ghisbertus Vullinc, in Den Bosch, over de 

Beurdse Brug, tussen erfgoed van voornoemde Zegerus voller enerzijds en het 

gemene water anderzijds, (4) een huis en erf aldaar, tussen voornoemd 

erfgoed van Zegerus voller enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes van 

Brecht anderzijds, de laatste twee huizen reeds belast met een b-erfcijns 

                         
5 Zie → BP 1184 f 225v 03 vr 20-11-1405, overdracht van de cijns. 
6 Zie ← BP 1181 p 519r 02 za 11-10-1399 (1 tm 4), overdracht van een cijns van 40 pond uit, 
onder meer, deze onderpanden. 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

11 

van ongeveer 3 pond geld, voornoemde goederen reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

[7Ghisbertus et Johannes fratres] liberi quondam Ghisberti Vullinc filii 

quondam Theoderici Vullinc hereditarie vendiderunt Lamberto de Middelrode 

fabro [hereditarium censum] decem librarum monete solvendum hereditarie 

Remigii ex domo et area dicti quondam Ghisberti Vullinc sita in Busco ad 

vicum [dictum] Colperstrate inter hereditatem quondam Ghisberti Hadewigen 

nunc ad Henricum Hadewigen braxatorem spectantem ex uno et inter 

hereditatem [quo]ndam Aleijdis Kemmers ex alio atque ex quodam orto sito 

ibidem retro (dg: primod dcan) dictam domum et aream ultra aquam ibidem 

currentem inter hereditatem dicti Henrici Hadewigen ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Ghisberti Vullincs Zegeri fullonis et dicti 

quondam Ghisberti Vullincs necnon Johannis de Brecht carnificis ex alio 

(dg: ut dicebant promittentes indiv) atque ex domo et area dicti quondam 

Ghisberti Vullinc sita in Busco ultra pontem dictum Boertsche Brugge 

inter hereditatem dicti Zegeri fullonis ex uno et inter communem aquam ex 

alio necnon ex domo et area sita ibidem inter (dg: here) dictam 

hereditatem dicti Zegeri fullonis ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis de Brecht ex alio ut dicebant promittentes indivisi super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis annuatim exinde de jure solvendo atque hereditario censu sex et 

dimidio! solidorum ex primodicta domo et area necnon hereditario censu 

trium librarum vel circiter monete ex aliis duabus domibus et areis 

annuatim prius de jure solvendis ut dicebant et sufficientem facere. 

Testes Coptiten et Roesmont datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 002v 02 wo 18-10-1402. 

En ze kunnen terugkopen tussen nu en een maand na Sint-Remigius aanstaande 

(ma 01-10-1403) met 100 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus, en met 

de 10 pond van voornoemd feest van Sint-Remigius. Opgesteld in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, mr Godefridus van Rode en Arnoldus Rover Boest. 

 

A. 

Et poterunt redimere infra hinc et Remigii proxime futurum vel infra 

mensem dictum festum beati Remigii proxime futurum (dg: antecedentem vel) 

immediate subsequentem cum centum Hollant gulden monete comitis Willelmi 

et cum decem libris in dicto festo Remigii de dicto censu proveniendis. 

Testes scabini suprascripti magister Godefridus de Rode et Arnoldus Rover 

Boest datum supra. 

 

BP 1183 f 002v 03 wo 18-10-1402. 

De gezusters Ermgardis en Theoderica, kvw Theodericus Zuetmolc zvw 

Theodericus Zuetmolc, droegen over aan Lambertus zv Arnoldus van Gewanden 

de helft van een vleesbank, in Den Bosch, in het vleeshuis, welke helft de 

als tweede genoemde Theodericus Zuetmolc gekocht had van Katherina wv 

Egidius van Antwerpia, en haar dochters en zoon Hilla, Aleijdis en Egidius, 

welke helft nu aan hen behoort. 

 

Ermgardis et Theoderica sorores liberi quondam Theoderici Zuetmolc filii 

quondam Theoderici Zuetmolc cum tutore medietatem cuiusdam stalli 

vleesghebanc theutonice dicti #vleeschbanc# siti in Buscoducis in domo 

carnificum quam medietatem dicti stalli (dg: dictu) secundodictus 

Theodericus Zuetmolc erga Katherinam relictam quondam Egidii de Antwerpia 

Hillam et Aleijdem eius filias ac Egidium filium dicte Katherine emendo 

acquisierat prout in litteris et quam medietatem nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie supportaverunt Lamberto filio Arnoldi de Gewanden 

cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore indivise super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

                         
7 Aanvulling op basis van BP 1184 f 225v 03. 
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sui! et secundodicti Theoderici Zuetmolc et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam Theoderici secundodicti Theoderici Zuetmolc deponere. Testes 

Coptiten et Roesmont datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 002v 04 wo 18-10-1402. 

Theodericus van Hollant zvw Theodericus van Hollant beloofde aan Lambertus 

zv Arnoldus van Gewanden 12 oude schilden, een helft te betalen met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) en de andere helft met Sint-Remigius 

over een jaar (wo 01-10-1404). 

 

Theodericus de Hollant filius quondam Theoderici de Hollant promisit 

super omnia Lamberto filio Arnoldi de Gewanden XII aude scilde seu 

valorem mediatim Remigii proxime futurum et mediatim a festo Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 002v 05 wo 18-10-1402. 

Aleijdis wv Johannes gnd Zanders droeg over aan Eustatius gnd van Brakel 

timmerman als ev Cristina, dv voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes 

Zanders, haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 15 schelling, een helft 

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

huis en erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen huis en erf van Petrus 

gnd van Tricht enerzijds en huis en erf van Elizabeth gnd Trichtmans 

anderzijds, welke cijns Hennekinus gnd van den Steen zv Gerardus van Steene 

gekocht had van Johannes van Tricht. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Zanders #cum tutore# suum 

usufructum sibi competentem in hereditario censu quindecim solidorum 

solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area 

sita in Busco in vico ecclesie inter domum et aream Petri dicti de Tricht 

ex uno latere et inter domum et aream Elizabeth dicte Trichtmans ex alio 

quem censum predictum Hennekinus dictus van den Steen filius Gerardi de 

Steene erga Johannem de Tricht emendo acquisierat prout in litteris 

legitime supportavit Eustatio dicti de Brakel #carpentario# tamquam 

marito (dg: legitimo) et tutori legitimo Cristine sue uxoris filie 

dictorum Aleijdis et quondam Johannis Zanders. Testes Coptiten et Uden 

datum supra. 

 

BP 1183 f 002v 06 do 19-10-1402. 

Petrus zvw Petrus Rademaker van Helvort verkocht aan Johannes zvw Ghibo 

Hannen soen een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helvoirt, met Lichtmis 

op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1404), 

gaande uit een stuk land, gnd die Brake, ongeveer 4 lopen rogge groot, in 

Helvoirt, tussen de brug en de kerk van Helvoirt, tussen Gerardus zvw 

Johannes Berkelman enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, welk stuk 

land voornoemde verkoper verworven had van Gerardus zvw Godefridus 

Berkelman, reeds belast met een b-erfpacht van 4 lopen rogge. Voor 

voornoemde verkoper gereserveerd alle erfgoederen en erfelijke goederen die 

hij heeft liggen onder Gestel bij Herlaer. 

 

Petrus filius quondam Petri Rademaker #de Helvort# hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Ghibonis Hannen soen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: Busch) Helvoert solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: in Helvoert) pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et supra peciam terre infrascriptam tradendam 

ex #(dg: medietate ad ipsum spectante)# pecia terre dicta die Brake 

#quatuor lopinos siliginis vel circiter in semine capiente# sita in 

parochia de Helvoert (dg: ad) inter pontem et ecclesiam de Helvoert inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Johannis Berkelman ex uno et inter 

hereditatem dicti venditoris [ex] alio quam peciam terre dictus venditor 

erga Gerardum filium quondam Godefridi Berkelman acquisierat ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 
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deponere excepta hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis exinde 

prius solvenda et sufficientem facere salvis tamen dicto venditori et ex 

premissis sibi libere reservatis omnibus hereditatibus suis et bonis 

hereditariis (dg: paccionibus) quas infra parochiam de Ghestel prope 

Herlaer habet situatas (dg: ac solvi) ut dicebat. Testes Coptiten et 

Danijel datum in crastino Luce. 

 

BP 1183 f 002v 07 vr 20-10-1402. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, met 36 nieuwe 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 Godefridus van Rode, mr Johannes van Hees en Johannes Cloet timmerman. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum cum 

XXXVI novis Gelre gulden vel valorem et cum (dg: censu) arrestadiis et 

cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

secundo mensis octobris die XX hora vesperarum presentibus dictis 

scabinis magistro Godefrido de Rode et magistro Johanne de Hees et 

Johanne Cloet carpentario. 

 

1183 f.003r. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1402. 

 sexta post Luce: vrijdag 20-10-1402. 

 

BP 1183 f 003r 01 do 19-10-1402. 

Johannes die Groet zvw Willelmus van Loen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdigen en bezwaringen gedaan met goederen van wijlen 

zijn oom Johannes die Groet. 

 

Johannes die Groet filius quondam Willelmi de Loen omnes et singulas 

venditiones et alienationes et obligationes factas [cum bonis 

quibuscumque] quondam Johannis die Groet avunculi olim Johannis 

primodicti calumpniavit. Testes Coptiten et Danijel datum in c[rastino 

Luce]. 

 

BP 1183 f 003r 02 vr 20-10-1402. 

Henricus van Vessem droeg over aan Johannes Corf zvw Johannes Corf een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een erf, tuin, stuk land en aangelegen stuk beemd, 

in Vessem, tussen Henricus zvw Petrus die Snijder enerzijds en Elizabeth 

gnd Roentwijf anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts tot aan 

Henricus Mertens soen van Vessem, welke pacht Theodericus zvw Heijlwigis 

gnd Roze van Berze dekker gekocht had van Henricus gnd Roentmans soen van 

Vessem, (2) 3 lopen land, in Vessem, tussen de gemeint enerzijds en wijlen 

Henricus Marien soen anderzijds, die Henricus Roentmans verworven had van 

Mijchael zvw Henricus Marien soen, welke 3 lopen voornoemde Henricus 

Roentmans soen mede tot onderpand had gesteld, welke pacht van ½ mud rogge 

eerstgenoemde Henricus van Vessem verworven had van Henricus zvw 

Theodericus zvw Heijlwigis Roze van Berze dekker. 

 

{De contracten 02, 03 en 04 hebben een ongewone redactie}. 

Henricus de Vessem hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam [de] 

area et orto atque pecia terre et pecia prati eis adiacente sitis in 

parochia de Vessem inter hereditatem Henrici filii quondam Petri die 

Snij[der] ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Roentwijf ex alio 

tendentibus a communitate retrorsum usque ad hereditatem Henrici Mertens 

soen de Vessem quam paccionem (dg: primodictus Henricus erga Henricum 

filium quondam Theoderici filie! quondam Heijlwigis Rose de Berze 

tectoris atque prout in li Roentma) Theodericus filius quondam Heijlwigis 

dicte Roze de Berze tector erga Henricum dictum Roentmans soen de Vessem 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

14 

emendo acquisierat (dg: et quam paccionem primodictus Hennricus de Vessem 

erga Henricum filium dicti quondam Theoderici filii quondam Heijlwigis 

Rose de Berze acquisierat prout hec in quibusdam litteris) #prout in 

litteris# atque ex tribus lopinatis terre sitis in parochia de Vessem 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Marien 

soen ex alio quas tres lopinatas terre (dg: dictus) Henricus Roentmans 

erga Mijchaelem filium quondam Henrici Marien soen acquisierat et quas 

tres lopinatas terre dictus Henricus Roentmans soen prenominato 

Theoderico filio quondam Heijlwigis dicte Rose de Berze simul cum dictis 

domo area orto et pecia terre et pecia prati pro solutione dicte 

hereditarie paccionis dimidii modii siliginis ad pignus imposuit prout in 

litteris et quam paccionem dimidii modii siliginis primodictus Henricus 

de Vessem erga Henricum filium quondam Theoderici filii quondam 

Heijlwigis Roze de Berze tectoris acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Corf filio quondam Johannis Corf cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Roesmont datum sexta post Luce. 

 

BP 1183 f 003r 03 vr 20-10-1402. 

Johannes zvw Willelmus Moerken zvw Willelmus gnd Moerken droeg over aan 

Henricus zvw Danijel van den Bosch (1) 4 pond b-erfcijns, geld dat ten 

tijde van de betaling in Asten gaat, die Henricus Kersmakers soen beloofd 

had aan voornoemde Johannes, met Sint-Martinus in Asten te betalen, gaande 

uit (1a) een euselke, in Asten, achter het kamp van Yseboldus gnd Kijevits, 

(1b) 1 bunder beemd, gnd die Putdonc, in Asten, ter plaatse gnd Houbrakenre 

Ghoer, (2) 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Helmond, die voornoemde 

Henricus Kersmakers soen beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis 

in Helmond te leveren, in een huis gnd den Hoerric, behorend aan Katherina 

gnd Henrics en haar kinderen, gaande uit een akker, gnd het Haecstuc, en 

een huis en tuin van voornoemde Henricus Kersmaker, in Asten, gnd 

Creijenstert, welk huis en tuin voornoemde Henricus Kersmaker samen met 

voornoemde erfgoederen tot onderpand had gesteld van de betaling van 

voornoemde 4 pond erfcijns en de levering van voornoemde 1 mud rogge. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Moerken filii quondam Willelmi dicti 

Moerken quatuor libras hereditarii census talis monete qualis tempore 

solutionis in Asten communiter currit annuatim quem Henricus Kersmakers 

soen promisit se daturum et soluturum (dg: do-) dicto Johanni hereditarie 

Martini (dg: hyemalis) et in parochia de Asten deliberandum ex 

hereditatibus infrascriptis videlicet ex pecia pascue dicta een eeuselken 

sita in parochia de Asten retro campum Yseboldi dicti Kijevits atque ex 

uno bonario prati dicto die Putdonc sito in dicta parochia ad locum 

dictum Houbrakenre Ghoer atque unum modium siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Helmont quam dictus Henricus Kersmakers soen 

promisit dare et exsolvere !primodicto Johanni hereditarie purificationis 

et in Helmont deliberare in quadam domo dicta den Hoerric spectante ad 

(dg: liberos) Katherinam dictam Henrics et suos liberos ex quodam agro 

dicto (dg: die) tHaecstuc atque ex domo et orto dicti Henrici Kersmaker 

sita in dicta parochia de Asten dictis communiter Creijenstert quos domum 

et ortum (dg: simul) dictus Henricus Kersmaker simul cum predictis 

hereditatibus pro solutione dictarum quatuor librarum census et unius 

modii siliginis primodicto Johanni ad pignus imposuit et hereditario jure 

(dg: s) obligavit ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Danijelis van den Bosch promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 003r 04 vr 20-10-1402. 

Johannes zvw Willelmus Moerken zvw Willelmus Moerken droeg over aan 

Henricus zvw Danijel van den Bosch (1) 4 pond b-erfcijns, geld dat ten 

tijde van de betaling in Asten gaat, die Henricus zv Heijlwigis gnd 

Joerdens beloofd had aan voornoemde Johannes, met Sint-Martinus in Asten te 
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betalen, gaande uit 1 bunder beemd, in Asten, ter plaatse gnd aen Gheen 

Aesdonc, naast voornoemde Henricus enerzijds, (2) 1 mud rogge b-erfpacht, 

maat van Helmond, die voornoemde Henricus zv Heijlwigis Joerdens beloofd 

had met Lichtmis in Helmond aan voornoemde Johannes te leveren, in een huis 

gnd ten Hoerric, behorend aan Katherina gnd Henrics en haar kinderen, 

gaande uit (2a) een akker van 4 lopen, in Asten, en een stukje land gnd een 

voerhoed dat daar aan het einde van de akker ligt, ter plaatse gnd Bracel, 

tussen Marcelius van Houbraken enerzijds en voornoemde Marcelius? 

anderzijds, (2b) 1 zesterzaad land, in Asten, ter plaatse gnd aen dien 

Widecker, tussen Amelius Scepers enerzijds en Heijnkinus gnd Scoesitters 

anderzijds, (2c) ½ bunder beemd, in Asten, ter plaatse gnd in Gheen 

Aesdonc, tussen voornoemde bunder beemd, die voornoemde Henricus zv 

Heijlwigis Joerdens verworven had van voornoemde Johannes, enerzijds en 

voornoemde Henricus anderzijds, welke zesterzaad en ½ bunder voornoemde 

Henricus zv Heijlwigis gnd Joerdens tezamen met voornoemde bunder en akker 

tot onderpand had gesteld van voornoemde cijns en pacht. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Moerken filii quondam Willelmi Moerken 

quatuor libras hereditarii census talis monete qualis pro tempore 

solutionis in Asten communiter currit quas Henricus filius Heijlwigis 

dicte Joerdens promisit dare et exsolvere dicto Johanni hereditarie 

Martini et in parochia de Asten tradere et deliberare ex hereditatibus 

sequentibus videlicet ex uno bonario prati sito in parochia de Asten ad 

locum dictum aen Gheen Aesdonc {in margine sinistra: Aesdonc} (dg: ex) 

inter hereditatem Henrici predicti (dg: ex uno et inter) ex uno (dg: et 

inter) atque [u]num modium siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Helmont quem (?dg: p) dictus Henricus filius Heijlwigis Joerdens promisit 

dare et exsolvere primodicto Johanni hereditarie purificationis et in 

parochia de Helmont tradere in quadam domo dicta ten Hoerric spectante ad 

Katherinam dictam Henrics et eius liberos ex quodam agro quatuor 

lopinatarum terre #sita in parochia de Asten# et particula terre dicta 

een voerhoed ibidem ad finem (dg: dicti agri) sita ad locum dictum Bracel 

inter hereditatem Marcelii de Houbraken ex uno et inter hereditatem dicti 

M[arcelii] ?de ex alio atque ex #una# sextariata terre sita in dicta 

parochia ad locum dictum (dg: Widecken) aen dien Widecker [inter 

hereditatem] (dg: An) Amelii Scepers ex uno et inter hereditatem 

Heijnkini dicti Scoesitters ex alio atque ex dimidio bonario prati sito 

[in dicta] parochia ad locum dictum in Gheen Aesdonc inter (dg: 

hereditatem) supradictum bonarium prati quod dictus Henricus filius 

Heijlwigis Joerde[ns] erga primodictum Johannem acquisierat ex uno et 

inter hereditatem Henrici predicti ex alio quas sextariatam terre et 

dimidium bonarium prati dictus Henricus filius Heijlwigis dicte Joerdens 

simul cum supradictis #hereditatibus# uno bonario et agro terre pro 

solutione dictorum census et pacc[ionis] ad pignus imposuit et 

hereditarie obligavit ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Danijelis van den Bosch promisit super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.003v. 

 in festo undecim milium virginum: zaterdag 21-10-1402. 

 sexta post Luce: vrijdag 20-10-1402. 

 

BP 1183 f 003v 01 za 21-10-1402. 

Nijcholaus Coel Hannen soen droeg over aan Johannes van Zelant zvw 

Willelmus van Zelant een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Engbertus zvw Henricus gnd van der Boijdonc beloofd had aan voornoemde 

Nijcholaus Coel, met Kerstmis te leveren, gaande uit een kamp, 2 morgen 

groot, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eijckendonc, tussen 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen enerzijds en Arnoldus van den Kerchove 

anderzijds. 
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Nijcholaus Coel Hannen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco quam Engbertus filius quondam Henrici dicti van der 

Boijdonc promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao Coel 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo duo jugera terre 

continente sito infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

Eijckendonc inter hereditatem Nijcholai dicti [Coe]l Roelen soen ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi van den Kerchove ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni de Zelant filio quondam Willelmi de 

Zelant cum litteris et jure promittens super omnia (dg: ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere testes) warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere et sufficientem facere. Testes Uden et Roesmont datum 

in festo undecim milium virginum. 

 

BP 1183 f 003v 02 za 21-10-1402. 

Henricus zvw Bertholdus van Hijntham droeg over aan Henricus Lanternmaker 

zvw Henricus Lanternmaker een b-erfcijns van 35 schelling geld, die Thomas 

zvw Arnoldus van Eijcke beloofd had aan Gherisius van Os voller, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, op de plaats 

gnd Triniteit, tussen erfgoed van Albertus Raet enerzijds en erfgoed van 

Ancelmus verwer anderzijds, welke cijns aan Elizabeth mv eerstgenoemde 

Henricus gekomen was na overlijden van Mechtildis dvw voornoemde Gherisius, 

en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

+. 

Henricus filius quondam Bertholdi de Hijntham hereditarium censum 

triginta quinque solidorum monete quem Thomas filius quondam Arnoldi de 

Eijcke promisit se daturum et soluturum Gherisio de Os fulloni 

hereditarie purificationis ex domo et area sita in Busco super locum 

dictum Trijniteijt inter hereditatem Alberti Raet ex uno et inter 

hereditatem Ancelmi tinctoris ex alio prout in litteris (dg: quem censum) 

qui census (dg: quond) Elizabeth olim matri !primodicti Henrici de morte 

quondam Mechtildis filie dicti quondam Gherisii successione fuerat 

advolutus et nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico 

Lanternmaker filio quondam Henrici Lanternmaker cum litteris et jure 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere in dicto censu 

XXXV solidorum et sufficientem facere. Testes Aa et Coptiten datum in 

festo undecim milium virginum. 

 

BP 1183 f 003v 03 za 21-10-1402. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Thomas zvw Arnoldus van 

Eijcke beloofde etc” en voornoemde Henricus Lanternmaker beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan eerstgenoemde Henricus. Henricus 

Lanternmaker betaalde 6 groten voor Henricus Bertouts voor zijn vidimus. 

 

≠. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Thomas filius quondam Arnoldi de 

Eijcke promisit etc et Henricus !Lantermaker predictus promisit super 

omnia tradere primodicto Henrico ut in forma. Testes datum supra. Et 

Henricus Lanternmaker solvit VI grossos pro Henrico Bertouts pro suo 

vidimus. 

 

BP 1183 f 003v 04 vr 20-10-1402. 

Nijcholaus zvw Johannes die Sluijter van Lijeshout schonk aan Adam zv 

Johannes Joerdens soen van Rietfoert en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde 

Nijcholaus een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Lieshout op het onderpand te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Lieshout, naast de dijk gnd Nuwendijc, tussen Henricus gnd Hoirner 

enerzijds en Denkinus Snijder anderzijds, welke pacht Johannes zvw 

voornoemde Johannes Sluijter gekocht had van Godefridus zvw Arnoldus gnd 

Smijt van Lijeshout, welke pacht aan voornoemde Nijcholaus gekomen was na 

overlijden van zijn broer Johannes zvw voornoemde Johannes Sluijter. Met 
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achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis die Sluijter de Lijeshout hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in Lijeshout supra hereditatem 

infrascriptam tradendam ex pecia terre sita in parochia de Lijeshout 

iuxta aggerem dictum den Nuwendijc inter hereditatem Henrici dicti 

Hoirner ex uno et inter hereditatem Denkini Snijder ex alio quam 

paccionem Johannes filius dicti quondam Johannis (dg: dicti) Sluijter 

erga Godefridum filium quondam Arnoldi dicti Smijt de Lijeshout emendo 

acquisierat prout in litteris quam paccionem antedictus Nijcholaus sibi 

de morte quondam Johannis sui fratris (dg: successione) filii dicti 

quondam Johannis Sluijter successione advolutam esse dicebat hereditarie 

supportavit Ade filio Johannis Joerdens soen de Rietfoert cum Elizabeth 

sua uxore filia antedicti Nijcholai (dg: cum arresta) nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco cum #litteris et jure et# arrestadiis duorum annorum de 

dicta paccione restantibus et non solutis ut dicebat promisit super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis sui 

fratris et quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis deponere. Testes 
!testes (dg: datum supra) Roesmont et Scilder datum sexta post Luce. 

 

BP 1183 f 003v 05 vr 20-10-1402. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Johannes die Sluijter van Lijeshout schonk aan 

zijn schoonzoon Adam zv Johannes gnd Jordens soen van Rietfoert en zijn 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Nijcholaus een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit een stuk 

land, in Lieshout, naast de dijk gnd die Kercdike enerzijds en Willelmus 

van Geffen anderzijds, welke pacht aan Johannes zvw voornoemde Johannes die 

Sluijter was verkocht door Godefridus zvw Arnoldus gnd Smedeken van 

Lijeshout, en welke pacht aan voornoemde Nijcholaus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde broer Johannes zvw Johannes die Sluijter. 

Met achterstallige termijn van een jaar. 

 

Dictus Nijcholaus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Lijeshout tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Lijeshout iuxta aggerem dictum (dg: den 

Ker) die Kercdike ex uno et inter hereditatem Willelmi de Geffen ex alio 

venditam Johanni filio quondam Johannis die Sluijter a Godefrido filio 

quondam Arnoldi dicti Smedeken de Lijeshout prout in litteris et quam 

paccionem dictus Nijcholaus sibi de morte dicti quondam Johannis sui 

fratris filii dicti quondam Johannis die Sluijter successione advolutam 

esse dicebat hereditarie supportavit (dg: dicto) Ade filio Johannis dicti 

Jordens soen de Rietfoert suo genero cum Elizabeth sua uxore filia dicti 

Nijcholai in nomine dotis ad ius oppidi de Busco cum litteris et jure et 

arrestadio unius anni sibi de dicta paccione restante et non soluto ut 

dicebat promittens ut immediate supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 003v 06 vr 20-10-1402. 

Henricus zvw Herbertus Dircs soen van Lijttoijen verkocht aan zijn zwager 

Heijmericus zvw Laurencius die Hollander het deel, dat aan hem gekomen was 

na overlijden van zijn ouders, in een stuk land, gnd een halve weijde, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd optie Lange Weijden, tussen Roverus zvw 

Willelmus Uden soen enerzijds en Reijnerus Mudeken anderzijds. 

 

Henricus !quondam Herberti Dircs soen de Lijttoijen (dg: peciam) totam 

partem et omne jus sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutas in pecia terre dicta een halve weijde sita in parochia de 

Lijttoijen ad locum dictum optie Lange Weijden inter hereditatem Roveri 

filii quondam Willelmi Uden soen ex uno et inter hereditatem Reijneri 

Mudeken ex alio hereditarie vendidit Heijmerico filio quondam Laurencii 

die Hollander suo sororio promittens super omnia warandiam et 
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obligationem (dg: deponere excepto) ex parte sui deponere etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 003v 07 vr 20-10-1402. 

Henricus zvw Luijtgardis dvw Henricus Jonter droeg over aan Heijlwigis dv 

Johannes die Snijder van Mierle een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Mierlo, met Lichtmis in Mierlo, ter plaatse gnd ten Hout, te leveren, 

gaande uit een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Mierlo, ter plaatse 

gnd ten Hout, tussen Nijcholaus gnd Coel van Bijstervelt enerzijds en 

Arnoldus gnd Vestarts anderzijds, welke pacht Yseboldus zvw voornoemde 

Henricus Jonter, tbv voornoemde Luijtgardis dvw Henricus Jonter, gekocht 

had van Theodericus zvw Reijnerus van Merenveert, en welke pacht aan 

eerstgenoemde Henricus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde moeder 

Luijtgardis. 

 

Henricus filius quondam Luijtgardis filie quondam Henrici Jonter 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Mierle 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Mierle (dg: 

tradendam) ad locum dictum ten Hout tradendam ex pecia terre et pecia 

prati sibi adiacente sita! in parochia de Mierle ad dictum locum ten Hout 

vocatum inter hereditatem Nijcholai dicti Coel de Bijstervelt ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi dicti Vestarts ex alio quam paccionem Yseboldus 

filius dicti quondam Henrici Jonter ad opus dicte Luijtgardis filie 

eiusdem quondam Henrici Jonter erga Theodericum filium (dg: p) quondam 

Reijneri de Merenveert acquisierat emendo prout in litteris et quam 

paccionem primodictus Henricus !de morte dicte quondam Luijtgardis sue 

matris successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit 

Heijlwigi filie Johannis die Snijder de Mierle cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex 

parte sui et dicte quondam Luijtgardis et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam Luijtgardis deponere. Testes Roesmont et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 003v 08 vr 20-10-1402. 

Yseboldus zvw Henricus Jonter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yseboldus filius quondam Henrici Jonter prebuit et reportavit etc. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.004r. 

 in festo undecim milium virginum: zaterdag 21-10-1402. 

 

BP 1183 f 004r 01 za 21-10-1402. 

Nijcholaus zvw Johannes Brentens verkocht aan Petrus zvw Johannes Gorters, 

tbv hem en zijn zuster Margareta dvw voornoemde Johannes Gorters, een 

n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 20 

lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 20 lopen voornoemde 

Nijcholaus met Lichtmis in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, beurde, 

gaande uit een beemd van wijlen voornoemde Johannes Brentens, in Oirschot, 

in de herdgang van Spoordonk, tussen kvw Willelmus Rutten enerzijds en een 

gemene weg aldaar anderzijds, welke beemd voornoemde Nijcholaus zvw 

Johannes Brenten had uitgegeven aan Theodericus gnd Arnt Heijlkens soen, 

voor de grondcijns en voornoemde pacht van 20 lopen. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis Brentens hereditariam paccionem octo 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot de hereditaria paccione [viginti] 

lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem #viginti lopinorum 

siliginis# dictus Nijcholaus solvendam hebuit hereditarie purificationis 

et in parochia de Oerscot in pastoria de Spoerd[onc] tradendam et 

deliberandam ex quodam prato dicti quondam Johannis Brentens sito in 

parochia et pastoria predictis inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi Rutten ex uno et inter communem plateam ibidem (dg: quod) ex 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

19 

alio quod pratum dictus Nijcholaus filius dicti quondam Johannis Brenten 

dederat ad pactum Theoderico dicto Arnt Heijlkens soen scilicet pro censu 

domino fundi et pro dicta paccione viginti lopinorum siliginis dicte 

mensure ut ipse dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Johannis 

Gorters ad opus sui et ad opus Margarete sue sororis filie dicti quondam 

Johannis Gorters promittens super omnia warandiam et obligationem in 

primodicta paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes Aa 

et Coptiten datum in festo undecim milium virginum. 

 

BP 1183 f 004r 02 za 21-10-1402. 

Goeswinus die Cort Goeswijns soen, zijn zoon Goeswinus, Hugemannus van Wist 

en Jacobus Tijt beloofden aan hr Nijcholaus van Aken kanunnik van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch, tbv dekaan en kapittel van Sint-Jan-Evangelist in 

Den Bosch, gedurende 10 jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-

02-1403), elk jaar met Sint-Petrus-Stoel, 16 Franse kronen te betalen, en 

alle maasdijken, zegedijken, waterlaten en andere oude lasten te 

onderhouden, die behoren bij erfgoederen, in het gebied van Heusden, 

behorend bij een zeker altaar in de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, waarvan de rector eertijds was wijlen hr Hermannus Loze, welke 

erfgoederen nu behoren aan voornoemde dekaan en kapittel. Zou er enig nieuw 

werk op deze erfgoederen komen dan zullen voornoemde schuldenaren dat 

meedelen aan voornoemd heer en kapitel, en zullen zij dat nieuwe werk, gnd 

nuwe wercke, laten doen en al wat dat kost zullen voornoemde hr dekaan en 

kapittel in mindering brengen op de beloofde som. 

 

Goeswinus die Cort Goeswijns soen et Goeswinus eius filius Hugemannus de 

Wist et Jacobus Tijt promiserunt indivisi super habita et habenda domino 

Nijcholao de Aken canonico sancti Johannis ewangeliste in Busco ad opus 

decani et capituli sancti Johannis ewangeliste in Busco quod ipsi 

debitores dabunt et exsolvent dictis domino decano et capitulo ad spacium 

decem annorum a festo Petri ad cathedram proxime futuro sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem decem annorum sedecim Vrancrijcs cronen 

seu valorem Petri ad cathedram et pro primo termino a Petri proxime 

futuro ultra annum et sic deinceps dictis decem annis durantibus et quod 

ipsi debitores predicti omnes aggeres Mose et aggeres dictos zegediken 

aqueductus et alia onera spectantia ad hereditates #sitas in territorio 

de Hoesden# (dg: spectantes) ad quoddam altare spectantes (dg: cuius 

rector ol) situm in ecclesia beati Johannis ewangeliste in Busco cuius 

rector olim fuerat dominus quondam Hermannus Loze et que hereditates nunc 

ad predictum decanum et capitulum spectant ut dicebant ab omni antiquo 

opere dicto auden wercke in bona et laudabili dispositione tenebunt et 

observabunt #dictis decem annis durantibus# sub laboribus et expensis 

dictorum debitorum (dg: sed si aliquid novi operis dictis decem annis 

durantibus supra dictas here) sic !dictis decano et capitulo (dg: exinde) 

et ad et supra predictas hereditates dampna non eveniant quovis modo in 

futurum sed si aliquid novi operis (dg: super) supra predictas 

hereditates dictis decem annis durantibus evenire contingat hoc dicti 

debitores antedictis domino et capitulo intimabunt et huiusmodi novum 

opus dictum nuwe wercke fieri (dg: procura) facient et procurabunt et 

quidquid huiusmodi novum opus dictum nuwe wercke custaverit hoc (dg: 

dicti debitores) dicti #dominus# decanus et capitulum dictis debitoribus 

de predicta pecunia occasione dicte promissionis defalcabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 004r 03 za 21-10-1402. 

Eerstgenoemde Goeswinus en zijn zoon Goeswinus beloofden de twee anderen 

schadeloos te houden. 

 

-. 

Primodicti Goeswinus et Goeswinus eius filius promiserunt super habita et 
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habenda alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 004r 04 za 21-10-1402. 

Petrus die Snijder zvw Nijcholaus van Hildwarenbeke snijder verpachtte aan 

Reijnerus zv Johannes van der Bijestraten een kamp, gnd een bocht, in 

Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Loe, tussen Walterus Scelleken en Johannes 

Bijeken zvw Gerardus Noet enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, voor 

een periode van 6 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 15-04-1403), per jaar 

voor 10 oude groten en 2 penningen oude cijns aan de hertog en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan Johannes van Gorop, en nu voorts voor een 

jaarpacht van 6 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Hilvarenbeek te leveren. Zou voornoemde Petrus die Snijder binnen 

voornoemde 6 jaar overlijden, dan houdt de verpachting op. 

 

Petrus die Snijder filius quondam Nijcholai de Hildwarenbeke sartoris 

quendam campum dictum een bocht (dg: partim) situm in parochia de 

Hildwarenbeke ad locum dictum Loe inter hereditatem Walteri Scelleken et 

Johannis Bijeken filii quondam Gerardi Noet ex uno (dg: tendentem) et 

inter communitatem ibidem ex alio prout ibidem situs est dedit ad annuum 

pactum Reijnero filio Johannis van der Bijestraten ab eodem Johanne ad 

spacium sex annorum festum pasche proxime futurum sine medio sequentium 

possidendum et habendum pro (dg: X) decem grossis antiquis (dg: domino 

nostri) et duobus denariis antiqui census domino nostro duci annuatim 

exinde et pro hereditaria paccione unius modii siliginis Johanni de Gorop 

annuatim exinde de jure prius solvendis dandis et solvendis (dg: etc 

atque pro) a dicto Reijnero anno quolibet dictorum sex annorum terminis 

solutionis in hiis debitis et consuetis atque pro (dg: hereditaria 

paccione) annua paccione sex modiorum siliginis mensure de Beke danda et 

solvenda antedicto Petro a prefato Reijnero anno quolibet dictorum sex 

annorum purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in (dg: Beke) Hildwarenbeke tradenda promittens 

super omnia pro premissis dicto spacio pendente warandiam et aliam 

obligationem deponere tali conditione si contingat dictum (dg: Reijnerum) 

Petrum die Snijder infra dictos sex annos decedere quod extunc dicta 

donationem! ad pactum exspirabit et extunc diutius non stabit ut ipsi 

Petrus et Reijnerus palam recognoverunt. Testes. 

 

BP 1183 f 004r 05 za 21-10-1402. 

Arnoldus Vos zvw Gerardus Vos zvw Arnoldus Vos van Gemonden ev Elizabeth 

dvw Wautgerus gnd Jans soen van Casteren verkocht aan Walterus zvw Walterus 

van Ourle 1/3 deel, dat aan eerstgenoemde Arnoldus en zijn vrouw Elizabeth 

gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth, in 2 

bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd op Sanendonc, tussen voornoemde 

Walterus zvw Walterus van Ourle enerzijds en Willelmus Hoernken alias gnd 

Heijlen Man anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan voornoemde Willelmus Hoernken, belast met 1/3 deel van 

2½ oude groot aan de heer van Boxtel en 1/3 deel van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, welke cijns moet worden betaald aan hr Adam van Mierde 

dekaan van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch. 

 

Arnoldus Vos filius quondam Gerardi Vos (dg: V) filii quondam Arnoldi Vos 

de Gemonden maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Wautgeri dicti Jans soen de Casteren terciam partem sibi et dicte 

Elizabeth sue uxori de morte quondam parentum eiusdem Elizabeth 

successione advolutam in duobus bonariis prati sitis in parochia de 

Bocstel ad locum dictum op Sanendonc inter hereditatem Walteri filii 

quondam Walteri de Ourle ex uno et inter hereditatem Willelmi Hoernken 

alias dicti Heijlen Man ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Willelmi Hoernken ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Waltero filio quondam Walteri de Ourle 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta tercia 
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parte duorum et dimidii (dg: antiquorum) grossorum antiquorum domino de 

Bocstel ex (dg: -in) #dicta tercia parte# annuatim solvenda atque (dg: 

he...) #[tercia]# part[e] hereditarii census XL solidorum monete #qui 

census# domino Ade de Mierde decano ecclesie sancti Johannis ewangeliste 

in Busco (dg: annua) ex dictis duobus bonariis prati annuatim de jure 

solvend[us!] ut dicebat. Uden et Roesmont datum in festo undecim milium 

virginum. 

 

BP 1183 f 004r 06 za 21-10-1402. 

Theodericus van Arle zvw Hermannus van der Bruggen en Johannes zv Mauricius 

van Boemel bontwerker beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 22 Franse 

kronen met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402; 10+30+25 = 65 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus de Arle filius quondam Hermanni van der Bruggen et Johannes 

filius Mauricii de Boemel pellificis promiserunt indivisi super omnia 

Sijmoni de Vario ad opus etc XXII Vranrijcs cronen ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes. 

 

BP 1183 f 004r 07 za 21-10-1402. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes. 

 

1183 f.004v. 

 in festo undecim milium virginum: zaterdag 21-10-1402. 

 in crastino undecim mille virginum: zondag 22-10-1402. 

 in crastino Severini: dinsdag 24-10-1402. 

 

BP 1183 f 004v 01 za 21-10-1402. 

Henricus zv Theodericus van Hezewijc smid ev Gertrudis dvw Ghibo van Best, 

door wijlen voornoemde Ghibo verwekt bij zijn laatste vrouw Elizabeth 

Ravels, verkocht aan Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Engelant een 

hofstad en tuin van wijlen mr Johannes van Best nzvw hr Henricus van Best 

priester, in Hintham, naast de landweer, tussen een gemene weg enerzijds en 

wijlen Hubertus Ausems soen van Nuwelant anderzijds, met beide einden 

strekkend aan de gemeint, welke hofstad en tuin aan voornoemde Henricus en 

zijn vrouw Gertrudis gekomen waren, samen met andere goederen, na erfdeling 

na overlijden van voornoemde mr Johannes van Best. 

 

Henricus filius Theoderici de Hezewijc faber maritus et tutor legitimus 

Gertrudis sue uxoris filie quondam Ghibonis de Best ab (dg: ede) eodem 

quondam Ghibone et Elizabeth Ravels sua ultima uxore pariter genite 

domistadium et ortum (dg: dicti) quondam (dg: Jo) magistri Johannis de 

Best filii #naturalis# domini quondam !domini Henrici de Best presbitri 

sitos in Hijntham #contigue# iuxta munimen dictum lantwere inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem (dg: Hu) quondam Huberti Ausems soen 

de Nuwelant ex alio tendentes cum utroque fine ad communitatem (dg: prout 

ibide quo prout ibidem siti  sunt) quos domistadium et ortum predictos 

dictus Henricus sibi et dicte Gertrudi sue uxori de morte dicti quondam 

magistri Johannis de Best successione hereditarie advolutos et eidem 

Henrico simul cum quibusdam aliis bonis mediante divisione hereditaria 

inter ipsum !suos in hoc coheredes in partem cessos esse dicebat prout 

ibidem siti sunt hereditarie vendidit Arnoldo Groet Art filio quondam 

Lamberti de Engelant promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Uden et Roesmont datum in festo undecim milium virginum. 

 

BP 1183 f 004v 02 za 21-10-1402. 

Nijcholaus Coel Hannen soen van den Dungen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Nijcholaus Coel Hannen soen van den Dungen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 004v 03 zo 22-10-1402. 

Goeswinus zvw Albertus Gielis soen vleeshouwer en Reijnerus gnd Coel van 

der Olborch beloofden aan Gerardus van Drij Bessels soen, wonend in 

Harderwijk, 147 nieuwe Gelderse gulden, 13 Vlaamse groten of 10 Vlaamse 

plakken of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend of de waarde in gouden 

paijment, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1403) in de stad van 

Elburg, op kosten en voor risico van de debiteuren, te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Reijnerus. 

 

Goeswinus filius quondam Alberti Gielis soen carnificis #et Reijnerus 

dictus Coel van der Olborch# promiserunt super habita et habenda Gerardo 

de Drij (dg: filius quondam) Bessels soen (dg: de S) commorans in 

Harderwijc centum et XLVII novos Gelre gulden scilicet XIII grossos 

Flandrenses seu decem plackas Flandrenses seu novem !bobdragher #pro 

quolibet dictorum# seu valorem in aureo pagamento ad festum Petri ad 

cathedram proxime futurum persolvendos et in oppido de #?ter# Elborch 
!expensis (dg: dictorum debitorum trade) et periculis dictorum debitorum 

tradendos et deliberandos etc. Testes Coptiten et (dg: Danijel) #Uden# 

datum in crastino undecim mille virginum. Tradetur littera dicto Reijnero 

etc. 

 

BP 1183 f 004v 04 di 24-10-1402. 

De broers Rodolphus Rover en Andreas, zvw Arnoldus van der Bolst, 

verkochten aan Lucas van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke 1 mud rogge 

b-erfpacht, Bossche maat, die Johannes Tempelaer met Lichtmis in het na te 

noemen huis leverde aan wijlen Henricus van Wetten en zijn wettige vrouw 

Sophija, gaande uit een huis en erf, ter plaatse gnd Boert, onder Nuenen, 

tussen Henricus Bomelmans enerzijds en de kloosterlingen van Hodonc en 

Johannes gnd Coninc Jan van Steensel anderzijds, alsmede uit een  land dat 

bij voornoemd huis en erf hoort en ernaast gelegen is, welke mud rogge 

wijlen voornoemde Arnoldus van der Bolst gekocht had van Henricus van 

Wetten zvw voornoemde Henricus van Wetten en Henricus gnd Bolaert ev Nenna 

dvw voornoemde Henricus, en welke mud nu aan hen behoort. 

 

Rodolphus Rover et Andreas fratres filii quondam Arnoldi van der Bolst 

unum modium siliginis annue et hereditarie paccionis mensure de Busco 

quam Johannes Tempelaer annuatim et hereditarie solvere consuevit (dg: 

Henrico de Wetten fil) quondam Henrico de Wetten (dg: et Henrico Boelaert 

marito et tutori legitimo Nenne sue uxoris filie dicti quondam Henrici) 

et Sophije eiusdem quondam Henrici uxori legitime purificationis et in 

#domo infrascripta tradendum# de domo et area sita in loco dicto Boert 

infra parochiam de Nunen inter hereditatem Henrici Bomelmans ex parte una 

et inter hereditatem monalium de Hodonc et Johannis dicti Coninc Jan de 

Steensel ex altera parte coadiacentem de terra quoque ad dictam domum et 

aream (dg: spectante) pertinente et juxta ipsam situata cum suis 

attinentiis quibuscumque quem modium siliginis dicte mensure dictus 

quondam Arnoldus van der Bolst erga Henricum de Wetten filium dicti 

quondam Henrici de Wetten et !et Henricum dictum Bolaert maritum et 

tutorem legitimum Nenne sue uxoris filie dicti quondam Henrici emendo 

acquisierat prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Luce de Eijcke filio quondam Gerardi de Eijcke 

cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Arnoldi eorum patris et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam Arnoldi deponere. Testes Uden et Scilder datum in crastino 

Severini. 
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BP 1183 f 004v 05 di 24-10-1402. 

Johannes, Lambertus, Petrus en Heijlwigis, kvw Johannes Heijnkens soen, 

Gerardus zv Godefridus Brugman ev Mechtildis dvw Johannes Moerken zvw 

Lambertus Moerken, Petrus Rademaker ev Elizabeth dvw voornoemde Lambertus 

en Lambertus zvw Lambertus Moerken verkochten aan Walterus zvw Danijel van 

den Stadeacker 5/6 deel in de navolgende erfgoederen, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Thede, (1) een stuk land, tussen Johannes van de 

Dijk enerzijds en een weg gnd die Kercpat anderzijds, (2) een stuk land, 

gnd die Hof, tussen voornoemde Johannes van de Dijk enerzijds en voornoemde 

weg anderzijds, (3) een stuk land, tussen Ghibo Keijot enerzijds en een weg 

gnd die Kercpat anderzijds, (4) een stuk beemd, ongeveer 1 dagmaat groot, 

tussen kvw Goeswinus van Halle enerzijds en Lambertus van der Eghelvoert 

anderzijds, (5) een stukje erfgoed, tussen Rutgherus Scoenmaker enerzijds 

en Luijta Laurens anderzijds, (6) een stuk eusel, gnd die Calverhof, tussen 

erfgoed gnd de Ghestelse Bossche enerzijds en een akker gnd die Cortdonc 

anderzijds, (7) een stuk eusel, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en 

erfgoed gnd die Ghestelse Bossche anderzijds, belast met dijken. Voor 

voornoemde Lambertus gereserveerd een b-erfpacht van 6 zester en het 

overige hieronder geschrevene. 

 

#Johannes Lambertus Petrus et Heijlwigis liberi quondam Johannis 

Heijnkens soen Gerardus filius Godefridi Brugman maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis Moerken filii 

quondam Lamberti Moerken Petrus Rademaker maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Lamberti et# Lambertus filius 

quondam Lamberti Moerken (dg: terciam partem) #quinque sextas partes# ad 

se spectantes in hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de Ghestel 

prope Herlaer (dg: videlicet in pecia terre) in loco dicto Thede 

videlicet in pecia terre sita inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno 

et inter viam dictam die Kercpat ex alio item in pecia terre dicta die 

Hof sita inter hereditatem dicti Johannis de Aggere ex uno et inter 

dictam plateam ex alio item in pecia terre sita inter hereditatem 

Ghibonis Keijot ex uno et inter (dg: he) viam dictam die Kercpat ex 

[alio] item in (dg: pecia j) #pecia prati# unam diurnatam prati (dg: sita 

inter hereditatem) vel circiter continente sita inter hereditatem 

liberorum quondam Goeswini de Halle ex uno et inter hereditatem Lamberti 

van der Eghelvoert ex alio item in (dg: pa) particula hereditatis sita 

inter hereditatem Rutgheri Scoenmaker ex uno et inter hereditatem Luijte 

Laurens ex alio item in pecia pascue dicta die Calverhof sita inter 

hereditatem dictam de Ghestelsche Bossche ex uno et inter (dg: aggere) 

agrum dictum die Cortdonc ex alio (dg: ut) item (dg: peciam pascue d) in 

pecia pascue dicta eeusel sita inter hereditatem Johannis de Aggere ex 

uno et inter hereditatem dictam die Ghestelsche Bossche ex alio ut 

dicebant (dg: dedit ad hereditarium pactum) #hereditarie vendiderunt# 

Waltero filio quondam Danijelis van den Stadeacker (dg: ab eodem 

hereditarie possidendas pro) #promittentes super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis# aggeribus ad dictas (dg: terciam) 

#quinque sextas# partes spectantibus (dg: tenendis et observandis etc et 

pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit) salvis Lamberto hereditaria paccione sex sextariorum et aliis 

infrascriptis ut inferius ?habentur. Testes Coptiten et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 004v 06 di 24-10-1402. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Lambertus een n-erfpacht van 6 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (za 02-02-1404), gaande uit voornoemd 5/6 deel van 

voornoemde erfgoederen. 
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Dictus Walterus promisit se daturum et soluturum dicto Lamberto 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et #!et pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum# in Busco tradendam ex quinque sextis partibus 

#predictis# ad ipsum spectantibus hereditatum predictarum. Testes 

Coptiten et Uden datum supra. 

 

1183 f.005r. 

 quarta post Zeverini: woensdag 25-10-1402. 

 

BP 1183 f 005r 01 di 24-10-1402. 

Johannes, Lambertus, Petrus en Heijlwigis, kvw Johannes Heijnkens soen van 

Ghestel bij Herlaer verkochten aan voornoemde Walterus 1/6 deel in 

voornoemde erfgoederen, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, 

belast met dijken. 

 

Johannes Lambertus Petrus et Heijlwigis liberi quondam Johannis (dg: 

filii) Heijnkens soen de Ghestel prope Her[laer 8unam sextam] partem ad 

ipsos spectantem in hereditatibus suprascriptis sitis in parochia de 

Ghestel prope Herlaer ad locum di[ctum Thede] hereditarie vendiderunt 

dicto Waltero promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus ad di[ctam sextam] partem 

spectantibus ut dicebant. 

 

BP 1183 f 005r 02 di 24-10-1402. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Johannes en Lambertus, kvw 

Johannes Heijnkens soen, een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-

02-1404), gaande uit 5/6 deel, aan hem behorend, van voornoemde 

erfgoederen. 

 

Dictus Walterus promisit se daturum et soluturum predictis Johanni et 

Lamberto liberis quondam Johannis Heijnkens soen [hereditariam] paccionem 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis 

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

Busco tradendam ex quinque sextis partibus ad ipsum spectantibus 

hereditatum predictarum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 005r 03 di 24-10-1402. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Gerardus zv Godefridus Brugman 

een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over 1 jaar (za 02-02-1404), gaande uit voornoemd 5/6 deel 

van voornoemde erfgoederen. 

 

(dg: Gerardus filius Godefridi Brugman) Predictus Walterus promisit se 

daturum et soluturum dicto Gerardo filio Godefridi Brugman hereditariam 

paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex quinque sextis partibus predictis hereditatum predictarum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 005r 04 wo 25-10-1402. 

Rodolphus van den Grave ev Luijtgardis dvw Goeswinus Cnode deed tbv Petra 

dvw Goeswinus Moedel van den Steenwech afstand van een stuk land, in Vught 

Sint-Petrus, gnd die Conincs Brake, en hij beloofde aan Ghisbertus van de 

Doorn, tbv voornoemde Petra, lasten af te handelen. 

 

                         
8 Op basis van BP 1183 f 004v 05 (waarin 5/6 deel werd verkocht) de meest 

waarschijnlijke aanvulling. 
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Rodolphus (dg: de Gra) van den Grave maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Goeswini Cnode super pecia terre 

sita in parochia sancti Petri de Vucht (dg: ad locum dictum die Conincs 

Brake) dicta communiter die Conincs Brake prout ibidem sita est et super 

jure sibi in eadem competente ad opus Petre filie quondam Goeswini Moedel 

van den Steenwech hereditarie renuntiavit (dg: e) promittens (dg: ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere) Ghisberto de Spina ad opus 

dicte Petre ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dijnther et Coptiten datum quarta post Zeverini. 

 

BP 1183 f 005r 05 wo 25-10-1402. 

Walterus zv Walterus van Hijnthem vroeg aan zijn voornoemde vader 

toestemming buiten de leefgemeenschap en kleding te mogen gaan en zijn 

voornoemde vader Walterus gaf die toestemming. 

 

Walterus filius Walteri de Hiinthem petiit licentiam (dg: ad) a Waltero 

suo patre predicto exeundi et eeundi ex convictu et vestitu dictus quoque 

Walterus in hoc consentiens dedit eidem suo filio licentiam etc. Testes 

(dg: supra) Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 005r 06 wo 25-10-1402. 

Gerardus Monic zvw Martinus Monic en Albertus zvw Reijnerus Loden beloofden 

aan Mijchael van Breda 109 Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Gerardus Monic filius quondam Martini Monic et Albertus filius quondam 

Reijneri Loden promiserunt indivisi super omnia Mijchaeli de Breda C 

#Engels# nobel et IX Engels nobel #seu valorem# ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Danijel et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 005r 07 wo 25-10-1402. 

Broeder Albertus zvw Godescalcus van Megen kloosterling van Porta Celi 

verklaarde dat hr Adam Millinc ridder alle schulden heeft afgelost, die 

voornoemde hr Adam hem verschuldigd was. 

 

Frater ... Albertus filius quondam Godescalci de Megen conventualis 

conventus de Porta Celi palam recognovit sibi per dominum Adam Millinc 

militem fore satisfactum ab omnibus debitis que dictus dominus Adam sibi 

debebat clamans inde quitum. Testes Dijnther et Uden datum quarta post 

Severini. 

 

BP 1183 f 005r 08 wo 25-10-1402. 

Johannes van Zelant zvw Johannes van Zelant verkocht aan Willelmus ketelaar 

zvw Albertus Daems soen van Os ketelaar een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp 

gnd die Nuwe Camp, 1 mudzaad rogge groot, in Geffen, naast de plaats gnd 

gnd Papendijc, tussen Johannes van Boert Goet Geselle enerzijds en 

Ambrosius van Zelant bv voornoemde verkoper anderzijds, (2) ½ morgen land, 

in Geffen, ter plaatse gnd die Gemeijnt van Geffen, tussen Gheerlacus van 

Nuwelant enerzijds en Ambrosius gnd Broes Guedelen soen anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge aan voornoemde koper. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Johannis de Zelant hereditarie vendidit 

Willelmo cacabario filio quondam Alberti Daems soen d[e] Os cacabarii 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam campo dicto 

die Nuwe Camp #dicti venditoris# unam modiatam terre siliginee continente 

sito in parochia de Gheffen juxta locum dictum Papendijc inter 

hereditatem Johannis de Boert Goet Geselle ex uno et inter hereditatem 

Ambrosii de Zelant fratris dicti venditoris ex alio atque ex dimidio 

jugere terre dicti venditoris sito in dicta parochia in loco dicto die 
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Gemeijnt van Geffen (dg: ex uno) inter hereditatem Gheerlaci de Nuwelant 

ex uno et inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Guedelen soen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

dicto emptori prius exinde solvenda et sufficientem facere. Testes Uden 

et Scilder datum quinta post Severini. 

 

BP 1183 f 005r 09 wo 25-10-1402. 

Willelmus zvw Albertus ketelaar zvw Adam van den Kerchove maande 3 

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

hem verkocht door Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe. 

 

Willelmus filius quondam Alberti cacabarii filii quondam Ade van den 

Kerchove hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

venditam sibi a Godefrido filio naturali quondam Arnoldi filii quondam 

Godefridi de Erpe prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 005r 10 wo 25-10-1402. 

Willelmus van Derentheren zvw Johannes verklaarde dat Reijnerus van Berze 

zvw Johanns alle schulden heeft afgelost, die voornoemde Reijnerus hem 

verschuldigd9 was. 

 

Willelmus de Derentheren filius quondam Johannis palam recognovit sibi 

per Reijnerum de Berze #filium quondam Johannis# fore satisfactum ab 

omnibus debitis que dictus Reijnerus debebat aut promiserat dicto 

Willelmo a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: testes 

datum supra) clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

1183 f.005v. 

 quinta post Severini: donderdag 26-10-1402. 

 

BP 1183 f 005v 01 wo 25-10-1402. 

Rutgherus, Johannes en Goeswinus Moedel, kvw Gerardus Mertens soen van 

Boevenrode, verkochten een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Gemert, ter plaatse gnd Espendonc, te leveren, welke pacht 

Johannes Ricaerts soen van der Voert verworven had en welke pacht wijlen 

voornoemde Gerardus verworven had van voornoemde Johannes {niet afgewerkt 

contract}. 

 

[Rut]gherus Johannes et Goeswinus Moedel liberi quondam Gerardi Mertens 

soen de Boevenrode hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Ghemert tradendam 

ad locum dictum Espendonc quam paccionem Johannes Ricaerts soen van der 

Voert acquisierat prout in litteris et quam paccionem dictus quondam 

Gerardus erga prefatum Johannem acquisierat ut dicebat hereditarie 

vendiderunt. 

 

BP 1183 f 005v 02 do 26-10-1402. 

Gertrudis dvw Heijmericus van Boevenrode wv Johannes van den Oetheren, 

Arnoldus, zv voornoemde Gertrudis en wijlen Johannes, Elizabeth dvw 

voornoemde Heijmericus wv Philippus Nuwelaet en haar dochter Belija 

verkochten aan Rutgherus zvw Gerardus Mertens soen, tbv hem en Johannes en 

Goeswinus Moedel, kvw voornoemde Gerardus, (1) ½ lopen roggeland, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, beiderzijds tussen kvw voornoemde 

Gerardus Mertens soen, (2) 1/3 deel in een akker, gnd die Hennens Acker, 

aldaar, tussen kvw Mathijas van Eirde enerzijds en Jacobus gnd Cop 

Kathelinen soen anderzijds, met een eind strekkend aan een weg gnd een 

                         
9 Zie ← BP 1181 p 041r 12 ma 30-07-1397, Reijnerus van Berze beloofde aan 

Willelmus van Derentheren 18½ Gentse nobel op di 25-12-1397 te betalen. 
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erfwech, (3) 1/5 deel in een huis, hofstad en tuin, aldaar, tussen kvw 

Gerardus Mertens soen enerzijds en Elizabeth Flips anderzijds, met beide 

einden strekkend aan een gemene weg, dit 1/5 deel belast met lasten aan de 

kerk van Eerschot, en de goederen belast met de grondcijns. 

 

Gertrudis filia quondam Heijmerici de Boevenrode (dg: et Arnoldus van) 

relicta quondam Johannis van den Oetheren Arnoldus filius dictorum 

Gertrudis et quondam Johannis Elizabeth filia dicti quondam Heijmerici 

relicta quondam Philippi Nuwelaet et Belija eius filia cum tutore (dg: 

quintam partem ad se spectantem) dimidiam lopinatam terre siliginee sitam 
!parochia sancte Ode Rodensis ad locum dictum Boevenrode inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi Mertens soen ex utroque latere 

coadiacentem atque terciam partem ad ipsos spectantem in quodam agro 

dicto die Hennens Acker sito ibidem inter hereditatem liberorum quondam 

Mathije de Eirde ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti Cop Kathelinen 

soen ex alio tendente cum uno fine ad quandam viam dictam een erfwech 

atque quintam partem ad se spectantem in quodam! #domo# domistadio et 

#{in margine sinistra:} orto# sito! ibidem inter hereditatem liberorum 

quondam Gerardi Mertens soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth (dg: 

Pl) Flips ex alio tendentibus cum utroque fine ad communem plateam ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Rutghero filio dicti quondam Gerardi 

Mertens soen ad opus sui et ad opus Johannis et Goeswini Moedel fratrum 

liberorum eiusdem quondam Gerardi promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

exceptis oneribus ecclesie de Eerschot ex dicta quinta parte dictorum 

domus domistadii et orti (dg: exin) solvendis. Testes Coptiten et Scilder 

datum quinta post Severini. 

 

BP 1183 f 005v 03 do 26-10-1402. 

Johannes van Beecke van Nuwelant en zijn kinderen Walterus en Johannes 

droegen over aan Bertoldus van Arle 75 nieuwe Gelderse gulden, die 

Engbertus van Arle en Johannes van Vijsschel hen verschuldigd zijn wegens 

een huis en erf van wijlen Johannes van Malsen smid, in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, naast erfgoed van Nijcholaus Plaetmaker. 

 

Johannes de Beecke de Nuwelant Walterus et Johannes eius liberi LXXV 

novos Gelre gulden quos Engbertus de Arle et Johannes de Vijsschel eis 

tenentur occasione domus et aree quondam Johannis de Malsen fabri site in 

Busco in vico selliparorum juxta (verbeterd uit: inter) hereditatem 

Nijcholai Plaetmaker ut dicebant supportaverunt Bertoldo de Arle. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 005v 04 do 26-10-1402. 

Engbertus van Arle beloofde aan voornoemde Johannes van Beecke en zijn 

kinderen Walterus en Johannes 20 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403) te 

betalen. 

 

Engbertus de Arle promisit super omnia dictis Johanni de Beecke Waltero 

et Johanni eius liberis (dg: XXI) XX novos Gelre gulden videlicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet nuwe gulden computato ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 005v 05 do 26-10-1402. 

Petrus zvw Theodericus zvw Johannes van Herpt schedemaker droeg over aan 

Henricus Buekentop, tbv Laurencius zvw voornoemde Johannes van Herpt, de 

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader 

Theodericus, in een b-erfcijns van 4 pond geld, die Theodericus zvw 

Theodericus van Hees beloofd had aan voornoemde Theodericus zvw Johannes 

van Herpt, met Kerstmis te betalen, gaande uit een deel van een huis en 

erf, in Den Bosch, naast de brug gnd Heillukens Brugge, tussen het gemene 
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water enerzijds en een weg behorend aan Petrus Alaert zvw Goeswinus Cnode 

anderzijds, welk deel 42½ voet lang is af te meten vanaf de gemene weg 

achterwaarts, en breed is voor bij de gemene weg 14¼ voet, achter 16½ voet 

en in het midden 16½ voet. 

 

Petrus filius quondam Theoderici filii quondam Johannis de Herpt 

vaginatoris medietatem sibi de morte dicti quondam Theoderici sui patris 

successione advolutam in hereditario censu IIIIor librarum monete quem 

Theodericus filius quondam Theoderici de Hees promiserat se daturum et 

soluturum prefato Theoderico filio quondam Johannis de Herpt hereditarie 

nativitatis Domini ex quadam parte domus et aree site in Busco juxta 

pontem dictum Heillukens Brugge inter communem aquam ex uno et inter 

quandam viam spectantem ad Petrum Alaert filium quondam Goeswini Cnode ex 

alio et que pars continet XLII pedatas et quartam partem unius pedate in 

longitudine mensurando a communi platea ibidem retrorsum et que pars 

continet ante juxta dictam communem plateam XIIII pedatas et quartam 

partem unius pedate in latitudine et !reto in fine dicte partis XVI et 

dimidiam pedatas in latitudine et in medio dicte partis XVI et dimidiam 

pedatas in latitudine prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

Buekentop ad opus Laurencii filii dicti quondam Johannis de Herpt cum 

litteris et jure occasione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Theoderici sui patris 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 005v 06 do 26-10-1402. 

Aleijdis wv Gerardus van Eirde en Gerardus van den Coeveringen, zv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Gerardus, verkochten aan Katherina wv 

Albertus gnd Aeb Rutgers soen van den Lake een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis, ter plaatse gnd Coveringen, te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1404), gaande uit een 

akker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Coeveringe, beiderzijds tussen 

een gemene weg, met {f.006r} een eind strekkend aan Fredericus van den 

Coeveringen en met het andere eind aan een gemene weg, met ?gebouwen, 

belast met de hertogencijns. 

 

(dg: Gerardus van der) Aleijdis (dg: f) relicta quondam Gerardi de Eirde 

cum tutore et Gerardus van den Coeveringen filius dictorum Aleijdis et 

quondam Gerardi hereditarie vendiderunt Katherine (dg: filie) relicte 

quondam Alberti dicti Aeb Rutgers soen van den Lake hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Rode sancte Ode solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et supra locum dictum Coveringen tradendam ex quodam 

agro terre dictorum venditorum sito in parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum Coeveringe inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

utroque latere coadiacentem tendente cum 

 

1183 f.006r. 

 quinta post Severini: donderdag 26-10-1402. 

 anno CCCCmo secundo mensis octobris die XXVI: donderdag 26-10-1402. 

 

BP 1183 f 006r 01 do 26-10-1402. 

uno fine ad hereditatem Frederici van den Coeveringen et cum reliquo fine 

ad communem plateam [cum ?edificiis] in eodem ago! consistentibus ut 

dicebant promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto ce[nsu domini] ducis exinde prius solvendo 

et sufficientem facere hoc adiuncto quod dicta Katherina dictam paccionem 

integraliter possidebit [ad eius vitam et post] eius vitam ad dictos eius 

liberos ab ipsa et dicto quondam Alberto pariter genitos. !Testes (dg: 

datum supra) Coptiten et Scilder datum quinta post Severini. 
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BP 1183 f 006r 02 do 26-10-1402. 

En ze kunnen terugkopen gedurende 3 jaar met 36 nieuwe Gelderse gulden, nu 

36 gemene plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, eventuele 

achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop naar rata 

van de tijd. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Arnoldus Rover Boest en mr Johannes van Hees. 

 

Et poterunt ipsi vel eorum alteri! vel heredes redimere ad spacium trium 

annorum proxime futurorum semper dicto spacio pendente cum XXXVI novis 

Gelre gulden quales jam solvunt XXXVI gemeijn placken vel valorem et cum 

arrestadiis et cum paccione anni redemptionis juxta ratam temporis. Actum 

in camera anno CCCCmo secundo mensis octobris die XXVI hora vesperarum 

presentibus dictis sc[abinis] Arnoldo Rover Boest et magistro Johanne de 

Hees. 

 

BP 1183 f 006r 03 do 26-10-1402. 

Gerardus Vilt zvw Henricus Vriezen soen ev Rijchmodis dvw Henricus gnd 

Heijmerics verkocht aan Henricus gnd Vilt zvw Henricus Vilt een stuk land, 

8 hont groot, in Oss, ter plaatse gnd die Gemeijnt, over een steeg gnd die 

Oijense Stege, tussen hr Theodericus Venbosch priester zvw Henricus 

Venbosch enerzijds en kvw Gerardus gnd Jans soen anderzijds. Een allodium. 

 

Gerardus Vilt filius quondam Henrici Vriezen soen (dg: p) maritus et 

tutor legitimus Rijchmodis sue uxoris filie quondam Henrici dicti 

Heijmerics peciam terre octo hont continentem sitam in parochia de Os 

(dg: supra communitatem) ad locum dictum die Gemeijnt ultra quandam 

stegam dictam die Oijensche Stege inter hereditatem (dg: H) domini (dg: 

Henrici) #Theoderici# Venbosch presbitri filii quondam Henrici Venbosch 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti Jans soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto Vilt filio quondam 

Henrici Vilt promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio etc. Testes Uden !Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 04 do 26-10-1402. 

Gerardus Bauderix bakker beloofde aan Gerardus Heerken zvw Godefridus 

Heerken en Petrus Pels 81½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Gerardus Bauderix pistor promisit super omnia (dg: Hee) Gerardo Heerken 

filio quondam Godefridi Heerken et Petro Pels LXXXI et dimidium novos 

Gelre gulden seu valorem ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

Coptiten et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 05 do 26-10-1402. 

Aleijdis wv Henricus zvw Henricus van der Wolfsrijt gaf uit aan Nijcholaus 

gnd Coel Hannen een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, in Gemonde, 

ter plaatse gnd Scadewijc, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen 

Johannes die Decker anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan kvw Zegherus Vrancken soen, welk huis, erf, tuin en erfgoederen 

eerstgenoemde Henricus in pacht verkregen had van Heijlwigis dvw Henricus 

van Zegheworp, voor (1) 3½ oude groot aan de heer van Duffel, (2) een 

b-erfcijns van 12 schelling cijnsgeld van Gemonde, (3) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Heijlwigis, en welke goederen nu 

aan voornoemde Aleijdis behoren; de uitgifte geschiedde voor voornoemde 

cijnzen en pacht en thans voor (4) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

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

(za 02-02-1404). 

 

(dg: Katherina relicta quondam) Aleijdis relicta quondam Henrici filii 

quondam Henrici van der Wolfsrijt cum tutore domum aream et ortum ac 

hereditates eis adiacentes sitas! in parochia de Ghemonden ad locum 
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dictum Scadewijc inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis die Decker ex alio tendentes a communi platea retrorsum 

ad hereditatem liberorum quondam Zegheri Vrancken soen quas! domum aream 

#ortum# et hereditates predictas! primodictus Henricus erga Heijlwigem 

filiam quondam Henrici de Zegheworp ad pactum acquisierat scilicet pro 

tribus et dimidio grossis antiquis domino de Duffel et hereditario censu 

XII solidorum monete censualis de Ghemonden exinde solvendis et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco dicte 

Heijlwigi exinde solvenda prout in litteris #quas nunc ad se spectare 

dicebat# simul cum litteris et jure dedit ad hereditarium pactum 

Nijcholao #dicto Coel# Hannen ab eodem hereditarie possidendos pro 

censibus et paccione predictis dandis et solvendis et pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis #et pro primo termino a purificationis proxime futuro 

ultra annum# et in Busco tradenda ex premissis promittens (dg: super) cum 

tutore super omnia ratam servare et aliam obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Henrici sui mariti et quorumcumque heredum 

suorum deponere et alter repromisit (dg: hoc etiam adiuncto). Testes Uden 

et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 06 do 26-10-1402. 

Gerardus Brugman bv voornoemde Aleijdis vernaderde in aanwezigheid van 

voornoemde Nijcholaus Coel. Nijcholaus week en Gerardus behield. 

 

Gerardus Brugman frater dicte Aleijdis in presentia dicti Nijcholai Coel 

prebuit et alter cessit et Gerardus obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 07 do 26-10-1402. 

Johannes Vijnninc goudsmid droeg over aan Johannes Groet van Herlaer 5 oude 

schilden, aan hem beloofd10 door Johannes van Zanbeec van Lijt. 

 

Johannes Vijnninc aurifaber quinque aude scilde promissos sibi a Johanne 

de Zanbeec #de Lijt# prout in litteris supportavit Johanni Groet de 

Herlaer cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 08 do 26-10-1402. 

Baudewinus her Rolofs soen, Arnoldus van Ghewanden en Zegherus van 

Wordragen beloofden aan hr Johannes van Mierde, tbv hem, hr Jacobus Groij 

kanunnik van Luik en Rijxkinus van Lille bode van de heren, dekaan en 

kapittel van Luik, 85 oude Franse schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1403) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 15-04-1403). 

 

Baudewinus her Rolofs soen Arnoldus de Ghewanden et Zegherus de Wordragen 

promiserunt indivisi super omnia domino Johanni de Mierde ad opus sui et 

ad opus domini (dg: Johannis) Jacobi Groij canonici Leodiensis et ad opus 

Riixkini (dg: missagii) de Lille missagii dominorum decani et capituli 

Leodiensis seu ad opus alterius eorundem LXXXV aude scilde Francie vel 

valorem in auro mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 09 do 26-10-1402. 

Voornoemde Baudewinus beloofde 1/3 deel te betalen, zó dat voornoemde 

Arnoldus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Solvit I jangelart. 

Dicti Baudewinus (dg: et G Zegherus) promiserunt (dg: indivisi) super 

omnia (dg: dictum Arnoldum indempnem servare testes datum supra) unam 

                         
10 Zie ← BP 1182 p 518v 08 do 14-07-1401, belofte op zo 25-12-1401 5 oude 

schilden te betalen. 
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terciam partem solvere sic quod dicto Arnoldo dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 10 do 26-10-1402. 

Evenzo beloofde voornoemde Zegherus 1/3 deel te betalen, zó dat voornoemde 

Arnoldus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Solvit I jangelart. 

Et simili modo dictus Zegherus promisit super oomnia unam terciam partem 

taliter solvere quod dicto Arnoldo dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 006r 11 do 26-10-1402. 

Arnoldus zv Petrus Moelner van Huculem beloofde aan Arnoldus Rover Boest, 

tbv hr Adam van Mierde dekaan van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, 26 nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de 

waarde, en een halve plak met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius Petri Moelner de Huculem promisit super omnia Arnoldo 

Rover Boest ad opus domini Ade de Mierde (dg: ?excuti) decani ecclesie 

beati Johannis ewangeliste in Busco XXVI novos Gelre gulden quales jam ad 

bursam currunt vel valorem et een hal[ve] plac ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. 

 

1183 f.006v. 

 secunda post Sijmonis et Jude apostolorum: maandag 30-10-1402. 

 in vigilia omnium sanctorum: dinsdag 31-10-1402. 

 festo omnium sanctorum: woensdag 01-11-1402. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1402. 

 

BP 1183 f 006v 01 ma 30-10-1402. 

Rodolphus Denkens soen van Rossem en Johannes Berwout zv Johannes beloofden 

aan Sijmon van Vario, tbv etc, 50 Engelse nobel met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1402; 1+30+25 = 56 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

[Ro]dolphus Denkens soen de Rossem et Johannes Berwout filius Johannis 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus [et]c 

quinquaginta Engels nobel ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub !II. Testes Coptiten et Uden datum secunda post Sij et 

Jude apostolorum. 

 

BP 1183 f 006v 02 ma 30-10-1402. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 006v 03 ma 30-10-1402. 

Gerlacus zvw Gerlacus gnd Cnode alias gnd metten Brode en Johannes zvw 

Johannes van Dijest schoenmaker beloofden aan Sijmon van Vario, tbv 

Anthonius etc, 20 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1402; 1+30+25 = 56 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Gerlacus filius quondam Gerlaci dicti Cnode alias dicti metten Brode et 

Johannes filius quondam Johannis de Dijest sutor promiserunt indivisi 

super omnia Sijmoni de Vario ad opus Anthonii etc viginti aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes Scilder et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 006v 04 ma 30-10-1402. 

De broers Henricus van Uden {schepen} en Arnoldus Stamelart van Uden, en 
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Bartholomeus Spijrinc zvw Nijcholaus Spijrinc Meeus soen beloofden aan 

Jacobus Kesselman 12 Gentse nobel of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1403) te betalen. 

 

(dg: Henr) Henricus de Uden et Arnoldus Stamelart de Uden fratres et 

Bartholomeus Spijrinc filius quondam Nijcholai Spijrinc Meeus soen 

promiserunt indivisi super omnia Jacobo Kesselman XII Gentsche nobel seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten 

et Uden predictus datum supra. 

 

BP 1183 f 006v 05 ma 30-10-1402. 

De twee eersten beloofden de derde schadeloos te houden. 

 

Duo primi promiserunt 3m indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 006v 06 di 31-10-1402. 

Henricus zvw Rutgerus zvw Henricus Oem verkocht aan Everardus van Acht, tbv 

Gerlacus van Erpe, een n-erfpacht van 28 lopen haver, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oederode, op het stenen huis van voornoemde 

Gerlacus, te leveren, gaande uit (1) een beemd, die was van Rodolphus Rover 

zvw Gerardus zvw Johannes Braecmans en die nu aan voornoemde verkoper 

behoort, in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen erfg van een 

zekere Leenken enerzijds en Arnoldus Zicheman en erfg vw Egidius van de 

Doorn en kvw Arnoldus die Wit anderzijds, welke beemd eerstgenoemde 

Henricus in pacht verkregen had van Rodolphus Rover, reeds belast met een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oirschot, aan voornoemde Rodolphus 

Rover, (2) de helft, die aan Willelmus van Dormalen behoorde, van een 

beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Walterus van den Eijnde en 

zijn broers enerzijds en Henricus van den Langen Nepe en Gerardus van der 

Cappellen anderzijds, welke helft eerstgenoemde Henricus verworven had van 

voornoemde Willelmus van Dormalen, voornoemde beemd en helft reeds belast 

met grondcijnzen. 

 

Henricus filius quondam Rutgeri filii quondam Henrici Oem hereditarie 

vendidit Everardo de Acht ad opus Gerlaci de Erpe hereditariam paccionem 

viginti octo lopinorum avene (dg: soli) mensure Rodensis solvendam 

hereditarie purificationis et in Rode supra domum lapideam dicti Gerlaci 

tradendam ex quodam prato quod dudum fuerat Rodolphi Rover filii quondam 

Gerardi filii quondam Johannis Braecmans nunc ad dictum venditorem 

spectante sito in parochia de Oerscot in loco dicto Gunterslaer inter 

hereditatem heredum cuiusdam dicti Leenken ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Zicheman et heredum quondam Egidii de Spina et liberorum quondam 

Arnoldi die Wit ex alio quod pratum primodictus Henricus erga dictum 

Rodolphum Rover ad pactum acquisierat prout in litteris atque ex 

medietate (dg: cuiusdam prati) que ad Willelmum de Dormalen spectabat 

cuiusdam prati siti in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter 

hereditatem Walteri van den Eijnde et suorum fratrum ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Langen Nepe et Gerardi van der Cappellen ex 

alio et quam medietatem primodictus Henricus erga dictum Willelmum de 

Dormalen acquisierat ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi annuatim exinde prius !atque hereditaria paccione duodecim 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot antedicto Rodolpho Rover (dg: et 

suff) ex primodicto prato annuatim exinde de jure solvendo ut dicebat et 

sufficientem facere. Testes Coptiten et Roesmont datum in vigilia omnium 

sanctorum. 

 

BP 1183 f 006v 07 wo 01-11-1402. 

Florencius van Kijefhoec schout in Den Bosch beloofde aan Jacobus van 

Vlederacken 25 Engelse nobel met Sint-Jan-Baptist aanstaande (zo 24-06-
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1403) te betalen. 

 

Florencius de Kijefhoec scultetus in Busco promisit super omnia Jacobo de 

Vlederacken XXV Engels nobel ad nativitatis Johannis baptiste proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Roesmont datum in festo omnium 

sanctorum. 

 

BP 1183 f 006v 08 do 02-11-1402. 

Rodolphus Rover Vos en zijn vrouw Eva svw Petrus Weder van Eijndoven 

droegen over aan Aleijdis wv voornoemde Petrus Weder ¼ deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Petrus Weder, in alle goederen, 

waarin voornoemde Petrus was overleden, uitgezonderd (1) hun recht in een 

stuk land, gnd die Brandenberch, in Gestel bij Eijndoven, en in een daaraan 

gelegen streep land, (2) het recht, dat aan hen behoort resp. na overlijden 

van voornoemde Aleijdis zal behoren, in alle goederen, vervat in het 

testament van wijlen voornoemde Petrus. 

 

Rodolphus Rover Vos maritus legitimus (dg: Y) Eve sue uxoris sororis 

quondam Petri Weder de Eijndoven #et ipsa cum eodem tamquam cum tutore# 

quartam partem (dg: sibi) eis de morte quondam Petri Weder predicti #(dg: 

cum eodem tamquam cum tutore)# successione advolutam in omnibus et 

singulis bonis in quibus dictus quondam Petrus decessit quocumque locorum 

consistentiibus sive sitis excepto tamen et eis reservatis toto jure eis 

competente in pecia terre dicta die Brandenberch #sita in Gestel prope 

Eijndoven# et (dg: s) in una strepa terre eidem pecie terre adiacente 

atque toto jure eis competente (dg: in quodam manso cum suis attinentiis 

universis) #et post mortem dicte Aleijdis competituro# in omnibus bonis 

contentis et comprehensis in testamento quondam Petri predicti ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Aleijdi relicte quondam Petri Weder 

predicti promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte eorum #et# (dg: deponere) suorum 

heredum deponere salvis sibi conventionibus eis hodierna die factis. 

Testes Henricus et Nijcholaus datum in crastino (dg: ?ar) omnium 

sanctorum. 

 

BP 1183 f 006v 09 do 02-11-1402. 

Voornoemde Aleijdis wv Petrus Weder van Eijndoven droeg over aan Rodolphus 

Rover Vos en zijn voornoemde vrouw Eva svw voornoemde Petrus Weder de helft 

van een hoeve van wijlen voornoemde Petrus, in Woensel, ter plaatse gnd 

Acht, welke hoeve wijlen voornoemde Petrus verworven had van Wellinus 

Wellens soen van Acht, Henricus Heijmerics soen en andere lieden, hun 

gezellen, echter voor voornoemde Aleijdis uitgezonderd de andere helft van 

voornoemde hoeve, en alle beesten die ten tijde van haar overlijden op de 

hoeve zullen zijn, belast met de lasten die wijlen voornoemde Petrus 

hieruit had. Voornoemde Aleijdis mag de hoeve met toebehoren gedurende haar 

leven bezitten. 

 

Duplicetur. 

Dicta Aleijdis cum tutore medietatem cuiusdam mansi #cum suis attinentiis 

universis# dicti quondam Petri siti in parochia de Woensel ad locum 

dictum Acht (dg: atque omnia) quem mansum cum suis attinentiis dictus 

quondam Petrus erga Wellinum Wellens soen de Acht et Henricum Heijmerics 

soen et quosdam alios (dg: acquisierat) homines #eorum consocios# 

acquisierat prout dictus quondam Petrus dictum mansum cum suis 

attinentiis predictis erga predictos Wellinum et Henricum et eorum 

consocios acquisierat salva! tamen dicte Aleijdi reliqua medietate dicti 

mansi (dg: ac omnibus) cum suis attinentiis ac omnibus bestiis que erunt 

tempore decessus dicte Aleijdis super predictum integrum mansum cum suis 

attinentiis predictis ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) supportavit 

Rodolpho Rover Vos #et Eve predicte# promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam 
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Petrus exinde solvere consuevit et tenebatur hoc addito quod dicta 

Aleijdis dictum mansum cum eius attinentiis (dg: in) quamdiu vixerit 

integraliter possidebit (dg: ut alter recognovit) salvis sibi 

conventionibus hodierna die a dicto Rodolpho Rover et Eva factis (dg: 

testes datum supra) ut aliis! recognoverunt. Testes datum supra. 

 

1183 f.007r. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1402. 

 

BP 1183 f 007r 01 do 02-11-1402. 

Petrus zvw Ghibo Coppen soen van Lijt verkocht aan Godefridus zvw 

Godefridus schoenmaker van Lijt een hofstad, huis en tuin van wijlen 

Johannes Meije...., in Groet Lijt, tussen Johannes van Tuijl enerzijds en 

een gemene sloot anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

Godefridus Hamers, belast met een cijns aan het kapittel van Luik, dijken 

sloten en sluizen. 

 

Petrus filius quondam Ghibonis Coppen soen de Lijt domistadium domum et 

ortum quondam Johannis Meije.... [sitos in] parochia de Groet Lijt inter 

hereditatem Johannis de Tuijl ex uno et inter commune fossatum ex alio 

tendentes a communi platea [retrorsum] ad hereditatem Godefridi Hamers ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Godefridi sutoris de 

Lijt promittens super omnia [habita] et habenda warandiam et obligationem 
!exceptis censu capitulo #Leodiensi# exinde solvendo et aggeribus 

fossatis et sluijsis ad premissa spectantibus. Testes Henricus et 

Nijcholaus datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1183 f 007r 02 do 02-11-1402. 

Ghevardus van den Voert zvw Henricus van den Voert verkocht aan Petrus 

Vannij, tbv zijn moeder Aleijdis wv Johannes Vannij, een n-erfpacht van 2 

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

(1) een stuk land met gebouwen, 11 lopen roggeland groot, van wijlen 

Elizabeth van der Rijt, nu aan voornoemde verkoper behorend, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Ghesel, tussen Johannes Broc enerzijds en de gemeint van 

Haaren anderzijds, (2) 2 bunder beemd van wijlen voornoemde Elizabeth, nu 

aan voornoemde verkoper behorend, aldaar, tussen erfg vw Johannes Bije 

enerzijds en kvw Petrus Broc anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en een erfcijns van 30 schelling oude pecunia aan het klooster van 

Camerloo. 

 

Ghevardus van den Voert filius quondam Henrici van den Voert hereditarie 

vendidit Petro Vannij ad opus Aleij[dis] sue (dg: u) matris relicte 

quondam Johannis Vannij hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: V) pecia terre (dg: V) XI lopinatas terre siliginee 

(dg: quondam) continente quondam Elizabeth van [der] Rijt nunc ad dictum 

venditorem spectante sita in parochia de Helvoert ad locum dictum Ghesel 

inter hereditatem Johannis Broc ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Haren ex alio atque ex (dg: p) edificiis in eadem pecia 

terre consistentibus atque ex duobus bonariis prati dicte quondam 

Elizabeth nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis ibidem inter 

hereditatem heredum quondam Johannis Bije ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Petri Broc ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu XXX solidorum antique pecunie conventui de 

Camerloo exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 007r 03 do 02-11-1402. 

Johannes Sadelleere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes Sadelleere prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 007r 04 do 02-11-1402. 

Theodericus zvw Henricus Boen en Mathias van Oijen ev Aleijdis dvw 

voornoemde Henricus verkochten aan Albertus zvw Nijcholaus Daems soen (1) 

een stuk land, gnd die Cleijn Sporct, in Rosmalen, buiten de vest van 

Hintham, naast het hek gnd dreijboem, tussen Batha van Engelant enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (2) een stukje beemd, aldaar, ter plaatse gnd 

in den Els, tussen wijlen Thomas van Hijntham enerzijds en Theodericus 

Losscart anderzijds, (3) een stukje roggeland, aldaar, tussen wijlen 

voornoemde Thomas enerzijds en Bonifacius gnd Faes Meijnart anderzijds, 

welke erfgoederen wijlen voornoemde Henricus Boen in pacht verkregen had 

van Amelius van Dijependijc, Hilla dvw Arnoldus Poeldonc wv Johannes Melijs 

soen, en Johannes en Hilla, kv voornoemde Hilla en wijlen Johannes, belast 

met de pacht in de brief vermeld. 

 

Theodericus filius quondam Henrici Boen et Mathias de Oijen maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Henrici peciam 

terre dictam die Cleijn Sporct sitam in parochia de Roesmalen extra 

munimen dictum vest de Hijntham juxta repagulum dictum dreijboem inter 

hereditatem Bathe de Engelant ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque particulam prati sitam ibidem ad locum dictum in den Els inter 

hereditatem quondam Thome de Hijntham ex uno et inter hereditatem (dg: 

Bonifacii dicti Faes Meijnart) #Theoderici Losscart# ex alio necnon 

particulam terre siliginee sitam ibidem inter hereditatem dicti quondam 

Thome ex uno #et inter hereditatem# Bonifacii dicti Faes Meijnart ex alio 

quas hereditates predictas dictus quondam Henricus Boen erga Amelium de 

Dijependijc Hillam filiam quondam Arnoldi Poeldonc relictam quondam 

Johannis Melijs soen Johannem et Hillam liberos dictorum Hille et quondam 

Johannis ad pactum acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Alberto (dg: ?Cli) filio quondam Nijcholai Daems soen supportaverunt cum 

litteris promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte eorum (dg: de) et dicti quondam Henrici et 

suorum heredum deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes (dg: Nij) Henricus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 007r 05 do 02-11-1402. 

Stephanus zvw Johannes Stevens soen droeg over aan Otto en Arnoldus Poels, 

kvw Bernardus Otten soen, een huis en tuin, in de dingbank van Merewijc, 

tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Bolleijn anderzijds, aan hem 

overgedragen door Goeswinus Krielstaf. 

 

Stephanus filius quondam Johannis Stevens soen domum et ortum sitos in 

jurisdictione de Merewijc inter communem plateam ex [uno] et inter 

hereditatem Henrici Bolleijn ex alio supportatos sibi a Goeswino 

Krielstaf prout in litteris #hereditarie supportavit# Ottoni et Arnoldo 

Poels liberis quondam Bernardi Otten soen cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes ....... ........ 

 

BP 1183 f 007r 06 do 02-11-1402. 

Godefridus van Orthen verpachtte aan Henricus van Beke zvw Johannes van 

Beke (1) een stuk land, gnd den Doerenacker, van wijlen Elizabeth Berijs, 

in Oisterwijk, tussen de tuinen van Oisterwijk enerzijds en Johannes van 

Dordrecht anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen eerstgenoemd stuk 

land enerzijds en Margareta Willems anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, 

tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en Johannes Noerken anderzijds, (4) 

een beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd die Borch, tussen Henricus Wise 

enerzijds en erfgoed gnd des Dekens Broec anderzijds, zoals deze 

erfgoederen behoorden aan Elizabeth Berijs, voor een periode van 7 jaar, 

per jaar voor 4 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus en 5 nieuwe 
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....... {f.007v} ....... en 13 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Zou Beatrix dv Jacobus van Oeffel wv Willelmus van 

den Eijnde ev vooornoemde Godefridus tijdens deze 7 jaren overlijden, dan 

zal, in het jaar van overlijden van voornoemde Beatrix voornoemde Henricus 

deze goederen te pachters recht bezitten. Voornoemde Henricus mag geen 

eikenhout zagen maar mag wel takken van andere bomen zagen voor het 

onderhoud van de hekken. 

 

Duplicetur. Solvit extraneus. 

Godefridus de Orthen peciam terre dictam den Doerenacker quondam Elizabet 

Berijs sitam in parochia de Oesterwij[c] inter ortos de Oesterwijc ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio atque peciam terre 

sitam ibidem i[nter] primodictam peciam terre ex uno et inter hereditatem 

Margarete Willems ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Johannis 

Noerken ex alio atque quoddam pratum situm in dicta parochia ad locum 

dictum die Borch inter hereditatem Henrici Wise ex uno et inter 

hereditatem dictam sDekens Broec ex alio (dg: ut di) prout dicte 

hereditates ibidem site sunt et ad Elizabeth Berijs pertinebant ut 

dicebat dedit ad (dg: h) annuum pactum Henrico de Beke filio quondam 

Johannis de Beke ab eodem ad spacium septem annorum datam presentium sine 

medio sequentium possidendas e[t] habendas anno quolibet dictorum septem 

annorum pro quatuor Hollans gulden monete comitis Willelmi et quinque 

novis ....... 

 

1183 f.007v. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1402. 

 sexta post omnium sanctorum: vrijdag 03-11-1402. 

 in festo Huberti: vrijdag 03-11-1402. 

 

BP 1183 f 007v 01 do 02-11-1402. 

....... vel valorem et XIII lopinis siliginis mensure de Busco dandis 

sibi ab alio quolibet dictorum septem annorum purificationis et in 

[Bu]sco tradendis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter super omnia repromisit tali annexa conditione si 

Beatrix filia Jacobi de Oeffel relicta quondam Willelmi van den Eijnde 

#uxor dicti Godefridi# dicto spacio pendente decesserit quod tunc in (dg: 

proximo) anno decessus dicte Beatricis dictus Henricus premissa 

possidebit ad jus coloni item quod dictus Henricus non poterit secare 

dicto spacio pendente supra hereditates predictas alique ligna quercina 

sed libere poterit ibidem secare (dg: libere) ramos aliarum arborum pro 

conservatione sepium ibidem necessos. Testes Egidius et Willelmus datum 

in (dg: festo o) crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1183 f 007v 02 do 02-11-1402. 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel ev Agnes, en 

Henricus van den Zande ev Truda, dvw Godefridus die Visscher zv Henricus 

die Visscher gewantsnijder, verkochten aan Henricus van Boert zvw Johannes 

die Writer een erfgoed, dat aan Godefridus Sceijnckel behoorde, in Den 

Bosch, in de Beurdse Straat, tussen het woonhuis van wijlen Elizabeth 

Witskelen enerzijds en een huis en erf van voornoemde Godefridus 

Sceijnckel, dat voornoemde Godefridus verworven had van het Geefhuis in Den 

Bosch, anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat achterwaarts tot aan 

erfgoed van Arnoldus van Beke, met gebouwen, welk eerstgenoemd erfgoed 

voornoemde Godefridus die Visscher gekocht had van voornoemde Godefridus 

Sceijnckel. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Lamberti van den Hoevel maritus 

et tutor legitimus Agnetis sue uxoris et Henricus van den Zande maritus 

et tutor legitimus Trude sue uxoris filiarum quondam Godefridi die 

Visscher filii Henrici die Visscher rasoris pannorum quandam hereditatem 
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que ad Godefridum Sceijnckel spectabat sitam in Busco in vico dicto die 

Boerdsche Straet inter domum habitationis quondam Elizabeth Witskelen ex 

uno et inter domum et aream dicti Godefridi Sceijnckel quam idem 

Godefridus erga procuratorem mense sancti spiritus in Busco acquisierat 

ex alio tendentem a dicto vico retrorsum ad hereditatem Arnoldi de Beke 

cum edificiis in dicta hereditate consistentibus quam hereditatem 

primodictam cum edificiis predictis dictus Godefridus die Visscher erga 

Godefridum Sceijnckel predictum emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Henrico de Boert filio quondam Johannis die 

Writer supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam 

Godefridi die Visscher deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 007v 03 do 02-11-1402. 

Gertrudis wv Henricus Hermans soen van Empel en Johannes, zv voornoemde 

Gertrudis en wijlen Henricus, verkochten aan Godefridus zvw Arnoldus Ghenen 

soen van Orthen ½ morgen land, in de dingbank van Merewijc, ter plaatse gnd 

die Cleijn Hengmengen, tussen Willelmus Knijf enerzijds en kvw voornoemde 

Arnoldus Ghenen soen anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Polsbroec 

tot aan een gemene steeg, belast met sloten. 

 

Gertrudis relicta quondam Henrici Hermans soen de Empel cum tutore et 

Johannes filius dictorum Gertrudis et quondam Henrici dimidium juger 

terre situm in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum die Cleijn 

Hengmengen inter hereditatem Willelmi Knijf ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi Ghenen soen de Orthen ex alio (dg: ut dicebant 

hereditarie vendiderunt) tendens a loco dicto Polsbroec ad communem 

stegam hereditarie vendiderunt Godefrido filio dicti quondam Arnoldi 

Ghenen soen promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis fossatis ad ipsum spectantibus. Testes 

Dijnther et Egidius datum supra. 

 

BP 1183 f 007v 04 vr 03-11-1402. 

De broers Heijmericus en Bernardus, kvw Ghiselbertus gnd Huijsman van 

Lijttoijen, verkochten aan Henricus zvw Henricus van Beke van Lijttoijen 2 

morgen land, in Lithoijen, tussen Henricus Huijsman enerzijds en de gemeint 

gnd die Loterendijc anderzijds, belast met zegedijken en sloten. 

 

Heijmericus et Bernardus fratres liberi quondam Ghiselberti dicti 

Huijsman de Lijttoijen (dg: herediitarie vendiderunt Henrico filio 

quondam Henrici de Beke de Lijttoijen j) duo jugera terre sita in 

parochia de Lijttoeijen inter hereditatem Henrici Huijsman ex uno et 

inter communitatem dictam communiter die Loterendijc ex alio ut dicebant 

#hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Henrici de Beke de 

Lijttoijen# promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus dictis zegediken et fossatis ad premissa de jure 

spectantibus. Testes Danijel et Broeder datum sexta post omnium 

sanctorum. 

 

BP 1183 f 007v 05 vr 03-11-1402. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus van Beke van Lijttoijen en zijn broer 

Henricus die Bije beloofden aan voornoemde Heijmericus en Bernardus 39 

Gelderse gulden (dg: of de waarde), 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, {geen termijn vermeld, mogelijk Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1403)}. 

 

Henricus predictus et (dg: Bijekinus) Henricus die Bije eius frater 

promiserunt #indivisi# super omnia dictis Heijmerico et Bernardo XXXIX 

florenos Gelrenses (dg: seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos testes datum supra) scilicet triginta sex gemeijn placken 
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pro quolibet dictorum florenorum computato. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 007v 06 vr 03-11-1402. 

Voornoemde Henricus en zijn broer Henricus die Bije beloofden aan 

voornoemde Heijmericus en Bernardus 40 Gelderse gulden of de waarde, te 

weten 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis over een jaar 

(za 02-02-1404) te betalen. 

 

Predictus Henricus et Henricus die Bije eius frater promiserunt 

#indivisi# super omnia dictis Heijmerico et Bernardo XL Gelrenses gulden 

seu valorem a festo purificationis beate Marie proxime futuro ultra annum 

persolvendos (dg: testes datum supra) scilicet XXXVI (dg: nov) gemeijn 

placken pro quolibet dictorum florenorum computando. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 007v 07 vr 03-11-1402. 

Johannes Coppen van Dijnther en zijn zoon Henricus Coppen beloofden aan 

Sijmon van Vario, tbv etc, 10 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1402; 27+25=52 dgn) te betalen, op straffe van ½. 

 

Johannes Coppen #de Dijnther# et Henricus Coppen eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc X aude scilde Francie 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena dimidii. 

Testes Uden et Brueder datum in festo Huberti. 

 

1183 f.008r. 

 sabbato post omnium sanctorum: zaterdag 04-11-1402. 

 in crastino Leonardi: dinsdag 07-11-1402. 

 quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1402. 

 

BP 1183 f 008r 01 za 04-11-1402. 

Tielmannus zvw Gerardus Moelners van Vucht ev Jutta dvw Arnoldus gnd die 

Hoge van Bucstel verkocht aan de broers Goeswinus en Johannes, kvw 

Theodericus die Scoenmaker van Oerscot, (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit een stuk land in 

Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Liemde, tussen Johannes gnd Gerijts soen 

enerzijds en Johannes gnd die Voirster van Bucstel anderzijds, welke pacht 

wijlen voornoemde Arnoldus die Hoge gekochta had van voornoemde Johannes 

die Vorster, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, met Lichtmis in Boxtel te 

leveren, gaande uit (2a) 4 lopen land van wijlen voornoemde Johannes die 

Vorster, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Liemde, tussen Aleijdis van der 

Beke enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2b) een beemdje van wijlen 

voornoemde Johannes die Vorster, aldaar, welke pacht wijlen voornoemde 

Arnoldus die Hoge gekocht had van voornoemde Johannes die Vorster van 

Bucstel, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis 

in Boxtel te leveren, gaande uit een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 
?Geetsel, tussen erfgoed van de heer van Boxtel enerzijds en een gemene weg 

aldaar anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Arnoldus gekocht had van 

voornoemde Johannes die Vorster. 

 

Tielmannus filius quondam Gerardi Moelners de Vucht maritus et tutor 

legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti [die Hoge] de 

Bucstel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Martini hyemalis ex quadam pecia t[erre sita in] 

parochia de Bucstel in loco dicto Lutter Liemde inter hereditatem 

Johannis dicti Gerijts soen ex uno et (dg: dicti venditoris) Johannis 

[dicti die] Voirster de Bucstel ex alio (dg: quam paccionem dictus 

quondam Arnoldus Hoge erga dictum Johannem die Vorster emendo acquisierat 

prout in litteris) #quam paccionem dictus quondam Arnoldus die Hoge etc# 

atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Bucstel 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Bucstel tradendam 

ex quatuor lopinatis terre dicti quondam Johannis die Vorster sitis in 
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dicta parochia ad locum dictum Lutter Liemde inter hereditatem Aleijdis 

van der Beke ex uno et communem plateam ex alio atque ex quodam pratulo 

dicti quondam Johannis die Vorster ibidem jacente (dg: prout in aliis 

litteris necnon p heredtariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Bucstel so) quam paccionem dictus quondam Arnoldus die Hoge erga 

dictum Johannem die Vorster de Bucstel emendo acquisivit prout in aliis 

litteris item hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Bucstel solvendam hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam ex 

pecia prati sita in parochia de Bucstel ad locum dictum ?Geetsel inter 

hereditatem domini de Bucstel ex uno et inter communem plateam ibidem ex 

alio quam paccionem dictus quondam Arnoldus erga sepedictum Johannem (dg: 

Vo) die Vorster emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit 

Goeswino et Johanni fratribus liberis quondam Theoderici die Scoenmaker 

de Oerscot supportavit cum litteris (dg: et ju) aliis et jure promittens 
!habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte 

Jutte sue uxoris et heredum dicti quondam Arnoldi deponere. Testes Uden 

et Scilder datum sabbato post omnium sanctorum. 

 

BP 1183 f 008r 02 di 07-11-1402. 

Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen, gemachtigd door hr Johannes 

Mersman om te manen etc, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

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

uit een huis, erf en tuin van Godescalcus zvw Ghiselmarus van Vlijmen, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, welke pacht aan 

eerstgenoemde Gerardus, tbv voornoemde hr Johannes Mersman priester en zijn 

natuurlijke kinderen Agnes en Elizabeth, was verkocht door voornoemde 

Godescalcus zvw Ghiselmarus. 

 

-. 

Gerardus Vilt filius quondam Gerardi Vilt de Ussen potens #ad hoc# factus 

a (dg: magistro) #domino# Johanne Mersman in litteris scabinorum de Busco 

#scilicet monendi levandi et etc# ut dicebat hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo area et orto Godescalci filii quondam 

Ghiselmari de Vlijmen sitis infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum Dungen venditam primodicto Gerardo ad (dg: dicto Ghise) opus 

#dicti# domini Johannis Mersman presbitri et ad opus Agnetis et Elizabeth 

filiarum naturalium eiusdem domini Johannis Mersman a prefato Godescalco 

filio quondam Ghiselmari prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Uden 

et Scilder datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1183 f 008r 03 di 07-11-1402. 

Zibertus van Hoculem beloofde aan Sijmon van Vario, tbv etc, 43 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Zibertus de Hoculem promisit super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc 

XLIII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 008r 04 di 07-11-1402. 

Johannes van Gemonden deed tbv Elizabeth dv voornoemde Johannes afstand van 

de helft van 9 morgen land, in Oijen, ter plaatse gnd die Maden, welke 9 

morgen eertijds waren van wijlen Rutgerus van Gemonden vv voornoemde 

Johannes van Gemonden, te weten van de helft die aan voornoemde Elizabeth 

gekomen was na overlijden van Aleijdis, ev voornoemde Johannes, dvw hr 

Ghisbertus die Koc prepositus van Utrecht en mv voornoemde Elizabeth. 

 

Johannes de Gemonden super (dg: quatuor et dimidio jugeribus terre sitis 

in parochia de Oijen) medietate novem jugerum terre sitorum in parochia 

de Oijen ad locum dictum die Maden (dg: scilicet super illa medietate 
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dictorum) que novem jugera terre dudum fuerant (dg: ipi) Rutgeri quondam 

de Gemonden olim patris dicti Johannis de Gemonden scilicet super illa 

medietate que Elizabeth filie eiusdem Johannis de morte (dg: Ale) quondam 

Aleijdis olim uxoris eiusdem Johannis filie quondam domini !quondam 

Ghisberti die Koc prepositi Traiecti Inferioris et #olim# matris dicte 

Elizabeth successione hereditaria! est advoluta atque super toto jure ad 

opus dicte Elizabeth hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Roesmont et Broeder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 008r 05 di 07-11-1402. 

Marselius van Vessem, zijn moeder Weijndelmoedis en Zoeta wv Wellinus 

Scilders beloofden aan Henricus Matheeus 205 nieuwe Gelderse gulden, 10 

Vlaamse plakken of 9 botdrager of de waarde daarvan voor 1 gulden gerekend, 

met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 22-04-1403) te betalen. 

 

Marselius de Vessem Weijndelmoedis eius mater et Zoeta relicta quondam 

Wellini Scilders promiserunt indivisi super habita et habenda #Henrico 

Matheeus# ducentos et quinque nuwe Gelre gulden scilicet X Vleemsche 

placken vel novem botdrager seu valorem eorundem pro quolibet nuwe Gelre 

gulden computatos! ad octavas pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

Roesmont et Broeder datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1183 f 008r 06 di 07-11-1402. 

Voornoemde Marselius en Weijndelmodis beloofden één helft van voornoemd 

geld te betalen, zó dat voornoemde Zoeta daarvan geen schade heeft. 

 

Dicti Marselius et Weijndelmodis promiserunt indivisi super habita et 

habenda unam medietatem dicte pecunie persolvere termino solutionis 

predicto sic quod dicte Zoete dampna (dg: exinde non) a solutione dicte 

medietatis !dampna non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 008r 07 di 07-11-1402. 

Voornoemde Zoeta beloofde de andere helft van voornoemd geld te betalen, zó 

dat voornoemde Marselius en Weijndelmoedis daarvan geen schade hebben. 

 

Dicta Zoeta promisit super habita et habenda reliquam medietatem eiusdem 

pecunie persolvere termino solutionis predicto sic quod Marselio et 

Weijndelmoedi occasione dicte relique medietatis dampna non eveniant 

quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 008r 08 di 07-11-1402. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen en Wiskinus zvw Theodericus Neven 

beloofden aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 40½ Engelse nobel of de waarde 

in goud na maning te betalen. 

 

Theodericus (dg: Bathen) filius quondam Johannis Bathen soen et Wiskinus 

filius quondam Theoderici Neven promiserunt (dg: Jorda) super omnia 

Jordano filio Arnoldi Tielkini XL Engels nobel et dimidium seu valorem in 

auro ad monitionem persolvendos. Testes (dg: datum supra) Scilder et 

Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 008r 09 di 07-11-1402. 

Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen, gemachtigd door hr Johannes 

Mersman te manen etc, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

4 pond geld, die Johannes nzvw Henricus van Mierle beloofd had aan Henricus 

van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer, met Sint-Martinus te 

betalen, welke cijns eerstgemoemde Gerardus Vilt, tbv voornoemde hr 

Johannes Mersman en zijn natuurlijke kinderen Agnes en Elizabeth, verworven 
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had van voornoemde Henricus van Merlaer. 

 

Gerardus Vilt filius quondam Gerardi Vilt de Ussen potens factus a domino 

Johanne Mersman monendi levandi etc ut dicebat hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Johannes filius naturalis quondam Henrici de 

Mierle promisit se daturum et soluturum Henrico de [Merlaer] seniori 

filio Rodolphi de Merlaer hereditarie Martini hyemalis et quem censum 

(dg: di) primodictus Gerardus Vilt (dg: erga dictum Henricum de 

[Me]rlaer) ad opus dicti domini Johannis Mersman et ad opus Agnetis et 

Elizabeth (dg: lib) puerorum naturalium eiusdem domini Johannis Mersman 

erga prefatum Henricum de Merlaer acquisivit ut dicebat monuit de tribus 

annis. Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 008r 10 do 09-11-1402. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini machtigde Johannes Monic en Jacobus van 

Neijnsel zijn renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn 

goederen te beheren. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini dedit et contulit Johanni Monic 

et Jacobo de Neijnsel seu eorum alteri potestatem monendi suos 

red[dditus] census et pacciones et credita que sibi debentur et 

debebuntur et bona regendi usque ad revocationem. Testes Nijcholaus et 

Willelmus datum quinta [post] Leonardi. 

 

1183 f.008v. 

 quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1402. 

 

BP 1183 f 008v 01 do 09-11-1402. 

Petrus Tielkens van Zeelst beloofde aan Willelmus van Laervenne een 

n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op de 

navolgende erfgoederen te leveren, gaande uit de beternis van de navolgende 

erfgoederen, (1) een stuk land, in Zeelst en Merefelt, beiderzijds tussen 

erfgoed behorend aan de goederen gnd die Goede ter Mere, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (2) een stuk land, gnd die Soetwinen Acker, 

in Zeelst, tussen erfgoed van de investiet van Zeelst enerzijds en erfgoed 

dat was van Walterus Lonijs soen anderzijds en aan een einde, met een eind 

strekkend aan de weg, (3) een stuk land, in Zeelst, tussen Johannes Roests 

enerzijds en een erfgoed, dat behoorde tot de goederen gnd te Valgaet, 

anderzijds, (4) een deel, dat wijlen Stephanus van der Donc ev Elizabeth 

dvw Henricus van den Hove en Johannes, Petrus, Henricus en Arnoldus, kv 

voornoemde Henricus van den Hove, hadden van een beemd, gnd die Hoelbeemt, 

in Blaerthem, ter plaatse gnd die Beesdonc, beiderzijds tussen Luppertus 

gnd Luppen van der Teijnden en zijn kinderen, te weten de beternis van 

voornoemde erfgoederen, waarmee deze erfgoederen meer waard zijn boven (a) 

1 mud rogge b-erfpacht, maat van Eindhoven, (b) 1 mud rogge b-erfpacht, 

maat van Oerle, (c) 1 lopen rogge b-erfpacht, maat van Oerle, (d) de 

cijnzen die uit vooornoemde erfgoederen gaan, welke beternis voornoemde 

Petrus Tielkens soen gekocht had van voornoemde Stephanus van der Donc ev 

Elizabeth dvw Henricus van den Hove, en Johannes, Petrus, Henricus en 

Arnoldus, zvw voornoemde Henricus van den Hove. 

 

[P]etrus Tielkens de Zeelst #promisit se daturum et soluturum Willelmo de 

Laervenne hereditariam paccionem (dg: lop) sedecim lopinorum siliginis 

mensure de Oirle hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrasciptas trade[ndam]# #ex# melioratione hereditatum subscriptarum 

videlicet #cuiusdam# pecie terre site in parochia de Zeelst et de 

Merefelt inter hereditatem spectantem ad bona dicta die Goede ter Mere ex 

utroque latere coadiacentem tendentis cum uno fine ad communem plateam 

item (dg: pecie terre site) cuiusdam pecie terre dicte die Soetwinen 

Acker site in parochia de Zeelst cum uno latere juxta hereditatem 

investiti de Zeelst et cum reliquo latere et uno fine juxta hereditatem 
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que fuerat Walteri Lonijs soen tendentis cum uno fine ad plateam item 

pecie terre site !site in dicta parochia cum uno latere juxta hereditatem 

Johannis Roests et cum reliquo latere iuxta hereditatem que ad bona dicta 

te Valgaet spectabat item cuiusdam partis quam quondam Stephanus van der 

Donc (dg: maritus et tutor legitimus Elizab) maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici van den Hove Johannes Petrus 

Henricus et Arnoldus liberi dicti Henrici van den Hove habebant cuiusdam 

prati dicti die Hoelbeemt siti in parochia de Blaerthem in loco dicto die 

Beesdonc inter hereditatem Lupperti dicti Luppen van (dg: der) der 

Teijnden et eius liberorum ab utroque latere coadiacentem scilicet #ex# 

illa (dg: -m) melioratione (dg: -m) predictarum hereditatum qua prevalent 

iamdicte hereditates ultra (dg: hereditariam paccionem unius modii 

siliginis) #unum modium siliginis hereditarie paccionis# mensure de 

Eijndoven et ultra unum modium siliginis hereditarie paccionis mmensure 

de Oerle atque ultra unum lopinum siliginis hereditarie paccionis dicte 

mensure de Oerle #necnon ultra census# que ex predictis hereditatibus 

annuatim de jure prius sunt solvendi quam meliorationem dictus Petrus 

Tielkens soen erga prefatos Stephanum van der Donc maritum et tutorem 

legitimum dicte Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici van den Hove 

Johannem Petrum Henricum et Arnoldum filios dicti quondam Henrici van den 

Hove emendo acquisierat ut dicebat (dg: hereditarie supportavit Johanni 

suo filio promittens super !ratam servare). Testes Coptiten et (dg: 

Scilder) #Uden# datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1183 f 008v 02 do 09-11-1402. 

Rutgherus zvw Johannes Cortroc beloofde aan zijn moeder Hilla 50 Hollandse 

gulden na maning te betalen. 

 

Rutgherus filius quondam (dg: Rutgheri) Johannis Cortroc promisit super 

omnia Hille sue matri L Hollant gulden ad monitionem dicte Hille 

persolvendos. Testes Willelmus et Danijel datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1183 f 008v 03 do 09-11-1402. 

Johannes Becker zvw Johannes die Heirde droeg over aan Henricus van Boert 

zvw Johannes van Tricht pottenbakker een b-erfcijns van 16 schelling geld, 

die Godefridus Sceijnckel beloofd had aan Johannes van Vucht, zijn broer 

Copkinus en Mathijas gnd Mutsart, met Kerstmis te betalen, gaande uit ¼ 

deel van de helft van een kamer, in Den Bosch, over de Beurdse Brug, tussen 

erfgoed van wijlen Elizabeth gnd Witskelen enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Godefridus anderzijds, van welke cijns voornoemde Johannes 

Becker 2/3 deel verworven had van voornoemde Johannes van Vucht en zijn 

broer Copkinus, en van welke cijns Eustatius gnd Staes van Zichen en zijn 

vrouw Batha dvw Jacobus Lepper van Vucht het deel dat ze daarin hadden 

overgedragen hebben aan voornoemde Johannes Becker, en welke cijns nu aan 

hem behoort. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis die Heirde hereditarium censum 

sedecim solidorum monete quem Godefridus Sceijnckel promisit se daturum 

et soluturum Johanni #de Vucht# et Copkino #eius# fratri (dg: -bus) et 

Mathije dicto Mutsart hereditarie nativitatis Domini ex quarta parte 

medietatis cuiusdam camere site in Busco ultra pontem dictum Boertsche 

Brugge inter hereditatem quondam Elizabeth dicte Witskelen ex uno et 

inter hereditatem dicti Godefridi ex alio de quo censu dictus Johannes 

Becker duas 3as partes erga Johannem de Vucht et Copkinum eius fratrem 

predictos acquisierat prout in litteris et (dg: super) #de# quo censu 

Eustatius dictus Staes de Zichen maritus (dg: et tutor) legitimus Bathe 

sue uxoris filie quondam Jacobi Lepper de Vucht et dicta Batha cum eodem 

Eustatio tamquam cum suo tutore totam partem et omne jus eis competentes 

quovis modo in dicto censu et (dg: in aliis hereditariis censibus in 

omnibus hereditariis censibus solvendis annuatim et) hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni Becker ut dicebat (dg: here) et quem nunc ad 
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se spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico de Boert filio 

quondam Johannis de Traiecto tornatoris cum omnibus litteris (dg: et 

jure) quas habuit et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et (dg: Scilder) 

#Uden# datum supra. 

 

BP 1183 f 008v 04 do 09-11-1402. 

Theodericus van der ?Hontfout, zijn vrouw Jutta Fijen wv Alandus gnd Alant 

van Moergestel en Johannes, zv voornoemde Jutta en wijlen Alandus, droegen 

over aan Ghisbertus van de Doorn alle erfgoederen, die wijlen Johannes 

Goedens van Oesterwijc vv voornoemde Jutta had liggen in Tilburg, ter 

plaatse gnd Corvel. 

 

Theodericus van der ?Hontfout maritus legitimus Jutte Fijen sue uxoris 

relicte quondam Alandi dicti Alant de Ghestel prope Oesterwijc et dicta 

Jutta cum eodem Theoderico suo marito tamquam cum suo tutore etc atque 

Johannes filius dictorum Jutte et quondam Alandi omnes et singulas 

hereditates (dg: quondam Johannis) quas quondam Johannes Goedens de 

Oesterwijc olim pater dicte Jutte habuit (dg: infra parochiam) in 

parochia de Tilborch ad locum dictum Corvel sitas ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Ghisberto de Spina promittentes indivisi cum tutore super 

habita et habenda warandiam. Testes Coptiten et (dg: Scilder) #Uden# 

datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1183 f 008v 05 do 09-11-1402. 

Voornoemde !schuldenaren beloofden aan voornoemde Ghisbertus 5 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde en 4 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Dicti (dg: Theodericus) !debitores promiserunt indivisi super omnia dicto 

Ghisberto V nuwe Gelre gulden seu valorem et IIII gemeijn placken ad 

voluntatem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 008v 06 do 09-11-1402. 

Johannes zv Petrus Tielkens van Zeelst verzocht zijn voornoemde vader 

Petrus om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten van 

voornoemde Petrus te mogen gaan en voornoemde Petrus verleende die 

toestemming door hem te emanciperen. 

 

Johannes filius Petri Tielkens de Zeelst instanter petiit a dicto Petro 

suo !filio licentiam eundi et eeundi extra domum convictum et expensos 

dicti Petri dictusque Petrus dedit sibi licentiam ipsum emancipando. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 008v 07 do 09-11-1402. 

Margareta dvw Arnoldus zvw Johannes Lijevouts droeg over aan Rodolphus 

Hulsman (1) de helft in een hofstad, huis, tuin en aangelegen stuk beemd 

van wijlen voornoemde Arnoldus, in Son, ter plaatse gnd Boct, tussen 

voornoemde Rodolphus enerzijds en Engbertus zvw Johannes Grieten soen 

anderzijds, (2) de helft in een stuk land van wijlen voornoemde Arnoldus, 

in Son, ter plaatse gnd Espt, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met cijnzen en een pacht, die wijlen 

voornoemde Arnoldus daaruit leverde. 

 

Margareta filia quondam Arnoldi filii quondam Johannis Lijevouts cum 

tutore (dg: d) medietatem ad se spectantem in domistadio domo et orto ac 

pecia prati sibi adiacente dicti quondam Arnoldi sitis in parochia de 

Zonne ad locum dictum Boct inter hereditatem Rodolphi Hulsman ex uno et 

inter hereditatem Engberti filii quondam Johannis Grieten soen ex alio 

atque medietatem ad se spectantem in pecia terre dicti quondam Arnoldi 

sita in dicta parochia in loco dicto Espt inter hereditatem dicti 

Rodolphi ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie 
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supportavit Rodolpho predicto promittens cum tutore super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus et paccione quos dictus 

quondam Arnoldus exinde solvere consuevit et tenebatur. 

 

1183 f.009r. 

 quinta post Elizabeth: donderdag 23-11-1402. 

 quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1402. 

 in profesto Martini: vrijdag 10-11-1402. 

 

BP 1183 f 009r 01 do 23-11-1402. 

Arnoldus Cnode zvw Arnoldus Cnode van den Rennendonc en Gerongius zvw 

Arnoldus Geroncs soen ev Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Cnode verkochten 

aan Arnoldus Hadewigen soen zvw Arnoldus van den Drieborch ¼ deel in 1 

bunder beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Sceepdonc, 

tussen Johannes Hadewigen enerzijds en voornoemde Arnoldus Hadewigen soen 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

-. 

Arnoldus Cnode filius quondam Arnoldi Cnode van den Rennendonc et 

Gerongius filius quondam Arnoldi Geroncs soen mar[itus et tutor] 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi Cnode quartam 

partem ad se spectantem in uno bonario prati sito (dg: in paro) infra 

[libertatem] opidi de Busco (dg: inter) ad locum dictum Sceepdonc inter 

hereditatem Johannis Hadewigen ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

#Hadewigen soen# filii quondam Arnoldi van den Drieborch ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo Hadewigen soen 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Egidius et Wil datum 

quinta post Elizabeth. 

 

BP 1183 f 009r 02 do 23-11-1402. 

Destijds had Gerardus zvw Johannes zvw Henricus Mans soen beloofd aan 

Katherina, Ermgardis en Maria {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus filius quondam Johannis filii 

quondam Henrici Mans soen promisisset super omnia Katherine Ermgardi et 

(dg: Katherine) Marie. 

 

BP 1183 f 009r 03 do 23-11-1402. 

Snellardus zvw Willelmus van Spulle droeg over aan Henricus van Audenhoven 

zvw Johannes Lijerinc van Straten ?en Andreas zvw Willelmus Andries soen 

van Straten een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis 

in Oirschot te leveren, gaande uit 3 stukken land, gnd Stavelant, in 

Oirschot, bij de plaats gnd Moest, naast Elizabeth Barbiers en kvw Henricus 

Crumme, welke pacht aan hem was overgedragen door Henricus zvw Willelmus 

Vos van Berze. Voornoemde Henricus zal de pacht slechts manen op voornoemde 

3 stukken land. Andreas zvw Willelmus Andries soen van Straten deed tbv 

voornoemde Henricus afstand van voornoemde 3 stukken land {niet afgewerkt 

contract}. 

 

-. 

Snellardus filius quondam Willelmi de Spulle hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis 

et in Oerscot tradendam ex tribus peciis terre dictis communiter 

Stavelant sitis in parochia de Oerscot prope locum dictum Moest contigue 

juxta hereditates Elizabeth Barbiers et liberorum quondam Henrici Crumme 

supportatam sibi ab Henrico filio quondam Willelmi Vos de Berze prout in 

litteris hereditarie supportavit #Henrico de Audenhoven filio quondam 

Johannis Lijerinc de Straten# Andree filio quondam Willelmi Andries soen 

de Straten cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod 
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dictus Henricus dictam paccionem non monebit nec petet nisi ad et supra 

3s pecias terre predictas ut ipse super omnia promisit. Quo facto Andreas 

filius quondam Willelmi Andries soen de Straten super premissis tribus 

peciis terre et jure ad opus dicti Henrici hereditarie. 

 

BP 1183 f 009r 04 do 09-11-1402. 

Gerlacus zvw Gerlacus met den Brode maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 14 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, aan wijlen 

Johannes gnd Stierken verkocht door jkvr Jutta wv Willelmus van Nuwelant en 

haar man Jacobus van Hoemen, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Gerlacus filius quondam Gerlaci met den Brode hereditarium censum XIIII 

librarum monete solvendum hereditarie Martini venditum (dg: sibi quondam) 

Johanni quondam dicto Stierken a domicella Jutta relicta quondam Willelmi 

de Nuwelant cum Jacobo de Hoemen tamquam cum tutore suo atque a Jacobo 

predicto prout in litteris quem censum nunc ad se spectare dicebat monuit 

de 3 annis. Testes (dg: datum supra) Coptiten et (dg: Scilder) #Uden# 

datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1183 f 009r 05 do 09-11-1402. 

Gerardus zvw Heijmericus Stinen soen van Scadewijc verkocht aan Henricus 

Caudehoven, tbv Aleijdis, Heijlwigis en Bela, dvw Petrus Caudehoven, of tbv 

de langstlevende, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, 

in Oss, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen Gerardus Bathen soen enerzijds en 

Henricus bv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Heijmerici Stinen soen de Scadewijc legitime 

vendidit Henrico Caudehoven ad opus Aleijdis Heijlwigis et Bele filiarum 

quondam Petri Caudehoven vitalem pensionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictarum filiarum seu 

alterius earum diutius viventis et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto #et hereditate sibi adiacente# dicti venditoris 

sitis in parochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem 

Gerardi Bathen soen ex uno et inter hereditatem Henrici fratris dicti 

venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere tali 

annexa conditione quod altera dictarum filiarum integraliter levabit et 

possidebit et cum omnes mortue fuerint erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 009r 06 do 09-11-1402. 

Henricus Louwer van Gorichem droeg over aan Emondus van Erpe zv Henricus 

Moelner alle goederen, die aan hem en kvw Henricus Louwers zvw Johannes 

Louwers gekomen waren na overlijden van Elizabeth ev Henricus Loenman 

korenkoper. 

 

Henricus Louwer de Gorichem omnia et singula bona hereditaria sibi #et 

(dg: Johanni) liberis quondam Henrici Louwers filii quondam Jo Louwers# 

de morte quondam Elizabeth uxoris olim Henrici Loenman emptoris bladi 

(dg: quocumque locorum) iure successionis hereditarie advoluta quocumque 

locorum (dg: consisten) sita ut dicebat hereditarie supportavit Emondo de 

Erpe filio Henrici Moelner promittens super omnia habita et habenda (dg: 

#wara ..# warandiam ep ob ex parte sui deponere et quod ipse dictos 

#omnes# liberos quondam Henrici Louwers perpetue tales habebit quod ipsi 

numquam presumet se jus habere in premissis) warandiam et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dictorum #liberorum# in premissis existentes 

ac eventuras omnino deponere. Testes Uden et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 009r 07 do 09-11-1402. 

Henricus Mathei als procurator van het Geefhuis in Den Bosch: een kamp, in 

Lith, ter plaatse gnd op die Lange Weijden, tussen Reijnerus Bernts soen 
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enerzijds en Johannes Reijneri {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Mathei tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco ex 

parte et nomine dicte mense quendam campum ad dictam mensam spectantem 

sitam in parochia de Lijt ad locum dictum op die Lange Weijden inter 

hereditatem Reijneri Bernts soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Reijneri. 

 

BP 1183 f 009r 08 vr 10-11-1402. 

Henricus zvw Theodericus Scriver van Os en Hilla wv Johannes van Tricht van 

Lijt beloofden aan Henricus Mathei, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 

gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 26-03-1402), elk jaar met 

Kerstmis 7 nieuwe Gelderse gulden te betalen, 10 Vlaamse plakken of 9 

botdrager voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend. Ook zullen de 

schuldenaars een kamp, dat aan het Geefhuis behoort, in Lith, ter plaatse 

gnd op die Langweijden, tussen Reijnerus Bernts soen enerzijds en Johannes 

Reijners soen anderzijds, gedurende de 6 jaar onderhouden van alle lasten, 

uitgezonderd het nieuwe werk, dat het Geefhuis zal verrichten. Henricus en 

Hilla zullen de cijnzen aan het kapittel van Luik voor hun rekening 

betalen. Slechts één brief voor het Geefhuis. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Scriver de Os et Hilla relicta quondam 

Johannis de Tricht de Lijt promiserunt indivisi super omnia (dg: se) 

Henrico Mathei ad opus mense sancti spiritus in Busco quod ipsi Henricus 

et Hilla dabunt et solvent dicte mense sancti spiritus ad spacium sex 

annorum festum pasche proxime preteritum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum septem nuwe Gelre gulden scilicet X 

Vleemsche placken vel IX botdragers pro quolibet dictorum septem nuwe 

Gelre gulden vocatorum computatos! nativitatis Domini et pro primo 

termino nativitatis Domini proxime futuro et sic deinceps aliis quinque 

annis durantibus promiserunt insuper dicti debitores sub obligatione 

premissa quod ipsi quendam campum ad dictam mensam sancti spiritus in 

Busco spectantem situm in parochia de Lijt ad locum dictum op die 

Langweijden inter hereditatem Reijneri Bernts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Reijners soen ex alio ut dicebant dictis sex annis 

durantibus ab omnibus oneribus (dg: in bona) ad dictum campum 

spectantibus #et supra dictum campum dicto spacio eventuris# (dg: et 

supra eundem eventuris quovis modo) in bona et laudabili dispositione 

tenebunt et observabunt si quod dicte mense (dg: et) super eius bona 

occasione premissorum dampna non eveniant quovis modo in futurum excepto 

(dg: illo) onere quod exponetur nuwe wercke que dicta mensa facere et 

observare tenebitur et quod ipsi Henricus et Hilla census capitulo 

Leodiensi annu[atim] exinde solvendos dabunt et solvent sub eorum 

expensis dicto spacio pendente. Testes Scilder et Roesmont datum in 

profesto Mar[tini]. Et ?erit una littera ?tantum pro mensa. 

 

1183 f.009v. 

 tercia post Martini: dinsdag 14-11-1402. 

 secunda post Martini: maandag 13-11-1402. 

 

BP 1183 f 009v 01 di 14-11-1402. 

Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel zvw Johannes van Panhedel 

verkocht aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont, tbv Aleijdis dvw 

Albertus Kersmaker, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp, gnd die Beecse 

Hoeve, in Oss, naast de plaats gnd Aemstel, tussen de gemene weg die loopt 

van Geffen naar Oss enerzijds en erfgoederen gnd die Halve Mergen, behorend 

aan de naburen van Oss, anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd 

Westervelt en met het andere eind aan een gemene weg aldaar naast de plaats 

gnd den Brant, reeds belast met 20 oude groten aan de hertog en een 

b-erfcijns van 20 pond oude pecunia, (2) de windmolen in Oss en de 
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windmolen in Hees, met rechten en toebehoren, de molens reeds belast met de 

hertogencijns. De n-erfpacht van 2 mud zal direct na overlijden van 

voornoemde Aleijdis teruggaan naar voornoemde verkoper als hij dan leeft en 

anders naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Duplicetur. 

Hermannus de Os filius quondam Willelmi de Panhedel filii quondam 

Johannis de Panhedel hereditarie vendidit Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont ad opus Aleijdis filie quondam Alberti Kersmaker 

hereditariam paccionem duorum (dg: et modi s) modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam (dg: 

ex hereditario censu sex librarum uno grosso Turonensi seu valorem 

eorundem equivalentem pro sedecim denariis in hoc computato #dicti 

venditoris# quem censum dictus quondam Johannes de Panhedel solvendum 

habuit hereditarie nativitatis Domini infra quatuor dies festi 

nativitatis Domini ex quodam agro dicto den Cromacker et pecia terre 

dicta dat Cloet) #ex# quodam campo dicti venditoris dicto die Beecsche 

Hoeve sito in parochia de Os (dg: ad locum) iuxta locum dictum Aemstel 

inter communem plateam que tendit de Geffen versus Os ex uno et inter 

hereditates dictas die Halve Mergen ad vicinos de Os spectantes ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem dictam Westervelt et cum reliquo 

fine ad communem plateam ibidem (dg: u) iuxta locum dictum den Brant (dg: 

con) sitam atque ex (dg: mo duobus molendinis venti dicti v) molendino 

venti dicti venditoris sito in parochia de Os et ex molendino venti 

eiusdem venditoris sito in parochia de Hees necnon ex omnibus et singulis 

dictorum duorum molendinorum venti (dg: at) juribus et attinentiis 

quocumque locorum consistentibus ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XX grossis antiquis 

domino duci et hereditario censu viginti librarum antique pecunie ex 

dicto campo die Beecsche Hoeve vocato (dg: annu) atque censu domino duci 

ex supradictis duobus molendinis venti cum suis juribus et attinentiis 

predictis annuatim de jure prius solvendis (dg: ut dicebat tali con) et 

sufficientem facere tali conditione quod dicta hereditaria paccio 

(dg: -ne) duorum modiorum siliginis dicte mensure statim post obitum 

antedicte Aleijdis ad dictum venditorem si ipsum protunc in humanis 

vivere contingat alioquin ad proximores heredes eiusdem venditoris 

hereditario jure plenarie succedat atque devolvetur. Testes (dg: datum 

supra) Willelmus et Danijel datum 3a post Martini. 

 

BP 1183 f 009v 02 ma 13-11-1402. 

Hilla dvw Johannes Yden soen zvw Johannes van Boect beloofde aan haar 

natuurlijke zoon Johannes, bij haar verwekt door Jacobus van Gunterslaer, 

een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Hilla. Zou voornoemde 

Johannes nzv Hilla sterven zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht 

terug naar voornoemde Hilla als zij dan leeft en anders naar haar naaste 

erfgenamen. Voornoemde Johannes nzv Hilla mag, na overlijden van zijn 

voornoemde moeder Hilla, voornoemde pacht verkopen of vervreemden. 

 

Hilla filia quondam Johannis Yden soen filii quondam Johannis de Boect 

cum tutore promisit super habita et habenda #se daturam et soluturam# 

Johanni suo filio naturali ab eadem Hilla et Jacobo de Gunterslaer 

pariter genito (dg: quod ipsa dicta Hilla da) hereditariam paccionem sex 

modiorum siliginis mensure de Zonne (dg: anno) hereditarie purificationis 

et in Zonne tradendam ex omnibus et singulis bonis dicte Hille habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis tali conditione si 

contingat dictum Johannem filium #naturalem# dicte Hille mori absque 

prole legitima quod extunc dicta hereditaria paccio ad (dg: proximores 

heredes ipsius Hille) dictam Hiillam si ipsam protunc vivere contingat in 

humanis alioquin ad proximores heredes dicte Hille pleno jure hereditarie 

succedat et devolvatur salvo tamen dicto Johanni filio #{in margine 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

48 

sinistra:} naturali# ipsius Hille quod ipse post obitum dicte Hille sue 

matris cum dicta hereditaria paccione sex modiorum siliginis suam liberam 

facere poterit voluntatem ipsam paccionem scilicet vendendi et alienandi 

in parte vel in toto iuxta libitum sue voluntatis. Testes Scilder et 

Broeder datum secunda post Martini. 

 

BP 1183 f 009v 03 ma 13-11-1402. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes, nzv voornoemde Jacobus en Hilla, 

dat hij met voornoemde brief voornoemde erfpacht niet zal manen zolang zijn 

voornoemde moeder Hilla leeft. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum ita actum sit 

#constitutus# dictus Johannes filius #naturalis# dictorum Jacobi et Hille 

promisit super habita et habenda dicte Hille sue matri quod ipse dictam 

hereditariam paccionem non monebit nec via juris mediantibus dictis 

litteris mentionem de dicta paccione facientibus non prosequetur quamdiu 

dicta Hilla sua mater vixerit in humanis dictis tamen litteris mentionem 

de supradicta paccione mentionem facientibus post mortem eiusdem Hille in 

suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 009v 04 ma 13-11-1402. 

Voornoemde Hilla beloofde aan haar voornoemde natuurlijke zoon Johannes 100 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Dicta Hilla promisit super habita et habenda dicto Johanni suo filio 

centum aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 009v 05 ma 13-11-1402. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes zijn moeder niet te manen zolang ze 

leeft. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus dictus Johannes 

promisit super habita et habenda dictam suam matrem non monere quamdiu 

vixerit in humanis dictis litteris post obitum dicte Hille in suo vigore 

et robure firmitatis permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 009v 06 di 14-11-1402. 

Hilla wv Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel schonk aan haar zoon 

Rutgherus en diens vrouw Mechtildis dvw Ghisbertus van den Bruggen (1) haar 

vruchtgebruik in 1 mud rogge erfpacht, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 3 mud tezamen met een b-erfcijns van 7 oude 

schilden Johannes Sceijvel zvw voornoemde Rutgherus beloofd had aan wijlen 

voornoemde Johannes Cortroc, te weten de pacht van 3 mud rogge met Lichtmis 

te leveren, en voornoemde cijns met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

(1a) de helft van een hoeve die aan wijlen voornoemde Rutgherus behoorde, 

in Rosmalen, (1b) een stuk land, in Rosmalen, naast erfgoed behorend aan 

voornoemde hoeve, (2) haar vruchtgebruik in een huis en erf van wijlen 

voornoemde Johannes Cortroc, in Den Bosch, aan de plaats gnd Uilenburg, 

tussen erfgoed van Rutgherus van Audenhoven enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus Costken anderzijds. 

 

Hilla relicta quondam Johannis Cortroc generi quondam Rutgheri de Kessel 

cum tutore usufructum sibi competentem in uno modio siliginis hereditarie 

paccionis de hereditaria paccione trium modiorum siliginuis mensure de 

Busco quam paccionem trium modiorum siliginis (dg: Johannes Sceijvel 

filius dicti quondam Rutgheri de Kessel promiserat se daturum et 

soluturum predicto quondam Johanni Cortroc hereditarie purificationis) 

simul cum hereditario censu septem denariorum aureorum antiquorum 

communiter scilde !seu alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: videlicet 

dictam paccionem trium modiorum siliginis hereditarie purificationis et 

dictum censum Mart) Johannes Sceijvel #filius dicti quondam Rutgheri# 
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promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Johanni Cortroc 

videlicet dictam paccionem trium modiorum siliginis hereditarie 

purificationis et dictum censum Martini hyemalis ex medietate cuiusdam 

mansi qui ad dictum quondam Rutgherum spectare consueverat siti in 

parochia de Roesmalen atque ex attinentiis eiusdem medietatis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

ex quadam pecia terre sita in dicta parochia juxta hereditatem spectantem 

ad dictum mansum prout in litteris atque usufructum sibi competentem in 

domo et area dicti quondam Johannis #Cortroc# sita in Busco ad locum 

dictum Ulenborch inter hereditatem Rutgheri de Audenhoven ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Costken ex alio ut dicebat legitime 

supportavit Rutghero suo filio cum Mechtilde sua uxore filia quondam (dg: 

Rutgheri) #Ghisberti# van den Bruggen nomine dotis ad jus opidi de Busco 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Willelmus (dg: Dan) et Danijel tercia post Martini. 

 

BP 1183 f 009v 07 di 14-11-1402. 

Ghisbertus Vette Elijaes soen en Petrus zvw Danijel van Vladeracken 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv Anthonius van Monte Fija etc, 16 oude 

Franse schilden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402; 16+25=41 dgn) te 

betalen ?op straffe van? 1. 

 

Ghisbertus Vette Elijaes soen et Petrus filius quondam Danijelis de 

Vladeracken promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus 

Anthonii de Monte Fija etc XVI aude scilde Francie ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos !I. Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

1183 f.010r. 

 tercia post Martini: dinsdag 14-11-1402. 

 quinta post Martini: donderdag 16-11-1402. 

 

BP 1183 f 010r 01 di 14-11-1402. 

Engela dvw Godefridus van Lijeshout schoenmaker en Henricus zv Arnoldus 

Moelner van Lijeshout ev Elizabeth dvw voornoemde Godefridus droegen al hun 

goederen over aan Aleijdis dvw voornoemde Godefridus schoenmaker. 

 

Engela filia quondam Godefridi (dg: sutoris) de Lijeshout sutoris cum suo 

tutore et Henricus filius Arnoldi Moelner de Lijeshout m[aritus] et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Godefridi omnia et 

singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

lo[corum] consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Aleijdi filie dicti quondam Godefridi (dg: Scoenmaker) sutoris 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda warandiam. 

Testes Roesmont et Broeder datum 3a post Martini. 

 

BP 1183 f 010r 02 di 14-11-1402. 
†Willelmus van Gestel 

1. †Willelmus van Gestel (x) jkvr Aleijdis 

a. jkvr Elizabeth kloosterlinge van Katherinadal bij Breda. 

b. Franco van Gestel. 

2. †Johannes van Gestel (x) Guedeldis dv Johannes Yoede zvw Petrus. 

Jkvr Elizabeth wettige dvw Willelmus van Gestel zvw Willelmus van Ghestel 

kloosterlinge van Katherinadal bij Breda, droeg over aan Guedeldis, dv 

Johannes Yoede zvw Petrus en wv Johannes van Gestel zvw de als eerste 

genoemde Willelmus van Gestel, haar deel in 4/7 deel van alle goederen, die 

van de als tweede genoemde wijlen Willelmus van Gestel en wijlen zijn vrouw 

jkvr Aleijdis waren, waarin zij waren overleden, welke goederen Lambertus 

tsPapen verworven had van Franco van Gestel zvw de als tweede genoemde 

Willelmus van Gestel, en welke goederen Franco van Gestel verworven had van 

voornoemde Lambertus, welk 4/7 deel hr Walterus van Gestel priester, tbv de 

wettige kvw de als eerste genoemde Willelmus van Gestel, gekocht had van 

voornoemde wijlen Franco van Gestel. De koopsom is door voornoemde 
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Guedeldis voldaan. 

 

Domicella Elizabeth filia legitima quondam Willelmi de Gestel filii 

quondam Willelmi de Ghestel conventualis (dg: de) monasterii de valle 

sancte Katherine (dg: prope Breda) siti iuxta opidum de Breda cum tutore 

totam partem et omne jus sibi quovis modo competentes in quatuor septimis 

partibus omnium et singulorum bonorum hereditariorum que secundodicti 

(dg: -us) quondam Willelmi (dg: -us) de Gestel et quondam domicelle 

Aleijdis (dg: uxoris) olim sue uxoris fuerant et in quibus idem 

secundodictus quondam Willelmus et dicta quondam domicella Aleijdis (dg: 

decess) eius uxor decesserunt quocumque loco huiusmodi bona tam in humido 

quam in sicco consistent et que bona antedicta Lambertus tsPapen erga 

Franconem de Gestel filium secundodicti quondam Willelmi de Gestel 

acquisierat et que bona antedicta (dg: quondam) Franco de Gestel erga 

dictum Lambertum acquisierat ut dicebat scilicet dividendo predicta omnia 

et singula bona hereditaria in septem partes equales in quatuor partibus 

earundem septem partium (dg: quas qu) equalium #quas quatuor septimas 

partes# dominus Walterus de Gestel presbiter ad opus liberorum 

legitimorum primodicti quondam Willelmi de Gestel erga !primodictum 

quondam (dg: Willelmus) Franconem de Gestel emendo acquisierat 

hereditarie supportavit Guedeldi filie Johannis Yoede filii quondam Petri 

relicte quondam Johannis de Gestel filii primodicti quondam Willelmi de 

Gestel promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi de pretio huiusmodi 

(dg: redemptionis) per dictam Guedeldem plenarie fore satisfactum clamans 

inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 010r 03 do 16-11-1402. 
Willelmus Clijnge van Lijt smid. (Willelmus Clijnge van Lijt was kennelijk getrouwd met een 

dochter van Gerardus van Essche smid bv Zanna van Vessem; Gerardus was de grootvader van de 

volgende 2 kinderen). 

1. †Gerardus Clijnge van Lijt (x) Cristina dvw Johannes Coninc. 
2. Sophia (x) Jacobus van Ghele. 

Cristina dvw Johannes Coninc wv Gerardus Clijnge van Lijt droeg over aan 

Henricus van Halle zvw Johannes van Halle rademaker, (1) haar helft in een 

huis11, erf en tuin, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Metta Catten enerzijds en erfgoed van wijlen een zekere Peel anderzijds, 

welk huis, erf en tuin wijlen voornoemde Gerardus Clijnge gerechtelijk 

verworven had van Johannes Monic zvw Arnoldus Monic12, welk huis, erf en 

tuin thans gelegen zijn tussen erfgoed van wijlen voornoemde Metta Catten, 

nu behorend aan Elizabeth wv Walterus smid, enerzijds en erfgoed van wijlen 

voornoemde Peel, nu behorend aan Johannes Tijmmerman, anderzijds, en 

strekken vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de gemene stroom, (2) 

haar vruchtgebruik in de andere helft. 

Sophia dvw Willelmus Clijnge van Lijt smid svw voornoemde Gerardus Clijnge 

van Lijt, droeg de helft, die aan haar gekomen was na overlijden van wijlen 

voornoemde Gerardus Clijnge, in voornoemd huis, erf en tuin, over aan 

voornoemde Henricus van Halle. Bovendien verkocht voornoemde Sophia aan 

voornoemde Henricus van Halle zvw Johannes van Halle voornoemd huis, erf en 

tuin, die waren van wijlen Gerardus van Essche smid bv Zanna van Vessem, en 

die aan voornoemde Sophija en wijlen haar voornoemde broer Gerardus Clijnge 

gekomen waren na overlijden van hun voornoemde grootvader Gerardus van 

Essche en van welk huis, erf en tuin, het deel, dat aan wijlen voornoemde 

Gerardus Clijnge daarin behoort, aan voornoemde Sophia gekomen was na 

overlijden van voornoemde Gerardus, en welk huis, erf en tuin aan 

voornoemde Gerardus Clijnge van Lijt en Jacobus van Ghele wettige ev 

                         
11 Zie ← BP 1180 p 251r 02 ma 21-12-1394, verkoop van een n-erfcijns van 6 pond geld uit dit 
huis. 
12 Zie ← VB 1799 f 150r 03 ma 26-04-1400, Jan Monic soen Art Monics was gericht … aen huijs 
erve ende hof gelegen in tsHertogenbosch aen den Vuchterendijc tusschen den erve Mette Catten 

ende tusschen den erve wilner eens geheijten Peel overmids gebrec van erfcijns die hi daer aen 

heet. 
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voornoemde Sophia gekomen was na erfdeling, zoals voornoemd huis, erf en 

tuin afgepaald zijn, en aan wijlen voornoemde Gerardus Clijnge en Jacobus 

van Ghele na dezelfde erfdeling ten deel waren gevallen. Huis, erf en tuin 

waren belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 5 schelling 

geld. Jacobus Tijt deed afstand. 

 

Cristina (dg: relicta quondam) filia quondam Johannis Coninc relicta 

quondam Gerardi Clijnge de Lijt cum tutore medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in domo et area ac orto sitis in Busco ad aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem Mette Catten ex uno et inter hereditatem 

quondam unius dicti {hier staan: ..} Peel ex alio quos domum aream et 

ortum predictos dictus quondam Gerardus Clijnge erga Johannem Monic 

filium quondam Arnoldi Monic per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco acquisierat (dg: et q prout) prout in litteris et qui domus area et 

ortus (dg: nunc) #nunc# siti sunt inter hereditatem dicte quondam Mette 

Catten nunc ad Elizabeth relictam quondam Walteri fabri spectantem ex uno 

et inter hereditatem dicti quondam Peel #nunc ad# Johannem Tijmmerman 

#spectantem# ex alio et tendunt a communi platea retrorsum ad communem 

aquam ibidem currentem insuper usufructum dicte Cristine quovis modo 

competentem in reliqua medietate predictorum domus aree et orti 

hereditarie supportavit Henrico de Halle filio quondam Johannis de Halle 

rotificis cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore super omnia 

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

filia quondam Willelmi Clijnge de Lijt fabri soror olim dicti quondam 

Gerardi Clijnge de Lijt cum tutore medietatem sibi de morte dicti quondam 

Gerardi Clijnge successione hereditarie advolutam in domo area et orto 

predictis (dg: he atque totam partem et omne jus sibi et dicto quondam 

Gerardo Clijnge de Lijt olim suo fratri) hereditarie supportavit dicto 

Henrico de Halle cum predictis litteris et aliis et jure promittens cum 

tutore super habita et habenda ratam servare (dg: ob) 

insuper dicta Sophia antedictos domum aream et ortum qui quidem domus 

area et ortus fuerant quondam Gerardi de Essche fabri fratris Zanne de 

Vessem et qui (dg: -e) domus (dg: et) area et ortus antedicte Sophije et 

antedicto quondam Gerardo Clijnge suo fratri de morte dicti quondam 

Gerardi de Essche olim eorum avi successione hereditaria! fuerant 

advoluti et de quibus domo area et orto tota pars eidem Gerardo quondam 

Clijnge in premissis quovis modo competens dicte Sophie de morte eiusdem 

quondam Gerardi successione hereditaria! est advoluta et qui domus area 

et ortus antedicto Gerardo Clijnge de Lijt et Jacobo de Ghele marito et 

tutori legitimo olim dicte Sophie mediante divisione hereditaria prius 

inter ipsos et suos in hoc coheredes habita cessit in partem prout in 

litteris prout huiusmodi domus area et ortus ibidem siti #et limitati# 

sunt et dicto quondam Gerardo Clijnge et Jacobo de Ghele mediante eadem 

divisione cesserunt in partem ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Henrico de Halle filio dicti quondam Johannis de Halle supportavit cum 

omnibus litteris quas habuit mentionem de premissis facientibus et cum 

toto jure promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et hereditario 

censu septem librarum (dg: monete) et quinque solidorum monete annuatim 

exinde de jure solvendis ut dicebat. Quo facto Jacobus Tijt super dictis 

domo area et orto atque super toto jure ad opus dicti venditoris 

hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Broeder datum 

quinta post Martini. 

 

BP 1183 f 010r 04 di 14-11-1402. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Henricus Gruijter nzvw 

Leonius van Langvelt 40½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 27-02-1403) te betalen. 
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Johannes de Vucht cijrothecarius promisit super omnia Hennrico Gruijter 

filio naturali quondam Leonii de Langvelt XL nuwe Gelre gulden et 

dimidium seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes Coptiten et Broeder datum 3a post Martini. 

 

BP 1183 f 010r 05 do 16-11-1402. 

Willelmus zvw Johannes Dijroc verhuurde aan Johannes Margrieten soen (1) 

een hofstad van wijlen voornoemde Johannes, in Alem, tussen een gemene weg 

enerzijds en de maasdijk anderzijds, (2) ½ morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd Ceijsters Laeren, tussen Gerardus Matheus soen enerzijds en 

Rutgherus Kouwe anderzijds, (3) 1½ hont land, in Alem, ter plaatse gnd die 

Moren, beiderzijds tussen Nijcholaus Plaetmaker, (4) 1½ hont land, in Alem, 

tussen Cristina Smeeds enerzijds en voornoemde Johannes Margrieten soen 

anderzijds, {f.010v} voor een periode van 6 jaar, per jaar voor een 

b-erfcijns van 20 schelling geld aan Henricus van Crekelhoven, een 

b-erfcijns (dg: van 10 schelling en 2) hoenderen aan de abt van Sint-

Truiden. Belast met maasdijken, zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, 

die voornoemde Johannes gedurende de 6 jaar zal onderhouden van het oude 

werk. Eén brief voor Johannes. 

 

-. Solvit. 

Willelmus filius quondam Johannis Dijroc (dg: unum jug) domistadium 

quoddam dicti quondam Johannis situm in parochia de Alem inter (dg: h) 

communem plateam ex uno et inter aggerem Mose ex alio item dimidium juger 

terre situm in (dg: dicta) parochia de Maren ad locum dictum Ceijsters 

Laeren inter hereditatem Gerardi Matheus soen ex uno et Rutgheri Kouwe ex 

alio item unum et dimidium hont terre sita in parochia de Alem ad locum 

d[ictum] die Moren inter hereditates Nijcholai Plaetmaker ex utroque 

latere coadiacentes item unum et dimidium (dg: juga) hont terre sita in 

par[ochia] de Alem inter hereditatem Cristine Smeeds ex uno et inter 

hereditatem Johannnis Margrieten soen ex alio ut dicebat locavit recto 

lo[cationis modo] 

 

1183 f.010v. 

 quinta post Martini: donderdag 16-11-1402. 

 quinta post reminiscere: donderdag 28-02-1404. 

 

BP 1183 f 010v 01 do 16-11-1402. 

Johanni Margrieten soen predicto ab eodem ad spacium sex annorum proxime 

futurorum habenda et possidenda anno quolibet dictorum sex annorum pro 

(dg: aggeribus Mose zegediken) hereditario censu XX solidorum monete 

Henrico de Crekelhoven (dg: so) et pro hereditario censu (dg: X solidorum 

et duorum) !pullis abbati sancti Trudonis exinde solvendis dandis et 

solvendis etc promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis aggeribus Mose et aggeribuus dictis zegediken 

aqueductibus fossatis et sluijsis ad premissa de jure spectantibus quos 

aggeres Mose zegediken aqueductus fossata et sluijsas dictus Johannes 

dicto spacio pendente in bona laudabili dispositione tenebit ab omni 

opere antiquo quod nec dicto Willelmo nec ad et supra hereditates 

predictas dampna exinde eveniant in futurum et quod ipse dictos census et 

pullos dictis sex annis durantibus (dg: in) !tabit et solvet quod alteri 

dampna exinde non eveniant in futurum ut ipse Johannes super omnia 

promisit. Testes Egidius et Willelmus datum quinta post Martini. Et erit 

tantum una littera pro Johanne. 

 

BP 1183 f 010v 02 do 16-11-1402. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes Margrieten soen 10 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) 

te betalen. 
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-. 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Johanni Margrieten soen X 

novos Gelre gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes darum supra. 

 

BP 1183 f 010v 03 do 16-11-1402. 

Hr Goeswinus van Aa ridder beloofde aan Marselius zv Alardus Zelen soen, 

tbv hr Willelmus van Aa ridder, 110 oude schilden of de waarde, met Sint-

Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles promisit super omnia Marselio filio Alardi 

Zelen soen (dg: centum et X aude) ad opus domini Willelmi de Aa militis 

centum et X aude scilde vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Dijnther et Danijel datum quinta post Martini. 

 

BP 1183 f 010v 04 do 16-11-1402. 

Willelmus Metten soen zvw Henricus Alarts soen verkocht aan Walterus Huben 

soen van den Eijnde een stuk land, in Aarle Beke, ter plaatse gnd 

Valkendijc, tussen voornoemde Walterus Huben soen enerzijds en Godefridus 

van den Schoer anderzijds, belast met 1 penning oude cijns aan de heer van 

Helmond. 

 

Willelmus (dg: S) Metten soen filius quondam Henrici Alarts soen (dg: 

maritus e) peciam terre sitam in parochia de Arle Beke ad locum dictum 

Valkendijc inter hereditatem Walteri Huben soen van den (dg: Eijde) 

Eijnde ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Schoer ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Waltero Huben soen predicto promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno denario #antiqui# 

census domino de Helmont exinde solvendo. Testes (dg: datum supra) 

Egidius et Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 010v 05 do 16-11-1402. 

Hr Adam van Mierde dekaan etc maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes Weijnsken zvw Johannes Weijnsken met 

zijn goederen. 

 

(dg: frater Henricus) #Dominus Adam# de Mierde #decanus etc# (dg: 

conventualis conventus de Porta Celi siti prope Buscum) omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Johannem Weijnsken 

filium quondam Johannis Weijnsken cum bonis suis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 010v 06 do 16-11-1402. 

Johannes van der Braken ev Heijlwigis dvw Nijcholaus gnd Coelken van Empel 

verkocht aan Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen priester 4 lopen 

roggeland, in Ghestel bij Herlaer, tussen Theodericus Truden soen enerzijds 

en Truda Valkes wv voornoemde Nijcholaus gnd Coelken anderzijds, met een 

eind strekkend aan de bergen gnd die Rumelsse Berghe, belast met 3½ hoen 

aan de grondheer. 

 

Johannes van der Braken maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Nijcholai dicti Coelken de Empel (dg: q) quatuor lopinatas 

terre siliginee sitas in parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: ad) inter 

hereditatem Theoderici Truden soen ex uno et inter hereditatem Trude 

Valkes relicte dicti quondam Nijcholai Coelken vocati ex alio tendentes 

cum uno fine ad montes dictos die Rumelssche Berghe ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo filio naturali quondam domini Tielmanni de 

Mulsen presbitri promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus et dimidio pullis domino fundi exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

54 

BP 1183 f 010v 07 do 16-11-1402. 

Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen priester maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Willelmus zvw 

Henricus Muijdeken. 

 

Gerardus filius naturalis quondam domini Tielmanni de Mulsen presbitri 

omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes factas per 

Willelmum filium quondam Henrici Muijdeken calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 010v 08 do 16-11-1402. 

Walterus zv Thomas van Vucht en zijn vrouw Yda dvw Johannes van Besel, door 

wijlen voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Oda dvw Roverus 

snijder van Vechel, verkochten aan Walterus van den Rullen zv Walterus van 

den Rullen een akker, in Veghel, ter plaatse gnd Druenstukel, tussen een 

gemene weg enerzijds en een zekere Zuermont Udelen soen anderzijds, welke 

akker wijlen voornoemde Roverus snijder in cijns verkregen had van 

Godefridus zvw Johannes gnd van Erpe, voor de grondcijns en een b-erfcijns 

van 4 pond 10 schelling geld dat ten tijde van elke betaling in de beurs 

zal gaan, belast met voornoemde cijnzen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat. 

 

Walterus filius Thome de Vucht maritus legitimus Yde sue uxoris filie 

quondam Johannis de Besel (dg: et ipsa cum eod) ab eodem quondam Johanne 

et quondam Oda sua uxore filia quondam Roveri sartoris de Vechel pariter 

genite et ipsa cum eodem tamquam cum tutore quendam agrum situm in 

parochia (dg: dicta) #de# Vechel ad locum dictum Druenstukel cum suis 

attinentiis inter communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: j) 

cuiusdam dicti Zuermont Udelen soen #ex alio# quem agrum dictus quondam 

Roverus sartor erga Godefridum filium Johannis quondam dicti de Erpe ad 

censum acquisierat scilicet pro censu domini fundi exinde solvendo et pro 

hereditario censu IIIIor librarum et X solidorum monete quolibet termino 

solutionis communiter ad bursam cursure ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Waltero van den Rullen filio Walteri van den Rullen 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis #dicto# censu domini fundi et (dg: hereditario censu) 

dicto censu quatuor librarum et X solidorum exinde solvendis et 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco exinde 

solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 010v 09 do 28-02-1404. 

Voornoemde Walterus koper droeg het voornoemde over aan Ghisbertus zvw 

Johannes Scricappel. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Walterus emptor premissa (dg: sup) hereditarie supportavit 

Ghisberto filio quondam Johannis Scricappel cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Becker datum feria quinta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 010v 10 do 16-11-1402. 

{hoort bij BP 1183 f 011r 07}. 

tali conditione annexa quod dictus Johannes de Bijnderen perpetue cum 

curru et suis bestiis (dg: viabit) #viare poterit et bestias suas 

ambigere ad minus dampnum scilicet ad et# supra quandam viam in dicto 

loco die Langdonc vocato sitam et ad eundem dominum Gerardum Groij et 

heredes quondam Henrici sDekens competentem totiens et quotiens indigebit 

(dg: ... a communitate de). 

 

1183 f.011r. 

 quinta post Martini: donderdag 16-11-1402. 
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 sexta post Martini: vrijdag 17-11-1402. 

 

BP 1183 f 011r 01 do 16-11-1402. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Henricus van ....... 

zvw Henricus van Baex met zijn goederen. 

 

Godefridus de Os filius quondam (dg: Henrici) Theoderici de Steenre omnes 

et singulas venditiones alienationes et obligationes factas per Henricum 

de ....... filium quondam Henrici de Baex cum bonis suis quibuscumque 

calumpniavit. Testes Egidius et Willelmus datum quinta (dg: p) post 

Martini. 

 

BP 1183 f 011r 02 do 16-11-1402. 

Arnoldus nzvw Arnoldus van Scijnle nzvw hr Leonius van Scijnle, door wijlen 

voornoemde Arnoldus van Scijnle verwekt bij wijlen Aleijdis Lodewijchs 

dochter, en Willelmus van den Eijnde ev Elizabeth, ndvw voornoemde Arnoldus 

en Aleijdis, verkochten aan Henricus van den Waude zvw Henricus van den 

Waude een hofstad en tuin van wijlen voornoemde Aleijdis, in Schijndel, ter 

plaatse gnd den Borne, tussen kvw Henricus van den Waude enerzijds en 

Willelmus Boerten anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Nijcholaus 

Haghen en met het andere eind aan een gemene weg, belast met de grondcijns, 

een b-erfcijns van 6 schelling geld en een b-erfpacht van 1 lopen raapzaad. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi de Scijnle filii naturalis 

domini quondam Leonii de Scijnle ab eodem quondam Arnoldo de Scijnle et 

quondam Aleijde Lodewijchs dochter pariter genitus et Willelmus van den 

Eijnde maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie naturalis 

dictorum quondam Arnoldi et Aleijdis quoddam domistadium et ortum dicte 

quondam Aleijdis sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum den Borne 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici van den Waude ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Boerten ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem liberorum quondam Nijcholai Haghen (dg: in) et cum reliquo 

fine ad communem plateam ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico van 

den Waude filio quondam Henrici van den Waude promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu sex solidorum monete et hereditaria paccione unius 

lopini seminis raparum exinde (dg: pri) solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 011r 03 do 16-11-1402. 

Sophia dvw Willelmus Clijnge wv Jacobus van Ghele droeg over aan Cristina 

dvw Johannes Coninc wv Gerardus Clijnge van Lijt, voor de duur van haar 

leven, een huis en erf van wijlen voornoemde Willelmus Clijnge, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Halle 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus van Geffen, nu behorend aan 

Jacobus van Gunterslaer, anderzijds. Voornoemde Cristina moet de cijnzen 

betalen die uit het huis en erf gaan. Jacobus Tijt beloofde deze overdracht 

van waarde te houden. 

 

Sophia filia quondam Willelmi Clijnge relicta quondam Jacobi de Ghele cum 

suo tutore domum et aream dicti quondam Willelmi Clijnge sitam in Busco 

ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Johannis de Halle ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici de Geffen nunc ad Jacobum de 

Gunterslaer spectantem ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Cristine filie quondam Johannis Coninc relicte quondam Gerardi Clijnge de 

Lijt ab (dg: ed) eadem Cristina quoad vixerit et non ultra possidendam 

promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare tali 

conditione quod dicta Cristina #quoad vixerit# omnes census ex dicta domo 

et area annuatim et hereditarie solvendos dabit et exsolvet terminis 

solutionis in hiis consuetis sic quod dicte Sophie et ad et supra dictam 

domum et aream dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum ut ipsa 
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Cristina palam recognovit et super omnia promisit. Quo facto Jacobus Tijt 

promisit super omnia huiusmodi supportationem ad vitam dicte Cristine 

ratam servare. Testes Coptiten et Broeder datum quinta post Martini. 

 

BP 1183 f 011r 04 do 16-11-1402. 

(dg: Cristina dvw Johannes Coninc wv Gerardus Clijnge van Lijt: de helft in 

een). 

 

(dg: Cristina filia quondam Johannis Coninc relicta quondam Gerardi 

Clijnge de Lijt cum tutore medietatem ad se jure hereditario spectantem 

in uno). 

 

BP 1183 f 011r 05 do 16-11-1402. 

Henricus van Halle zvw Johannes van Halle beloofde aan Sophia dvw Willelmus 

Clijnge van Lijt 96 Hollandse gulden, 52½ plak in Vlaams paijment voor 1 

Hollandse gulden gerekend, voor 1/3 deel te betalen met Kerstmis (ma 25-12-

1402), voor 1/3 deel met Pasen (zo 15-04-1403) en voor 1/3 deel met 

Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403). 

 

Henricus de Halle filius quondam Johannis de Halle promisit super omnia 

Sophie filie quondam Willelmi Clijnge de Lijt nonaginta sex Hollant 

gulden scilicet LIIJ placken in pagamento Flandrensi pro quolibet Hollant 
!computato (dg: ad nativitatis Domini) pro una 3a parte nativitatis 

Domini pro reliqua 3a parte pasche et pro ultima 3a parte penthecostes 

proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 011r 06 vr 17-11-1402. 

De broers Nijcholaus en Walterus, kvw Walterus van Maren, beloofden aan 

Henricus zvw Willelmus Stevens soen 40 mud haver, Bossche maat, de beste 

die ten tijde van de levering in Den Bosch te koop wordt aangeboden, echter 

minus 2 gemene plakken per mud, met Sint-Lambertus aanstaande (ma 17-09-

1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Nijcholaus et Walterus fratres liberi quondam Walteri de Maren 

promiserunt indivisi super omnia (dg: Heijnmanno) Henrico filio quondam 

Willelmi Stevens soen XL modios avene mensure de Busco scilicet de 

meliori que tempore solutionis huiusmodi venalis (dg: veniet in Busco) 

portabitur in Busco demptis tamen de valore cuiuslibet modii duobus 

denariis dictis communiter gemeijn placken ad Lamberti proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Coptiten et Roesmont datum 

sexta post Martini. 

 

BP 1183 f 011r 07 vr 17-11-1402. 

Johannes van Bijnderen zvw Johannes Moelneer van Helmont verkocht aan hr 

Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 

(1) een stuk land, ongeveer 4 lopen rogge maat van Mierlo groot, in Mierlo, 

ter plaatse gnd die Langdonc, tussen voornoemde hr Gerardus Groij enerzijds 

en kvw Henricus sDekens anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus 

Paeuwe, (2) een stuk land, ongeveer 1 zester rogge maat van Mierlo groot, 

in Mierlo, ter plaatse gnd die Langdonc, tussen voornoemde hr Gerardus 

Groij enerzijds en voornoemde kvw Henricus sDekens anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd die Rijt en met het andere eind aan een weg, 

gelegen ter plaatse gnd die Langdonc, (3) een stuk eusel, in Mierlo, ter 

plaatse gnd die Langdonc, tussen voornoemde hr Gerardus Groij en Elizabeth 

van der Langdonc enerzijds en voornoemde hr Gerardus Groij anderzijds, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd het Gansbruec, (4) een stukje beemd, 

in Mierlo, ter plaatse gnd die Langdonc, ter plaatse gnd die Rijt, tussen 

voornoemde hr Gerardus Groij enerzijds en voornoemde Elizabeth van der 

Langdonc anderzijds, (5) het recht, aan voornoemde Johannes van Bijnderen 

behorend, in 1 dagmaat in de gemeint van Stiphout om turf uit te graven, 

belast met de cijnzen die voornoemde Johannes van Bijnderen moet betalen 
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aan Henricus Dicbier heer van Mierlo, een cijns aan de naburen van Stiphout 

gaande uit voornoemde dagmaat, een b-erfpacht van 18 lopen rogge in de maat 

waarin die geleverd moet worden aan hr Willelmus van den Langdonc priester, 

en voor Johannes van Bijnderen gereserveerd een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die voornoemde hr Gerardus Groij beloofde te betalen aan voornoemde 

Johannes van Bijnderen, gaande uit voornoemde goederen. De verkoper 

verklaarde dat de koopsom is voldaan. 

{BP 1183 f 010v 10 do 16-11-1402:} Met voorwaarde dat voornoemde Johannes 

van Bijnderen recht van weg heeft met kar en beesten over een weg, ter 

voornoemde plaatse gnd die Langdonc, behorend aan voornoemde hr Gerardus 

Groij en erfg vw Henricus sDekens. 

 

Johannes de Bijnderen filius quondam Johannis Moelneer de Helmont peciam 

terre quatuor lopinos siliginis mensure de Mierle vel circiter annuatim 

in semine capientem sitam in parochia de Mierle ad locum dictum die 

Langdonc inter hereditatem domini Gerardi Groij canonici ecclesie sancti 

Johannis ewangeliste in Busco ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici sDekens ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: locum 

dictum tGansbroec) ad hereditatem Willelmi Paeuwe item (dg: sextariatam) 

peciam terre unum sextarium siliginis dicte mensure annuatim in semine 

capientem vel circiter sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem eiusdem domini Gerardi Groij ex uno et inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Henrici sDekens ex alio tendentem cum uno fine 

ad locum dictum die Rijt et cum reliquo fine ad quandam viam in dicto 

loco die Langdonc vocato sitam insuper quandam peciam pascue dicte eeusel 

sitam in dictis parochia (dg: de) et loco inter hereditatem dicti domini 

Gerardi Groij (dg: ex utroque coadiacentem tendentem) et Elizabeth van 

der Langdonc ex uno et inter hereditatem eiusdem domini Gerardi Groij ex 

alio tendentem cum uno fine ad locum dictum tGansbruec atque particulam 

prati sitam in parochia et loco predictis (dg: a) ad locum dictum die 

Rijt inter hereditatem dicti domini Gerardi Groij (dg: ex uno) et inter 

hereditatem dicte Elizabeth van der Langdonc (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto domino Gerardo) simul cum jure ad predictum Johannem de 

Bijnderen spectante (dg: scilicet effodiendi) in una diurnata effodiendi 

cespites in communitate de Stiphout ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

domino Gerardo Groij promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: cens) censibus quos dictus Johannes 

de Bijnderen Henrico Dicbier domino de Mierle annuatim exinde solvere 

tenetur (dg: ut dicebat salvis tamen dicto) atque censu vicinis de 

Stiphout de dicta diurnata de jure solvendo #necnon hereditaria paccione 

decem et octo lopinorum siliginis in tali mensura qua dicta paccio domino 

Willelmo van den (dg: de) Langdonc presbitro exinde solvenda est de jure 

ut dicebat# ut dicebat salvis tamen dicto Johanni de Bijnderen et sibi in 

premissis reservatis (dg: hereditaria paccione decem et octo lopinorum 

siliginis mensure de Helmont) hereditario censu quadraginta solidorum 

monete quem (dg: -os paccionem et) censum dictus dominus Gerardus Groij 

prefato Johanni de Bijnderen dare et solvere promisit annuatim et 

hereditarie ex premissis iuxta continentiam suarum litterarum inde 

confectarum et dictus venditor recognovit sibi per dictum emptorem de 

pretio huiusmodi hereditatum fore satisfactum. Testes Broeder et Roesmont 

datum supra. 

 

BP 1183 f 011r 08 vr 17-11-1402. 

Een brief maken van de cijns die aan voornoemde Johannes werd beloofd door 

voornoemde hr Gerardus, met Lichtmis ter plaatse gnd Langdonc te betalen, 

voor het eerst met Lichtmis aanstaande. 

 

{In margine sinistra een X-teken dat met een haal verbonden is met een X-

teken naast BP 1183 f 011r 07}. 

Et fiet littera de (dg: dictis paccione et) censu repromisso dicto 

Johanni a dicto domino Gerardo hereditarie purificationis et pro primo 
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termino a purificationis proxime futuro et in dicto loco die Langdonc 

vocato tradendo ex premissis. Testes datum supra. 

 

1183 f.011v. 

 sexta post Martini: vrijdag 17-11-1402. 

 in octavis Martini: zaterdag 18-11-1402. 

 in festo Huberti: zaterdag 03-11-1403. 

 

BP 1183 f 011v 01 vr 17-11-1402. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen 

van voornoemde goederen. 

 

Johannes filius quondam Danijelis (dg: pre et o) de Vladeracken premissa 

prebuit et reportavit. Testes Broeder et Roesmont datum sexta post 

Martini. 

 

BP 1183 f 011v 02 vr 17-11-1402. 

Destijds had Emondus zv Albertus Buc van Lijt ev Elizabeth dvw Marcelius 

van der Ee tbv Godefridus zvw Johannes Hamer van Lijt afstand gedaan van 20 

hont land, in Lith, ter plaatse gnd in die Leijen Velden, tussen Johannes 

van Tricht enerzijds en Agnes Lambrechts anderzijds. Voornoemde Godefridus 

zvw Johannes Hamer droeg thans zijn deel en recht over aan Johannes nzvw 

Arnoldus Heijme. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Emondus filius Alberti Buc 

de Lijt maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Marcelii van der Ee super viginti hont terre sitis in parochia de Lijt in 

loco dicto in die Leijen Velden inter hereditatem Johannis de Tricht ex 

uno et inter hereditatem Agnetis Lambrechts ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt et super toto jure sibi in !competentes quovis modo ad 

opus Godefridi filii quondam Johannis Hamer de Lijt hereditarie 

renuntiasset prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Godefridus filius quondam Johannis Hamer totam 

partem et omne jus sibi virtute (dg: dictarum) pretactarum litterarum et 

(dg: promi) renuntiationis promissionum (dg: ?q) et obligationis factarum 

et in eisdem litteris contentarum hereditarie supportavit Johanni filio 

naturali quondam Arnoldi Heijme cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 011v 03 za 18-11-1402. 

Aleijdis wv Johannes zvw Johannes Zanders soen droeg over aan Eustatius van 

Brakel timmerman ev Cristina, dvw voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes, 

haar vruchtgebruik in (1) een stenen huis met ondergrond en erfgoed dat 

voor het huis gelegen is, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Godescalcus Roesmont, nu behorend aan erfg vw Willelmus Broeder, 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Zidewijnden, met een weg ertussen die 

leidt van de Orthenstraat naar het water gnd de Haven, anderzijds, welk 

stenen huis met ondergrond en erfgoed reiken vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan het achterste bouwwerk gnd gevel van voornoemd stenen 

huis, met de helft van deze gevel, (2) een b-erfcijns van 10 dobbel 

mottoen, geld van Brabant of ander paijment van dezelfde waarde, welke 

cijns Johannes van Beircke zv Theodericus beloofd had aan Mechtildis 

Crulliarts, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde goederen en 

tevens uit een deel van de oude stadsmuur aldaar, en een deel van een 

erfgoed buiten de oude stadsmuur, (3) een b-erfcijns van 10 dobbel mottoen, 

geld van Brabant of ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde 

Johannes van Beircke beloofd had aan voornoemde Mechtildis, met Sint-

Petrus-Banden te betalen, gaande uit voornoemd stenen huis, erfgoed, helft 

van de gevel, deel van de oude muur en deel van het erfgoed, welk stenen 

huus, erfgoed, helft van de gevel en cijnzen eerstgenoemde Johannes zvw 

Johannes Zanders soen gekocht had van voornoemde Mechtildis Crulliarts en 
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Amelius zv Lambertus Melijs soen ev Aleijdis dvw Hermannus van Venle. 

 

Aleijdis relicta quondam (dg: Zander) Johannis filii quondam Johannis 

Zanders soen cum tutore usufructum sibi competentem in domo lapidea cum 

suo fundo atque hereditate sita ante dictam domum lapideam sita in Busco 

in vico Orthensi #inter hereditatem# quondam Godescalci Roesmont nunc ad 

heredes quondam Willelmi Broeder spectantem ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Zidewijnden quadam via interiacente que via tendit a dicto 

vico Orthensi retrorsum ad aquam dictam die Haven ex alio et que domus 

lapidea cum suo fundo et hereditas supradicte tendunt a dicto vico 

Orthensi retrorsum usque ad posterius edificium dictum ghevel eiusdem 

domus lapidee predicte simul cum medietate dicti posterioris edificii 

ghevel vocati atque in hereditario censu X aureorum denariorum communiter 

dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem censum Johannes de Beircke filius Theoderici promiserat se 

daturum et soluturum Mechtildi Crulliarts hereditarie nativitatis 

Johannis ex premissis et ex quadam parte antiqui muri opidi de Busco siti 

ibidem et ex parte hereditatis site ibidem extra dictum antiquum murum 

necnon in hereditario censu X aureorum denariorum communiter dobbel 

mottoen vocatorum monete auri et ponderis ut premittitur seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem dictus Johannes de Beircke promiserat se 

daturum et soluturum dicte Mechtildi hereditarie Petri ad vincula ex 

dictis domo lapidea hereditate #(dg: simul cum) medietate dicti edificii 

ghevel vocati# parte antiqui muri et parte hereditatis quos domum 

lapideam (dg: hereditatem) cum suo fundo hereditatem #et medietatem dicti 

edificii ghevel vocati# et census predictos primodictus Johannes filius 

quondam Johannis Zanders soen erga dictam Mechtildem Crulliarts et 

Amelium filium Lamberti Melijs soen maritum et tutorem legitimum (dg: 

Mechti) Aleijdis sue uxoris filie quondam Hermanni de Venle emendo 

acquisierat prout in litteris legitime supportavit #(dg: michi ad opus)# 

Eustatio de Brakel carpentario (dg: ma) marito et tutori legitimo 

Cristine sue uxoris filie primodictorum Aleijdis et quondam Johannis 

promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Scilder et 

Danijel datum in octavis Martini. 

 

BP 1183 f 011v 04 za 03-11-1403. 

Voornoemde Eustatius droeg voornoemde goederen over aan voornoemde Amelius 

zvw Lambertus Melijs soen. 

 

Dictus Eustatius premissa hereditarie supportavit Amelio predicto filio 

quondam Lamberti Melijs soen cum [litteris] et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare obligationem et impetitionem ex parte sui 

et (dg: dicti quondam) dictorum ....... et quondam Johannis Zanders et 

suorum heredum et successorum deponere. Testes Aa et (dg: Coptiten datum) 

Walte[rus datum] in festo Huberti. 

 

BP 1183 f 011v 05 za 18-11-1402. 

Hubertus zvw Arnoldus Bac zvw Walterus van Berkel, Gerardus Berkelman zvw 

Willelmus Berkelman ev Margareta, Nijcholaus van Maren zwaardveger ev 

Aleijdis, en Johannes van den Teijnden ev Katherina, dvw voornoemde 

Arnoldus Bac, verkochten aan Henricus nzvw Johannes van de Dijk de helft, 

die aan hen en Johannes Bije zvw voornoemde Arnoldus Bac behoort, in een 

b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk 

voor 16 penning gerekend, welke cijns hr Enghelbertus van Oesterwijc 

priester met Sint-Thomas-Apostel beurde, gaande uit een hofstad van wijlen 

Gerardus visser, in Oisterwijk, van welke cijns van 3 pond voor noemd geld 

wijlen voornoemde hr Enghelbertus een helft, dwz 30 schelling voornoemd 

geld, verworven had van Jacobus van Zulikem, en de andere 30 schelling 

voornoemd geld van Adam Buef, en welke cijns van 3 pond wijlen voornoemde 

Walterus van Berkel verworven had van hr Enghelbertus kanunnik van de kerk 

van Hilvarenbeek zvw voornoemde hr Enghelbertus van Oesterwijc. Met 
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achterstallige termijnen. 

 

Hubertus filius quondam Arnoldi Bac filii quondam Walteri (dg: dicti 

Groet Wouter) de Berkel Gerardus Berkelman filius quondam Willelmi 

Berkelman maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris Nijcholaus de 

Maren forbitor maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes 

van den Teijnden maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum 

dicti quondam Arnoldi Bac medietatem ad ipsos et Johannem Bije filium 

dicti quondam Arnoldi Bac spectantem in hereditario censu trium librarum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hiis computato quem censum trium librarum dominus Enghelbertus de 

Oesterwijc presbiter solvendum habuit hereditarie Thome apostoli in 

domistadio quondam Gerardi piscatoris in Oesterwijke consistente de quo 

quidem censu trium librarum dicte monete dictus dominus quondam 

Enghelbertus unam medietatem scilicet XXX solidos hereditarii census 

dicte monete erga Jacobum de Zulikem acquisierat prout in litteris et 

reliquos XXX solidos hereditarii census dicte monete erga Adam Buef 

acquisierat et quem censum trium librarum dictus quondam Walterus de 

Berkel erga dominum Enghelbertum (dg: fi) canonicum ecclesie Bekensis 

filium dicti quondam domini Enghelberti de Oesterwijc acquisierat (dg: p) 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio (dg: quondam) naturali 

quondam Johannis de Aggere supportaverunt cum omnibus litteris 

#occasione# et jure et cum omnibus arrestadiis promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dicti Johannis Bije et dicti quondam Walteri et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 011v 06 za 18-11-1402. 

Voornoemde verkopers beloofden dat voornoemde Johannes Bije, zodra hij 

meerderjarig is, afstand van deze helft zal doen. 

 

Dicti venditores promiserunt indivisi super omnia dictum Johannem Bije 

quamcito ad annos pervenerit super dicta medietate et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renuntiare. 

 

1183 f.012r. 

 in octavis Martini: zaterdag 18-11-1402. 

 secunda post octavas Martini: maandag 20-11-1402. 

 quarta post Elizabeth: woensdag 22-11-1402. 

 

BP 1183 f 012r 01 za 18-11-1402. 

Henricus nzvw Theodericus Bartholomei droeg over aan Johannes zvw Johannes 

van Audehoesden 7½ mud rogge, Bossche maat, aan hem beloofd door ....... 

van Broechoven. 

 

Henricus filius naturalis quondam Theoderici Bartholomei septem et 

dimidium modios siliginis mensure de Busco promissos sibi a ....... de 

Broechoven ut dicebat legitime supportavit Johanni filio quondam Johannis 

de Audehoesden. Testes Scilder et Danijel datum in octavis Martini. 

 

BP 1183 f 012r 02 ma 20-11-1402. 

Johannes van Bronchorst beloofde aan Johannes Oem zvw Johannes Oem van 

Buchoven 4 Gentse nobel of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1403) te betalen. 

 

Johannes de Bronchorst promisit super omnia Johanni Oem filio quondam 

Johannis Oem de Buchoven IIII Gentsche nobel seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Dijnther et Uden 

datum 2a post octavas Martini. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

61 

BP 1183 f 012r 03 ma 20-11-1402. 

Goeswinus Jans soen timmerman droeg over aan Bartholomeus zvw Nijcholaus 

Everaets een hofstad in Den Bosch, over de Tolbrug, in een erfgoed van 

wijlen hr Johannes Rover ridder, in welk erfgoed de stal van wijlen 

voornoemde Johannes Rover stond, tussen erfgoed van Franco zvw Johannes 

Vrancken soen richting de Tolbrug enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Goeswinus Jans soen anderzijds, welke hofstad 20 voet breed is en 40 voet 

lang, af te meten vanaf een weg die daar ligt en die afgescheiden is van 

eerstgenoemd erfgoed achterwaarts tot aan een gemene steeg aldaar naast 

erfgoed van Everardus van Beircke, met het recht voornoemde weg te mogen 

gebruiken, welke hofstad met het recht van gebruik van de weg voornoemde 

Goeswinus in pacht verkregen had van Theodericus Rover ridder zvw 

voornoemde hr Johannes Rover ridder, belast met een b-erfcijns van 2 Franse 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde zoals in de brief 

vermeld. 

 

Goeswinus Jans soen carpentarius quoddam domistadium situm in Busco ultra 

pontem dictum Tolbrugge in hereditate quondam domini Johannis Rover 

militis in qua hereditate stabulus eiusdem domini quondam Johannis Rover 

stare consuevit inter hereditatem Franconis filii quondam Johannis 

Vrancken soen versus dictum pontem Tolbrugge vocatum ex uno et inter 

hereditatem dicti Goeswini Jans soen ex alio et quod domistadium continet 

viginti pedatas in latitudine et quadraginta pedatas in longitudine 

mensurando a via ibidem sita ac sumpta et ordinata de primodicta 

hereditate retrorsum usque ad quandam communem stegam ibidem iuxta 

hereditatem Everardi de Beircke simul cum pleno jure utendi dicta via 

perpetue quod domistadium predictum cum jure utendi dicta via antedictus 

Goeswinus erga Theodericum Rover filium dicti domini quondam Johannis 

Rover militis ad pactum acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Bartholomeo filio quondam Nijcholai Everaets cum litteris et 

jure (dg: et conditionibus in litteris contentis) promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario 

censu duorum aude scilde monete regis Francie seu alterius pagamenti 

eiusdem (dg: se) valoris in dictis litteris contento. Testes Scilder et 

Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 012r 04 ma 20-11-1402. 

Nijcholaus zvw Wijnricus zvw Henricus schrijnmaker droeg over aan Volcwigis 

dvw Elijas van Rode gewantsnijder een b-erfcijns van 40 schelling geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een huis en erf van Hugo schrijnmaker, in Den Bosch, aan de 

Korenbrug, buiten de oude stadsmuur, naast erfgoed van Johannes gnd Moerken 

korenkoper, op de hoek aldaar, welke cijns aan wijlen voornoemde Wijnricus 

zvw Henricus schrijnmaker was verkocht door voornoemde Hugo schrijnmaker, 

en welke cijns, tezamen met andere goederen, aan voornoemde Nijcholaus 

gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn ouders. Theodericus Berwout 

deed afstand. 

 

(dg: Jacobus) #Nijcholaus# filius quondam Wijnrici filii quondam Henrici 

screijnipari hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim nativitatis Johannis baptiste et mediatim Domini ex 

domo et area Hugonis screijnipari sita in Busco ad pontem bladi #{in 

margine sinistra:} extra antiquum murum oppidi de Busco contigue iuxta 

hereditatem Johannis dicti Moerken emptoris bladi# super cono ibidem 

venditum dicto quondam Wijnrico (dg: a dicto H) filio quondam Henrici 

screijnipari a dicto Hugone screijniparo prout in litteris et quem censum 

dictus #Nijcholaus# (dg: Jacobus) sibi de morte suorum quondam parentum 

jure successionis hereditarie advolutum et mediante divisione hereditaria 

inter ipsum et suos in hoc coheredes prius habita cum quibusdam aliis 

bonis in partem cessum esse dicebat prout in litteris quas vidimus 

hereditarie supportavit Volcwigi filie quondam Elije de Rode pannicide 
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cum (dg: litteris et jure) primodictis litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui et 

dicti quondam Wijnrici sui (dg: fratris) patris et quorumcumque (dg: 

suorum) heredum dicti quondam Wijnrici deponere. Quo facto Theodericus 

Berwout super dicto hereditario censu XL solidorum dicte monete et jure 

ad opus dicte Volcwigis hereditarie renuntiavit promittens super omnia 

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

Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 012r 05 ma 20-11-1402. 

Hermannus Brant van Bucstel en Jacobus van Gunterslaer beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 6 oude Franse schilden, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1403; 10+31+31+2=74 dgn) te betalen, op straffe van ½. 

 

Hermannus Brant de Bucstel et Jacobus de Gunterslaer promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus etc sex aude scilde Francie (dg: ad 

nativitatis) ad purificationis proxime futurum persolvendos sub pena 

dimidii. Testes Dijnther et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 012r 06 ma 20-11-1402. 

Elizabeth wv Goeswinus van Bucstel en Johannes en Elizabeth, kv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Goeswinus, droeg over aan Johannes zvw Gerardus 

Kathelinen soen (1) de helft, die aan Petrus zvw Petrus Reijners soen  

behoorde, van (1a) een hofstad, in Hintham, beiderzijds tussen Thomas van 

Hijntham, welke hofstad voor en achter 47 voet breed is, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan Henricus Ghecke, (1b) de helft van de sloot 

tussen voornoemde hofstad en voornoemde Henricus Ghecke, te weten de helft 

van de hofstad richting Rosmalen, (2) een hofstad, in Hintham, tussen 

eerstgenoemde Petrus enerzijds en Philippus Tuijn van Wetten snijder 

anderzijds, welke hofstad voor en achter 23½ voet breed is, en strekt vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan Henricus Ghecke, met de helft van de 

sloot tussen deze hofstad en voornoemde Henricus Ghecke, welke 

eerstgenoemde helft en laatstgenoemde hofstad wijlen voornoemde Goeswinus 

gekocht had van voornoemde Petrus zvw Petrus Reijners soen. 

 

Elizabeth relicta quondam Goeswini de Bucstel (dg: cum suo tutore) 

Johannes et Elizabeth (dg: f) liberi dictorum Elizabeth et quondam 

Goeswini cum suis tutoribus medietatem que ad Petrum filium quondam Petri 

Reijners soen spectabat cuiusdam domistadii siti in Hijntham inter 

hereditatem Thome de Hijntham ex utroque latere coadiacentem quod 

domistadium continet ante et retro quadraginta septem pedatas in 

latitudine tendentis a communi platea retrorsum ad hereditatem Henrici 

Ghecke {in margine sinistra: Ghecke} atque medietatem medietatis fossati 

siti (dg: -u) inter predictum domistadium et inter dictam hereditatem 

Henrici Ghecke predicti scilicet illam medietatem dicti domistadii que 

sita est versus Roesmalen atque quoddam domistadium situm in Hijntham 

inter hereditatem primodicti Petri ex uno et inter hereditatem Philippi 

Tuijn de Wetten sartoris ex alio quod domistadium iamdictum continet ante 

et retro viginti tres et dimidiam pedatas in latitudine et tendit a 

communi platea retrorsum usque ad hereditatem Henrici Ghecke cum 

medietate fossati siti inter iamdictum domistadium et inter dictam 

hereditatem Henrici Ghecke predicti quas medietatem (dg: dicti) 

primodicti (dg: medietati) domistadii cum medietate medietatis fossati et 

domistadium cum medietate alterius fossati dictus quondam Goeswinus erga 

prefatum Petrum filium quondam Petri Reijners soen emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Gerardi 

Kathelinen soen cum omnibus litteris quas habuerunt mentionem de 

premissis facientibus et jure promittentes cum tutore indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scilder et Uden datum supra. 
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BP 1183 f 012r 07 wo 22-11-1402. 

Johannes van Keent beloofde aan Ancelmus van den Wijel zvw Goeswinus van 

Best 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Keent promisit super omnia Ancelmo van den Wijel filio 

quondam Goeswini de Best sex modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco persolvendos. 

Testes Scilder et Broeder datum quarta post Elizabeth. 

 

BP 1183 f 012r 08 wo 22-11-1402. 

Aleijdis dvw Johannes Coelen soen van Eijndoven droeg over aan Arnoldus 

Snoec zvw Matheus Snoec de helft in 1/10 deel van een hoeve, die was van 

wijlen Otto gnd Hoesdens soen, in Dinther, ter plaatse gnd Boghe, en in het 

toebehoren van dit 1/10 deel, zowel aan deze zijde van de Aa als aan de 

overkant. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis Coelen soen de Eijndoven cum tutore 

medietatem ad se spectantem in una decima parte cuiusdam mansi qui (dg: 

quondam) fuerat quondam Ottonis dicti Hoesdens soen siti in parochia de 

Dijnther ad locum dictum Boghe et in attinentiis ... dicte decime partis 

mansi predicti singulis et universis quocumque locorum tam ab ista parte 

aque dicte die Aa tam ultra eandem consist[ibus] sive sitis ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Snoec filio quondam Mathei Snoec 

promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte ... [deponere]. Testes Uden et Broeder datum supra. 

 

1183 f.012v. 

 quarta post Elizabeth: woensdag 22-11-1402. 

 quinta post oculi: donderdag 22-03-1403. 

 quinta post Elizabeth: donderdag 23-11-1402. 

 

BP 1183 f 012v 01 wo 22-11-1402. 

Henricus zvw Theodericus Scriver van Os en Hilla wv Johannes van Tricht van 

Groet Lijt beloofden aan Theodericus Scalpart 27 mud haver, Bossche maat, 

de beste die ten tijde van de levering in Den Bosch te koop komt, echter 

per mud 2 gemene plakken minder, met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1403) 

te leveren. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Scriver de Os et Hilla relicta quondam 

Johannis de Tricht de Groet Lijt promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico Scalpart XXVII modios avene #mensure de Busco# scilicet de 

meliori avena que tempore #solutionis# huiusmodi veniet et portabitur 

venalis in Busco exceptis de valore cuiuslibet modii duobus denariis 

dictis communiter gemeijn placken ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Uden et Broeder datum quarta 

post Elizabeth. 

 

BP 1183 f 012v 02 do 22-03-1403. 

De gezusters Ermgardis en Theoderica, dvw Theodericus Zuetmolc zvw 

Theodericus Zuetmolc, droegen over aan Lambertus zv Arnoldus van Gewanden 

een vleesbank, in het vleeshuis van Den Bosch, waarvan eerstgenoemde 

Theodericus Zuetmolc een helft gekocht had van Katherina wv Egidius van 

Antwerpia, haar dochters Hilla en Aleijdis en Egidius zvw voornoemde 

Katherina, en de andere helft aan hen gekomen was na overlijden van hun 

ouders. 

 

Ermgardis et Theoderica sorores filie quondam Theoderici Zuetmolc filii 

quondam Theoderici Zuetmolc cum tutore quoddam stallum dictum theutonice 

vleesbanc (dg: situm in Busco in) ad ipsas spectans situm in Busco in 

domo carnificum de quo stallo primodictus Theodericus Zuetmolc unam 
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medietatem erga Katherinam relictam quondam Egidii de Antwerpia Hillam et 

Aleijdem eius filias atque Egidium filium dicte Katherine emendo 

acquisierat prout in litteris et reliquam medietatem eiusdem stalli ipsis 

de morte suorum quondam parentum jure successionis hereditarie advolutam 

esse dicebant hereditarie supportaverunt Lamberto filio Arnoldi de 

Gewanden cum litteris et aliis et jure promittentes (dg: super o) cum 

tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: et 

impetitionem ex parte earum et dicti quondam Theoderici earum patris et 

quorumcumque suorum heredum deponere) ex parte sui deponere. Testes 

Scilder et Broeder datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 012v 03 do 23-11-1402. 

Jutta dvw Johannes Tijmmerman van Scijnle verkocht aan Lambertus Guldeman 

zvw Johannes Guldeman 1 lopen roggeland, in Schijndel, achter de tuinen van 

Schijndel, tussen Johannes Wijroc enerzijds en Henricus koster van 

Schijndel anderzijds. 

 

-. 

Jutta filia quondam Johannis Tijmmerman de Scijnle cum tutore unam 

lopinatam terre siliginee sitam in parochia de Scijnle ad (dg: locum) 

retro ortos de Scijnle inter hereditatem Johannis Wijroc ex uno et inter 

hereditatem Henrici matricularii de Scijnle ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto Guldeman filio quondam Johannis Guldeman 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Egidius et Wil datum quinta post Elizabeth. 

 

BP 1183 f 012v 04 do 23-11-1402. 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Arnoldus zv 

Arnoldus van Laerhoven, tbv zijn voornoemde vader Arnoldus, een stuk land, 

3¼ lopen roggeland groot, in Haaren, ter plaatse gnd die Lijst, tussen de 

gemene waterlaat van der Lijst enerzijds en voornoemde Willelmus 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Maes soen en met het andere 

eind aan Arnoldus van Laerhoven. 

 

-. 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren peciam terre tres 

lopinatas terre et quartam partem unius lopinate terre siliginee 

continentem sitam in parochia de Haren ad locum dictum die Lijst inter 

communem aqueductum dictum die gemeijn waterlaet van der Lijst ex uno et 

inter hereditatem dicti Willelmi ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis Maes soen et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi 

de Laerhoven ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio Arnoldi de 

Laerhoven ad opus eiusdem Arnoldi sui patris promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 012v 05 do 23-11-1402. 

Arnoldus van Laerhoeven zvw Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Laerhoeven filius quondam Johannis prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 012v 06 do 23-11-1402. 

Henricus van den Velde zvw Johannes die Moelner en Cristina van den Velde 

dvw Henricus van den Elsbroec verkochten aan Ludekinus met den Ymen zvw 

Cristianus van Zeelst ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Gestel bij Herlaer, 

die Laurencius van Vaelbeke beloofd had met Sint-Jan in Gestel bij Herlaer 

te leveren aan Johannes Hubrechts soen en zijn vrouw Katherina, gaande uit 

een stuk land, gnd die Henghe Acker, welke ½ mud b-erfpacht Gerardus van 

den Velde zvw Aleijdis van den Velde verworven had van voornoemde Johannes 

Hubrechts soen en zijn vrouw Katherina, en welke pacht aan voornoemde 
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Henricus en Cristina gekomen was na overlijden van hun voornoemde oom 

Gerardus. 

 

Henricus van den Velde filius quondam Johannis die Moelner et Cristina 

van den Velde filia quondam Henrici van den Elsbroec #cum tutore# 

dimidium modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Ghestel (dg: 

de) prope Herlaer quem dimidium modium siliginis hereditarie paccionis 

Laurencius de Vaelbeke promiserat ut debitor principalis super se et bona 

sua omnia dare et exsolvere Johanni Hubrechts soen et Katherine eius 

uxori hereditarie nativitatis Johannis #et in Gestel predicta tradendam# 

de pecia terre dicta die Henghe Acker ad dictum Laurencium spectante et 

quem dimidium modium siliginis hereditarie paccionis dicte mensure 

Gerardus van den Velde filius quondam Aleijdis van den Velde erga dictos 

Johannem Hubrechts soen et Katherinam eius uxorem acquisierat et quam 

paccionem dicti Henricus et Cristina eis de morte dicti quondam Gerardi 

eorum avunculi successione advolutam esse et ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Ludekino met den Ymen filio quondam (dg: 

Johannis) Cristiani de Zeelst promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Gerardi van den Velde et suorum heredum (dg: den) 

quorumcumque deponere. Testes Egidius et Willelmus datum quinta post 

Elizabeth. 

 

BP 1183 f 012v 07 do 23-11-1402. 

Henricus van den Hoernic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Hoernic prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 012v 08 do 23-11-1402. 

Voornoemde Ludekinus beloofde aan voornoemde verkoper 25 nieuwe Gelderse 

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

 

Ludekinus (dg: filius q) predictus promisit super omnia dictis 

venditoribus XXV novos Gelre gulden (dg: g) vel valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 012v 09 do 23-11-1402. 

Ghevardus zvw Henricus van den Voert verkocht aan Egidius Coptiten een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aanngelegen stuk land, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Ghesel, tussen Johannes Broc zvw Petrus enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes Broc en 

met het andere eind aan wijlen Petrus, {f.013r} reeds belast met een cijns 

aan de naburen van Haaren en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Henricus 

Toijt. 

 

Ghevardus filius quondam Henrici van den Voert hereditarie vendidit 

Egidio Coptiten hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Helvoert ad 

locum dictum Ghesel inter hereditatem Johannis Broc filii quondam Petri 

ex uno et inter communitatem ex alio (dg: ut dic) tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem dicti Johannis Broc et cum reliquo fine ad 

hereditatem quondam Petri Broc ut dicebat 

 

1183 f.013r. 

 quinta post Elizabeth: donderdag 23-11-1402. 

 sexta post Mathije: vrijdag 02-03-1403. 

 

BP 1183 f 013r 01 do 23-11-1402. 
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promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu vicinis de Haren (dg: exinde solven) [et 

hereditaria] paccione unius modii siliginis Henrico Toijt exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et Wil datum quinta post 

Eli[zabeth]. 

 

BP 1183 f 013r 02 do 23-11-1402. 

Voornoemde Ghevardus zvw Henricus van den Voert verkocht aan voornoemde 

Egidius Coptiten een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd huis, tuin en aangelegen stuk 

land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, tussen Johannes Broc zvw Petrus 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Johannes Broc en met het andere eind aan wijlen Petrus, reeds belast met 

een cijns aan de naburen van Haaren, een b-erfpacht van 1 mud rogge aan 

Henricus Toijt en een n-erfpacht van ½ mud rogge vandaag aan voornoemde 

Egidius verkocht. 

 

Dictus venditor hereditarie vendidit dicto Egidio hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in B[usco] tradendam ex premissis promittens ut supra 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu vicinis de Haren 

et hereditaria paccione unius modii siliginis Henrico Toijt exinde prius 

solvendis et hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicto Egidio 

hodierna die vendita ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum 

supra. {In margine sinisttra een verticale haal waarnaat ruimte 

onbeschreven is}. 

 

BP 1183 f 013r 03 do 23-11-1402. 

Johannes Boem zvw Johannes Boem van Druenen, Johannes Willems soen van 

Vlijmen en Arnoldus Pijlec zvw Ghibo beloofden aan Hermannus van Os zvw 

Willelmus van Panhedel 23 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Boem filius quondam Johannis Boem de Druenen Johannes Willems 

soen de Vlijmen et Arnoldus Pijlec filius quondam Ghibonis promiserunt 

indivisi super omnia Hermanno de Os filio quondam Willelmi de Panhedel 

XXIII modios et duo sextaria siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Egidius et 

Willelmus datum quinta post Elizabeth. 

 

BP 1183 f 013r 04 do 23-11-1402. 

Theodericus Werneer zvw Theodericus Werneer ?droeg over? aan Henricus zvw 

Johannes van Kessel een stuk land, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd die Rennendonc, tussen wijlen Gerardus Roelen soen 

enerzijds en Johannes van Kessel zvw voornoemde Johannes van Kessel 

anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Theodericus Werneer filius quondam Theoderici Werneer peciam terre sitam 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Rennendonc inter 

hereditatem quondam Gerardi Roelen soen (dg: nunc) ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Kessel filii quondam Johannis de Kessel #ex alio# 

prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie !Henrico filio dicti quondam 

Johannis de Kessel promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus exinde solvendis de jure. Testes Scilder et 

Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 013r 05 do 23-11-1402. 

Johannes Gielijs soen schoenmaker en zijn vrouw Truda dvw Henricus Campen 

verkochten aan Arnoldus van Os nzvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini hun 

deel in een stenen huis en erf van wijlen Arnoldus Nolleken Geroncs, in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Gael 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

67 

enerzijds en een ander huis van wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken Geroncs 

anderzijds. 

 

Johannes Gielijs soen sutor maritus legitimus Trude sue uxoris #filie 

quondam Henrici Campen# et ipsa Truda cum eodem tamquam cum tutore totam 

partem et omne jus eis quovis modo competentes in domo lapidea et area 

quondam Arnoldi Nolleken Geroncs sita in Busco in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem quondam Johannis de Gael ex uno et inter reliquam domum 

dicti quondam Arnoldi Nolleken Geroncs ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo de Os filio naturali #quondam Tielmanni filii# 

quondam Arnoldi Tielkini promittentes indivisi ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 013r 06 vr 02-03-1403. 

Voornoemde Arnoldus droeg het voornoemde en het deel, dat aan hem en zijn 

vrouw Elizabeth dvw Johannes van Maren behoort, in voornoemd stenen huis en 

erf over aan Hermannus Coenen. 

 

-. {Later ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus premissa atque totam partem et omne jus sibi et Elizabeth 

sue uxori filie quondam Johannis de Maren in dicta domo lapidea et area 

quovis modo competentes hereditarie supportavit Hermanno Coenen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Uden et Broeder datum sexta post Mathije. 

 

BP 1183 f 013r 07 do 23-11-1402. 

Henricus die Leeuwe zvw Gerardus Bathen soen van Vucht verkocht aan 

Theodericus van Wolkenborch een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jacobus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, hofstad, 

tuin en aangelegen stuk land, in Vught Sint-Lambertus, tussen Gerardus gnd 

Coeman Gheen enerzijds en Johannes van Uden van Vucht linnenklerenwever 

anderzijds, reeds belast met 2 cijnshoenderen aan de hertog, een b-erfcijns 

van 3 schelling gemeen paijment en een b-erfpachht van 10 lopen rogge. De 

pacht gaat direct na overlijden van voornoemde Theodericus en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Johannes die Wever van Berze terug naar voornoemde verkoper 

als hij dan leeft en anders {f.013v} naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Duplicetur. Solvit venditor. 

Henricus die Leeuwe filius quondam Gerardi Bathen soen de Vucht 

hereditarie vendidit Theoderico de Wolkenborch hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Jacobi et in 

Busco tradendam ex domo domistadio et orto et pecia terre sibi adiacente 

dicti venditoris sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

hereditatem Gerardi dicti Coeman Gheen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Uden de Vucht textoris lineorum ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus pullis censualibus domino duci et hereditario censu (dg: heredibu) 

trium solidorum communis pagamenti et hereditaria paccione X lopinorum 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere tali annexa 

conditione quod dicta paccio (dg: statim) unius modii siliginis statim 

post decessum dicti [Theoderici] et Heijlwigis (dg: s) sue uxoris filie 

quondam Johannis die Wever de Berze ad dictum venditorem si vixerit 

al[ioquin] 

 

1183 f.013v. 

 quinta post Elizabeth: donderdag 23-11-1402. 

 in profesto Katherine: vrijdag 24-11-1402. 

 tercia post Katherine: maandag 27-11-1402. 

 in festo beati Andree: donderdag 30-11-1402. 

 

BP 1183 f 013v 01 do 23-11-1402. 
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ad proximores heredes eiusdem venditoris devolvetur et succedat ut dictus 

emptor recongovit et suuper omnia promisit. Testes Scilder et Willelmus 

datum quinta post Elizabeth. 

 

BP 1183 f 013v 02 do 23-11-1402. 

Theodericus en Hilla, kvw Gerardus Mijchiels soen van Heze, verkochten aan 

Gerongius zv Gerongius Betten soen een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen voornoemde Gerongius gnd Geronc Betten soen enerzijds en 

Gerardus zvw Rodolphus Hals anderzijds, strekkend vanaf de sloot gnd 

Boengreveken achterwaart tot aan erfgoed van voornoemde Theodericus en 

Hilla, met een sloot ertusssen, belast met dijken. 

 

Theodericus et Hilla eius soror liberi quondam Gerardi Mijchiels soen de 

Heze cum tutore peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum Heze inter hereditatem Gerongii dicti Geronc Betten soen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi filii quondam Rodolphi Hals ex alio tendentem 

(dg: cum uno) a fossato dicto Boengreveken retrorsum ad hereditatem 

dictorum Theoderici et Hille quodam fossato interiacente ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerongio filio dicti Gerongii Betten soen 

promittentes #cum tutore# indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggeribus ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 013v 03 do 23-11-1402. 

Bernardus Witmeri Weenmaers soen en Jacobus van Gunterslaer beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv Anthonius etc, 34 oude Franse schilden, op 

Epiphanie aanstaande (za 06-01-1403; 7+31+6=44 dgn) te betalen op straffe 

van 3. 

 

Bernardus (dg: Witmeri) Witmeri Weenmaers soen et Jacobus de Gunterslaer 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus Anthonii etc 

triginta quatuor aude scilde Francie ad epiphanijam proxime futuram 

persolvendos sub pena (dg: III) #III#. Testes Uden et Roesmont datum 

supra. 

 

BP 1183 f 013v 04 do 23-11-1402. 

Johannes van Ghemert beloofde voornoemde Jacobus schadeloos te houden. 

 

Johannes de Ghemert promisit dictum Jacobum indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 013v 05 do 23-11-1402. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus, Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode 

alias gnd metten Brode en Egidius zvw Theodericus van der Wagen beloofden 

aan Johannes zv Johannes van Amerzoijen 18½ Gentse nobel of de waarde met 

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

 

Willelmus de Broechoven #filius quondam Henrici# Gerlacus Cnode filius 

quondam Gerlaci Cnode alias dicti metten Brode et Egidius filius quondam 

Theoderici van der Wagen promiserunt indivisi super omnia Johanni filio 

Johannis de Amerzoijen XVIII et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad 

pascha proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Broeder et Roesmont 

datum supra. 

 

BP 1183 f 013v 06 do 23-11-1402. 

Voornoemde Willelmus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I plack Flandrensem. 

Dictus Willelmus promisit super omnia alios indempnes servare. Testes 

datum supra. 
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BP 1183 f 013v 07 vr 24-11-1402. 

Elizabeth wv Arnoldus Osman zvw Johannes zv Alardus maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

aan wijlen voornoemde Johannes zv Alardus verkocht door Theodericus Tiel 

van den Woerd, welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Osman #filii quondam Johannis filii 

Alardi# hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis venditum dicto quondam Johanni filio Alardi a Theoderico 

Tiel van den Woerd prout in litteris quem nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Nijcholaus et Wil datum in profesto Katherine. 

 

BP 1183 f 013v 08 ma 27-11-1402. 

Nijcholaus, Weijndelmoedis en Hilla, kv Gerardus van Boekel, droegen over 

aan hun zuster Margareta dv voornoemde Gerardus van Boekel hun deel in een 

huis en erf, in Den Bosch, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van 

Theodericus van den Hoevel enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo van Best, 

nu behorend aan Henricus zv Theodericus smid van Hezewijc, anderzijds. 

 

Nijcholaus (dg: filius Gerardi de Boekel) Weijndelmoedis et Hilla (dg: 

soro) liberi Gerardi de Boekel cum tutore totam partem et omne jus sibi 

competentes ac imposterum quovis modo competituras in domo et area sita 

in Busco extra portam dictam Pijnappels Poert inter hereditatem 

Theoderici van den Hoevel ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis de 

Best nunc ad Henricum filium Theoderici fabri de Hezewijc #competentem# 

ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Margarete eorum sorori 

filie dicti (dg: quon) Gerardi de Boekel promittentes indivisi cum tutore 

super habita et habenda ratam servare. Testes Uden et Broeder datum 3a 

post Katherine. 

 

BP 1183 f 013v 09 ma 27-11-1402. 

Johannes van Ulencoten droeg over aan Arnoldus die Beijer van Dijelbeec ¼ 

deel, dat aan Willelmus zvw mr Willelmus Hondertmarke behoorde, in een 

kamp, 10½ morgen ½ hont groot, gelegen voor de plaats gnd Hautart, op de 

plaats gnd Bieshaer, naast een  gemene weg enerzijds en Walterus van Oekel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Vlijmen en met het 

andere eind aan wijlen Goeswinus Cnode, welk ¼ deel voornoemde Johannes van 

Ulencoten gekocht had van eerstgenoemde Willelmus zvw voornoemde mr 

Willelmus Hondertmarke. 

 

Johannes de Ulencoten quartam partem que ad Willelmum filium quondam 

magistri Willelmi Hondertmarke spectabat in uno campo decem et dimidium 

jugera et dimidium hont terre continente sito ante locum dictum Hautart 

supra locum dictum Bieshaer contigue iuxta communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Walteri de Oekel ex alio tendente cum uno fine ad 

commnitatem de Vlijmen et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Goeswini Cnode quam quartam partem dicti campi dictus Johannes de 

Ulencoten erga primodictum Willelmum filium dicti quondam magistri 

Willelmi Hondertmarke emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo (dg: de Dijelbeec alias dicto die Beijer cum 

litteris) die Beijer de Dijelbeec cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dicta quarta parte existentem deponere. Testes Scilder et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 013v 10 ma 27-11-1402. 

Broeder Gerardus Scilder kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch, maakte 

bezwaar teggen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door 

Ludovicus gnd Lode van Kessel met zijn goederen. 
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Frater Gerardus Scilder conventualis conventus de Porta Celi prope Buscum 

omnes venditiones alienationes et obligationes quascumque factas (dg: cum 

bonis) #per# Ludovicum dictum Lode de Kessel cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 013v 11 do 30-11-1402. 

Lambertus bakker van Os beloofde aan Wellinus {geen verdere naam genoteerd} 

4½ mud rogge, Bossche maat, en 6 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te leveren en te betalen. 

 

Lambertus pistor de Os promisit super omnia Wellino !quatuor et dimidium 

modios siliginis mensure de Busco et sex novos [Ge]l[re] gulden vel 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Broeder 

datum in festo beati Andree. 

 

BP 1183 f 013v 12 do 30-11-1402. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van 

Henricus Dicbier van Mijerle. 

 

Domina Katherina relicta quondam domini Henrici de Mordrecht militis 

omnes et singulas venitiones alienationes et obligationes factas cum 

quibuscumque bonis Henrici Dicbier de Mijerle calumpniavit. Testes Aa et 

Broeder datum supra. 

 

1183 f.014r. 

 sabbato post Andree: zaterdag 02-12-1402. 

 dominica post Andree: zondag 03-12-1402. 

 in profesto conceptionis beate Marie: donderdag 07-12-1402 

 

BP 1183 f 014r 01 za 02-12-1402. 

Gerardus Vrieze zv Johannes gnd Vrieze droeg over aan zijn dochter 

Mechtildis, door voornoemde Gerardus Vrieze verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Margareta dv Nijcholaus van der Braken, zijn vruchtgebruik in een stuk land 

en aangelegen beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Loijshoeve, tussen 

Elizabeth wv Gerardus Biggen enerzijds en de gemeint van Veghel anderzijds, 

welk stuk land en beemd voornoemde Nijcholaus van der Braken had geschonken 

aan voornoemde Gerardus Vrieze en wijlen zijn vrouw Margareta. 

 

Gerardus (dg: Vriez) Vrieze filius Johannis dicti Vrieze suum usufructum 

sibi competentem in (dg: pe hereditatibus) pecia [terre] et prato sibi 

adiacente sitis in parochia de Vechel ad locum dictum die Loijshoeve 

inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Gerardi Biggen ex uno et 

inter communitatem de Vechel ex alio prout ibidem site sunt et Nijcholaus 

(dg: van der) #van der# Braken huiusmodi peciam terre et pratum dederat 

predicto Gerardo Vrieze cum Margareta quondam sua uxore filia (dg: dicti) 

olim dicti Nijcholai #nomine dotis# ut dicebat supportavit Mechtildi sue 

filie ab eodem Gerardo Vrieze et dicta quondam Margareta parite genite 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Brueder datum sabbato post Andree. 

 

BP 1183 f 014r 02 zo 03-12-1402. 

Voornoemde Mechtildis dv Gerardus Vrieze verkocht aan Rodolphus gnd 

Buekelaer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403), 

gaande uit voornoemd stuk land en beemd, reeds belast met een cijns aan de 

vicarius van de kerk van Veghel. 

 

Dicta (dg: Mar) Mechtildis cum tutore hereditarie vendidit Rodolpho dicto 

Buekelaer hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino solutionis in 
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festo purificationis proxime futuro et in Busco tradendam ex dictis pecia 

terre et prato promittentes et cum ea dictus Gerardus Vrieze eius pater 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

quodam censu vicario pro tempore ecclesie de Vechel exinde prius solvendo 

et sufficientem facere. Testes Scilder et Broeder datum dominica post 

Andree. 

 

BP 1183 f 014r 03 do 07-12-1402. 

Rijcoldus zvw Henricus gnd Veren Hadewigen soen verkocht aan Florencius van 

den Velde ¾ deel in een tuin van wijlen Henricus gnd Heijnen soen, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen een gemene weg enerzijds 

en een akker gnd die Buer Acker, behorend aan voornoemde Rijcoldus, 

erfgoederen van Metta gnd Scoenmakers en haar kinderen en een erfgoed van 

Katherina van den Borne en haar kinderen anderzijds, te weten het ¾ deel 

naast erfgoed van Rodolphus zvw Johannes gnd Voetken en Henricus gnd 

Scoenmaker, zoals dit ¾ deel aan voornoemde Rijcoldus gekomen was na 

erfdeling tussen hem en Roverus van den Borne, zijn broer Johannes en 

voornoemde Rodolphus zvw Johannes Voetken, belast met 2 penning oude cijns 

aan de grondheer, en recht van weg over voornoemd ¾ deel welk recht behoort 

aan Katherina van den Borne en haar kinderen en voornoemde Metta 

Scoenmakers en haar kinderen, vanaf de gemene weg tot aan hun erfgoederen. 

Voornoemde Florencius moet voornoemde verkoper Rijcoldus recht van weg 

verlenen over dit ¾ deel, vanaf de gemene weg over dit ¾ deel naar 

voornoemde akker gnd die Buer Acker, die aan voornoemde Rijcoldus behoort. 

 

Rijcoldus filius quondam Henrici dicti Veren Hadewigen soen tres quartas 

partes ad se spectantes in quodam (dg: orto) orto quondam Henrici dicti 

Heijnen soen sito in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne 

inter communem plateam ex uno et inter (dg: hereditatem dicti Rij) agrum 

dictum die Buer Acker ad dictum Rijcoldum spectantem et hereditates Mette 

dicte Scoenmakers et eius liberorum et hereditatem Katherine van den 

Borne et eius liberorum ex alio scilicet illas tres quartas partes dicti 

orti que site sunt contigue juxta hereditatem Rodolphi filii quondam (dg: 

dicti) Johannis dicti Voetken et Henrici dicti Scoenmaker prout huiusmodi 

tres quarte partes ibidem site sunt et dicto Rijcoldo mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsum et Roverum van den Borne 

et Johannem eius fratrem et #dictum# Rodolphum filium quondam Johannis 

Voetken cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Florencio van 

den Velde promittens super omnia warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere exceptis duobus denariis antiqui census (dg: exinde) domino 

fundi exinde solvendis et (verbeterd uit: ex) excepto jure viandi (dg: 

specta) #perpetue ad minus dampnum# per dictas tres quartas partes dicti 

orti prout huiusmodi #jus# viandi spectat ad Katherinam van den Borne et 

eius liberos et ad dictam Mettam !Scoemakers et eius liberos scilicet 

veniendi a (dg: dicta) communi platea ibidem ad hereditates dictorum 

Katherine van den Borne et eius liberorum et ad hereditatem (dg: -s) 

dicte Mette (dg: Scoenn) Scoenmakers #ad minus dampnum# et suos! liberos! 

ibidem situatas (dg: salvo) hoc addito quod dictus Florencius viare 

tenebitur perpetuis temporibus #ad minus dampnum# dictum Rijcoldum 

venditorem (dg: s) per dictas tres quartas partes (dg: s) dicti orti 

scilicet a communi platea per dictas tres quartas partes dicti orti usque 

ad (dg: dictam pecia) dictum agrum die Buer Acker vocatum ad primodictum 

Rijcoldum spectantem. Testes Coptiten et Uden (dg: i) in profesto 

conceptionis beate Marie. 

 

BP 1183 f 014r 04 za 02-12-1402. 

Goddinus van Lijttoijen en zijn vrouw Aleijdis van Rijswijc verkochten aan 

Henricus zvw Henricus Wouters soen van Lijttoijen (1) 1 hont land, in 

Lithoijen, achter de tuin van Elizabeth Fasen, tussen de gemeint van 

Lithoijen enerzijds en Willelmus van Lent zvw Henricus Muijdeken 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd dAenweijnden, (2) 2 
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hont land, in Lithoijen, achter de tuin van Laurencius van den Dijc en 

Everardus van Mille, tussen Stephanus zvw Arnoldus Hoessche enerzijds en 

Everardus Clocgieter anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

dAenweijnden, (3) ¾ deel van 1 hont land, in Lithoijen, achter de tuin van 

Nijcholaus Wouters, tussen Stephanus Bids soen enerzijds en voornoemde 

Willelmus van Lent anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

dAenweijnden, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Goddinus de Lijttoijen et Aleijdis de Rijswijc eius uxor cum eodem 

tamquam cum tutore unum hont terre situm in parochia de Lijttoijen retro 

ortum Elizabeth Fasen inter communitatem de Lijttoijen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Lent filii quondam Henrici Muijdeken ex alio 

tendens cum uno fine ad locum dictum dAenweijnden item duo hont terre 

sita in dicta parochia retro ortum Laurencii van den Dijc et Everardi de 

Mille inter hereditatem (dg: sp) Stephani filii quondam Arnoldi Hoessche 

ex uno et inter hereditatem Everardi Clocgieter (dg: item tres quartas 

partes unius hont terre sit) tendentia cum uno fine ad dictum locum 

dAenweijnden vocatum item tres quartas partes unius hont terre siti in 

dicta parochia retro ortum Nijcholai Wouters inter hereditatem (dg: 

heredum quondam) Stephani Bids soen ex uno et inter hereditatem Willelmi 

de Lent predicti ex alio tendentis cum uno fine ad dictum locum 

dAenweijnden vocatum ut dicebat hereditarie vendiderunt Henrico filio 

quondam Henrici Wouters soen de Lijttoijen promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken 

aqueductibus fossatis et sluijsis ad premissa spectantibus et infra 

terram sitis. Testes (dg: da) Nijcholaus et Scilder datum sabbato post 

Andree. 

 

BP 1183 f 014r 05 za 02-12-1402. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Wouters soen van Lijttoijen beloofde aan 

voornoemde Goddinus en Aleijdis een n-erfcijns {f.014v} van 4 Holland 

gulden, geld van wijlen de graaf of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) voornoemde 

erfgoederen, die aan hem verkocht zijn, (2) een huis en tuin van voornoemde 

Henricus, waarin hij thans woont, in Lithoijen, ter plaatse gnd den Hoevel, 

tussen Johannes Willems soen enerzijds en Johannes Huijsman anderzijds, (3) 

1½ hont land van voornoemde Henricus, in Lithoijen, ter plaatse gnd Loter 

Meere, tussen Walterus Folpkens soen enerzijds en Lambertus van den Laer 

anderzijds. Voornoemde Goddinus en Aleijdis zullen de cijns gedurende hun 

leven bezitten, resp. de langstlevende zal de cijns bezitten, en na 

overlijden van hen beiden gaat de cijns terug naar voornoemde Henricus zvw 

Henricus Wouters soen, als hij dan leeft, en anders naar zijn naaste 

erfgenamen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis Goddino et Aleijdi 

(dg: seu eorum alteri diutius viventi) hereditarium ce[nsum] 

 

1183 f.014v. 

 sabbato post Andree: zaterdag 02-12-1402. 

 

BP 1183 f 014v 01 za 02-12-1402. 

Duplicetur propter promissionem. 

quatuor Hollant gulden monete comitis quondam !vel valorem hereditarie 

mediatim nativitatis Domini et mediatim (dg: Petri ad vincula) #Johannis# 

ex dictis hereditatibus ei venditis atque ex domo et orto dicti Henrici 

(dg: sitis in parochia de) in quibus ipse ad presens inhabitat sitis in 

dicta parochia de Lijttoijen ad locum dictum den Hoevel inter hereditatem 

Johannis Willems soen ex uno et inter hereditatem Johannis Huijsman ex 

alio atque ex uno et dimidio hont terre #dicti Henrici# sitis in dicta 

parochia ad locum dictum Loter Meere inter hereditatem Walteri Folpkens 

soen ex uno et inter hereditatem Lamberti van den Laer ex alio ut dicebat 
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(dg: he) promittens super habita et habenda sufficientem facere tali 

annexa conditione quod dicti Goddinus et Aleijdis (dg: seu a) dictum 

censum ad eorum vitam et non ultra possidebunt et levabunt (dg: s) ac 

alter eorum diutius vivens in humanis integraliter levabit et habebit ad 

eius vitam et non ultra post decessum tamen dictorum Goddini et Aleijdis 

amborum dictus census ad dictum Henricum filium quondam Henrici Wouters 

soen si vixerit alioquin ad eius heredes devolvetur et succedat ut dicti 

Goddinus et Aleijdis cum eodem etc super habita et habenda promiserunt 

Henrico primodicto. Testes Scilder et Danijel datum sabbato post Andree. 

 

BP 1183 f 014v 02 za 02-12-1402. 
Willelmus Clijnge van Lijt smid. (Willelmus Clijnge van Lijt was kennelijk getrouwd met een 

dochter van Gerardus van Essche smid bv Zanna van Vessem; Gerardus was de grootvader van de 

volgende 2 kinderen). 

1. †Gerardus Clijnge van Lijt (x) Cristina dvw Johannes Coninc. 

2. Sophia (x) Jacobus van Ghele.  
1 †Henricus Coelborner (x) †Elizabeth 

1. †Elizabeth (x) †Ywanus Hollander van Waelwijc 

a. Yda (x) Theodericus Ywijns soen van Audehoesden. 

2. Johannes, 

3. Margareta, 

4. Aleijdis, 

5. hr Arnoldus Beijs priester (x) Hadewigis dv Nijcholaus Kempen 

Henricus, natuurlijke zoon. 

Theodericus Ywijns soen van Audehoesden en zijn vrouw Yda dvw Ywanus 

Hollander van Waelwijc, door wijlen voornoemde Ywanus verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus Coelborner, verkochten aan de secretaris, 

tbv Johannes, Margareta en Aleijdis, kv voornoemde Henricus Coelborner et 

Elizabeth echtelieden, en tbv Henricus nzv hr Arnoldus Beijs priester zv 

voornoemde Henricus Coelborner, door voornoemde hr Arnoldus verwekt bij 

Hadewigis dv Nijcholaus Kempen, alle goederen, die aan voornoemde Yda 

zullen komen na overlijden van voornoemde Henricus Coelborner en zijn vrouw 

Elizabeth, grootouders van voornoemde Yda. 

 

Theodericus (dg: filius q) Ywijns soen de Audehoesden maritus legitimus 

Yde sue uxoris filie quondam Ywani Hollander de Waelwijc ab eodem quondam 

Ywano et quondam Elizabeth sua uxore filia quondam Henrici Coelborner 

pariter genita! et ipsa Yda cum dicto Theoderico tamquam cum tutore omnia 

et singula bona hereditaria dicte Yde de morte dicti Henrici Coelborner 

et Elizabeth sue uxori avi et avie dicte Yde successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt mihi ad opus Johannis Margarete et Aleijdis liberorum 

dictorum Henrici Coelborner et Elizabeth coniugum et ad opus Henrici 

filii naturalis domini Arnoldi Beijs presbitri filii dicti Henrici 

Coelborner ab eodem domino Arnoldo et Hadewige filia Nijcholai Kempen 

pariter geniti promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Dijnther et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 014v 03 za 02-12-1402. 

Sijmon van Varijo als houder van de na te noemen brief droeg over aan 

Henricus van Tefelen zvw Udo 34 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus, 

aan Andreas van Drodis, tbv Anthonius de Monte Fija en zijn gezellen, 

kooplieden in Den Bosch, of tbv de houder van de brief, in een schepenbrief 

beloofd13 door Johannes van den Loe zvw Arnoldus van den Loe en Egidius zvw 

Johannes zvw Andreas van Broechoeven. 

 

Sijmon de Varijo tamquam lator litterarum infratactarum XXXIIII Hollans 

gulden monete comitis Willelmi promissos Andree de Drodis ad opus 

Anthonii de Monte Fija et sociorum eius mercatorum in Busco seu ad opus 

latoris litterarum inde confectarum a Johanne van den Loe filio quondam 

Arnoldi van den Loe et Egidio filio quondam Johannis filii quondam Andree 

                         
13 Zie ← BP 1182 p 742v 09 do 16-02-1402, belofte 34 Holland gulden op zo 

26-03-1402 te betalen, op straffe van 2. 
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de Broechoeven prout in litteris legitime supportavit Henrico de Tefelen 

filio quondam Udonis cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 014v 04 za 02-12-1402. 

Johannes zv Willelmus Sceijnckel beloofde aan Mathijas zvw Hermannus 

Sceijnckel 15 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 Gelderse 

gulden gerekend, met Sint-Andreas over 3 jaar (di 30-11-1406) te betalen. 

Voorts beloofde voornoemde Johannes gedurende 4 jaar, elk jaar met Sint-

Andreas, aan voornoemde Mathijas ½ mud rogge, Bossche maat, te leveren. De 

brief aan hem overhandigen of aan zijn broer Henricus Sceijnckel. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Willelmi Sceijnckel promisit super omnia 

Mathije filio quondam Hermanni Sceijnckel XV novos Gelre gulden X 

Vlemsche placken pro quolibet Gelre gulden (dg: ad) a festo beati Andree 

proxime futuro ultra 3s annos immediate sequentes persolvendos promisit 

insuper dictus Johannes super omnia se daturum et soluturum dicto Mathije 

ad spacium quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum 

quatuor annorum dimidium modium siliginis mensure de Busco Andree 

apostoli et pro primo termino Andree proxime futuro. Testes datum supra. 

Tradetur littera sibi vel (dg: Paulo) Henrico Sceijnckel suo fratri. 

 

BP 1183 f 014v 05 za 02-12-1402. 

Petrus zvw Hermannus Sceijnckel ev Elizabeth dvw Johannes van Liervelt 

verkocht aan zijn broer Mathijas zvw voornoemde Hermannus een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (za 02-02-1404), gaande uit (1) 1 lopen roggeland, 

in Oirschot, ter plaatse gnd die Groet Acker, tussen Heijlwigis van 

Liervelt enerzijds en Johannes Luijten soen anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van ½ lopen gerst aan de armen in Oirschot, 

(2) ¼ deel in 1 bunder beemd van wijlen Johannes van Liervelt, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Henrics Laer, tussen Arnoldus zvw Heijlwigis Ghenen 

enerzijds en Walterus Yden soen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan Henricus van Wijnterle, geheel de beemd 

reeds belast met een b-erfcijns van 1 oude groot en 1 penning. De brief aan 

hem overhandigen of aan zijn broer Henricus. 

 

Petrus filius quondam Hermanni Sceijnckel #maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Liervelt# hereditarie 

vendidit Mathije suo fratri filio dicti quondam Hermanni hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex una lopinata terre siliginee sita in 

parochia de Oerscot ad locum dictum die Groet Acker inter hereditatem 

Heijlwigis de Liervelt ex uno et inter hereditatem Johannis Luijten soen 

#ex alio# atque ex (dg: medietate) quarta parte ad dictum venditorem 

spectante in uno bonario prati quondam Johannis de Liervelt sito in dicta 

parochia de Oerscot ad locum dictum Henrics Laer inter hereditatem 

Arnoldi filii quondam Heijlwigis Ghenen ex uno et inter hereditatem 

Walteri Yden soen ex #alio# tendente cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad hereditatem (dg: Henrici) Henrici de Wijnterle (dg: atque 

e) ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

dimidii lopini (dg: sili) ordei pauperibus in Oerscot (dg: et hereditario 

censu unius grossi an) ex dicta lopinata terre et hereditario censu unius 

grossi antiqui et unius denarii ex dicto integro bonario prati prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera 

sibi vel Henrico suo fratri. 

 

BP 1183 f 014v 06 za 02-12-1402. 

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

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van wijlen 
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Johannes nzvw Walterus van Erpe. 

 

Arnoldus van der Bolst filius quondam Johannis van der Bolst omnes et 

singulas venditiones alienationes et obligationes factas cum quibuscumque 

bonis quondam Johannis filii naturalis quondam Walteri de Erpe 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.015r. 

 sabbato post Andree: zaterdag 02-12-1402. 

 in crastino conceptionis Marie: zaterdag 09-12-1402. 

 quinta post Johannis [baptiste]: donderdag 26-06-1404. 

 

BP 1183 f 015r 01 za 02-12-1402. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Wijnricus Screijnmaker droeg over aan Hubertus zvw 

Goeswinus zvw Goeswinus van Orthen een b-erfcijns van 3 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 

een huis en erf van wijlen Johannes Splitaf zv Theodericus Splitaf de 

oudere, in Den Bosch, bij de Vismarkt, naast erfgoed van wijlen Johannes 

van Dommellen bakker enerzijds en erfgoed van wijlen Jacobus Scaden 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Wijnricus gekocht had van 

eerstgenoemde Goeswinus zvw Goeswinus van Orthen. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Wijnrici Screijnmaker hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis [et 

mediatim] Domini ex domo et area quondam Johannis Splitaf filii 

Theoderici Splitaf senioris sita in Busco prope forum piscium contigue 

juxta hereditatem quondam Johannis de Dommellen pistoris ex uno et inter 

hereditatem quondam Jacobi Scaden ex alio quem censum dictus quondam 

Wijn[ricus] erga Goeswinum filium quondam Goeswini de Orthen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Huberto filio 

primodicti quondam Goeswini filii quondam Goeswini de Orthen cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Wijnrici et suorum heredum 

deponere. Testes Dijnther et Wil datum sabbato post Andree. 

 

BP 1183 f 015r 02 za 02-12-1402. 

Petrus, Elizabeth en Aleijdis, kvw Gerardus van Gheldorp, gaven uit aan 

Mechtildis dv Johannes Berwout zvw Johannes Berwout een kamer met 

ondergrond, in Den Bosch, over de Loefbrug, tussen het gemene water 

enerzijds en een ander erfgoed van voornoemde Petrus, Elizabeth en Aleijdis 

anderzijds, welke kamer voor bij de gemene weg 14 voet breed is, en achter 

11 voet, en 32 voet lang is, af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1402). Arnoldus van den Hautart deed afstand 

en hij beloofde dat zijn kinderen Mechtildis en Agnes, door hem verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Mechtildus dvw Petrus van Gheldorp, nimmer rechten hierop 

zullen doen gelden. 

 

Petrus Elizabeth et Aleijdis liberi quondam Gerardi de Gheldorp cum 

tutore quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco ultra pontem dictum 

Loeffbrugge inter communem aquam ex uno et inter reliquam hereditatem 

dictorum Petri Elizabeth et Aleijdis ex alio et que camera continet in 

latitudine ante juxta communem plateam XIIII pedatas et retro XI pedatas 

in latitudine et que camera cum suo fundo continet in longitudine XXXII 

pedatas mensurando a dicta communi platea retrorsum ut dicebant dederunt 

ad hereditarium censum Mechtildi filie Johannis Berwout filii quondam 

Johannis Berwout ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

trium librarum monete dando sibi ab alio mediatim Domini et mediatim 

Johannis et pro primo termino nativitatis proxime futuro ex premissis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam 
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obligationem deponere et altera cum tutore repromisit (dg: q). Quo facto 

Arnoldus van den !Hatart super predicta camera cum suo fundo et jure ad 

opus dicte Mechtildis renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia habita et 

habenda quod ipse Mechtildem et Agnetem eius liberos ab eodem Arnoldo et 

quondam Mechtilde sua uxore filia quondam Petri de Gheldorp pariter 

genitas perpetue tales habebit quod numquam presument se jus in dicta 

camera cum suo fundo habere. Testes Danijel et Broeder datum sabbato post 

Andree. 

 

BP 1183 f 015r 03 za 02-12-1402. 

(dg: Johannes zvw Nijcholaus zvw Johannes Haghen: een huis en erf van 

wijlen voornoemde Nijcholaus). 

 

(dg: Johannes filius quondam Nijcholai filii quondam Johannis Haghen 

domum et aream dicti quondam Nijcholai sitam). 

 

BP 1183 f 015r 04 za 09-12-1402. 

Destijds had Henricus Groethoet uitgegeven aan Henricus zvw Arnoldus van 

Loen een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

aan de kant richting de plaats gnd Muntelken, tussen erfgoed van Godefridus 

zv Zebertus enerzijds en erfgoed van Lambertus Perman anderzijds, zoals dit 

huis, erf en tuin behoorden aan voornoemde Henricus, voor de hertogencijns 

en voor 3 pond b-erfcijns geld aan voornoemde Henricus Groethoet. De broers 

Willelmus en Henricus, kvw voornoemde Henricus zvw Arnoldus van Loen, 

hadden voornoemd huis, erf en tuin verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes 

Haghen. Johannes zvw voornoemde Nijcholaus zvw Johannes Haghen verkocht 

thans aan Johannes Bovinc zv Johannes Bovinc een huis, erf en tuintje, uit 

voornoemd huis, erf en tuin, gelegen tussen voornoemd erfgoed van wijlen 

Godefridus zv Zebertus enerzijds en 2 kamers, afgescheiden van voornoemd 

huis, erf en tuin, behorend aan Henricus Potter, anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Engbertus Corver, 

tezamen met een weg, 4 voet breed, gelegen achter het tuintje dat behoort 

aan Henricus Potter, tussen voornoemd tuintje enerzijds en erfgoed van 

Engbertus Corver anderzijds, en met het recht een weg te mogen gebruiken, 

gelegen tussen voornoemde twee kamers enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Lambertus Perman anderzijds, zoals anderen die gebruiken die erin recht 

hebben, en met de osendrup bij voornoemd huis behorend, gelegen tussen 

laatstgenoemd huis enerzijds en voornoemde 2 kamers van Henricus Potter 

anderzijds. Zou er meer aan de hertog betaald moeten worden dan de helft 

van de hertogencijns, die gaat uit eerstgenoemd huis, erf en tuin en de 

twee kamers, dan zal hij dat meerdere afhandelen. Voornoemde koper beloofde 

voornoemde helft van de hertogencijns en de b-erfcijns vann 3 pond geld, 

die wijlen Henricus Groethoet beurt, te betalen, zó dat voornoemde 

verkoper, zijn voornoemde twee kamers of zijn andere goederen daarvan geen 

schade ondervinden. De brieven van Bovinc overhandigen aan Johannes van den 

Hagevenne; ze zijn allemaal betaald. 

 

Littere Bovinc tradentur Johanni van den Hagevenne et sunt solute omnes. 

Duplicetur. Solvit venditor. 

Notum sit universis quod cum Henricus Groethoet domum aream et ortum 

sitos in Busco ad finem vici Orthensis in latere versus locum dictum 

Muntelken inter hereditatem Godefridi filii Zeberti ex uno et inter 

hereditatem Lamberti Perman ex alio prout dicti domus area et ortus 

ibidem sunt situati et ad dictum Henricum pertinere consueverunt dedisset 

ad hereditarium censum Henrico filio quondam Arnoldi de Loen scilicet pro 

censu domini nostri ducis Brabantie exinde prius solvendo et pro tribus 

(dg: libru) libris hereditarii census monete dicto Henrico Groethoet 

exinde solvendis prout in litteris et cum deinde Willelmus et Henricus 

fratres liberi dicti quondam Henrici filii quondam Arnoldi de Loen dictos 

domum aream et ortum hereditarie vendidissent Nijcholao filio quondam 
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Johannis Haghen prout in litteris constitutus igitur Johannes filius 

dicti quondam Nijcholai filii quondam Johannis Haghen domum aream et 

ortulum (dg: s) de predictis domo area et orto #sitos# inter dictam 

hereditatem dicti quondam Godefridi filii Zeberti ex uno et inter duas 

cameras sumptas et ordinatas de domo area et orto primodictis ad Henricum 

Potter spectantes ex alio #tendentes a communi vico retrorsum ad 

hereditatem Engberti Corver# (dg: ..) simul cum quadam via quatuor 

pedatas in latitudine continente sita retro (dg: dictum) ortulum ad 

Henricum Potter spectantem inter eundem ortulum ex uno et inter 

hereditatem Engberti Corv[er] ex alio atque cum pleno jure utendi quadam 

via sita inter dictas duas cameras ex uno et inter hereditatem dicti 

Lamberti Perman #ex alio# similiter aliis hominibus jus in jamdicta via 

habentibus atque cum stillicidio ad dictam domum spectante sito inter 

eandem domum jamdictam ex uno et inter (dg: h) dictas duas cameras dicti 

Henrici Potter ex alio #ut dicebat# hereditarie vendidit Johanni Bovinc 

filio Johannis Bovinc supportavit cum litteris et aliis et jure 

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

obligationem ex parte sui et dicti quondam Nijcholai sui patris deponere 

promisit insuper super omnia #habita et habenda# si domino duci plus 

esset solvendum annuatim (dg: quam) quam (dg: unus grossus antiquus quod 

illud) medietas census domini ducis #qui# ex primodictis domo area et 

orto et duabus cameris de jure solvendus est quod illud plus deponet 

omnino promisit insuper dictus emptor super habita et habenda quod ipse 

dictam medietatem census domini ducis et hereditarium censum trium 

librarum monete quem Henricus #quondam# Groethoet exinde habuit solvendum 

taliter dabit et solvet illi vel illis cui vel quibus huiusmodi census 

(dg: trium) trium librarum de jure fuerit solvendus taliter dabit et 

solvet singulis et perpetue quod nec dicto venditori nec ad et supra 

dictas duas cameras cum suo fundo nec ad et supra bona quecumque dicti 

venditoris dampna exinde eveniant in futurum. Testes Uden et Broeder 

datum in crastino conceptionis Marie. 

 

BP 1183 f 015r 05 ±do 26-06-1403. 

Voornoemde Johannes Bovinc zv Johannes Bovinc droeg voornoemde goederen 

over aan Johannes van den Hagenvenne. Voornoemde Johannes van den 

Hagenvenne beloofde de helft te zullen betalen van de hertogencijns en 

voornoemde cijns van 3 pond te zullen betalen, zó dat voornoemde Johannes 

Bovinc daarvan geen schade ondervindt. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

(dg: solverunt ambo). Duplicetur. Solvit Bovinc. 

Dictus Johannes premissa hereditarie supportavit Johanni van den 

Hagenve[nne] cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis (dg: conditio) promissionibus 

in dictis litteris contentis. Quo facto promisit dictus Johannes v[an 

den] Hagenvenne quod ipse medietatem dicti census domini ducis et dictum 

censum trium librarum taliter dabit quod predicto Johanni Bovinc dampna 

exinde non evenia[nt. Testes] ...... et Spijerinc datum quinta post 

Joh[annis baptiste14]. 

 

BP 1183 f 015r 06 za 09-12-1402. 

Emondus zvw Thomas van Zonne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus filius quondam Thome de Zonne prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.015v. 

 in festo Barbare: maandag 04-12-1402. 

                         
14 quinta post Johannis ewangeliste (do 03-01-1403) lijkt minder 

waarschijnlijk; waarschijnlijk was de donderdag na circumcisio genoteerd. 
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 anno Domini M CCCC secundo in festo Barbare virginis:  

  maandag 04-12-1402. 

 in profesto Nijcholai: dinsdag 05-12-1402. 

 

BP 1183 f 015v 01 ma 04-12-1402. 

(dg: Johannes zvw Reijnerus Jacobs soen van Lijemde ev Maria dvw Johannes 

zoon). 

 

(dg: Gerar Johannes filius quondam Reijneri Jacobs soen de Lijemde 

maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie quondam Johannis 

filii). 

 

BP 1183 f 015v 02 ma 04-12-1402. 

Destijds had Gerardus zvw Johannes zvw Henricus gnd Mans soen beloofd aan 

zijn zusters Katherina, Ermgardis en Maria, tbv hen en hun broer Johannes, 

bij de deling van de goederen van wijlen hun vader Johannes, resp. die 

Gheerburgis mv voornoemde Gerardus en gezusters zal nalaten, in te brengen 

20 dobbel mottoen geld van Brabant. Johannes zvw Reijnerus Jacobs soen van 

Lijemde ev voornoemde Maria dvw eerstgenoemde Johannes droeg over aan 

voornoemde Johannes zvw Johannes zvw Henricus Mans soen ¼ deel van 

voornoemde 20 dobbel mottoen en 1/3 deel, dat aan hem en zijn voornoemde 

vrouw Maria gekomen was na overlijden van Ermgardis sv voornoemde Maria, in 

¼ deel van voornoemd geld. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Gerardus filius quondam 

Johannis filii quondam Henrici dicti Mans soen promisisset super omnia 

Katherine Ermgardi et Marie suis sororibus ad opus earum et ad opus 

Johannis earum fratris quod si dictus Gerardus seu sui heredes imposterum 

ad divisionem faciendam de bonis quondam Johannis eorum patris et de 

bonis que Gheerburgis mater dictorum Gerardi et !sororum in sua morte 

post se relinquet venire voluerit seu voluerint et huiusmodi bona 

condividere quod extunc dictus Gerardus seu sui heredes ad huiusmodi 

divisionem venientes reimportabunt et importabit atque importare 

tenebitur viginti aureos denarios communiter dobbel mottoen vocatos 

monete Brabantie antequam dictus Gerardus seu sui heredes poterit seu 

poterint ad huiusmodi divisionem venire et dicta bona condividere prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Johannes 

filius quondam Reijneri Jacobs soen de Lijemde maritus et tutor legitimus 

dicte Marie sue uxoris filie quondam Johannis primodicti unam quartam 

partem de predictis viginti aureis denariis communiter dobbel mottoen 

vocatis (dg: sib) sibi competentem virtute predictarum litterarum atque 

unam terciam partem sibi et dicte Marie sue uxori de morte (dg: dicte) 

quondam Ermgardis olim sororis dicte Marie jure successionis hereditarie 

advolutam in una (dg: 3a parte) quarta parte predictorum viginti aureorum 

denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum dicte (dg: monete) monete 

ut dicebat legitime supportavit #dicto# Johanni filio quondam Johannis 

filii quondam Henrici Mans soen cum litteris et jure occasione promittens 

super omnia ratam servare. Testes Aa et Danijel datum in festo Barbare. 

 

BP 1183 f 015v 03 ma 04-12-1402. 

Nijcholaus van Kessel zvw Nijcholaus van Kessel droeg over aan Theodericus 

Loef zvw Godefridus Dircs soen een kamp, ongeveer 3 morgen groot, in de 

dingbank van Empel, ter plaatse gnd Cort Beemden, tussen Johannes Dircs 

soen van Empel enerzijds en Goeswinus zvw Ghibo anderzijds, belast met 

lasten, binnenlands. 

 

Nijcholaus de Kessel filius quondam Nijcholai de Kessel (dg: tri) quendam 

campum tria jugera vel circiter continentem ad se spectantem situm in 

(dg: parochia d) jurisdictione de Empel ad locum dictum Cort Beemden 

inter hereditatem Johannis Dircs soen de Empel ex uno et inter 

hereditatem Goeswini filii quondam Ghibonis ex alio prout ibidem situm 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

79 

est et ad primodictum Nijcholaum pertinere dinoscitur ut dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico Loef filio quondam Godefridi Dircs 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: aqueductibus) oneribus ad premissa de jure spectantibus et infra 

terram (dg: quod expon) dictum binnenlants situatis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 015v 04 ma 04-12-1402. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande ’s-Heren-Besnijdenis 

aanstaande (ma 01-01-1403), met 28 Engelse nobel of de waarde, elk jaar 

tussen ’s-Heren-Besnijdenis en Epiphanie erop volgend, voor het eerst met 

’s-Heren-Besnijdenis over een jaar (di 01-01-1404). Opgesteld in 

aanwezigheid van mr Godefridus van Rode, Arnoldus Rover Boest en Henricus 

Donc zv Willelmus Donc. 

 

A. 

Et poterit redimere per spacium trium annorum (dg: proxime f) post festum 

(dg: cir) circoncisionis proxime futurum sine medio sequentium cum 

viginti octo Engels nobel seu valorem scilicet huiusmodi redemptio fiet 

quolibet dictorum trium annorum inter festum circoncisionis Domini et 

festum epiphanije Domini sine medio sequentem scilicet inter festum 

circumcisionis a festo circumcisionis proxime futuro ultra annum et inter 

festum epiphanije (dg: pro sine) extunc sine medio sequens vel inter 

festum circumcisionis a festo circoncisionis ultra duos annos sequens et 

inter festum epiphanie Domini tunc immediate sequens seu inter festum 

circumcisionis Domini a festo circumcisionis Domini proxime futuro ultra 

tres annos et inter festum epiphanije Domini extunc immediate subsequens 

ut in forma. Testes magister Godefridus de Rode Arnoldus Rover Boest et 

Henricus Donc filio! Willelmi Donc (dg: anno) datum anno Domini M CCCC 

secundo in festo Barbare virginis. 

 

BP 1183 f 015v 05 ma 04-12-1402. 

Henricus van Krekelhoven, Johannes die Meijer en Zebertus van Krekelhoven 

beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 100 oude Franse schilden, met 

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403; 27+31+2=60 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Henricus de Krekelhoven Johannes die Meijer et Zebertus de Krekelhoven 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc centum aude 

scilde Francie ad purificartionis proxime futurum persolvendos sub pena 

IIII. Testes Aa et Roesmont datum in festo Barbare. 

 

BP 1183 f 015v 06 ma 04-12-1402. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 015v 07 di 05-12-1402. 

Cristina, wv Gerardus zvw Willelmus Clijnge van Lijt smid en dvw Johannes 

Coninc, droeg over aan Sophija dvw voornoemde Willelmus Clijnge haar 

vruchtgebruik in een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, bij het 

huis en erf van Amelius smid, welk eerstgenoemd huis en erf wijlen 

voornoemde Willelmus Clijnge gekocht had van Johannes Stercke molenaar (dg: 

voor 3 pond 18 schelling b-erfcijns aan Jacobus Coxken). De brief 

overhandigen aan Henricus Bijsscap. 

 

Cristina relicta quondam Gerardi filii quondam Willelmi Clijnge de Lijt 

fabri (dg: domum et aream sit) filia quondam Johannis Coninc #cum tutore# 

suum usufructum sibi competentem in domo et area sita in Busco ad aggerem 

Vuchtensem prope domum et aream Amelii (dg: Arnoldi) fabri quam domum et 

aream primodictam prefatus quondam Willelmus Clijnge erga Johannem 
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Stercke molendinarium (dg: pro tribus libris et XVIII solidis hereditarii 

census Jacobo Coxken ann reddendis annuatim) emendo acquisierat prout in 

litteris (dg: here) legitime supportavit Sophije filie dicti quondam 

Willelmi Clijnge promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Willelmus datum in 

profesto Nijcholai. Tradetur Henrico Bijsscap. 

 

BP 1183 f 015v 08 wo 06-12-1402. 

Voornoemde Sophija dvw Willelmus Clijnge verkocht aan Henricus Bijsscap zvw 

Henricus Bijsscap voornoemd huis en erf, in Den Bosch, thans gelegen tussen 

erfgoed van kvw Johannes van Halle rademaker enerzijds en erfgoed van 

Jacobus van Gunterslaer anderzijds {f.016r}. Beloften die voornoemde 

Henricus haar vandaag deed, blijven van kracht. 

 

Dicta Sophija cum tutore dictam domum et aream sitam in Busco ut supra 

prout in litteris et que domus et area (dg: sit) nunc sita est inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis de Halle rotificis ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Gunterslaer ex alio ut dicebat (dg: hereditarie 

vendidit Henrico Bijsscap filio quondam Henrici Bijsscap cum supportavit 

cum) hereditarie vendidit Henrico 

 

1183 f.016r. 

 in festo Nijcholai: woensdag 06-12-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis decembris die VIta pontificis 

  Bonifacii noni anno suo XIIII: woensdag 06-12-1402. 

 in profesto conceptionis: donderdag 07-12-1402. 

 

BP 1183 f 016r 01 wo 06-12-1402. 

Bijsscap filio quondam Henrici Bijsscap supportavit cum litteris et aliis 

et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui et dicti quondam Willelmi Clijnge sui patris deponere (dg: 

testes Scilder et Willelmus datum) salvis sibi promissionibus sibi 

hodierna [die] factis a dicto Henrico emptore in suo vigore permansuris. 

Testes Scilder et Willelmus datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1183 f 016r 02 wo 06-12-1402. 

Voornoemde Henricus Bijsscap zvw Henricus Bijsscap beloofde aan voornoemde 

Sophija dvw Willelmus Clijnge een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis over een jaar (di 25-12-1403), gaande uit het huis en erf dat 

voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde Sophija. 

 

Dictus Henricus emptor promisit se daturum et soluturum dicte Sophije 

hereditarium censum sex librarum monete mediatim Domini et me[diatim] 

Johannis et pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum ex (dg: premiss) domo et area quam dictus Henricus erga dictam 

Sophijam coram scabinis infrascriptis emendo acquisierat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 016r 03 wo 06-12-1402. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar {niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum proxime futurorum. 

 

BP 1183 f 016r 04 wo 06-12-1402. 

Voornoemde Henricus Voornoemde Henricus Bijsscap zvw Henricus Bijsscap 

beloofde aan voornoemde Cristina, dvw Johannes Coninc en wv Gerardus zvw 

Willelmus Clinge van Lijt, een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis over een jaar (di 25-12-1403), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

81 

Dictus Henricus emptor promisit se daturum et soluturum dicte (dg: 

Cristine hereditari) Cristine filie quondam Johannis Coninc relicte 

quondam (dg: Ge) Gerardi filii quondam Willelmi Clinge de Lijt 

hereditarium censum quatuor librarum monete hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis et pro primo solutionis termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex domo et area predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 016r 05 wo 06-12-1402. 

Voornoemde Henricus Bijsscap zvw Henricus Bijsscap beloofde aan voornoemde 

Sophija dvw Willelmus Clijnge 26 Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

Willelmus of de waarde, met Pasen over een jaar (zo 30-03-1404) te betalen. 

 

Dictus Henricus emptor promisit super omnia dicte Sophije XXVI Hollant 

gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem a pascha proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 016r 06 wo 06-12-1402. 

Voornoemde Henricus Bijsscap zvw Henricus Bijsscap beloofde aan voornoemde 

Cristina, dvw Johannes Coninc en wv Gerardus zvw Willelmus Clinge van Lijt, 

26 Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde, met Pasen over een jaar 

(zo 30-03-1404) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicte Cristine XXVI Hollant gulden 

dicte monete vel valorem ad dictum terminum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 016r 07 wo 06-12-1402. 

En hij kan voornoemde cijnzen van 6 pond en 4 pond (betaaltermijnen: 

Kerstmis en Sint-Jan) terugkopen gedurende 6 jaar, deels of geheel, elk 

pond met 11 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, en 

eventuele achterstallige termijnen. Per keer moet van elke cijns minstens 1 

pond worden teruggekocht. Wordt er teruggekocht binnen het octaaf van Pasen 

dan hoeft hij van de cijns die teruggekocht is niets te betalen op de 

eerstkomende vervaldag (Sint-Jan, 24-06). Koopt hij na het octaaf van Pasen 

terug, dan moet hij dat doen met voornoemd geld en met de cijns van de 

eerstvolgende termijn (Sint-Jan, 24-06). Hetzelfde gelft als hij terugkoopt 

binnen 8 dagen na Sint-Remigius (01-10), resp. pas daarna (voor de termijn 

van Kerstmis; 25-12). Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van hr 

Cristianus Coninc, Walterus Coptiten, Theodericus Buc, Henricus van Zelant 

en Rodolphus van Breda en meer anderen. 

 

Et poterit redimere dictos census sex librarum et quatuor librarum ad 

spacium sex annorum proxime futurorum in parte vel in toto quamlibet 

libram (dg: dicte) hereditarii census cum XI Hollant gulden monete 

comitis quondam Willelmi vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint 

ita videlicet quod non minus redimet simul quam de quolibet censu unam 

libram et (dg: quando velit redimere quod tunc re) si redimerit infra 

octavas pasche quod tunc de illo censu (dg: non iem) quem tunc redimet 

non tenebitur solvere aliquid in proximo solutionis termino et si 

redimerit post octavas pasche quod tunc tenebitur redimere cum (dg: cen 

proxim) pecunia predicta et cum censu proveniendo in proximo solutionis 

termino de censu quem redimet et simili modo ?erit si redemerit aliquid 

de dicto censu in die Remigii vel infra octo dies ipsum diem Remig[ii] 

sine medio sequentes. Actum in camera anno CCCCmo secundo indictione Xma 

mensis decembris die VIta hora none pontificis !noni anno suo XIIII 

presentibus (dg: W) domino Cristiano Coninc Waltero Coptiten Theoderico 

Buc Henrico de Zelant et Rodolpho de Breda ac pluribus aliis. 

 

BP 1183 f 016r 08 wo 06-12-1402. 

Theodericus Buc droeg over aan zijn zoon Henricus en Nijcholaus zvw 

Johannes van Dommellen bakker ev Cecilia dv voornoemde Theodericus Buc zijn 
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vruchtgebruik in 4 morgen land, minus 30 roeden, in het gebied van 

Merewijc, over het hek, ter plaatse gnd die Meer, tussen wijlen Martinus 

Berwout enerzijds en Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus van den 

Hoevel anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Meer. 

 

Theodericus Buc usufructum sibi competentem in quatuor jugeribus terre 

minus XXX virgatis sitis in territorio de Merewijc ultra ameijdam ad 

locum dictum die Meer inter hereditatem quondam Martini Berwout ex uno et 

inter hereditatem Theoderici van den Hoevel filii quondam Lamberti van 

den Hoevel ex alio (dg: ut dicebat he) tendentibus cum uno fine ad locum 

dictum die Meer ut dicebat legitime supportavit (dg: michi ad opus 

Henrici) #Henrico suo filio et Nijcholao (dg: marito legitimo) filio 

quondam Johannis de Dommellen pistoris marito legitimo# et Cecilie sue 

uxori filie (dg: liberorum) dicti Theoderici Buc promittens super omnia 

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

Willelmus datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1183 f 016r 09 do 07-12-1402. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct prebuit et 

reportavit. Testes Egidius et Danijel datum in profesto conceptionis. 

{In margine sinistra een verticale haal, kennelijk om dit contract achter 

nr 10 te plaatsen}. 

 

BP 1183 f 016r 10 do 07-12-1402. 

Voornoemde Henricus zv Theodericus Buc en Nijcholaus zvw Johannes van 

Dommelen bakker ev Cecilia dv voornoemde Theodericus Buc verkochten 

voornoemde 4 morgen land minus 30 roeden aan Jacobus van Vladeracken zvw 

Gerardus van Vladeracken, vrij van cijns en dijken. 

 

Dicti Henricus filius Theoderici Buc et Nijcholaus filius quondam 

Johannis de Dommelen pistoris maritus et tutor legitimus Cecilie sue 

uxoris filie dicti Theoderici Buc dicta quatuor jugera terre minus XXX 

virgatis terre hereditarie vendiderunt Jacobo de Vladeracken filio 

quondam Gerardi de Vladeracken promittentes (dg: super omnia) indivisi 

super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

tamquam de hereditate ad omnibus censu et aggeribus libera. Testes 

Egidius et Danijel datum in profesto conceptionis. 

 

BP 1183 f 016r 11 do 07-12-1402. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van den Sporct beloofde voornoemde 

Nijcholaus schadeloos te houden. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van den Sporct promisit super 

habita et habenda dictum Nijcholaum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 016r 12 do 07-12-1402. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Theodericus Buc schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Henricus promisit super habita et habenda dictum Theodericum Buc 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.016v. 

 in profesto conceptionis: donderdag 07-12-1402. 

 sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1402. 
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BP 1183 f 016v 01 do 07-12-1402. 

Nijcholaus zvw Johannes van Dommellen bakker szv Theodericus Buc beloofde 

aan voornoemde Theodericus Buc (1) een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, (2) een lijfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

al zijn goederen. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis de Dommellen pistoris (dg: promisit) 

gener Theoderici Buc promisit super omnia (dg: Thi) se daturum et 

soluturum dicto Theoderico Buc vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Theoderici et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam et vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Oirscot anno quolibet ad vitam dicti Theoderici Buc 

purificationis et in Oerschot tradendam ex omnibus (dg: bonis) et 

singulis suis bonis quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum 

mortuus fuerit erit quitum. Testes Egidius et Danijel datum in profesto 

conceptionis. 

 

BP 1183 f 016v 02 do 07-12-1402. 

Voornoemde Theodericus Buc droeg over aan Nijcholaus zvw Johannes van 

Dommellen bakker zijn vruchtgebruik in 2 mud rogge b-erfpacht, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit de beternis van 

goederen gnd ter Braken, ter plaatse gnd ter Notelen, in Oirschot, te weten 

de beternis die de cijnzen te boven gaat die uit die goederen en toebehoren 

gaan, welke 2 mud Hubertus Vijnne gekocht had van Thomas zvw Gerardus van 

den Brugghen van Bucstel. 

 

Dictus Theodericus usufructum sibi competentem in (dg: hereditaria pac) 

duobus modiis siliginis hereditarie paccionis mensure de Oerschot 

solvenda hereditarie purificationis et in Oerschot tradenda de 

melioratione que vulgariter beteringhe dicitur bonorum dictorum ter 

Braken sitorum ad locum dictum ter Notelen in parochia de Oerschot 

videlicet de illa melioratione que excedit (dg: an) census annuos de 

dictis bonis annuatim de jure solvendos atque de attinentiis eiusdem 

meliorationis dictorum bonorum singulis et universis quos duos modios 

siliginis hereditarie paccionis (dg: dictus Theodericus) Hubertus Vijnne 

erga Thomam filium quondam Gerardi van den Brugghen de Bucstel emendo 

acquisierat prout in litteris legitime supportavit Nijcholao filio 

quondam Johannis de Dommellen pistoris promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 016v 03 do 07-12-1402. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Thomas zvw Gerardus etc” en 

“Willelmus Vos etc” en voornoemde Nijcholaus beloofde, zo nodig, de brieven 

ter hand te stekken aan Henricus Buc zv Theodericus Buc. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Thomas filius 

quondam Gerardi etc et (dg: W) altera Willelmus Vos etc et dictus 

Nijcholaus promisit super omnia tradere Henrico Buc filio Theoderici Buc 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 016v 04 do 07-12-1402. 

Henricus zv Theodericus zvw Theodericus Buxken deed tbv Nijcholaus zvw 

Johannes van Dommellen bakker afstand van een kamp, achter erfgoed gnd Hoge 

Donc, op het eind, richting de plaats gnd Otheren, tussen voornoemd erfgoed 

gnd die Hoghe Donc enerzijds en Henricus Steenwech en wijlen Reijnerus 

metten Crommen Halse anderzijds, welk kamp eerstgenoemde Theodericus 

verworven had van Beatrix wv Theodericus apothecarius, Zegherus Hughen 

soen, Nijcholaus van Colonia, Reijnerus zvw Henricus neef vw Willelmus, 

Ghibo Herinc, Nijcholaus die Wise, Jacobus Voet alias gnd Boc en Petrus zvw 

Walterus Gheenkens soen, en van het recht dat hem daarin behoort of zal 
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behoren na overlijden van zijn voornoemde vader Theodericus. Zou er uit 

voornoemd kamp jaarlijks meer betaald moeten worden dan een b-erfcijns van 

12 pond geld, dan zal hij dat afhandelen. 

 

Henricus filius (dg: Theodericus) #Theoderici# filii quondam Theoderici 

Buxken (dg: usufructum sibi competentem) super (verbeterd uit: in) quodam 

campo sito retro hereditatem dictam Hoge Donc in fine versus locum dictum 

Otheren inter predictam hereditatem die Hoghe Donc vocatam ex uno et 

inter hereditatem Henrici Steenwech et quondam Reijneri metten Crommen 

Halse ex alio quem campum primodictus Theodericus erga Beatricem relictam 

quondam Theoderici apothecarii Zegherum Hughen soen Nijcholaum de Colonia 

Reijnerum filium quondam Henrici cognati quondam Willelmi Ghibonem Herinc 

Nijcholaum die Wise Jacobum Voet alias dictum Boc et Petrum filium 

quondam Walteri Gheenkens soen acquisierat prout in litteris (dg: he) et 

super jure sibi competente in eodem et post mortem dicti Theoderici sui 

patris competituro ad opus Nijcholai filii quondam Johannis (dg: Gh) de 

Dommellen pistoris hereditarie renuntiavit promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

insuper ut supra si plus esset solvendum annuatim de dicto campo quam 

hereditarius census XII librarum monete quod hoc deponet. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 016v 05 do 07-12-1402. 

Bertholdus Bac zv Johannes Bac machtigde zijn zoon Gerardus van Aa te manen 

(1) een b-erfcijns van 13 pond, 1 oude groot geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, toegekend aan Johannes Dicbier de 

oudere, poorter in Den Bosch, op alle erfelijke goederen van Johannes van 

Nulant zvw Johannes van Nulant, gelegen in Geffen, Nuland en Wilshusen, (2) 

een b-erfcijns van 12 pond, voornoemd geld, die voornoemde Johannes Dicbier 

eerder uit voornoemde goederen had, van welke cijnzen (a) 16 pond met Sint-

Martinus en (b) 8 pond met Lichtmis wordt betaald, welke cijnzen voornoemde 

Bertholdus verworven had van Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus, (3) een 

b-erfcijns van 25 oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Franrijk of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (3a) goederen gnd {f.017r} die Ghelendonc, gelegen tussen de 

stad Den Bosch en de villa van Vught, (3b) de windmolen op voornoemde 

goederen, (3c) de windmolen met ondergrond en toebehoren, aan het eind van 

de Vughterdijk, welke cijns voornoemde Bertholdus verworven had van 

voornoemde Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus. Met achterstallige 

termijnen van de cijnzen. 

 

Bertholdus Bac filius Johannis Bac (dg: here) dedit et contulit Gerardo 

de Aa suo filio potestatem monendi hereditarium censum !XIII librarum 

(dg: monete) grosso (dg: Turonensi denario) monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in hiis computato et semper computando assignatum 

Johanni Dicbier seniori burgensi in Busco ad omnia bona hereditaria 

Johannis de Nulant filii quondam Johannis de Nulant sita in Gheffen in 

Nulant et in Wilshusen atque hereditarium censum !XII librarum dicte 

monete quem idem Johannes Dicbier #prius# hereditario jure in eisdem 

bonis habuit et de quibus censibus !XVI libre annui et perpetui census 

#dicte monete# in festo beati Martini confessoris hyemalis et !octo libre 

eiusdem monete census huiusmodi in festo (dg: beati Martini) 

purificationis de dictis bonis annuatim sunt  solvendi et quos census 

dictus Bertholdus erga Gerardum de Aa et Gerardum eius filium acquisierat 

prout in litteris atque hereditarium censum XXV antiquorum aureorum 

denariorum communiter aude scilde vocatorum monete cesaris vel monete 

regis Francie seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie purificationis de et ex bonis dictis {volgt BP 1183 f 017r 

01} 
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BP 1183 f 016v 06 vr 15-12-1402. 

Voornoemde Nijcholaus verhuurde voornoemd kamp aan voornoemde Theodericus 

tot 2 jaar na zijn overlijden vrij te bezitten. 

 

Dictus Nijcholaus (dg: loca) dictum campum locavit dicto Theoderico ab 

eodem post duos annos immediate sequentes ad vitam dicti Theoderici (dg: 

po) et non ultra (dg: possidendum) libere possidendum promittens super 

omnia ratam servare et obligationem deponere. Testes Henricus et Danijel 

datum sexta post Lucie. 

 

1183 f.017r. 

 in profesto conceptionis: donderdag 07-12-1402. 

 

BP 1183 f 017r 01 do 07-12-1402. 

die Ghelendonc sitis inter opidum de Busco et inter villam de Vucht atque 

ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis atque de et ex 

molendino venti supra predicta bona consistente atque de et ex molendino 

venti cum suis fundo et attinentiis sito ad finem aggeris Vuchtensis quem 

censum dictus Bertholdus erga dictos Gerardum de #Aa# et Gerardum eius 

filium acquisierat prout in litteris dicebat contineri #atque 

arr[estadia] dictorum censuum# (dg: ..) et cum premissis omnia etc usque 

ad revocationem. Testes (dg: da) Egidius et Danijel datum in profesto 

conceptionis. 

 

BP 1183 f 017r 02 do 07-12-1402. 

Voornoemde Gerardus van Aa zv Bertoldus Bac zv Johannes Bac verzocht om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van zijn vader 

Bertholdus te mogen gaan en voornoemde Bertholdus verleende die 

toestemming. 

 

Dictus Gerardus de Aa filius dicti Bertoldi petiit licentiam exeundi et 

essendi extra domum convictum et expensos Bertholdi sui patris et dictus 

Bertholdus dedit sibi licentiam ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 017r 03 do 07-12-1402. 

Johannes gnd Gode Knape van Best verkocht aan Jacobus van Gonterslaer zvw 

Arnoldus van Gonterslaer een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot, ter plaatse gnd Best, te leveren, voor het eerst 

over een jaar (za 02-02-1404), gaande uit een stuk beemd, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen erfgoed van wijlen Henricus Maechelmans, nu 

behorend aan Johannes smid van Best, enerzijds en erfgoed van Mathijas gnd 

van Jans bv voornoemde Johannes smid en erfgoed van voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met 2 oude groten aan het klooster van Tongerlo. 

 

Johannes dictus Gode Knape de Best hereditarie vendidit Jacobo de 

Gonterslaer filio quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# de Gonterslaer 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo solutionis termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Best tradendam ex (dg: ex) quadam pecia prati sita in dicta 

parochia ad dictum locum Best vocatum inter hereditatem quondam Henrici 

Maechelmans nunc ad Johannem fabrum de Best spectantem ex uno et inter 

hereditatem Mathije dicti van Jans fratris jamdicti Johannis fabri (dg: 

ex) et hereditatem dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et #aliam# obligationem deponere exceptis 

duobus antiquis grossis monasterio de Tongerlo exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Danijel et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 017r 04 do 07-12-1402. 

Willelmus zv Godefridus van Peelt van Berze droeg over aan Ludovicus gnd 

Lode Groet Loden soen een stuk land, gnd een bucht, in de dingbank van 
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Oostelbeers en Middelbeers, naast het hek gnd dat tiendeveken, tussen 

voornoemde Ludovicus gnd Lode Groet Lode soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan Everardus gnd des Langen, aan 

voornoemde Willelmus verkocht door Petrus die Mesmaker van Berze zvw 

Theodericus die tijmmerman. 

 

Willelmus filius Godefridi de Peelt de Berze peciam terre dictam een 

bucht sitam in jurisdictione dicta dincbanc de Oestelberze et de 

Middelberze juxta repagulum dictum dat tiendeveken inter hereditatem 

Ludovici dicti Lode Groet Lode soen ex uno et communitatem ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Everardi dicti des Langen venditam 

dicto Willelmo a Petro die Mesmaker de Berze filio quondam Theoderici die 

tijmmerman prout in litteris legitime et hereditarie supportavit Ludovico 

dicto Lode Groet Loden soen predicto (dg: promittens) cum litteris et 

jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Coptiten et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 017r 05 do 07-12-1402. 

Willelmus zvw Lambertus van Huesden verkocht aan Matheus zvw Arnoldus van 

den Bloc (1) een huis, erf, tuin en aangelegen beemd, in Blaerthem Sint-

Lambertus, tussen Gerardus zvw Willelmus van Heirle enerzijds en Willelmus 

zvw Nijcholaus Aleijten soen anderzijds, (2) een akker, in Blaerthem Sint-

Lambertus, tussen kvw Robbinus gnd Bijnken enerzijds en kvw Rodolphus gnd 

Roef Bernkens soen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Gerardus zvw Willelmus van Heirle, welk huis, erf, tuin, beemd en akker 

eerstgenoemde Willelmus in pacht verkregen had van Arnoldus zvw Arnoldus 

gnd Scandebroec, belast met de grondcijns en erfpacht tot een totaal van 27 

lopen maat van Eindhoven en 21 lopen maar van Oerle aan verschillende 

mensen. Matheus beloofde, op verband van 1 mud rogge, maat van Oerle, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een akker gnd die Afterste Vriesdonc, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, tussen Elizabeth gnd Woijten wv Wauterus van 

Rundonc en haar kinderen enerzijds en Walterus gnd Cloen anderzijds, dat 

hij bovengenoemde cijnzen en pachten zal betalen en leveren, dat noch 

verkoper noch zijn goederen daarvan schade ondervinden. 

 

Duplicetur. Solvit Wil. 

Willelmus filius quondam Lamberti de Huesden domum aream et ortum et 

pratum sibi adiacens sitos in parochia (dg: de) sancti Lamberti de 

Blaerthem inter hereditatem Gerardi filii quondam Willelmi de Heirle ex 

uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam Nijcholai Aleijten soen 

ex alio atque agrum terre situm in dicta parochia inter hereditatem 

liberorum quondam (dg: Bijndekun) #Robbin[i]# dicti Bijnken ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi dicti Roef Bernkens soen ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem #dicti# Gerardi (dg: de) filii 

quondam Willelmi de Heirle (dg: q) quos domum aream et ortum et pratum 

atque agrum predictos primodictus Willelmus erga Arnoldum (dg: dcu) 

filium quondam Arnoldi dicti Scandebroec ad pactum acquisierat ut dicebat 

(dg: dedit ad hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# Matheo filio 

quondam Arnoldi van den #Bloc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: hereditaria paccione) censu domini 

fundi {in margine sinistra: censu domino fundi exinde solvendo dando etc} 

(dg: et he) paccionibus hereditariis ad summam XXVII lopinorum mensure de 

Eijndoven et XXI (dg: -V) lopinorum mensure de Oirle diversis hominibus 

in diversis locis exinde solvendis# (dg: Bloc ab eodem hereditarie 

possidendos pro XXI XXVII lopinis siliginis mensure de Eijndoven et pro 

XXI lopinis siliginis mensure de Oirle exinde solvendis dandis et 

solvendis dan W primodicto Willelmo ab alio hereditarie purificationis et 

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

parochia sancti Lamberti tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere). Quo facto 

repromisit (dg: alter et ad maiorem securitatem sol dictus) Matheus #sub 
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obligatione# (dg: quendam agrum) unius modii siliginis mensure de Oirle 

(dg: solvendi) #dandi et recipiendi# hereditarie purificationis ex quodam 

agro dicto die Afterste V[ri]esdonc #dicti emptoris# sito in predicta 

parochia sancti Lamberti de Blaerthem inter hereditatem (dg: li) 

Elizabeth dicte Woijten relicte quondam Wauteri de Rundonc et suorum 

liberorum ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Cloen ex alio ut 

dicebat #quod ipse (dg: quod dic) taliter dabit et solvet ex premissis 

(dg: quod dicto) census et pacciones suprascriptos quod nec dicto 

venditori nec ad et supra eius bona dampna exinde eveniant# (dg: pro 

solutione di antedicte paccionis ad pignus imposuit promittens super 

habita et habenda warandiam et sufficientem facere). Testes (dg: dat) 

Egidius et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 017r 06 do 07-12-1402. 

Matheus zvw Arnoldus van den Blocke ev Heijlwigis dvw Robbinus van 

Blaerthem gaf uit aan Johannes zvw voornoemde Robbinus (1) een stuk beemd 

van wijlen voornoemde Robbinus, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen de 

plaatse gnd die Voert enerzijds en Elizabeth dvw voornoemde Robbinus 

anderzijds, (2) een tuin, gnd die Bijesthof, van wijlen voornoemde 

Robbinus, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen een gemene weg enerzijds en 

kvw Elizabeth van den Voert anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht {f.017v} van 1 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op 

voornoemd stuk beemd te leveren. 

 

Matheus filius quondam Arnoldi van den Blocke maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Robbini de Blaerth[em] peciam prati 

dicti quondam Robbini sitam in parochia de Blaerthem sancti Lamberti 

inter locum dictum die Voert ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie 

dicti quondam Robbini ex alio atque quendam ortum dictum die Bijesthof 

dicti quondam Robbini situm in dicta parochia inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Elizabeth van den Voert ex 

alio dedit ad hereditarium pactum Johanni filio dicti quondam Robbini ab 

eodem hereditarie jure possidendos pro hereditaria paccione 

 

1183 f.017v. 

 in profesto conceptionis: donderdag 07-12-1402. 

 

BP 1183 f 017v 01 do 07-12-1402. 

unius modii siliginis mensure de Oirle danda sibi ab alio purificationis 

et supra peciam prati predictam tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Egidius et Danijel datum in profesto (dg: circon) 

conceptionis. 

 

BP 1183 f 017v 02 do 07-12-1402. 

Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan 

wijlen voornoemde Gerardus verkocht door Bruijstinus zvw Johannes van den 

Heze, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi de Vladeracken hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini venditam dicto quondam Gerardo a Bruijstino filio quondam Johannis 

van den Heze prout in litteris quam paccionem nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 017v 03 do 07-12-1402. 

Rijcardus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen, Johannes zv Willelmus van den 

Dijc en Petrus zv Johannes van den Doeren van Scijnle beloofden aan Ghibo 

van den Broec, tbv Nijcholaus van den Broec, 24 nieuwe Gelderse gulden of 



Bosch’ Protocol jaar 1402 07. 

 

88 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

(dg: Ja) Rijcardus filius quondam Willelmi Veren Hadewigen soen Johannes 

filius (dg: quondam) Willelmi van den Dijc Petrus filius Johannis van den 

Doeren de Scijnle promiserunt indivisi super omnia Ghiboni (dg: filio) 

van den Broec (dg: filii) ad opus Nijcholai van den Broec XXIIII nuwe 

Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 017v 04 do 07-12-1402. 

Arnoldus Sicheman droeg over aan zijn zoon Willelmus een kamp met gebouwen, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Lake, tussen Arnoldus Hoernken 

enerzijds en Johannes van Gunterslaer en een beemd gnd dat Cleijn Beemdeken 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd dat Heijbroec en met 

het andere eind aan een gemene weg gnd die Lake Straet, welk kamp 

voornoemde Arnoldus Sicheman in pacht verkregen had van Arnoldus van den 

Loo zvw Henricus Metten soen, voor de grondcijns en een b-erfpacht van 2 

mud rogge en 2 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, aan voornoemde Arnoldus 

van den Loo op het kamp te leveren. Belast met voornoemde pacht en met een 

weg, in de brief vermeld. Voornoemde Willelmus beloofde zijn voornoemde 

vader schadeloos te houden van de belofte het kamp te omheinen, zó dat 

Theodericus die Jonghe daarvan geen schade heeft. Een brief voor Willelmus. 

 

Fiet tantum una littera pro Wil. 

Arnoldus Sicheman quendam campum situm in parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum die Lake inter hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Gunterslaer et quoddam pratum dictam! dat Cleijn 

Beemdeken ex alio tendentem cum uno fine ad locum dictum dat Heijbroec et 

cum reliquo fine ad communem plateam dictam die Lake Straet cum suis 

edificiis supra predictum campum consistentibus quem campum cum suis 

edificiis dictus Arnoldus Sicheman erga Arnoldum van den Loo filium 

quondam Henrici Metten soen ad pactum acquisierat scilicet pro censu 

domini fundi exinde solvendo atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis et duorum modiorum ordei mensure de Rode sancte Ode 

dicto Arnoldo van den (dg: ex) Loo exinde solvenda et supra predictum 

campum tradenda prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo suo 

filio cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione predicta et via in 

dictis litteris contenta. Quo facto promisit dictus Willelmus super omnia 

quod ipse dictum suum patrem indempnem servabit a promissione facta a 

primodicto Arnoldo (dg: de) mediante qua promissione idem Arnoldus 

promiserat super omnia dictum campum (dg: circum) circonvallare perpetue 

quod (dg: dicto) Theoderico die Jonghe super predictum campum dampna non 

eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 017v 05 do 07-12-1402. 

De broers Godefridus en Gerardus, kvw Gerardus Heerken de oudere zvw 

Godefridus Heerken, gaven uit aan Rodolphus Doncker (1) een huis en tuin, 

in Hees, tussen Henricus Boc enerzijds en Egidius Piper anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd Maes Faijen Cloet, in Hees, tussen Ghisella van Uden 

enerzijds en Johannes van Beest anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes van Beest enerzijds en Arnoldus Boest 

anderzijds, (4) een stuk land, aldaar, tussen Theodericus van den Runnen 

enerzijds en Henricus Coelen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

28 penningen b-erfcijns aan de naburen van Hees, een b-erfcijns van 20 

Hollandse plakmeeuwen aan Henricus Rovers soen, een b-erfpacht van 1 zester 

rogge, Bossche maat, aan de H.Geest in Hees, en thans voor een n-erfpacht 

van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus et Gerardus fratres liberi quondam Gerardi Heerken senioris 

filii quondam Godefridi Heerken domum et ortum sitos in parochia de Hees 
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inter hereditatem Henrici Boc ex uno et inter hereditatem Egidii Piper ex 

alio atque peciam terre dictam Maes Faijen Cloet sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Ghiselle de Uden ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Beest ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Johannis de Beest ex uno et inter hereditatem Arnoldi Boest ex alio atque 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Theoderici van den Runnen ex 

uno et inter hereditatem Henrici Coelen soen ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditarium pactum Rodolpho Doncker ab eodem hereditarie possidendam 

pro XXVIII denariis hereditarii census vicinis de Hees et pro 

#hereditario censu# XX Hollans plackmeeuwen Henrico Rovers soen et pro 

hereditaria paccione unius sextarii siliginis mensure de Busco mense 

sancti spiritus in Hees exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda eis ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

promisit insuper super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 017v 06 do 07-12-1402. 

Arnoldus Rover Snobbe en zijn vrouw Aleijdis wv Petrus zvw Ghevardus van 

Essche verkochten aan Udo zv Godefridus van Ghempe 18 lopen rogge 

b-erfpacht, maat van Oerle, die Willelmus van Berkel zvw Willelmus van den 

Donc met Lichtmis leverde aan Elijas Lauwerens soen, gaande uit de beternis 

van de navolgende erfgoederen, in Oerle, (1) een stuk land, gnd die Hostat, 

naast Elizabeth Arts enerzijds en Johannes voller, eertijds Henricus van 

den Braken, anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Weddendael, naast Petrus 

zvw Petrus Smeeds enerzijds en Henricus zvw voornoemde Petrus Smeeds 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd Vijflopensaet Lants, naast voornoemde 

Henricus enerzijds en Conegundis {f.018r} Rutgers en haar kinderen 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het huis van Postel, (4) 

een stuk land, aldaar, naast kvw Arnoldus Snijders enerzijds en Willelmus 

Beckers anderijds, te weten de beternis waarmee voornoemde erfgoederen meer 

waard zijn dan (a) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, aan het 

huis van Postel, (b) 40 penning, die wijlen voornoemde Elijas hieruit 

beurde en die nu betaald worden aan voornoemde Willelmus Becker, (c) de 

grondcijns, welke 18 lopen erfpacht wijlen voornoemde Petrus zvw Ghevardus 

van Essche verworven had van Johannes zv Walterus die Decker van Berze. 

 

Arnoldus Rover Snobbe maritus legitimus Aleijdis sue uxoris relicte 

quondam Petri filii quondam Ghevardi de Essche #et ipsa cum eodem tamquam 

cum tutore# XVIII lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Oerle quam paccionem Willelmus de Berkel filius quondam Willelmi van den 

Donc solvere consuevit Elije Lauwerens soen hereditarie purificationis ex 

melioratione hereditatum subscriptarum in parochia de Oerle sitarum 

videlicet pecie terre dicte die Hostat cum suis attinentiis #site# juxta 

hereditatem Elizabeth Arts ex uno et inter hereditatem Johannis fullonis 

que fuerat Henrici van den Braken ex alio atque pecie terre dicte dat 

Weddendael cum suis attinentiis site juxta hereditatem Petri filii 

quondam Petri Smeeds ex uno et inter hereditatem Henrici filii dicti 

quondam Petri Smeeds ex alio item pecie terre dicte Vijflopensaet Lants 

site juxta hereditatem dicti Henrici ex uno et inter hereditatem 

Conegundis 

 

1183 f.018r. 

 in profesto conceptionis: donderdag 07-12-1402. 

 

BP 1183 f 018r 01 do 07-12-1402. 

Rutgers et eius liberorum ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem 

domus de Postula atque unius pecie terre site ibidem juxta hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi Snijders ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Beckers ex alio videlicet ex illa melioratione qua predicte hereditates 
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meliores sunt quam hereditaria paccio unius modii siliginis dicte mensure 

domui de Postu[la] ex premissis annuatim solvenda et quam XL denarii quos 

dictus quondam Elijas annuatim exinde solvendos habuit et nunc d[icto] 

Willelmo Becker annuatim exinde sunt solvendi et quam census dominorum 

fundi annuatim exinde solvendus et quos XVII[I] lopinos siliginis 

hereditarie paccionis (dg: dictus) predictus quondam Petrus filius 

quondam Ghevardi de Essche erga Johannem filium Wa[lteri] die Decker de 

Berze acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt (dg: 

Udemanno) Udoni filio Godefridi de Ghempe supportaverunt cum omnibus 

litteris et jure promittentes (dg: cum) indivisi super omnia (dg: 

warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere) ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam 

Petri et suorum heredum et successorum deponere. Testes Egidius et 

Danijel datum in profesto conceptionis. 

 

BP 1183 f 018r 02 do 07-12-1402. 

Henricus zvw Walterus Backe van Broechoven ev Margareta dv Willelmus Backe 

zvw Mathijas van den Molengrave verkocht aan Volcwigis dvw Elijas van Rode 

wv Godefridus Ommaet een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis met ondergrond, 

tuin en aangelegen stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Willelmus zvw Albertus van Bucstel enerzijds en wijlen 

Ludekinus Haghen anderzijds, (2) een stukje erfgoed, uit een stuk land gnd 

Aude Hoeve, welk stuk land gnd die Aude Hoeve aldaar gelegen is, tussen 

erfgoed gnd Brocken Hoeve enerzijds en Walterus van den Berghe anderzijds, 

(3) ½ bunder beemd, aldaar, ter plaatse gnd in den Reijt, tussen Florencius 

gnd Floer Ydelmont enerzijds en Noijdekinus Loijarts anderzijds, (4) 1 

dagmaat beemd, aldaar, tussen Thomas die Zegher enerzijds en Rutgherus 

Gherijts soen anderzijds, (5) een stuk eusel, gnd dat Bunt, aldaar, tussen 

Johannes Zelen soen enerzijds en Walterus van den Berghe en zijn erfgenamen 

anderzijds, welke pacht voornoemde Willelmus Backe had geschonken aan 

eerstgenoemde Henricus en zijn voornoemde vrouw Margareta. 

 

Henricus filius quondam Walteri Backe de Broechoven maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie Willelmi Backe filii quondam Mathije 

van den Molengrave hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam de et ex domo cum suo fundo et orto ac pecia terre sibi 

adiacente sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoirt inter hereditatem Willelmi filii quondam Alberti de Bucstel ex 

uno et inter hereditatem quondam Ludekini Haghen ex alio atque ex 

particula hereditatis de quadam pecia terre dicta die Aude !Hovve que 

pecia terre die Aude Hoeve vocata sita est ibidem inter hereditatem 

dictam Brocken Hoeve ex uno et inter hereditatem Walteri van den Berghe 

ex alio atque ex dimidio bonario prati sito ibidem in loco dicto in den 

Reijt inter hereditatem Florencii dicti Floer Ydelmont ex u[no] et inter 

hereditatem Noijdekini Loijarts ex alio atque ex una diurnata prati sita 

ibidem inter hereditatem Thome die Zegher ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri Gherijts soen ex alio atque ex pecia hereditatis eeusel vocate 

dicta communiter dat Bunt sita ibidem inter hereditatem Johannis Zelen 

soen ex uno et inter hereditatem Walteri van den Berghe et suorum heredum 

ex alio quam paccionem dictus (dg: W) Willelmus Backe supportaverat 

primodicto Henrico cum dicta Margareta sua uxore nomine dotis prout in 

litteris hereditarie vendidit Volcwigi filie quondam Elije de Rode 

relicte quondam Godefridi Ommaet cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem in dicta paccione 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes Henricus et Willelmus 

datum supra. 
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BP 1183 f 018r 03 do 07-12-1402. 

Johannes van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vladeracken prebuit et reportavit. (dg: d) Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 018r 04 do 07-12-1402. 

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

Bucstel: een huis etc”, “Willelmus zvw Albertus van Bucstel: een jaarlijkse 

en etc” en “Willelmus gnd Backe etc” en voornoemde Volcwigis beloofde, zo 

nodig, de brievven ter hand te stellen aan Henricus zvw Walterus Backe van 

Broechoeven. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una incipit Willelmus filius quondam 

Alberti de Bucstel domum etc altera Willelmus filius quondam Alberti de 

Bucstel annuam et etc tercia Willelmus dictus Backe etc et dicta 

Volcwigis promisit #cum tutore# super omnia tradere Henrico filio quondam 

Walteri Backe de Broechoeven ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 018r 05 do 07-12-1402. 

Johannes zvw Johannes zvw Petrus Roelkens soen van Helmont droeg over aan 

Elizabeth dvw Willelmus Nuwewert van Scijnle 1 zesterzaad land, in 

Schijndel, naast de weg aldaar, tussen Henricus Custer enerzijds en 

Rutgherus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen anderzijds, met geheel de 

sloot richting voornoemde Henricus Custer en de halve sloot richting 

voornoemde Rutgherus, welk zesterzaad aan eerstgenoemde Johannes was 

verkocht door Henricus Bolle zvw Arnoldus Bolle van Wetten. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Petri Roelkens soen de 

Helmont unam sextariatam terre sitam in parochia [de] Scijnle juxta 

plateam ibidem inter hereditatem Henrici Custer ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri filii quondam Willelmi Veren Hadewigen soen ex alio 

cum integro fossato sito versus (dg: dc) hereditatem dicti Henrici Custer 

et cum medietate fossati siti versus dictam hereditatem dicti Rutgheri 

venditam primodicto Johanni ab Henrico Bolle filio quondam Arnoldi Bolle 

de Wetten prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth filie 

quondam Willelmi Nuwewert de Scijnle cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 018r 06 do 07-12-1402. 

Johannes zvw Johannes Coelen soen van den Poeldonc verkocht aan Roelkinus 

nzvw Rodolphus van der Sporct de helft in ¾ deel van een eusel met houtwas, 

in Berlicum, in een kamp gnd die Poeldoncse Hoeve, tussen Theodericus van 

den Steen enerzijds en voornoemde Roelkinus nz anderzijds, van welk stuk 

land ¼ deel behoort aan Henricus Steijmpel, deze helft belast met een cijns 

aan de heer van Helmond en een b-erfcijns van 5 schelling 3 penning geld 

aan Gerardus zvw Ghibo Wale. 

 

Johannnes (dg: Co) filius quondam Johannis Coelen soen van den Poeldonc 

medietatem a! se spectantem in tribus quartis partibus pecie pascue dicte 

eeusel cum eius lignicrescentia site in parochia de Berlikem in quodam 

campo dicto die Poeldoncsche Hoeve inter hereditatem Theoderici van den 

Steen ex uno et inter hereditatem Roelkini filii naturalis quondam 

Rodolphi van der Sporct ex alio et de qua pecia pascue una quarta pars ad 

Henricum Steijmpel pertinet #ut dicebat# hereditarie vendidit Roelkin[o] 

filio naturali etc promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini (dg: ducis) #de Helmont# et hereditario 

censu quinque #solidorum# et trium denariorum monete Gerardo filio 

quondam Ghibonis Wale ex dicta medietate dicta[rum] trium quartarum 
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partium solvendis. Testes datum supra. 

 

1183 f.018v. 

 in profesto conceptionis: donderdag 07-12-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis decembris die VII: 

  donderdag 07-12-1402. 

 sabbato post cantate: zaterdag 19-05-1403. 

 in festo conceptionis: vrijdag 08-12-1402. 

 

BP 1183 f 018v 01 do 07-12-1402. 

Johannes Matheeus soen witlederbereider maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 1½ oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht door Johannes Luwe zv Willelmus. 

 

Johannes Matheeus soen parator corei albi hereditarium censum unius et 

dimidii aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ventitum sibi a Johanne Luwe filii Willelmi prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Henricus et Willelmus datum in profesto 

conceptionis. 

 

BP 1183 f 018v 02 do 07-12-1402. 

Jacobus die Laet zvw Henricus Gherits soen verkocht aan Henricus Vilt zvw 

Henricus Vilt een beemd, gnd Yvelmoer, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Yvenlaer, tussen Henricus Barniers soen enerzijds en Johannes 

Ghiben soen anderzijds, belast met 1 oude groot aan de hertog. 

 

Jacobus die Laet filius quondam Henrici Gherits soen quoddam pratum 

#dictum Y[v]elmoer# situm infra (dg: par) libertatem opidi de Busco ad 

locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Henrici Barniers soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Vilt filio 

quondam Henrici Vilt promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo domino (dg: fundi) #duci# exinde 

annuatim solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 018v 03 do 07-12-1402. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1402), met 62½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde. Heeft hij niet 

teruggekocht dan zal hij aan voornoemde Jacobus betalen, boven voornoemd 

geld, 16 Hollandse gulden, zoals in het formulier. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Hees, Arnoldus 

Grotart en Marselius van den Broecke. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

LXII #et dimidio# novis Gelre gulden vel valorem (dg: actum in camera 

anno CCCCmo secundo) et si non redemerit quod tunc ultra pecuniam 

predictam solvet dicto Jacobo XVI Hollant gulden ut in forma. Actum in 

camera anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis decembris die VII hora 

vesperarum presentibus dictis scabinis magistro Johanne de Hees Arnoldo 

G[ro]tart et Marselio van den Broecke. 

 

BP 1183 f 018v 04 do 07-12-1402. 

De broers Henricus, Godefridus en Bartholomeus, kvw Bartholomeus zvw 

Henricus Wickenvoert, verkochten aan hun zuster Mechtildis dvw voornoemde 

Bartholomeus ¾ deel in een huis en erf, in Den Bosch, op de dijk van de 

Vughterstraat, naast erfgoed van Egidius gnd Swart Gielijs bakker richting 

Den Bosch, welk huis en erf wijlen voornoemde Bartholomeus gekocht had van 

Elizabeth dvw Gerardus Scubbe. 
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Henricus Godefridus et Bartholomeus fratres liberi quondam Bartholomei 

filii quondam Henrici Wickenvoert #tres quartas partes ad ipsos 

spectantes in# domo (dg: -um) et aream! sitam! in Busco super aggerem 

vici Vuchtensis contigue juxta hereditatem Egidii dicti Swart Gielijs 

pistoris in latere versus opidum de Busco quam domum et aream dictus 

quondam Bartholomeus erga Elizabeth filiam quondam Gerardi Scubbe 

acquisierat emendo prout in litteris hereditarie vendiderunt Mechtildi 

eorum sorori filie dicti quondam Bartholomei supportaverunt cum litteris 

et aliis et jure occasione promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 018v 05 za 19-05-1403. 

Voornoemde Mechtildis dvw Bartholomeus zvw Henricus Wickenvoert droeg 

voornoemd huis over aan Matheus van Maren zvw Johannes gnd Maren. 

 

++. {Later ertussen geschreven}. 

Dicta Mechtildis #cum tutore# dictam domum et aream hereditarie 

supportavit Matheo de Maren filio quondam Johannis dicti Maren cum 

omnibus litteris quas habuit mentionem de premissis facientibus et jure 

promittens super omnia cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Scilder et Broeder datum sabbato post cantate. 

 

BP 1183 f 018v 06 do 07-12-1402. 

Gerardus zvw Ludovicus van den Elsbroec droeg over aan Henricus Bijsscap 

zvw Henricus Bijsscap 40 schelling b-erfcijns, die Gertrudis dvw Walterus 

Coelborner met Sint-Martinus beurde, gaande uit (1) bunders die waren van 

wijlen voornoemde Gertrudis, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd des 

Heren Buenre van Bucstel, tussen de bunders van Lucas van Bubnagel 

enerzijds en Johannes van den Waghesceijden anderzijds, (2) 1 zesterzaad 

roggeland, in de dingbank van Liemde, bij de Linde, welke cijns voornoemde 

Gerardus verworven had van Willelmus van den Hondenscoet nzvw Willelmus van 

den Hondenscoet. 

 

(dg: Hermannus filius) Gerardus filius quondam Ludovici van den Elsbroec 

XL solidos hereditarii census quem censum Gertrudis filia quondam Walteri 

Coelborner solvendum habuit hereditarie Martini hyemalis ex bonariis que 

fuerant dicti quondam Gertrudis sitis in jurisdictione de Lijemde in loco 

dicto des Heren Buenre van Bucstel inter (dg: hereditatem) bonaria Luce 

de Bubnagel ex uno et inter hereditatem Johannis van den Waghesceijden ex 

alio atque ex una sextariata terre siliginee sita in jurisdictione de 

Lijemde predicta apud tiliam quem censum dictus Gerardus erga Willelmum 

van den Hondenscoet filium naturalem quondam Willelmi van den Hondenscoet 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Bijsscap 

filio quondam Henrici Bijsscap cum litteris et aliis et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 018v 07 vr 08-12-1402. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Muijdeken verkocht aan Hubertus van 

Ghemert 1 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Padelaer, tussen 

Johannes van Hees van Geffen enerzijds en Theodericus Copkens soen 

anderzijds, met een eind reikend aan de steeg gnd die Groet Stege en met 

het andere eind aan erfgoed gnd Reijners Kijnder Hoeve, belast met 

zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Gerardus (dg: Willelmus) #de Kessel# filius quondam Henrici Muijdeken 

unum hont terre situm in parochia de Lijttoijen ad locum dictum die 

Padelaer inter hereditatem Johannis de Hees de Geffen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Copkens soen ex alio tendens cum uno fine ad 

stegam dictam die Groet Stege et cum reliquo fine ad hereditatem dictam 

Reijners Kijnder Hoeve in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat 
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hereditarie vendidit Huberto de Ghemert promittens super omnia warandiam 

et questionem proximitatis et aliam obligationem deponere exceptis 

zegediken fossatis et aqueductibus ad premissa spectantibus et infra 

terram sitis. Testes dominus Goeswinus et Henricus datum in festo 

conceptionis. 

 

BP 1183 f 018v 08 vr 08-12-1402. 

Henricus Lijsscap nzvw Johannes Lijsscap ev Rijchmodis gnd Rijcke dvw 

Ricoldus Jans soen van Aelst: (1) een hofstad in Lithoijen, tussen 

Heijmericus Lambrechts soen enerzijds en Johannes Hellinc anderzijds, (2) ¼ 

deel in 5 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Loeter Weijden, tussen 

Godefridus Delft enerzijds en Henricus Truden soen {f.019r} schoenmaker 

anderzijds, te weten het ¼ deel dat gelegen {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Lijsscap (dg: filius quondam) filius naturalis quondam Johannis 

Lijsscap maritus et tutor legitimus Rijchmodis dicte Rijcke sue uxoris 

filie quondam Ricoldi Jans soen de Aelst domistadium situm in parochia de 

Lijttoijen ad (dg: locum dictum) inter hereditatem (dg: quondam) 

Heijmerici Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Johannis Hellinc 

ex !uno atque quartam partem ad ipsum spectantem in quinque hont terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto Loeter Weijden inter hereditatem 

Godefridi Delft ex uno et inter hereditatem Henrici Truden soen 

 

1183 f.019r. 

 in crastino conceptionis: zaterdag 09-12-1402. 

 secunda post conceptionis Marie: maandag 11-12-1402. 

 

BP 1183 f 019r 01 vr 08-12-1402. 

sutoris ex alio scilicet illam quartam partem que sita. 

 

BP 1183 f 019r 02 za 09-12-1402. 

Marselius zv Walterus zvw Marselius van Zijttart verkocht aan Nijcholaus 

van Kessel zvw Nijcholaus van Kessel en Theodericus Scalpart een huis en 

erf, in Den Bosch, over het kerkhof van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in 

Den Bosch, tussen erfgoed van Walterus van Oesterwijc enerzijds en erfgoed 

van de Vondelingen anderzijds, welk huis en erf aan hem was verkocht door 

hr Arnoldus Ywani priester zvw Katherina en Hermannus gnd Knijf zvw 

Salomona svw Egidius van Mechlinea. 

 

-. 

Marselius filius Walteri filii quondam Marselii de Zijttart domum et 

aream cum suis attinentiis sitam in Busco ultra cijmitherium ecclesie 

sancti Johannis ewangeliste in Busco inter hereditatem Walteri de 

Oesterwijc ex uno et inter hereditatem pupillorum seu orphanorum 

communiter vundelinge vocatorum ex alio venditam sibi a domino Arnoldo 

Ywani presbitro filio quondam Katherine et Hermanno dicto Knijf filio 

quondam Salomone sororis olim Egidii quondam de Mechlinea prout in 

litteris hereditarie (dg: supp) vendidit Nijcholao de Kessel filio 

quondam Nijcholai de Kessel et Theoderico Scalpart cum litteris et aliis 

et jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Scilder et Broe[der] datum in crastino 

conceptionis. 

 

BP 1183 f 019r 03 za 09-12-1402. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 40 Hollandse gulden of 

de waarde met H.Maria-Geboorte aanstaande (za 08-09-1403) en hetzelfde 

bedrag met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1404) te betalen. Opstellen in 

twee brieven. 

 

Et ponetur in duabus litteris. 

Dicti emptores promiserunt #indivisi super omnia# dicto venditori XL 
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Hollant gulden seu valorem in festo nativitatis beate Marie proxime 

futuro et tantum a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 019r 04 za 09-12-1402. 

Paulus van Vessem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1183 f 019r 02}. 

Paulus de Vessem prebuit et reportavit. 

 

BP 1183 f 019r 05 za 09-12-1402. 

Johannes Vrient van Helmont, voor zich en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes 

van Geffen, maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan met goederen die waren van wijlen Henricus zvw Willelmus 

gnd Barbier. 

 

Johannes Vrient de Helmont pro se et pro Elizabeth sua uxore filia 

quondam Johannis de Geffen omnes venditiones alienationes et obligationes 

quascumque factas cum bonis que fuerant #quondam# Henrici filii quondam 

Willelmi dicti Barbier calumpniavit. Testes Coptiten et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 019r 06 za 09-12-1402. 

Johannes van Best en Willelmus Broeder beloofden aan Heijmericus Groij 10 

oude schilden na maning te betalen, indien de broers Henricus van Uden en 

Arnoldus Stamelart van Uden zouden overlijden voor Pasen aanstaande (zo 15-

04-1403), en 5 oude schilden in geval dat een van voornoemde broers voor 

Pasen aanstaande overlijdt. 

 

Johannes de Best et Willelmus Broeder promiserunt indivisi super omnia 

Heijmerico Groij (dg: X) X aude scilde ad monitionem persolvendos in 

eventu quo contingat (dg: Arnoldum) Henricum de Uden et Arnoldum Sta de 

Uden fratres mori infra hinc et festum pasche proxime futurum et quinque 

aude scilde (dg: ad) in eventu quo contingat unum de predictis fratribus 

mori dictum festum proxime futurum. Testes Uden et Willelmus Broeder 

predictus datum supra. 

 

BP 1183 f 019r 07 za 09-12-1402. 

Egidius Coptiten maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Petrus Oer zvw Laurencius Peter Oers met zijn 

goederen. 

 

Egidius Coptiten omnes venditiones alienationes et obligationes 

quascumque factas per Petrum Oer filium quondam Laurencii Peter Oeret! 

cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes (dg: Uden et) Scilder et 

Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 019r 08 ma 11-12-1402. 

Henricus, Bartholomeus en Metta, kvw Bartholomeus van Wickenvoert, deden 

tbv hun broer Godefridus zvw voornoemde Bartholomeus afstand van 1/8 deel, 

dat aan wijlen voornoemde Bartholomeus behoorde, in een kamp, gnd die 

Gheer, 4 morgen 1 hont groot, bij de plaats gnd Caluwenberch. 

 

Henricus et Bartholomeus fratres et Metta eorum soror liberi quondam 

Bartholomei de Wickenvoert cum tutore super octava parte que ad dictum 

quondam Bartholomeum spectabat in quodam campo dicto communiter die Gheer 

quatuor jugera et unum hont continente sito prope locum dictum communiter 

Caluwenberch atque super (dg: octava parte que ad dictum quondam B) jure 

ad opus Godefridi eorum fratris filii dicti quondam Bartholomei 

hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Dijnther et 
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Broeder datum 2a post conceptionis Marie. 

 

BP 1183 f 019r 09 ma 11-12-1402. 

Eerstgenoemde Henricus zvw Bartholomeus van Wickenvoert droeg over aan zijn 

vooornoemde broer Godefridus 1/8 deel in een b-erfcijns van 25 schelling en 

een b-erfcijns van 35 schelling, welke cijnzen de stad Den Bosch met Sint-

Lambertus-Martelaar beurde, gaande uit een kamp, gnd die Gheer, 4 morgen 1 

hont groot, naast de plaats gnd Caluwenberch, maast het water gnd die 

Stroem, stromend naar de plaats gnd die Donc, welk 1/8 deel voornoemde 

Henricus gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Primodictus Henricus octavam partem ad se spectantem in hereditario censu 

XXV solidorum et hereditario censu XXXV solidorum quos census opidum de 

Busco annuatim solvendos habuit (dg: Luc) Lamberti martiris ex quodam 

campo dicto die Gheer quatuor jugera et unum hont terre continente sito 

juxta locum dictum Caluwenberch juxta aquam dictam die Stroem fluentem 

versus locum dictum die Donc quam octavam partem dictus Henricus erga 

opidum de Busco acquisierat emendo !acquisierat prout in litteris de vero 

sigillo etc hereditarie supportavit dicto Godefrido suo fratri cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 019r 10 ma 11-12-1402. 

Godefridus, Bartholomeus en Metta, kvw Bartholomeus gnd Meeus van 

Wickenvoirt, deden tbv hun broer Henricus afstand van (1) een deel van een 

kamp, naast het einde van de Vughterstraat, richting de plaats gnd 

Oetheren, tussen erfgoed van Petrus Bierman en Arnoldus van Waderle 

enerzijds en erfgoed van Gerardus nzvw Bodo van Tiela anderzijds, zoals 

wijlen Ludekinus gnd Haghen dat kamp heeft laten omgraven, welk kamp wijlen 

voornoemde Bartholomeus in cijns verkregen had van voornoemde Gerardus, 

voor een b-erfcijns van 3 pond geld aan vooornoemde Gerardus te betalen, te 

weten, het deel dat ligt tussen erfgoed van Johannes van Zelant enerzijds 

en erfgoed van Gerardus Heerken anderzijds, met een eind strekkend aan een 

deel van voornoemd kamp behorend aan voornoemde Godefridus en met het 

andere eind aan twee stukjes van voornoemd kamp, welk deel in het midden 

van het kamp gelegen is, met de helft van de sloten rondom eerstgenoemd 

deel, (2) de helft van het voorste deel van voornoemd kamp, welke helft 

gelegen is tussen erfgoed van Petrus Bierman enerzijds en een sloot, tussen 

voornoemde helft van het voorste deel en waarschijnlijk de andere helft, 

anderzijds, welke eerstgenoemde helft reikt vanaf de gemene stroom gnd die 

Stroem tot aan een sloot {f.019v}. Voornoemde Godefridus beloofde een helft 

van voornoemde cijns van 3 pond te betalen, zó dat zijn voornoemde broer 

Henricus noch voornoemde delen van het kamp die aan voornoemde Henricus 

behoren, daarvan schade ondervinden. 

 

Godefridus Bartholomeus et Metta liberi quondam Bartholomei dicti Meeus 

de Wickenvoirt cum tutore super quadam parte cuiusdam campi siti juxta 

finem vici Vuchtensis versus locum dictum Oetheren inter hereditatem 

Petri Bierman et Arnoldi de Waderle ex uno et inter hereditatem Gerardi 

filii naturalis quondam Bodonis de Tiela ex alio prout dictus campus 

ibidem situs est et Ludekinus quondam dictus Haghen eundem circumfodi 

fecerat quem (dg: censum) campum dictus quondam Bartholomeus erga dictum 

Gerardum acquisierat (dg: p) ad censum scilicet pro hereditario censu 

trium librarum monete dicto Gerardo exinde solvendo prout in litteris 

scilicet super illa parte (dg: dicti census) que pars sita est inter 

hereditatem Johannis de Zelant ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Heerken ex alio tendens (dg: a co) cum uno fine ad quandam partem dicti 

campi ad dictum Godefridum spectantem et cum reliquo fine ad duas 

particulas dicti campi (dg: #et que p# dictam) ex alio #et que pars sita 

est in medio dicti campi# simul cum medietate fossatorum circumquaque 

juxta primodictam partem dicti campi coadiacentium item medietate 
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(dg: -s/-m) anterioris partis dicti campi que medietas sita est inter 

hereditatem (dg: dicti campi) Petri Bierman ex uno et inter (dg: h 

reliquam medietatem ad dictum G) quoddam fossatum situm inter dictam 
!dictam medietatem dicte anterioris partis dicti campi ex alio et que 

medietas primodicta tendit a communi fluvio dicto die Stroem usque ad 

quoddam fossatum ut dicebant ad opus Henrici sui fratris hereditarie 

renuntiaverunt effestucando promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem 

 

1183 f.019v. 

 secunda post conceptionis Marie: maandag 11-12-1402. 

 ipso die Damasi anno CCCC secundo: maandag 11-12-1402. 

 

BP 1183 f 019v 01 ma 11-12-1402. 

ex parte eorum deponere promisit insuper dictus (dg: Henricus) 

#Godefridus# super omnia quod ipse unam medietatem dicti census trium 

librarum taliter dabit et solvet singulis !et perpetue quod (dg: di) nec 

dicto (dg: Godefrido) #Henrico# suo fratri nec ad et supra (dg: reliquas) 

#dictas# partes dicti campi ad eundem Henricum spectantes dampna exinde 

eveniant in futurum. Testes Dijnther et Broeder datum 2a post 

conceptionis Marie. 

 

BP 1183 f 019v 02 ma 11-12-1402. 

Henricus, Bartholomeus en Metta, kvw Bartholomeus gnd Meeus van 

Wickenvoert, deden tbv hun broer Godefridus afstand van (1) het achterste 

deel van voornoemd kamp, welk achterste deel gelegen is tussen erfgoed van 

Johannes van Zelant enerzijds en erfgoed van Gerardus Heerken anderzijds, 

strekkend vanaf erfgoed gnd Heijnken Beckers Beemt tot aan een sloot 

aldaar, tezamen met de helft van de sloten rondom voornoemd achterste deel, 

(2) de helft van het voorste deel van voornoemd kamp, welk voorste deel 

gelegen is tussen erfgoed van voornoemde Gerardus Heerken enerzijds en de 

andere helft, behorend aan Henricus, van voornoemd eerste deel, anderzijds, 

welke helft reikt vanaf de gemene stroom gnd die Stroem tot aan een sloot 

aldaar, tezamen met de helft van de sloten rondom eerstgenoemde helft. 

Voornoemde Henricus beloofde een helft te zullen betalen van voornoemde 

cijns van 3 pond, zó dat noch voornoemde Godefridus noch de delen die aan 

voornoemde Godefridus behoren van voornoemd kamp, daarvan schade 

ondervinden. 

 

Henricus Bartholomeus fratres (dg: Me) et Metta eorum soror liberi 

quondam Bartholomei dicti Meeus de Wickenvoert cum tutore super (dg: 

quadam) #posteriori# parte dicti campi (dg: scilicet super ill) que 

posterior pars sita est inter hereditatem Johannis de Zelant ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Heerken ex alio et que pars tendit ab 

hereditate (dg: Henrici Becker filii quon) dicta Heijnken Beckers Beemt 

ad quoddam fossatum situm ibidem simul cum medietate fossatorum sitorum 

circumquaque juxta posteriorem partem predictam item super medietate 

anterioris partis dicti campi que anterior pars (dg: tendit) sita est 

inter hereditatem dicti Gerardi Heerken ex uno et inter (dg: hereditatem) 

reliquam medietatem #dicti Henrici# dicte anterioris partis (dg: dicti 

camp ad dictum Henricum spectantem in ca) campi predicti ex alio et que 

medietas tendit a communi fluvio dicto die Stroem usque ad fossatum 

ibidem simul cum (dg: medietate) medietate fossatorum sitorum 

circumquaque juxta medietatem primodictam ut dicebant atque super jure ad 

opus Godefridi eorum fratris hereditarie renuntiaverunt promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promisit insuper dictus Henricus #super omnia# quod ipse unam 

medietatem dicti census trium librarum nunc deinceps singulis annis et 

perpetue taliter dabit et solvet quod nec dicto Godefrido nec ad et supra 

partes predictas ad eundem Godefridum spectantes campi predicti dampna 
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exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 019v 03 ma 11-12-1402. 

Anthonius van de Doorn zvw Nijcholaus gnd Colijn nzvw Johannes gnd Thonijs 

Vinsot wonend op Porta Celi bij Den Bosch, verkocht aan Hubertus van 

Ghemert een b-erfcijns van 14 pond geld, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit een kamp gnd Veren Ghesen Hoeve, 10 morgen groot, in 

Geffen, tussen erfgoed dat was van wijlen Johannes van Beke zvw Goeswinus 

van Beke enerzijds en de gemeint van de villa van Os anderzijds, welke 

cijns aan wijlen voornoemde Nijcholaus gnd Colijn was verkocht door hr 

Johannes Koc van Nederijnen ridder, en welke cijns nu aan hem behoort. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Anthonius #de Spina# filius quondam Nijcholai dicti Colijn filius 

naturalis quondam Johannis dicti Thonijs Vinsot commorans supra Portam 

Celi prope Buscumducis hereditarium censum quatuordecim librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii confessoris de quodam campo dicto 

communiter Veren Ghesen Hoeve decem jugera #terre# continente sito in 

parochia de Gheffen inter hereditatem que fuerat quondam Johannis de Beke 

filii quondam Goeswini de Beke ex uno et inter communitatem ville de Os 

ex alio venditum dicto quondam Nijcholao dicto Colijn a domino Johanne 

Koc de Nederijnen milite prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Huberto de Ghemert supportavit cum 

litteris #et arrestadiis et jure# promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Nijcholai Colijn et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Nijcholai Colijn deponere. Testes Dijnther et Broeder datum 2a post (dg: 

cop) festum conceptionis Marie. 

 

BP 1183 f 019v 04 ma 11-12-1402. 

(dg: voornoemde verkoper beloofde aan voornoemde koper). 

 

(dg: dictus venditor promisit super omnia dicto e). 

 

BP 1183 f 019v 05 ma 11-12-1402. 

Voornoemde koper Hubertus van Ghemert beloofde aan voornoemde verkoper 

Anthonius van de Doorn zvw Nijcholaus gnd Colijn nzvw Johannes gnd Thonijs 

Vinsot wonend op Porta Celi bij Den Bosch 80 nieuwe Gelderse gulden, 10 

Vlaamse plakken of 9 botdrager of de waarde daarvan in ander paijment voor 

1 gulden gerekend, met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1403) en hetzelfde 

bedrag met Kerstmis over twee jaar (do 25-12-1404) te betalen. Opstellen in 

2 brieven. 

 

Et ponetur in duabus litteris. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LXXX nuwe Gelre gulden 

scilicet X Vleemsche placken seu IX botdrager seu valorem eorundem in 

alio pagamento a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et tantum 

a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos proxime 

futuros persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 019v 06 ma 11-12-1402. 

Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden ev Aleijdis dvw Nijcholaus 

Reijmbrant alias gnd Coninc zvw Marcelius Coninc verkocht aan Willelmus 

Zeelmaker een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1403), gaande uit (1) de helft, die aan voornoemde 

Aleijdis gekomen was na overlijden van haar ouders, in een huis en erf van 

wijlen voornoemde Nijcholaus Coninc, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van het midden van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Henricus van Aken vleeshouwer enerzijds en 

erfgoed van Ghibo Scape anderzijds, (dg: van welk huis de andere helft 
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behoort aan Marcelius), geheel het huis en erf reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 25 schelling geld, (2) de helft, die 

aan voornoemde Aleijdis gekomen was na overlijden van haar ouders, in 7½ 

morgen land, naast de plaats gnd Oetheren, bij het water gnd die Oude 

Dieze, tussen erfgoed van Ghisbertus Lijsscap enerzijds en erfgoed dat was 

van Adam van Ghestel, nu behorend aan Martinus Berwout, en de gemeint 

anderzijds. 

 

Lambertus de Straten filius Arnoldi de Gewanden maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Nijcholai 

#Reijmbrant alias dicti# Coninc filii quondam Marcelii Coninc hereditarie 

vendidit Willelmo Zeelmaker hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis baptiste et 

pro primo solutionis termino Johannis proxime futuro ex medietate (dg: ad 

dictum venditorem spectante) #que dicte Aleijdi de morte suorum quondam 

parentum jure successionis hereditarie est advoluta in domo et area etc# 

cuiusdam domus et aree dicti quondam Nijcholai Coninc site in Busco in 

vico (dg: Vusc Vuchtensi) tendente a medio vici Vuchtensis ante 

habitationem #domum de Postula# (dg: domini abbatis sancti Trudonis) 

versus forum piscium inter hereditatem Henrici de Aken carnificis ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis Scape ex alio (dg: et de qua domo et area 

reliqua medietas spectat ad Marcelium ut dicebat promittens) atque ex 

medietate que dicte Aleijdi de morte suorum quondam parentum successione 

hereditarie est advoluta in (dg: quodam campo dicti quondam Nijcholai 

sito septem et dimidium jug) septem et dimidio jugeribus terre sitis 

iuxta locum dictum Oetheren prope aquam dictam die Aude Diese inter 

hereditatem Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem que fuerat Ade 

de Ghestel ad Martinum Berwout spectantem et communitatem ex alio ut 

dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XXV solidorum monete !et dicta integra domo et area annuatim prius de 

jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere.  Testes Dijnter et 

Broeder datum supra. {In margine sinistra een +, door een haal verbonden 

met de A, naast BP 1183 f 019v 08}. 

 

BP 1183 f 019v 07 ma 11-12-1402. 

Voornoemde Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden ev Aleijdis dvw 

Nijcholaus Reijmbrant alias gnd Coninc zvw Marcelius Coninc verkocht aan 

Johannes van der Hoeven zvw Godefridus Delijen soen een n-erfcijns van 3 

pond voornoemd geld, op dezelfde wijze als hiervoor: een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, voor het eerst met 

Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403), gaande uit (1) de helft, die aan 

voornoemde Aleijdis gekomen was na overlijden van haar ouders, in een huis 

en erf van wijlen voornoemde Nijcholaus Coninc, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van het midden van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar 

de Vismarkt, tussen erfgoed van Henricus van Aken vleeshouwer enerzijds en 

erfgoed van Ghibo Scape anderzijds, geheel het huis en erf reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 25 schelling geld, (2) de helft, die 

aan voornoemde Aleijdis gekomen was na overlijden van haar ouders, in 7½ 

morgen land, naast de plaats gnd Oetheren, bij het water gnd die Oude 

Dieze, tussen erfgoed van Ghisbertus Lijsscap enerzijds en erfgoed dat was 

van Adam van Ghestel, nu behorend aan Martinus Berwout, en de gemeint 

anderzijds. 

 

Dictus Lambertus ut supra hereditarie vendidit Johanni van der Hoeven 

filio quondam Godefridi Delijen soen hereditarium censum trium librarum 

dicte monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

totum ut supra in contractu precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 019v 08 ma 11-12-1402. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande, met 
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33 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met eventuele achterstallige termijnen en met de cijns naar rata 

van de tijd. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Roverus Boest en Theodericus Ridder. 

 

A. {Verbonden met BP 1183 f 019v 06}. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post festum nativitatis 

Domini proxime futurum sine medio sequentium (dg: mel) semper dicto 

spacio pendente cum XXXIII novis Gelre gulden scilicet IX botdrager vel X 

Vleemsch placken pro quolibet gulden computato et cum arrestadiis (dg: et 

cum triginta solidis in proximo festo redemptionis vel in proximo festo 

futuro et) cum censu pro rata temporis proveniendo ut in forma. Actum in 

camera scriptorum presentibus dictis scabinis Rovero Boest et Theoderico 

Ridder datum (dg: 2a post) ipso die Damasi anno CCCC secundo hora none. 

 

BP 1183 f 019v 09 ma 11-12-1402. 

En hij kan terugkopen zoals hierboven. Opgesteld zoals hierboven. 

 

Et poterit redimere in omnibus et per omnia (dg: ut) et eodem anno ut 

immediate supra. Testes et datum ut immediate supra. 

 

1183 f.020r. 

 in crastino conceptionis: zaterdag 09-12-1402. 

 secunda post conceptionis Marie: maandag 11-12-1402. 

 secunda post invocavit: maandag 05-03-1403. 

 in festo Lucie: woensdag 13-12-1402. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1402. 

 

BP 1183 f 020r 01 za 09-12-1402. 

Emondus van Erpe zvw Henricus moelner van Erpe en Reijnerus Loenman 

beloofden aan Egidius zvw Egidius gnd Lang Gielis 36 nieuwe Gelderse gulden 

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

 

Emondus de Erpe filius quondam Henrici moelner de Erpe et Reijnerus 

Loenman promiserunt indivisi super omnia Egidio !Egidio filio quondam 

Egidii dicti Lang Gielis XXXVI novos Gelre gulden vel valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes Dijnther et Henricus datum in 

crastino conceptionis. 

 

BP 1183 f 020r 02 za 09-12-1402. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 020r 03 ma 11-12-1402. 

Johannes van den Eijnde van Oesterwijc beloofde aan Henricus van der 

Brugghen van Helvoert verwer 64 Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Johannes van den Eijnde de Oesterwijc promisit super omnia Henrico #van 

der Brugghen# de Helvoert tinctori LXIIII Gelre gulden seu valorem ad 

festum pasche proxime persolvendos. Testes Scilder et Broeder datum 

secunda post conceptionis Marie. 

 

BP 1183 f 020r 04 ma 05-03-1403. 

Cristianus zvw Johannes Corstiaens soen verkocht aan Willelmus Bac zvw 

Mathias van den Molengrave een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis, tuin en hofstad, in Orthen, 

tussen Henricus Ysvogel enerzijds en Theodericus gnd Meus soen anderzijds, 
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(2) 1 morgen, gnd die Aude Mergen, in Empel, ter plaatse gnd Acht Mergen. 

 

-. 

Cristianus filius quondam Johannis Corstiaens soen #hereditarie# vendidit 

(dg: hereditarie) Willelmo Bac filio quondam Mathie van den Molengrave 

hereditarium censum (dg: unius) #duorum# aureorum denariorum aude scilde 

vocatorum monete Francie solvendum anno quolibet nativitatis Domini (dg: 

et pro primo solutionis termino a nativitatis Domini proxime ultra annum) 

ex domo orto et domistadio #cum suis attinentiis# sitis in parochia de 

Orthen inter hereditatem Henrici Ysvogel ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti Meus soen ex alio (dg: atque atq) atque ex uno jugere 

terre #dicto die Aude Mergen sito in parochia de Empel# (dg: sito) in 

loco dicto Acht Mergen ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

#aliam# obligationem deponere et sufficientem facere. (dg: testes Scilder 

et Broeder datum supra) Testes Coptiten et Broeder datum 2a post 

invocavit. 

 

BP 1183 f 020r 05 ma 11-12-1402. 

Godefridus zvw Bartholomeus van Wichenvoert beloofde aan zijn broer 

Henricus te overhandigen een brief die begint met “Gerardus nzvw Bodo van 

Tiela15”. 

 

Nota. 

Godefridus filius quondam Bartholomei de Wichenvoert promisit super omnia 

tradere Henrico suo fratri quandam litteram incipientem Gerardus filius 

naturalis quondam Bodonis de Tiela ut in forma. Testes Dijnther et 

Broeder datum 2a post conceptionis Maria. 

 

BP 1183 f 020r 06 wo 13-12-1402. 

Otto zvw Willelmus zvw Otto van Houthem machtigde Johannes van der Hautart 

en Wouterus van den Rullen al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te 

manen. Voornoemde Otto kan de eerstkomende 3 jaar de machtiging niet 

herroepen. 

 

Otto filius quondam Willelmi filii quondam Ottonis de Houthem dedit et 

contulit Johanni van der Hautart et Woutero van den Rullen #et eorum 

cuilibet# plenam et liberam potestatem monendi levandi et assequendi 

omnes suos census redditus et pacciones et credita quecumque que sibi 

debentur et debebuntur et cum illis faciendi etc (dg: ..a) adiuncto tamen 

quod dictus Otto infra spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium premissa non poterit revocare scilicet (dg: post spacium 

predictum) spacio predicto lapso post revocationem eiusdem Ottonis minime 

valitur[am?]. Testes Dijnther et Scilder datum in festo Lucie. 

 

BP 1183 f 020r 07 do 14-12-1402. 

Johannes, Nijcholaus, Bela en Katherina, kvw Arnoldus Palke van Uden, 

verkochten aan Johannes zvw Andreas Tijmmerman een b-erfcijns van 1 oude 

groot en een b-erfcijns van 40 schelling geld, welke cijnzen Theodericus 

Pas Zerijs soen van Hedichusen beloofd had aan Arnoldus Nolleken zvw 

Gerongius handschoenmaker, te betalen op Vastenavond resp. voor de helft 

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

in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes van Enode 

enerzijds en erfgoed van Zeelkinus Maes soen anderzijds, welke cijnzen nu 

aan hen behoren en aan hen gekomen waren na erfdeling. 

 

-. 

Johannes Nijcholaus fratres Bela et Katherina eorum sorores liberi 

                         
15 Heeft waarschijnlijk te maken met: BP 1183 f 019r 10 ma 11-12-1402, en 

volgende, waarin een kamp, dat (nu wijlen) Bartholomeus gnd Meeus van 

Wickenvoirt in cijns verkregen had van Gerardus nzvw Bodo van Tiela. 
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quondam Arnoldi Palke de Uden #cum tutore# hereditarium censum unius 

grossi antiqui et (dg: unius) hereditarium censum XL solidorum monete 

quos census Theodericus Pas Zerijs soen de Hedichusen promiserat se 

daturum et soluturum Arnoldo Nolleken filio quondam Gerongii 

cijrothecarii videlicet dictum censum unius grossi antiqui hereditarie in 

carnisprivio et dictum censum XL solidorum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem Johannis de Enode ex uno et inter 

hereditatem Zeelkini Maes soen ex alio (dg: quam domum et aream) quos 

census nunc ad se spectare et eis mediante divisione hereditaria prius 

habita inter ipsos et eorum in hoc coheredes in partem cessisse dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Andree Tijmmerman 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et quorumcumque heredum et successorum dicti quondam Arnoldi Nolleken 

deponere. Testes Henricus et Danijel datum in crastino Lucie. 

 

BP 1183 f 020r 08 do 14-12-1402. 

Godefridus zv Bartholomeus gnd Meeus van Wickenvoert droeg over aan 

Mijchael zvw Lambertus Snijder van Oesterwijc een b-erfpacht van ½ mud 

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

beemd, gnd die Scoerbeemt, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, tussen 

Johannes Roetart enerzijds en Willelmus die Luttelman anderzijds, welke 

pacht aan voornoemde Godefridus was verkocht door Bartholomeus zvw Johannes 

Rutghers soen van Lijemde. 

 

Godefridus filius Bartholomei dicti Meeus de Wickenvoert hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam prato dicto die Scoerbeemt 

sito in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem 

Johannis Roetart ex uno et inter hereditatem Willelmi die Luttelman ex 

alio venditam dicto Godefrido a Bartholomeo filio quondam Johannis 

Rutghers soen de Lijemde prout in litteris hereditarie supportavit 

Mijchaeli filio quondam Lamberti Snijder de Oesterwijc cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Henricus et Danijel datum in (dg: festo Lucie) crastino 

Lucie. 

 

BP 1183 f 020r 09 do 14-12-1402. 

Gerardus Scoenweder van Gheffen verkocht aan Johannes zvw Nijcholaus gnd 

Coel Conderman een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en aangelegen 

erfgoed, in Geffen, naast het kerkhof, aldaar, tussen Walterus van Oekel 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 morgen land, {f.020v} in 

Kessel, ter plaatse gnd Strobroec, tussen Johannes Cleijberch enerzijds en 

erfgoed behorend aan de kerk van Kessel anderzijds, belast met zegedijken, 

weteringen, sloten en sluizen, en een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, aan de koper. 

 

Gerardus Scoenweder (dg: filius quondam) de Gheffen hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Nijcholai dicti Coel Conderman hereditariam 

paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et in Busco tradendam ex domo et hereditate (dg: dc) 

sibi adiacente dicti venditoris sitis in parochia de Gheffen juxta 

cijmiterium ibidem inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio atque ex duobus jugeribus 

terre dicti venditoris sitis 

 

1183 f.020v. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1402. 
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BP 1183 f 020v 01 do 14-12-1402. 

in parochia de Kessel ad locum dictum Strobroec inter hereditatem 

Johannis Cleijberch ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam 

de Kessel ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis zegediken weteringen fossatis et sluijses 

ad dicta duo jugera terre spectantibus et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis dicte mensure dicto emptori ex premissis prius solvenda 

et sufficientem facere. Testes Henricus et Danijel datum in crastino 

Lucie. 

 

BP 1183 f 020v 02 do 14-12-1402. 

Henricus van Arkel verkocht aan de secretaris, tbv Lambertus van den Laer, 

de helft van de navolgende beesten en varend goed, staande op de hoeve gnd 

het Goed te Venne, van voornoemde Henricus, in Schijndel, te weten 8 

paarden, 4 runderen, 4 stiertjes, 6 koeien, 4 vaarsen, 5 kalveren gnd 

eenwijnter, 5 kalveren, 85 schappen en 7 varkens. Voornoemde Henricus zal 

voornoemde helft en hun nageslacht te scattinge onderhouden. Nadat 

voornoemde Lambertus van deze helft 63 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

heeft ontvangen, zal de helft voor één helft behoren aan Henricus en voor 

de andere helft aan Lambertus. 

 

Henricus de Arkel medietatem bestiarum et bonorum pecoralium 

infrascriptarum (dg: videlicet octo equorum) consistentium (dg: in) supra 

mansum cum suis attinentiis dictum tGoet te Venne dicti Henrici situm in 

parochia de Scijnle videlicet octo equorum quatuor boum quatuor buculorum 

sex vaccarum quatuor iuvencarum dictarum versen et quinque vitulorum 

dictorum eenwijnter et quinque vitulorum et LXXXVI ovum et (dg: sex 

porcorum) septem porcorum ut dicebat (dg: v) legitime vendidit #michi ad 

opus# Lamberto! van den Laer promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tali annexa conditione quod dictus Henricus dictam 

(dg: -s) #medietatem# bestiarum #predictarum# ac omnia exinde provenienda 

et enutrienda tenebit ad jus stabilitionis (dg: donec) et #postquam# (dg: 

quousque) dictus Lambertus de dicta medietate ac omnibus inde 

proveniendis levaverit LXIIII novos Gelre gulden vel valorem quod (dg: 

dic) tunc dicta medietas dictarum bestiarum spectabit mediatim ad dictum 

Henricum et mediatim ad Lambertum predictum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 020v 03 do 14-12-1402. 

Rodolphus zv Baudewinus her Rolofs soen en Johannes die Goede van Maren 

beloofden aan Petrus Witmeri Weenmaers soen 4¾ nieuwe Gelderse gulden of de 

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

 

(dg: Johannes die Go) Rodolphus filius Baudewini her Rolofs soen et 

Johannes die Goede de Maren promiserunt indivisi super omnia Petro 

Witmeri #Weenmaers soen# IIII novos Gelre gulden et 3s quartas partes 

unius novi Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 020v 04 do 14-12-1402. 

Henricus Caudehoven en zijn vrouw Cristina dv Johannes die Smijt van Rode 

droegen over aan Luijtgardis dvw Henricus Ketken van Rode 4 lopen rogge 

b-erfpacht, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te 

leveren, gaande uit een huis met zijn hofstad, tuin en aangelegen erfgoed 

gnd een geloect, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eversude, met een eind 

strekkend aan Heijmericus van den Velde en Johannes Maes soen en verder 

rondom aan de gemeint van Sint-Oedenrode, welke 4 lopen b-erfpacht 

voornoemde Jacobus, tbv voornoemde Cristina, gekocht had van Gerardus 

Tijmmerman van Eversude. 

 

Henricus Caudehoven maritus (dg: et) legitimus Cristine sue uxoris filie 

(dg: q) Johannis die Smijt de Rode et ipsa Cristina cum eodem tamquam cum 
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tutore quatuor lopinos siliginis annue et hereditarie paccionis mensure 

de Rode solvendos hereditarie purificationis et in Rode tradendos ex domo 

cum suo domistadio orto et hereditate dicta een geloect sibi adiacente 

sitis in parochia de Rode ad locum dictum Eversude tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem Heijmerici van den Velde et hereditatem Johannis Maes 

soen et ulterius circumquaque ad communitatem de Rode quos quatuor 

lopinos siliginis hereditarie paccionis dictus Jacobus ad opus dicte 

Cristine erga Gerardum Tijmmerman de Eversude emendo acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportaverunt Luijtgardi filie quondam Henrici 

Ketken de Rode (dg: #relicte ..# promittentes indivisi super omnia) 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 020v 05 do 14-12-1402. 

De broers Ghibo en Lambertus, kvw Lambertus Ghiben soen, verkochten aan 

Heijlwigis van Wijc dv Johannes van den Velde een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 

02-02-1404), gaande uit een huis en tuin, in Haaren, ter plaate gnd 

Beilver, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde verkopers 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld aan de kapel van Sint-Martinus in Beilver en een 

b-erfcijns van 40 schelling geld aan Katherina van Wijc. 

 

Ghibo et Lambertus fratres liberi quondam Lamberti Ghiben soen 

hereditarie vendiderunt Heijlwigi de Wijc #filie Johannis van den Velde# 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex !ex domo et orto dictorum venditorum sitis in parochia de Haren 

ad locum dictum Beilver inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem dictorum venditorum ex alio ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu XX solidorum dicte monete 

cappelle sancti Martini in Beilver et hereditario censu XL solidorum 

monete (dg: h) Katherine de Wijc exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 020v 06 do 14-12-1402. 

Elizabeth dvw Theodericus zvw Johannes Moelner verkocht aan haar broer 

Johannes alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, en alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

zuster Agnes dvw voornoemde Theodericus, belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 6 schelling 6 penning aan dekaan en kapittel van de kerk van 

Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch en een lijfrente van 50 schelling geld op 

het leven van Katherina wv Arnoldus van Beke, gaande uit een huis en erf 

van wijlen voornoemde {f.021r} Theodericus, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, naast erfgoed van Johannes van Uden wollenklerenwever, een 

b-erfcijns van 42 schelling geld gaande uit ongeveer 5 lopen land van 

wijlen voornoemde Theodericus, ter plaatse gnd die Vliedert en een 

b-erfcijns van 23 schelling 4 penning uit een erfgoed van wijlen voornoemde 

Theodericus ter plaatse gnd Roemput. 

 

Elizabeth filia quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelner cum 

tutore omnia et singula bona hereditaria ei (dg: -s) de morte suorum  

quondam parentum advoluta quocumque locorum consistentia sive sita (dg: 

ut dicebat hereditarie vendidit) atque omnia et singula bona sibi de 

morte quondam Agnetis sue sororis filie dicti quondam Theoderici advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni suo fratri promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et (dg: he vita) hereditario censu 

sex solidorum et sex denariorum decano et capitulo ecclesie beati 

Johannis ewangeliste in Busco et vitali pensione L solidorum monete ad 
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vitam Katherine relicte quondam Arnoldi de Beke ex domo et area dicti 

quondam 

 

1183 f.021r. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1402. 

 

BP 1183 f 021r 01 do 14-12-1402. 

Theoderici sita in Busco in vico Hijnthamensi juxta hereditatem Johannis 

de Uden textoris laneorum et hereditario censu XLII solidorum monete ex 

(dg: uno jugere) #quinque lopinatis vel circiter# terre dicti quondam 

Theoderici sito in loco dicto die Vliedert et hereditario censu XXIII 

solidorum et quatuor denariorum ex hereditate dicti quondam Theoderici 

sita in loco dicto Roemput de jure solvendis. Testes Scilder et Willelmus 

datum in crastino Lucie. 

 

BP 1183 f 021r 02 do 14-12-1402. 

Henricus van Audenhoven zvw Willelmus beloofde aan Katherina ev Jacobus van 

Berze van der Horst, tbv voornoemde Jacobus, 21 Stramprooise Gelderse 

gulden of de waarde en 26 gemene plakken na maning van voornoemde Jacobus 

te betalen. 

 

-. 

Henricus de Audenhoven #filius quondam Willelmi# promisit super omnia 

Katherine uxori Jacobi de Berze van der Horst ad opus eiusdem Jacobi XXI 

Stramproedsche Gelre gulden vel valorem et XXVI gemeijn placken ad 

monitionem dicti Jacobi persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 021r 03 do 14-12-1402. 

Voornoemde Henricus van Audenhoven zvw Willelmus verkocht aan voornoemde 

Katherina ev Jacobus van Berze van der Horst, tbv voornoemde Jacobus, al 

zijn schapen en varend goed, gnd hoeren veede, op de hoeve gnd het Goed ter 

Lulsdonc van voornoemde Henricus, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, 

te schattingsrecht, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Philippus-en-Jacobus-Apostelen (ma 01-05-1402). Nadat voornooemde Jacobus 

hiervan 40 Stramprooise Gelderse gulden, 44 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde en 12 plakken heeft gebeurd, zullen voornoemde schapen en varend 

goed en hun nakomelingen voor een helft van voornoemde Jacobus zijn en voor 

de andere helft van voornoemde Henricus. 

 

-. 

Dictus Henricus omnes suas oves et bona pecoralia dicta hoeren veede (dg: 

consistentes supra) dicti Henrici consistentes supra mansum dictum tGoet 

ter [Lu]lsdonc #cum suis attinentiis# dicti Henrici situm in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Spordonc ut dicebat legitime vendidit dicte 

Katherine ad opus Jacobi de Berze predicti promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione quod dictus 

Henricus premissa et omnia exinde provenienda tenebit a dicto Jacobo ad 

jus !jus stabilitionis #ad spacium trium annorum# post festum beatorum 

Philippi et Jacobi apostolorum proxime preteritum sine medio sequentium 

et postquam dictus Jacobus de premissis et inde (dg: eni) proveniendis et 

enutriendis perceperit et levaverit XL Stramproedsche Gelre gulden et 

XLIIII novos Gelre gulden vel valorem #et XII placken# quod tunc dicte 

oves et bona pecoralia (dg: erunt mediatim) ac omnia (dg: xit) exinde 

provenienda et enutrienda erunt mediatim dicti Jacobi et mediatim dicti 

Henrici. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 021r 04 do 14-12-1402. 

Voornoemde Henricus van Audenhoven zvw Willelmus verkocht aan voornoemde 

Katherina ev Jacobus van Berze van der Horst, tbv voornoemde Jacobus,  

al zijn schapen en varend goed, gnd hoeren veede, op de hoeve gnd het Goed 

tot Audenhoven, van voornoemde Henricus, in Oirschot, ter plaatse gnd 
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Oudenhoven, te schattingsrecht, voor een periode van 3 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen (ma 01-05-1402). Nadat 

voornoemde Jacobus hiervan 45 Stramprooise Gelderse gulden, 39 nieuwe 

Gelderse gulden en 3 plakken heeft gebeurd, zullen voornoemde schapen en 

varend goed en hun nakomelingen voor een helft van voornoemde Jacobus zijn 

en voor de andere helft van voornoemde Henricus. 

 

-. 

Dictus Henricus omnes (dg: bestias) #oves# et bona pecoralia dicta hoeren 

veede dicti Henrici consistentes in manso dicto tGoet tot Audenhoven 

dicti Henrici sito in parochia de Oirscot ad locum dictum Audenhoeven ut 

dicebat legitime vendidit dicte Katherine ad opus dicti Jacobi promittens 

ut supra tali annexa conditione quod dictus Henricus premissa ac omnia 

exinde provenienda et enutrienda tenebit a dicto Jacobo ad jus 

stabilitionis #ad spacium trium annorum# a festo beatorum Philippi et 

Jacobi apostolorum proxime preterito sine medio sequentium et postquam 

dictus Jacobus de premissis et omnibus inde proveniendis et enutriendis 

levaverit XLV Stramproedsche Gelre gulden et XXXIX novos Gelre gulden #et 

III placken# quod tunc dicte oves et bona pecoralia et omnia exinde dicto 

spacio pendente enutrienda et provenienda erunt mediatim dicti Jacobi et 

mediatim dicti Henrici. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 021r 05 do 14-12-1402. 

Petrus zvw Hubertus van den Hazenput ev Heijlwigis dvw Conrardus Gerijts 

soen verkocht aan Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Thomas-Apostel te betalen, gaande uit 1 

morgen land van wijlen voornoemde Conrardus, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eijlde, tussen Gerardus van den Weteringen enerzijds en Arnoldus Eghen 

anderzijds, reeds belast met 2/3 deel van 1 oude groot. 

 

Petrus filius quondam Huberti van den Hazenput maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Conrardi Gerijts soen hereditarie 

vendidit Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Thome apostoli ex uno 

jugere terre dicti quondam Conrardi sito in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Eijlde inter hereditatem Gerardi van den Weteringen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Eghen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duabus terciis partibus unius grossi antiqui exinde annuatim solvendis et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Willelmus datum in crastino Lucie. 

 

BP 1183 f 021r 06 do 14-12-1402. 

Hilla dvw Henricus zv Henricus gnd Muijs van Broegel, Willelmus die Lodder 

zvw Johannes die Lodder en zijn vrouw Hadewigis dvw eerstgenoemde Henricus 

gaven uit aan Wautgherus gnd Wauthem zvw Walterus Belen soen een beemd, 

eertijds van jkr Willelmus van Petersham, in Breugel, op de plaats gnd op 

Elsdonc, tussen Johannes zvw Johannes Nennekens soen van Zonne enerzijds en 

Ghiselbertus Ghisel anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

den Anberch, welke beemd wijlen eerstgenoemde Henricus gekocht had van 

voornoemde jkr Willelmus van Petersham kanunnik van Sint-Servaas in 

Maastricht; de uitgifte geschiedde voor {f.021v} de cijns die voornoemde 

jkr Willelmus hieruit betaalt en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch, aan voornoemde Hilla, te leveren. 

 

Hilla filia quondam Henrici filii Henrici dicti Muijs de Broegel cum 

tutore Willelmus die Lodder filius quondam Johannis die Lodder (dg: cu) 

maritus legitimus Hadewigis sue uxoris filie primodicti quondam Henrici 

et ipsa Hadewigis cum eodem Willelmo suo marito tamquam cum tutore 

quoddam pratum dudum domicelli Willelmi de Petersham situm in parochia de 

Broeghel supra locum dictum op Elsdonc inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis Nennekens soen de Zonne ex uno et inter hereditatem 
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Ghiselberti Ghisel ex alio tendens cum uno fine ad locum dictum den 

Anberch quod pratum (dg: dictus) primodictus quondam Henricus erga dictum 

domicellum Willelmum de Petersham canonicum sancti Servacii in Traiecto 

Superiori emendo acquisierat ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Wautghero dicto Wauthem filio (dg: Wa) quondam Walteri Belen soen ab 

eodem hereditarie possidendum (dg: pro censu domini fundi exinde solvendo 

d[ando]) 

 

1183 f.021v. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1402. 

 in crastino Thome: vrijdag 22-12-1402. 

 

BP 1183 f 021v 01 do 14-12-1402. 

(dg: pro duabus terciis partibus duorum grossorum) pro censu quem 

domicellus Willelmus predictus exinde solvere consuevit dando et solvendo 

etc et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure (dg: si) 

de Busco danda et solvenda integraliter dicte Hille ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et (dg: obligationem et im) aliam 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et primodicti quondam Henrici 

et suorum heredum deponere et alter repromisit. Testes Henricus et 

Willelmus datum in crastino Lucie. 

 

BP 1183 f 021v 02 do 14-12-1402. 

W. 

 

BP 1183 f 021v 03 do 14-12-1402. 

Weijndelmoedis van Wormes en Aleijdis Loijen, zusters van de derde orde van 

Sint-Franciscus, maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 

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

Kerstmis, aan Beatrix wv Johannes Pellap verkocht door Johannes gnd Coninc 

Jan van Steensel wapenkoning, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Solvit. 

Weijndelmoedis de Wormes et Aleijdis Loijen sorores ut dicebant tercii 

ordinis sancti Francisci hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum 

Beatrici relicte quondam Johannis Pellap a Johanne dicto Coninc Jan de 

Steensel rege armorum prout in litteris quem censum nunc ad se spectare 

dicebant monuerunt de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 021v 04 do 14-12-1402. 

Lambertus zvw Willelmus Jans soen van Engelen en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Nijcholaus van den Scoer verkochten aan Heijnmannus zvw Willelmus Stevens 

soen van Engelen ½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd den Hangbaec, 

tussen Willelmus Jans soen enerzijds en Gerardus nzvw Willelmus Eelkini 

anderzijds, een allodium. 

 

Lambertus filius quondam Willelmi Jans soen de Engelen maritus legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Nijcholai van den Scoer et ipsa 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore dimidium juger situm in parochia 

de Empel in loco dicto den Hangbaec inter hereditatem Willelmi Jans soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi filii naturalis quondam Willelmi 

Eelkini ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est hereditarie 

vendiderunt Heijnmanno filio quondam Willelmi Stevens soen de Engelen 

promiserunt indivisi super omnia warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere (dg: exceptis) tamquam de vero allodi. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 021v 05 vr 22-12-1402. 

Hermannus Sticker en Aleijdis wv Mathijas Cuper beloofden aan Henricus 

Steijmpel 40 Gentse nobel of de waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 15-
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04-1403) te betalen. 

 

Hermannus Sticker et Aleijdis relicta quondam Mathije Cuper promiserunt 

indivisi super omnia Henrico Steijmpel (dg: X) XL Gentssche nobel vel 

valorem in auro ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Danijel datum in crastino Thome. 

 

BP 1183 f 021v 06 do 14-12-1402. 

Theodericus nzvw Gerardus Uden soen van Tefelen maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 2½ oude Gelderse gulden, met Kerstmis te 

betalen, aan hem verkocht door Johannes nzvw voornoemde Gerardus Uden soen. 

 

Theodericus filius naturalis quondam Gerardi Uden soen de Tefelen 

hereditarium censum duorum et dimidii antiquorum aureorum florenorum 

communiter aude gulden vocatorum monete Gelrie solvendum hereditarie 

nativitatis Domini venditum sibi a Johanne filio naturali dicti quondam 

Gerardi Uden soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Scilder et 

Willelmus datum in crastino Lucie. 

 

BP 1183 f 021v 07 do 14-12-1402. 

Theodericus zvw Gerardus Mijchiels soen ev Hilla dvw Nijcholaus Dijkens 

soen verkocht aan Johannes van Os zvw Johannes van Os gewantsnijder een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land van wijlen voornoemde Nijcholaus, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Huijsberch, beiderzijds tussen kvw Johannes 

Didekens soen, (2) een stuk land van wijlen voornoemde Nijcholaus, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Cleijn Heijde, tussen Johannes van Kilsdonc 

enerzijds en Willelmus van Beke anderzijds, (3) een stuk land van wijlen 

voornoemde Nijcholaus, aldaar, tussen voornoemde Johannes van Kijlsdonc 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 1/3 deel, aan voornoemde 

verkoper behorend, in ½ morgen land van wijlen voornoemde Nijcholaus, in 

Rosmalen, in een kamp gnd Ludincs Camp, naast kv Aleijdis Maes, (5) 1/3 

deel, aan voornoemde verkoper behorend, in ½ morgen land van wijlen 

voornoemde Nijcholaus, in Rosmalen, ter plaatse gnd Lovortse Hoeve, tussen 

wijlen hr Henricus Buc priester enerzijds en Walterus Tolinc en Gerongius 

gnd Jong Geronc anderzijds, (6) 1/3 deel, aan voornoemde verkoper behorend, 

in een stuk land gnd een cloetken, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heijnxstem, 

tussen Willelmus Hels enerzijds en de dijk gnd Hoevedike anderzijds, welk 

stuk land gnd dat cloetken jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van 

Willelmus Truden soen, (7) de helft, aan voornoemde verkoper behorend, in 

1½ morgen land, in {f.022r} Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, beiderzijds 

tussen kv Johannes van den Kolke, (8) de helft, aan voornoemde verkoper 

behorend, in een huis, tuin en aangelegen erfgoed, 3 morgen groot, in 

Rosmalen, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde verkoper en zijn 

zuster Hilla anderzijds, (9) 1/3 deel, aan voornooemde verkoper behorend, 

in 2 stukken land en 1 stuk beemd van wijlen voornoemde Nijcholaus, in 

Breugel, ter plaatse gnd Sweensberghen, reeds belast met cijnzen en 

pachten. 

 

Theodericus filius quondam Gerardi Mijchiels soen (dg: he) maritus et 

tutor legitimus Hille sue (dg: f) uxoris filie quondam Nijcholai (dg: 

Dij) Dijkens soen hereditarie vendidit Johanni de Os filio quondam 

Johannis de Os #pannicide# hereditateriam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex 

pecia terre sita #dicti quondam Nijcholai# in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Huijsberch inter hereditates liberorum quondam Johannis 

Didekens soen ex utroque latere coadiacentes atque ex pecia terre dicti 

quondam Nijcholai sita in (dg: dicta) #dicta# parochia in loco (dg: 

predictis) #dicto die Cleijn Heijde# inter hereditatem Johannis de 

Kilsdonc ex uno et inter hereditatem Willelmi de Beke ex alio atque ex 

pecia terre dicti quondam Nijcholai sita ibidem inter hereditatem dicti 
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Johannis de Kijlsdonc ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam 

ex alio atque ex tercia parte ad ipsum spectante in dimidio jugere terre 

dicti quondam Nijcholai sito in dicta parochia in campo dicto Ludincs 

Camp juxta hereditatem liberorum Aleijdis Maes (dg: atq) atque ex (dg: 

di) tercia parte ad ipsum spectante in dimidio jugere terre dicti quondam 

Nijcholai sito in dicta parochia in loco dicto Lovortsche Hoeve inter 

hereditatem domini quondam !domini Henrici Buc presbitri ex uno et inter 

hereditatem Walteri Tolinc et Gerongii dicti Jong Geronc #ex alio# atque 

ex tercia parte ad ipsum spectante in pecia terre dicta een cloetken sita 

in dicta parochia ad locum dictum Heijnxstem inter hereditatem Willelmi 

Hels ex uno et inter aggerem dictum Hoevedike ex alio et que pecia terre 

dat cloetken vocata annuatim dividitur contra hereditatem Willelmi Truden 

soen item ex medietate ad ipsum spectante in uno et dimidio jugeribus 

terre sitis in dicta 

 

1183 f.022r. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis decembris die XIIII 

  pontificis Bonifacii noni anno suo XIIII: do 14-12-1402. 

 sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1402. 

 

BP 1183 f 022r 01 do 14-12-1402. 

parochia ad locum dictum Heze inter hereditatem liberorum Johannis van 

den Kolke ex utroque latere coadiacentem item ex (dg: domo et orto et 

hereditate sibi) medietate ad ipsum spectante in domo et orto ac 

hereditate sibi adiacente tria jugera continente sitis in dicta parochia 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti venditoris et 

Hille sue (dg: uxoris) #sororis# ex alio atque ex (dg: medietate ad ipsum 

spectante sit) tercia parte ad dictum venditorem spectante in duabus (dg: 

bonariis prati et) peciis (dg: prati) terre et una pecia prati dicti 

quondam Nijcholai sitis in (dg: dicta) parochia de Broegel ad locum 

dictum Sweensberghen ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam exceptis censibus et paccionibus ex premissis prius de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Willelmus datum in 

crastino Lucie. 

 

BP 1183 f 022r 02 do 14-12-1402. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1403) met 44 nieuwe Gelderse gulden, vandaag 36 gemene plakken of de waarde 

per gulden gerekend, en met 1 mud rogge. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van hr Adam van Mierde, Arnoldus Hoernken, Arnoldus Beke en 

Andreas Hoppenbrouwer. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium quatuor annorum proxime futurorum se) 

infra hinc et festum Remigii proxime futurum semper dicto spacio pendente 

cum (dg: XL) #XLIIII# novis Gelre gulden quales ad presens solvunt XXXVI 

gemeijn placken vel valorem et cum uno modio siliginis ut in forma. Actum 

in camera anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis decembris die XIIII 

hora vesperarum pontificis Bonifacii noni anno suo XIIII presentibus 

domino Adam de Mierde Arnoldo Hoernken Arnoldo Beke et Andrea 

Hoppenbrouwer. 

 

BP 1183 f 022r 03 vr 15-12-1402. 

Johannes, Nijcholaus, Bela en Katherina, kvw Arnoldus Palke van Uden, 

droegen over aan Jacobus Stevens, tbv zijn vrouw Agnes wv Ghibo Scape en 

haar kinderen Arnoldus en Heijlwigis, bij haar verwekt door wijlen 

voornoemde Ghibo, de helft in een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) goederen gnd op der 

Krekelsant, die behoorden aan Johannes Sprenger van Gheldorp, gelegen in 

Geldrop, (2) een beemd, gnd die Buxwert, in Geldrop, tussen Johannes 
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Gheerborgen soen enerzijds en een dijk aldaar anderzijds, (3) een erfgoed, 

gnd Boeghe Venne, in Geldrop, ter plaatse gnd Huls, voor een dijk aldaar, 

welke erfpacht Arnoldus Nolleken Gheroncs gekocht had van voornoemde 

Johannes Sprengher van Gheldorp, en welke helft van de pacht Bela wv 

voornoemde Arnoldus Nolleken in haar testament vermaakt had aan voornoemde 

Johannes, Nijcholaus, Bela en Katherina. Zouden voornoemde kinderen 

Arnoldus en Heijlwigis zonder wettig nageslacht overlijden vóór hun moeder 

Agnes, dan zal voornoemde helft van de pacht, na overlijden van voornoemde 

Agnes, voor één helft gaan naar de naaste erfgenamen van voornoemde Agnes 

die dan leven, en voor de andere helft, voor 1/3, naar Johannes Monic of 

zijn kinderen, voor 1/3 naar zijn broer Arnoldus Govije of zijn kinderen, 

en voor 1/3 naar Fijssia sv voornoemde Johannes Monic of haar kinderen. 

 

Johannes Nijcholaus Bela et Katherina liberi quondam Arnoldi Palke de 

Uden (dg: Katherina filia quondam Lamberti filii dicti quondam Henrici 

Godevarts soen de Uden cum tutore Reijnerus de Berze maritus et tutor 

legitimus Bele sue uxoris Arnoldus van den Loeke doliator maritus et 

tutor legitimus Lucie sue uxoris) cum tutore medietatem ad se spectantem 

in hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex bonis dictis op der 

Krekelsant #que# ad Johannem Sprenger de Gheldorp spectabant sitis in 

parochia de Gheldorp atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque ex quodam 

prato dicto die Buxwert sito in !in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Gheerborgen soen ex uno et inter aggerem ibidem ex alio atque ex 

hereditate dicta Boeghe Venne sita in dicta parochia ad locum dictum Huls 

ante aggerem ibidem quam hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

dicte mensure Arnoldus Nolleken Gheroncs erga prefatum Johannem Sprengher 

de Gheldorp emendo acquisierat prout in litteris et quam medietatem 

supradicte hereditarie paccionis (dg: quondam Be) sex modiorum siliginis 

#quondam# Bela relicta dicti quondam Arnoldi Nolleken dictis (dg: 

Nijcholao) Johanni Nijcholao Bele et Katherine in suo testamento 

legaverat ut dicebant hereditarie supportaverunt Jacobo Stevens ad opus 

Agnetis sue uxoris relicte quondam Ghibonis Scape et ad opus Arnoldi et 

Heijlwigis eius liberorum ab eisdem Agnete et dicto quondam Ghibone 

pariter genitorum cum litteris et jure promittentes indivisi #cum tutore# 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dictorum quondam Arnoldi Nolleken et quondam Bele sue 

uxoris et quorumcumque heredum et successorum dictorum quondam Arnoldi 

Nolleken et Bele sue uxoris deponere tali conditione quod dicta Agnes 

supradictam medietatem antedicte hereditarie paccionis sex modiorum 

siliginis quamdiu vixerit in humanis integraliter levabit et possidebit 

post eiusdem Agnetis decessum ad dictos Arnoldum et Heijlwigem suos 

liberos ab eisdem Agnete et quondam Ghibone pariter genitos (dg: 

devolvendam et) hereditario jure succedendam et devolvendam hoc etiam 

addito si contingat dictos Arnoldum et Heijlwigem liberos predictorum 

Agnetis et quondam Ghibonis Scape mori absque prole legitima ante dictam 

Agnetem eorum matrem quod extunc in hoc eventu supradicta (dg: here) 

medietas antedicte hereditarie paccionis sex modiorum siliginis post 

obitum dicte Agnetis (dg: succedet et) #pro una medietate# hereditario 

jure #succedet# devolvetur ad proximores heredes eiusdem Agnetis protunc 

in humanis viventes et pro reliqua medietate ad Johannem Monic #aut eius 

liberos# (dg: Arnoldum eius f) pro una tercia parte Arnoldum (dg: eius) 

Govije eius fratrem  #aut eius liberos# pro reliqua tercia parte et ad 

Fijssiam sororem dicti Johannis Monic (dg: p) vel eius liberos pro ultima 

tercia parte devolvetur. Testes Egidius et Wil datum sexta post Lucie. 

 

BP 1183 f 022r 04 vr 15-12-1402. 

Andreas Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Andreas Tijmmerman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 022r 05 vr 15-12-1402. 

Katherina dvw Lambertus zvw Henricus Godevarts soen van Uden, Reijnerus van 

Berze ev Bela, Arnoldus van den Loeke tonnenmaker ev Lucia, en Johannes 

Pijnghe ev Cristina, dvw voornoemde Lambertus, droegen de andere helft van 

voornoemde pacht over aan voornoemde Jacobus, tbv etc zoals hierboven, met 

voorwaarde zoals hierboven. Henricus zvw voornoemde Lambertus zal nimmer 

rechten op deze helft doen gelden. 

 

Katherina filia quondam Lamberti filii quondam Henrici Godevarts soen de 

Uden cum tutore Reijnerus de Berze maritus et tutor legitimus Bele sue 

uxoris Arnoldus van den Loeke doliator maritus et tutor legitimus Lucie 

sue uxoris et Johannes (dg: Pij) Pijnghe maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filiarum dicti quondam Lamberti (dg: reliq) 

#reliquam# medietatem dicte hereditarie paccionis sex modiorum siliginis 

hereditarie supportaverunt dicto Jacobo ad opus etc totum ut supra 

promittentes cum tutore totum ut immediate supra promiserunt insuper 

super habita et habenda quod ipsi Henricum filium dicti quondam Lamberti 

perpetue talem habebunt quod numquam presumet se jus in supradicta 

medietate dicte hereditarie paccionis habere additis conditionibus ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 022r 06 vr 15-12-1402. 

Andreas Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas Tijmmerman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.022v. 

 quinta post octavas epiphanije: donderdag 18-01-1403. 

 sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1402. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 16-12-1402. 

 

BP 1183 f 022v 01 do 18-01-1403. 

Petrus van Geffen wollenklerenwever zvw Gerardus Pouwels soen gaf uit aan 

Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van Gheffen een stuk land, ongeveer 10 

lopen rogge groot, in Geffen, naast de plaats gnd Creijen Venne, tussen Yda 

Tielkens enerzijds en erfg vw Franco Hoefslegers anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Petrus de Geffen #textor laneorum filius quondam Gerardi Pouwels soen# 

(dg: textor laneorum) peciam terre #decem lopinos siliginis annuatim in 

semine (dg: capientem) vel circiter capientem# sitam in parochia de 

Geffen iuxta locum dictum Creijen Venne inter hereditatem Yde Tielkens ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Franconis Hoefslegers ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni filio quondam Arnoldi Ghenen 

soen de Gheffen ab eodem hereditarie possidendam et habendam pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex pecia terre predicta promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Dijnther et Wil 

datum quinta post octavas epiphanije. 

 

BP 1183 f 022v 02 vr 15-12-1402. 

K. 

 

BP 1183 f 022v 03 vr 15-12-1402. 

Willelmus van Diegheden ev Mechtildis, en Johannes Borchgreve ev Gloria, 

dvw Henricus Raet, verkochten aan Petrus zvw Arnoldus Ghenen soen van 

Gheffen (1) 1 morgen land van wijlen Henricus van den Laer, in Lithoijen, 
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ter plaatse gnd Heijnen Hoeve, tussen Johannes Ghiben soen van Gheffen 

enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, (2) ½ morgen land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd des Bruijnen Hoeve, beneden naast een sloot aldaar, belast 

met dijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Willelmus de Diegheden maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

et Johannes Borchgreve maritus et tutor legitimus Glorie sue uxoris 

filiarum quondam Henrici Raet (dg: di) unum juger terre quondam Henrici 

van den Laer situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto Heijnen Hoeve 

(dg: int) inter hereditatem Johannis Ghiben soen de Gheffen ex uno et 

inter fossatum quoddam ibidem ex alio et dimidium juger terre situm in 

dicta parochia in loco dicto des Bruijnen Hoeve (dg: in) inferius 

contigue juxta fossatum ibidem in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendiderunt Petro filio quondam Arnoldi Ghenen soen 

de Gheffen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggeribus aqueductibus fossatis et sluijsis ad premissa 

spectantibus. Testes Egidius et Willelmus datum sexta post Lucie. 

 

BP 1183 f 022v 04 za 16-12-1402. 

Elizabeth wv Johannes zvw Reijnerus van Lijt en Henricus en Reijnerus, kv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes zv Reijnerus van Lijt, verkochten 

aan Johannes zvw Rutgerus van Griensvenne (1) 1/3 deel in een beemd, gnd 

die Langhe Beemt, ter plaatse gnd Griensvenne, op de Aa die daar stroomt, 

tussen Theodericus van der Boijdonc enerzijds en kv Albertus van den Keer 

en Rutgherus zv Arnoldus Hutmans anderzijds, (2) ½ hont land, aldaar, naast 

voornoemd 1/3 deel van de beemd, welk 1/3 deel en ½ hont Enghelbertus zv 

Nijcholaus van Brabant in cijns verkregen had van Arnoldus van den Mortel 

van Scijnle, van welk 1/3 deel en ½ hont Johannes zvw Reijnerus van Lijt 

één helft gekocht had van de broers Johannes en Nijcholaus, kvw Johannes 

van Brabant, en de andere helft aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Johannes zvw Reijnerus van Lijt, belast met (dg: de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond 6 schelling geld) de cijnzen in 

de brief vermeld. Johannes, Henricus de jongere en Elizabeth, minderjarige 

kvw voornoemde Johannes zv Reijnerus van Lijt, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis filii quondam Reijneri de Lijt cum 

tutore Henricus #et# Reijnerus et (dg: Joh) liberi dicti (dg: quondam 

Johannis) dictorum Elizabeth et quondam Johannis filii Reijneri de Lijt 

terciam partem ad se spectantem in quodam prato dicto die Langhe Beemt 

sito in loco dicto Griensvenne super aquam ibidem currentem dictam 

communiter die Aa inter hereditatem Theoderici van der Boijdonc ex uno et 

inter hereditatem liberorum Alberti van den Keer et Rutgheri filii 

Arnoldi Hutmans ex alio atque dimidium hont terre situm ibidem contigue 

iuxta dictam terciam partem prati supradicti (dg: et de quibus tercia 

parte prati et dimidio hont terre unam medietatem Johannes filius quondam 

Reijneri de Lijt) quas terciam partem dicti prati et dimidium hont terre 

Enghelbertus filius Nijcholai de Brabant acquisierat ad censum ab Arnoldo 

van den Mortel de Scijnle prout in litteris et de quibus tercia parte et 

dimidio hont terre Johannes filius quondam Reijneri de Lijt unam 

medietatem erga Johannem et Nijcholaum fratres liberos quondam Johannis 

de Brabant emendo acquisierat prout in litteris et reliquam medietatem 

eis de morte #dicti# (dg: dicti) quondam (dg: Johannis filii dicti 

quondam Reijneri de Lijt #suorum) Johannis filii dicti quondam !Reneri de 

Lijt# successione advolutam esse dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

filio quondam Rutgeri de Griensvenne supportaverunt cum litteris #et 

aliis# et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum et (dg: suorum parentum) #dicti quondam Johannis filii 

Reijneri de Lijt# deponere exceptis censibus (dg: domini ducis et 

hereditario censu quinque librarum et sex solidorum monete exinde 

solvendis) #in dictis litteris contentis# promiserunt insuper sub 
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obligatione premissa quod ipsi Johannem Henricum juniorem et Elizabeth 

liberos dicti quondam Johannis filii Reijneri de Lijt quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

facient renuntiare. Testes Scilder et Danijel datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1183 f 022v 05 za 16-12-1402. 

Johannes zvw Nijcholaus van Brabant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Johannes filius quondam Nijcholai de Brabant prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 022v 06 za 16-12-1402. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1402-12-16 reg 498 scan IXH-Maren11, monete pro tempore solucionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Hr Adam van Mierde dekaan van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, 

droeg over aan broeder Gerardus Scilder, tbv het klooster Porta Celi, (1) 

een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft, behorend aan hr Hermannus 

Loze kanunnik van Den Bosch, in 10 morgen land, die waren van wijlen 

Albertus Loze vv voornoemde hr Hermannus, in Maren, in het eiland gnd die 

Alemse Wert, (2) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, een helft 

te betalen met Pasen, en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit 4 

morgen land van voornoemde hr Hermannus Loze, in Alem, voor Gewande, in het 

grote eiland gnd die Alemse Wert, welke cijnzen Henricus Potter zvw 

Henricus Potter gekocht had van voornoemde hr Hermannus Loze, en welke 

cijnzen voornoemde hr Adam verworven had van voornoemde Henricus Potter zvw 

Henricus Potter. Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Adam de Mierde (dg: canonicus) #decanus# ecclesie beati Johannis 

ewangeliste in Busco hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

ad dominum Hermannum Loze canonicum Buscensem spectante in X jugeribus 

terre que fuerant quondam Alberti Loze patris olim dicti domini Hermanni 

sitis in parochia de Maren in insula dicta die Alemsche Wert atque 

hereditarium censum XL solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

mediatim pasche et mediatim Remigii ex quatuor jugeribus terre dicti 

domini Hermanni Loze sitis in parochia de Alem ante Gewanden in magna 

insula dicta communiter die Alemsche Wert quos census quatuor librarum et 

XL solidorum (dg: predictus dominus Adam) Henricus Potter filius quondam 

Henrici Potter erga dictum dominum Hermannum Loze emendo acquisierat et 

quos census dictus dominus Adam erga dictum Henricum Potter filium 

quondam Henrici Potter acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit fratri Gerardo Scilder ad opus conventus de Porta Celi cum 

litteris et aliis et jure et cum omnibus arrestadiis promittens super 

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

supra. 

 

1183 f.023r. 

 secunda post Lucie: maandag 18-12-1402. 

 quarta post Lucie: woensdag 20-12-1402. 

 tercia post Lucie: dinsdag 19-12-1402. 

 

BP 1183 f 023r 01 ma 18-12-1402. 

Gerlacus zvw Gerlacus Cnode met den Brode maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 25 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, tussen het huis en erf van Johannes Egens zoen 

enerzijds en het huis van Johannes Bijcpot anderzijds, welke cijns tezamen 

met andere goederen Henricus Stierken, tbv zijn broer Johannes Stierken, 

gekocht had van jkvr Beatrix wv Machlemmus van Utrecht, welke cijns nu aan 
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hem behoort. 

 

Gerlacus filius quondam Gerlaci Cnode met den Brode hereditarium censum 

XXV solidorum solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

de tota do[mo] et area sita in Busco ad finem vici Orthensis inter domum 

et aream Johannis Egens zoen ex uno et inter domum Johannis Bijcpot ex 

alio quem censum simul cum aliis bonis Henricus Stierken ad opus Johannis 

Stierken sui fratris erga domicellam Beatricem relictam quondam Machlemmi 

de Traiecto Inferiori emendo acquisierat #prout in litteris# et quem nunc 

ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Scilder et Wil datum 

secunda post Lucie. 

 

BP 1183 f 023r 02 ma 18-12-1402. 

Walterus zvw Walterus Meij visser beloofde aan Johannes Sceijve, Marcelius 

Broc zvw Johannes Broc en Petrus Broc zvw Johannes Writer, tbv hen en 

Johannes Kepken verwer, nimmer enig goed dat aan hem behoort te verkopen, 

vervreemden of bezwaren, zonder instemming van Johannes Sceijven, 

Marselius, Petrus en Johannes Kepken. De brief overhandigen aan Johannes 

Kepken. 

 

Solvit. 

Walterus filius quondam Walteri Meij piscatoris promisit super omnia 

habita et habenda Johanni Sceijve Marcelio Broc filio quondam Johannis 

Broc Petro Broc filio quondam Johannis Writer ad opus eorum et ad opus 

Johannis Kepken tinctoris quod ipse Walterus primodictus numquam vendet 

alienabit nec obligabit aliqua bona ipsius Walteri habita et habenda sine 

consensu et voluntate Johannis Sceijven Marselii Petri et Johannis 

Kepken. Testes datum supra. Tradetur Johanni Kepken. 

 

BP 1183 f 023r 03 ma 18-12-1402. 

Walterus zvw Walterus Meije visser verklaarde dat Henricus van den Elsen en 

zijn vrouw Metta Brocs mv voornoemde Walterus aan hem 100 nieuwe Gelderse 

gulden hebben voldaan, die voornoemde Henricus en zijn vrouw Metta Brocs 

aan eerstgenoemde Walterus en zijn vrouw Katherina dv Johannes van den Buer 

beloofd hadden. 

 

Solvit II grossos. 

Walterus filius quondam Walteri Meije piscatoris palam recognovit sibi 

per Henricum van den Elsen #et Mettam Brocs eius uxorem# fore satisfactum 

de centum novis Gelre gulden quos dictus Henricus et Metta Brocs eius 

uxor mater primodicti Walteri promiserant primodicto Waltero nomine dotis 

cum (dg: Ma) Katherina sua uxore filia Johannis van den Buer clamans inde 

quitum (dg: testes datum supra) et promisit super habita et habenda 

numquam impetere nec in judicio spirituali nec in judicio seculari. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 023r 04 wo 20-12-1402. 

Henricus van Os zvw Johannes Baers zvw Henricus van Os verkocht aan 

Henricus van Achel zv Ghevardus een huis, erf en tuin, in Boxtel, ter 

plaatse gnd aen die Strijpt, tussen kvw Henricus Meester enerzijds en hr 

Willelmus heer van Boxtel ridder anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan 

het water gnd die Dommel, welk huis, erf en tuin de broers Robbertus en 

Willelmus, kv Henricus van Tuijftheze, gekocht had van voornoemde heer van 

Boxtel, en welk huis, erf en tuin wijlen voornoemde Johannes Baers gekocht 

had van voornoemde broers Robbertus en Willelmus, en erfelijk aan verkoper 

gekomen waren. 

 

Henricus de Os filius quondam Johannis Bars! (dg: di) filii quondam 

Henrici de Os (dg: l) domum et aream et ortum sitos in Bucstel ad locum 

dictum aen die Strijpt inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

Meester ex uno et hereditatem domini Willelmi domini de Bucstel militis 
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ex alio tendentes retrorsum ad aquam dictam die Dommel ut dicebat et quos 

domum aream et ortum Robbertus et Willelmus fratres liberi Henrici de 

Tuijftheze erga dictum (dg: do) dominum de Bucstel emendo acquisierant et 

quos domum et aream et ortum dictus quondam Johannes Baers erga dictos 

Robbertum et Willelmum fratres emendo acquisierat et quos sibi 

successione advolutos esse dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: 

Henrico de Achel filio Ghevardi ab eodem possidendos hereditarie p anno 

quolibet hereditarie pro quatuor et dimidio libris monete dandis) 

hereditarie vendidit Henrico de Achel filio Ghevardi (dg: promittens) 

supportavit cum litteris quas inde habebat mentionem facientibus 

promittens ratam servare et obligationem (dg: deponere) ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et Danel datum 4ta post Lucie. 

 

BP 1183 f 023r 05 wo 20-12-1402. 

Petrus van Druijten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Petrus de Druijten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 023r 06 wo 20-12-1402. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 4½ 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Dictus emptor (dg: hereditarie ven) #promisit se soluturum# dicto 

venditori hereditarium censum quatuor et dimidii! librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area et orto 

premissis (dg: promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

aliam obligationem deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 023r 07 di 19-12-1402. 

Johannes zvw Willelmus Bot droeg over aan zijn broer Walterus zvw 

voornoemde Willelmus Bot alle erfgoederen, gelegen in het gebied van 

Herpen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer Willelmus 

zvw voornoemde Willelmus Bot. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Bot (dg: super ommnibus et) omnes et 

singulas hereditates (dg: sibi) sitas in territorio de Herpen sibi (dg: 

successione) de morte #quondam# Willelmi sui fratris filii dicti quondam 

Willelmi Bot successione advolutas (dg: he) ut dicebat hereditarie 

supportavit Waltero suo fratri filio dicti quondam Willelmi Bot 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Uden et Danijel datum (dg: quarta post) tercia post 

Lucie. 

 

BP 1183 f 023r 08 di 19-12-1402. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van wijlen 

Johannes van Edingen. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs de Zeelst omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas cum quibuscumque bonis 

quondam Johannis de Edingen calumpniavit. Testes Egidius et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1183 f 023r 09 di 19-12-1402. 

Sophija wv Gerardus Molle maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 10 pond geld, met Kerstmmis te betalen, aan wijlen Jacobus van Ghempe 

wollenklerenwever verkocht door Bertramus zvw Elijas van Lijttoijen, welke 

cijns nu aan haar behoort. 
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Sophija (dg: filia) relicta quondam Gerardi Molle hereditarium censum X 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum quondam 

Jacobo de Ghempe textori laneorum a Bertramo filio quondam Elije de 

Lijttoijen prout in litteris quem censum nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 023r 10 di 19-12-1402. 

Voornoemde Sophija wv Gerardus Molle zvw Andreas Mol maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis in 

Den Bosch te betalen, aan wijlen voornoemde Andreas Mol verkocht door 

Rijcoldus zvw Willelmus Bijeken, welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Dicta Sophija relicta quondam Gerardi Molle filii quondam Andree Mol 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendum venditum (dg: sibi) dicto quondam Andree Mol 

a Rijcoldo filio quondam Willelmi Bijeken prout in litteris quem nunc ad 

se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1183 f.023v. 

 tercia post Lucie: dinsdag 19-12-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis decembris die XIX pontificis 

  Bonifacii noni anno suo XIIII: dinsdag 19-12-1402. 

 

BP 1183 f 023v 01 di 19-12-1402. 

Nijcholaus van den Broeck zvw Andreas van Eirde en zijn vrouw jkvr 

Elizabeth dv Johannes van Ghemonden wv Godescalcus van Dijnther verkochten 

aan Johannes van Saeft kramer een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 2½ bunder beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, tussen Margareta Goedens enerzijds en 

Johannes die Bije zvw Godefridus Nuwelaet anderzijds, welke 2½ bunder 

voornoemde Nicholaus verworven had van Erenbertus rademaker, (2) een beemd, 

gnd die Swerte Poel, in Boxtel, naast Willelmus Joncfrou Henrics soen, 

welke beemd voornoemde jkvr Elizabeth toen ze weduwe was verworven had van 

Arnoldus Mijnnemere, de goederen belast met de grondcijns als die eruit 

gaat, en de 2½ bunder, samen met andere erfgoederen van voornoemde 

Nijcholaus, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Nijcholaus van den Broeck filius quondam Andree de Eirde #maritus 

legitimus# et domicella Elizabeth filia Johannis de Ghemonden relicta 

quondam Godescalci de Dijnther cum eodem tamquam cum tutore hereditarie 

vendiderunt Johanni de Saeft institori hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in 

Busco tradendam ex duobus et dimidio bonariis prati (dg: s dudum Gerardi 

Nijsschart) sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Eijlde inter 

hereditatem Margarete Goedens ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Bije filii (dg: dicte Margarete) quondam Godefridi Nuwelaet ex alio (dg: 

atque e) que duo et dimidium bonaria prati dictus Nicholaus erga (dg: G) 

Erenbertum rotificem (dg: mariitum et tutorem legitimum Bele sue uxoris 

filie dicti) acquisierat atque ex quodam prato dicto die Swerte Poel sito 

in (dg: dicta) parochia #de Bucstel# juxta hereditatem Willelmi Joncfrou 

Henrics soen et quod pratum dicta domicella Elizabeth in statu sue 

viduitatis erga Arnoldum Mijnnemere acquisierat ut dicebant promittentes 

cum tutore indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi si qui ex 

premissis annuatim prius exinde solvendi !et hereditaria paccione unius 

modii siliginis ex dictis duobus et dimidio bonariis prati et aliis 

hereditatibus dicti Nijcholai prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Scilder et Wil datum tercia post Lucie. 

 

BP 1183 f 023v 02 di 19-12-1402. 

En ze kunnen terugkopen, na zes jaar, en dan gedurende één jaar, met 110 
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nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezighheid van Theodericus Scut van Bucstel en 

Johannes die Rijt zvw Walterus. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Et poterit #ipsi vel alter eorum vel heredes# redimere ad spacium unius 

anni post sex annos proxime futuros sine medio sequentis (dg: cum) semper 

dicto uno !pendente cum centum et X novis Gelre gulden (dg: et cum a) 

quales jam ad bursam currunt vel valorem et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Acta in camera 

(dg: presentibus) anno CCCCmo secundo indictione Xma mensis decembris die 

XIX pontificis Bonifacii noni anno suo XIIII hora completorum presentibus 

Theoderico Scut de Bucstel et Johanne die Rijt filio quondam Walteri. 

 

BP 1183 f 023v 03 di 19-12-1402. 

Johannes van Coelen ev Heijlwigis dvw Ghibo Bac droeg over aan Ludekinus 

met den Ymen, tbv Hector nzv Ludolphus Buc van Boemel, een b-erfcijns van 

40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, 

in Gestel bij Herlaer, naast de plaats gnd die Landweer enerzijds en 

Elizabeth Marselijs dochter anderzijds, (2) een beemd, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Ghestelse Bussche, tussen het water gnd die Dommel 

enerzijds en Gerardus Coppart en Walterus Wellen van Ghemonden anderzijds, 

welke cijns wijlen voornoemde Ghibo gekocht had van Godefridus die 

Hoessche. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes de Coelen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Ghibonis Bac hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie pasche ex domo et orto sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer juxta locum dictum die Landweer ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Marselijs dochter ex alio atque ex quodam prato sito in dicta 

parochia in loco dicto Ghestelsche Bussche inter aquam dictam die Dommel 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Coppart et Walteri Wellen de 

Ghemonden ex alio quem censum dictus quondam Ghibo erga Godefridum die 

Hoessche emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Ludekino met den Ymen ad opus Hectoris filii naturalis Ludolphi Buc de 

Boemel cum litteris et jure et cum omnibus arrestadiis promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Ghibonis deponere. Testes datum supra. #Testes datum supra#. 

 

BP 1183 f 023v 04 di 19-12-1402. 

Voornoemde Ludekinus beloofde aan voornoemde Johannes van Coelen 22 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1403) te 

betalen. 

 

Dictus Ludekinus promisit super omnia dicto Johanni de Coelen XXII 

Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 023v 05 di 19-12-1402. 

Jordanus zvw Jordanus zvw Jordanus van den Oetheren droeg over aan Johannes 

van Coelen, tbv Metta dvw Johannes Brugman, 1/3 deel in een ledig erfgoed, 

dat behoorde aan wijlen voornoemde Jordanus zvw Jordanus van den Oetheren, 

in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Johannes van 

Grueningen enerzijds en erfgoed van Theodericus van Huesden anderzijds, 

welk ledig erfgoed wijlen voornoemde Jordanus zvw Jordanus van den Oetheren 

gekocht had van Margareta wv Petrus metter Soch, en in de gebouwen die nu 

erop staan. 

 

Jordanus filius quondam Jordani filii quondam Jordani van den Oetheren 

terciam partem ad ipsum spectantem in vacua hereditate que ad dictum 
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quondam Jordanum filium quondam Jordani van den Oetheren spectabat sita 

in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Johannis de 

Grueningen ex uno et inter hereditatem Theoderici de Huesden ex alio quam 

vacuam hereditatem dictus quondam Jordanus filius quondam Jordani van den 

Oetheren erga Margaretam relictam quondam Petri metter Soch emendo 

acquisierat prout in litteris atque in edificiis supra predictam vacuam 

hereditatem nunc consistentibus ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Coelen ad opus Mette filie quondam Johannis Brugman cum 

litteris et aliis et jure occasione promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 023v 06 di 19-12-1402. 

Arnoldus van Vucht zvw Johannes van Vucht schoenmaker beloofde aan hr Adam 

van Mierde etc, tbv hr Albertus Potter kanunnik van Sint-Paulus in Luik, 60 

gulden pieter Leuvens (dg: of de waarde) na maning te betalen. 

 

Arnoldus de Vucht filius quondam Johannis de Vucht sutoris promisit super 

omnia habita et habenda domino Ade de Mierde etc ad opus domini Alberti 

Potter canonici sancti Pauli Leodiensis LX gulden peter monete 

Lovaniensis (dg: vel valorem) ad monitionem etc persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 023v 07 wo 20-12-1402. 

Johannes van den Camp zvw Johannes van den Camp verkocht aan Henricus zv 

Danijel gnd Lange Danel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 1/3 deel in een hoeve van 

wijlen Henricus van den Woude, in Tilburg, naast de plaats gnd die Penning 

Berch, met toebehoren, {f.024r} zoals Hubertus zvw Petrus gnd Enghelen soen 

die hoeve als hoevenaar thans beteelt, reeds belast met cijnzen en pachten, 

die wijlen voornoemde Henricus van den Woude hieruit betaalde en leverde. 

 

Johannes van den Camp filius quondam Johannis van den Camp hereditarie 

vendidit Henrico filio Danijelis dicti Lange Danel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: in) supra hereditates infrascriptas tradendam ex 

tercia parte ad ipsum spectante in quodam manso quondam Henrici van den 

Woude sito in parochia de Tilborch juxta locum dictum die Penning Berch 

atque (dg: ?ex) #in# attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum 

 

1183 f.024r. 

 in vigilia Thome: woensdag 20-12-1402. 

 secunda post Agnetis: maandag 22-01-1403. 

 in festo Thome: donderdag 21-12-1402. 

 

BP 1183 f 024r 01 wo 20-12-1402. 

consistentibus sive sitis prout Hubertus filius quondam Petri dicti 

Enghelen soen huiusmodi mansum tamquam colonus ad presens sub sua cultura 

colit et possidet scilicet (dg: dido) dividendo dictum mansum in 3s 

partes equales ex una earum trium partium ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam #et aliam obligationem deponere# exceptis 

censibus et paccionibus quos dictus quondam Henricus van den Woude ex 

premissis solvere consuevit et tenebatur et sufficientem facere. Testes 

Nijcholaus et Wil datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 024r 02 wo 20-12-1402. 

De broers Johannes en Lambertus, kvw Theodericus van Herlaer timmerman, 

beloofden aan Albertus nzv Ludovicus gnd Lode van Kessel 15 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403) en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-
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1404). 

 

Johannes et Lambertus fratres liberi quondam Theoderici de Herlaer 

carpentarii promiserunt indivisi super omnia (dg: ?l) Alberto filio 

naturali Ludovici dicti Lode de Kessel XV novos Gelre gulden (dg: 

mediatim) vel valorem mediatim Remigii proxime futurum et mediatim a 

Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 024r 03 wo 20-12-1402. 

Henricus nzv Johannes van de Dijk zvw Henricus van de Dijk, door voornoemde 

Johannes van de Dijk in een Bossche schepenbrief gemachtigd, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 36 {geen eenheid vermeld}, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, binnen 4 feestdagen ?van 

Kerstmis? in Den Bosch, aan het huis van Arnoldus Aijkini zvw Johannes 

Aijkini te betalen, gaande uit 2 !goederen, behorend aan Theodericus heer 

van Cranendonc, op de plaats gnd op Acht, in Woensel, welke cijns 

voornoemde Arnoldus Aijkini gekocht had van voornoemde Theodericus heer van 

Cranendonc, en welke cijns voornoemde Henricus van de Dijk gekocht had van 

de broers Godefridus en Petrus, zvw Johannes Luce van Erpe, en Margareta 

svw Arnoldus Aijkini. 

 

Henricus filius naturalis Johannis de Aggere filii quondam Henrici de 

Aggere potens ad hoc factus a dicto Johanne de Aggere in litteris 

scabinorum de Busco hereditarium censum XXXVI {geen eenheid vermeld} 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

ipso censu computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris infra quatuor 

dies festos! et in Busco ad domum Arnoldi Aijkini filii quondam Johannis 

Aijkini tradendum ex duobus !bonis ad Theodericum dominum de Cranendonc 

spectantibus sitis (dg: prope) #super# locum dictum op Acht in parochia 

de Woensel quem censum dictus Arnoldus Aijkini erga dictum Theodericum 

dominum de Cranendonc emendo acquisierat et quem censum dictus Henricus 

de Aggere erga Godefridum et Petrum fratres filios quondam Johannis Luce 

de Erpe et Margaretam sororem (dg: di) quondam Arnoldi Aijkini 

acquisierat emendo prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 024r 04 wo 20-12-1402. 

Walterus van Oekel en Jacobus van Vladeracken beloofden aan Andreas van 

Drodis etc 44 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 27-02-

1403; 11+31+27=69 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Walterus de Oekel et Jacobus de Vladeracken promiserunt indivisi super 

omnia Andree de Drodis etc XLIIII aude scilde Francie ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Coptiten et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 024r 05 wo 20-12-1402. 

Willelmus van Laervenne maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Egidius zvw Willelmus Stinen 

soen met zijn goederen. 

 

Willelmus de Laervenne omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Egidium filium quondam Willelmi Stinen soen (dg: 

cu) cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes Coptiten et Roesmont 

datum supra. 

 

BP 1183 f 024r 06 wo 20-12-1402. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes zvw Jacobus van der Lijnden droeg over aan 

Arnoldus Last een b-erfcijns van 40 schelling geld, in Den Bosch te 

betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 
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goederen gnd ten Placke, ter plaatse gnd Rumel, in de dingbank van Herlaer, 

naast hr Nijcholaus gnd Coel van Herlaer priester, welke cijns wijlen 

voornoemde Johannes zvw Jacobus van der Lijnden gekocht had van Theodericus 

zvw Theodericus van Meghen wollenklerenwever, en welke cijns aan voornoemde 

Arnoldus van Beke gekomen was na overlijden van zijn ouders. Met 3 pond 

achterstallige termijnen van de laatste 1½ jaar. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Johannis filii quondam Jacobi van der 

Lijnden hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et in Busco tradendum et 

deliberandum ex bonis dictis communiter ten Placke sitis ad locum dictum 

communiter Rumel in jurisdictione de Herlaer contigue juxta hereditatem 

domini Nijcholai dicti Coel de Herlaer presbitri quem censum (dg: 

Theodericus quondam de Megen textor laneorum erga Jacobum van den Placke 

emendo acquisierat) XL solidorum dictus quondam Johannes filius quondam 

Jacobi van der Lijnden erga Theodericum filium quondam Theoderici de 

Meghen textorem laneorum emendo acquisierat prout in litteris (dg: hc) et 

quem censum XL solidorum dictus Arnoldus de Beke !de morte suorum 

parentum successione advolutum esse dicebat (dg: prout in litteris) 

hereditarie supportavit Arnoldo Last cum litteris et aliis !jure et cum 

arrestadiis trium librarum sibi deficientibus de uno et dimidio annis 

proxime preteritis et non solutis ut dicebat promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 024r 07 ma 22-01-1403. 

Hubertus Osman vernaderde in aanwezigheid van voornoemde koper, de ander 

week, en hij droeg weer over. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Hubertus Osman in presentia dicti emptoris prebuit et alter cessit #et 

reportavit#. Testes Scilder et Broeder datum 2a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 024r 08 do 21-12-1402. 

Ghibo zvw Jacobus gnd die Greve en Gerardus zv Gerardus gnd Scoenmaker 

beloofden aan Petrus van Goch, tbv Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe 10¼ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1403) te betalen. 

 

Ghibo (dg: dictus Jacobs soen) filius quondam Jacobi dicti die Greve et 

Gerardus filius Gerardi dicti Scoenmaker promiserunt (dg: in) indivisi 

super omnia Petro de Goch ad opus Luce de Erpe filii quondam Johannis de 

Erpe decem Hollant gulden et quartam partem unius Hollant gulden monete 

comitis Willelmi seu valorem !a purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Roesmont et Brueder datum in festo Thome. 

 

BP 1183 f 024r 09 do 21-12-1402. 

Johannes gnd Clijngerberch en Petrus van Waderle zvw Henricus Mudeken 

verhuurden aan Godefridus Heerken zvw Gerardus Heerken de oudere zvw 

Godefridus Heerken 2½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in het 

Nedersche Litter Broec, naast de waterlaat van de hertog, naast erfgoed van 

wijlen Petrus van Maren en wijlen Udekinus Melijs soen enerzijds en 

voornoemde waterlaat, met een zegedijk ertussen, anderzijds, voor een 

periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1402). 

 

#(dg: Gerard) Johannes dictus Clijngerberch et Petrus de Waderle filius 

quondam Henrici Mudeken# (dg: Godefridus Heerken filius quondam Gerardi 

se senioris filii quondam Godefridi Heerken tria ter) duo et dimidium 

iugera terre (dg: ad se spectantia) sita in parochia de Magno Lijt in 

loco dicto int Nedersche Litter Broec juxta aqueductum domini ducis (dg: 

inter) contigue iuxta hereditatem quondam Petri de Maren et quondam (dg: 

Ludovici Me Ludekini) #Udekini# Melijs soen ex uno et inter dictum 
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aqueductum (dg: ex) aggere dicto zegedijc interiacente ex alio prout 

ibidem sita sunt locavit recto locationis modo Godefrido Heerken filio 

quondam Gerardi Heerken senioris filii quondam Godefridi Heerken ab eodem 

(dg: he) ad spacium trium annorum (dg: datam pres) a festo Martini 

proxime preterito sine medio (dg: preterito sunt) sequentium possidenda 

(dg: anno q) libere possidenda promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam (dg: sic quod) et obligationem deponere (dg: sic quod 

suum). Testes Roesmont et Brueder datum in festo Tho[me]. 

 

1183 f.024v. 

 in festo Thome: donderdag 21-12-1402. 

 

BP 1183 f 024v 01 do 21-12-1402. 

Petrus van Waderle zvw Henricus Mudeken verkocht aan Johannes zvw Arnoldus 

Ghenen soen van Gheffen (1) 2 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in 

Lacharts Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde Johannes zvw Arnoldus Ghenen 

soen van Geffen, (2) ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in 

Lacharts Hoeve, tussen Eustatius van Hedechusen en Johannes van Inghen 

enerzijds en wijlen Zanderus van Rossem anderzijds, zoals ze daar, per maat 

gnd hoefslach, gelegen zijn, vrij van maasdijk en cijns, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

[Pe]trus de Waderle filius quondam Henrici Mudeken duo iugera terre sita 

in parochia de Lijttoijen in loco dicto in Lacharts Hoeve inter 

hereditatem Johannis filii quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen ex (dg: 

uno et inter) utroque latere coadiacentem atque dimidium iuger terre 

situm in (dg: dicta) parochia et loco predictis inter hereditatem 

Eustatii de Hedechusen (dg: ex uno et inter) et Johannis de (dg: Ynd) 

Inghen ex uno et inter hereditatem quondam Zanderi de Rossem ex alio (dg: 

pro in) prout ibidem per mensuram dictam hoefslach sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam Arnoldi Ghenen soen de 

Gheffen promittens super habita et habenda warandiam (dg: et obligationem 

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

obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus et fossatis ad 

premissa de jure spectantibus. Testes Roesmont et Brueder datum in festo 

Thome. 

 

BP 1183 f 024v 02 do 21-12-1402. 

Gerardus zvw Willelmus van Zelant molenaar maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, aan hem overgedragen 

door Walterus van Eijndoven zv Johannes. 

 

Gerardus filius quondam Willelmi de Zelant multor hereditariam paccionem 

sex lopinorum siliginis mensure de Busco supportatam sibi a Waltero (dg: 
?i) de Eijndoven filio Johannis prout in litteris monuit de (dg: 3) 3 

annis. Testes Scilder et Brueder datum supra. 

 

BP 1183 f 024v 03 do 21-12-1402. 

Willelmus Coelner, voor zich en voor zijn vrouw Heijlwigis, maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan (1) door 

Theodericus Milter van Lijeshout met zijn goederen, (2) door Ghibo van den 

Broecke van Rijxstel met zijn goederen, (3) door Jacobus van der Heijden 

van Rode met zijn goederen, (4) door Johannes Buekentop zvw Rutgherus met 

zijn goederen, (5) met goederen van wijlen Walterus gnd Weelman van Goerle, 

(6) door Nijcholaus van Baerle en zijn kinderen met hun goederen, (7) met 

goederen van wijlen Johannes van Houbraken van Scijnle. 

 

Willelmus Coelner tam pro se quam pro Heijlwige sue uxore omnes et 

singulas venditiones et alienationes et obligationes factas per 

Theodericum (dg: Milter m) Milter de Lijeshout cum suis bonis 

quibuscumque et omnes et singulas venditiones alienationes et 
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obligationes factas per Ghibonem van den Broecke de Rijxstel cum bonis 

suis quibuscumque atque omnes et singulas (dg: ob) venditiones 

alienationes et obligationes factas per Jacobum van der Heijden de Rode 

cum bonis suis quibuscumque atque omnes et singulas venditiones et 

alienationes et obligationes factas per Johannem Buekentop filium quondam 

Rutgheri cum bonis suis quibuscumque atque omnes et singulas venditiones 

et alienationes et obligationes factas (dg: per Wa) cum bonis 

quibuscumque quondam Walteri dicti Weelman de Goerle atque omnes 

venditiones alienationes et obligationes factas per Nijcholaum de Baerle 

et suos liberos seu per eorum alterum cum bonis suis seu cum bonis 

alterius eorum atque omnes et singulas venditiones et !obligationes et 

obligationes factas (dg: per) cum bonis quibuscumque quondam Johannis de 

Houbraken de Scijnle calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 024v 04 do 21-12-1402. 

Rutgherus van Kessel zvw Johannes gnd Cortroc beloofde aan Henricus van der 

Bruggen van Helvoert verwer 70 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Rutgherus de Kessel filius quondam Johannis dicti Cortroc promisit super 

omnia Henrico (dg: de) van der Bruggen de Helvoert tinctori septuaginta 

novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 024v 05 do 21-12-1402. 

Gerardus zvw Conrardus Writer gaf uit aan Willelmus van den Hezeacker een 

stuk land, gnd die Ynde Acker, in Esch, tussen de gemeint enerzijds en 

wijlen Johannes gnd Brenthen anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg aldaar en met het andere eind aan kvw Albertus gnd Abe Didden 

soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer peciam terre dictam die Ynde 

Acker sitam in parochia de Essche inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Brenthen ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem viam (dg: b) ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem 

liberorum quondam Alberti dicti Abe Didden soen ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Willelmo van den Hezeacker ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione (dg: duodecim) duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

(dg: et) et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et dictus Willelmus promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 024v 06 do 21-12-1402. 

Amelius Lambrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Amelius Lambrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 024v 07 do 21-12-1402. 

Nijcholaus zvw Arnoldus gnd Teij, Zegherus Ghiben soen ev Yda, Stephanus zv 

Henricus Stevens soen ev Margareta, en Walterus Scardenberch ev Cristina, 

dvw voornoemde Arnoldus Teij, deden tbv Johannes van Eijndoven zvw 

Hermannus van Eijndoven afstand van een hofstad, in Orthen, bij het 

kerkhof, tussen Gerardus die Wert enerzijds en voornoemde Johannes van 

Eijndoven anderzijds, welke hofstad eertijds behoorde aan Johannes gnd 

Teij. Voornoemde Nijcholaus beloofde dat zijn minderjarige broer Arnoldus 

zvw voornoemde Arnoldus Teij, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

Godefridus zvw Johannes Teij beloofde dat zijn minderjarige zusters 

Conegundis en Heijlwigis, dvw Johannes zvw voornoemde Johannes Teij, nimmer 
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rechten hierop zullen doen gelden en dat zij, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand zullen doen. De brief overhandigen aan Petrus zvw Henricus Grieten 

soen van Orthen. 

 

+. [?Duplice]tur littera ....ro. Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Arnoldi dicti (dg: Teij) Teij (dg: Zegerus T 

Ghisbertus de) Zegherus (dg: filius quondam Ghibonis) Ghiben soen maritus 

et tutor legitimus Yde sue uxoris Stephanus filius (dg: quondam) Henrici 

Stevens soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris Walterus 

Scardenberch maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filiarum 

dicti quondam Arnoldi (dg: Teij de) Teij super quodam domistadio sito in 

parochia de Orthen (dg: juxta) apud cijmiterium inter hereditatem Gerardi 

die Wert ex uno et inter hereditatem Johannis de Eijndoven filii quondam 

(dg: Jo) Hermanni de Eijndoven ex alio et quod domistadium (dg: di) olim 

spectabat ad Johannem dictum Teij ut dicebant et super iure ad opus dicti 

Johannis de Eijndoven hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi 

(dg: ?habita si) super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere promisit insuper predictus Nijcholaus super (dg: ha) 

habita et habenda quod ipse Arnoldum suum fratrem filium dicti quondam 

Arnoldi Teij (dg: et Heijlwigem filiam quondam Johannis Teij fratris 

dicti quondam Arnoldi Teij adhuc impub) quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super dicto domistadio ad opus dicti Johannis de Eijndoven 

faciet renuntiare (dg: insuper). Quo facto Godefridus filius quondam 

Johannis Teij (dg: -e) !super habita et habenda quod ipse (dg: d) 

Conegundem et Heijlwigem sorores filias quondam Johannis filii dicti 

quondam Johannis Teij perpetue tales habebunt! quod numquam presument se 

jus in dicto domistadio habere et quod ipse Godefridus jamdictus (dg: 

quod ipse) #jam#dictam Conegundem et #jam#dictam Heijlwigem (dg: filia) 

dum ad annos sue pubertatis pervenerint super dicto domistadio ad opus 

dicti Johannis de Eijndoven faciet renuntiare. Testes Scilder et Brueder 

datum supra. Tradetur littera Petro filio quondam Henrici Grieten soen de 

Orthen. 

 

1183 f.025r. 

 sexta post Thome: vrijdag 22-12-1402. 

 in festo Thome: donderdag 21-12-1402. 

 sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1402. 

 

BP 1183 f 025r 01 vr 22-12-1402. 

Johannes zvw Matheus Biggen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Kerstmis in Den Bosch te betalen, aan wijlen Nijcholaus Reijmbrant 

verkocht door Lambertus Bigghe van Scijnle zvw Johannes Bigghe van Scijnle, 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Mathei Biggen hereditarium censum X solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI d[enariis] 

in ipso censu computato #seu alterius pagamenti eiusdem valoris# 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum venditum 

quondam Nijcholao Reijmbrant a Lamberto Bigghe de Scijnle filio quondam 

Johannis Bigghe de Scijnle prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Uden et Scilder datum sexta 

post Thome. 

 

BP 1183 f 025r 02 vr 22-12-1402. 

Rutgherus van Geldrop ev Mechtildis dvw Gerardus Berwout maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 oude schilden geld van de 

keizer of van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Kerstmis te betalen, aan Ghibo van Best zvw Johannes verkocht 

door Johannes van Meerwijc zvw Walterus van Meerwijc, welke nu aan hem 
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behoort. 

 

Rutgherus de (dg: Boemel) #Geldrop maritus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Gerardi Berwout# hereditarium censum quinque aureorum denariorum 

antiquorum aude scilde vocatorum monete cesaris vel regis Francie seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis 

Domini venditum Ghiboni de Best filio quondam Johannis a Johanne de !de 

Meerwijc filio quondam Walteri de Meerwijc prout in litteris et quem nunc 

ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025r 03 vr 22-12-1402. 

Oliverus gnd Olivier van Benthuijsen en Arnoldus van Boemel goudsmid 

beloofden aan Leonius van Erpe zvw Petrus 24 Engelse nobel of de waarde met 

Halfvasten aanstaande (zo 25-03-1403) te betalen. 

 

Oliverus (dg: de) dictus Olivier de Benthuijsen et Arnoldus de Boemel 

aurifaber promiserunt indivisi super omnia Leonio de Erpe filio quondam 

Petri XXIIII Engels nobel seu valorem ad medium quadragesime proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025r 04 vr 22-12-1402. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025r 05 vr 22-12-1402. 

Johannes zvw Hermannus van Eijndoven verkocht aan Petrus zvw Henricus gnd 

Grieten soen van Orthen de helft van een tuin, in Orthen, tussen een gemene 

steeg enerzijds en Johannes zvw Hermannus van Eijndoven anderzijds, te 

weten de helft richting Hijnen, welke helft aan wijlen Johannes Teij na 

erfdeling tussen hem en Gerardus Robben soen gekomen was, welke helft van 

de tuin eerstgenoemde Johannes gekocht had van Godefridus zvw Johannes 

Teij, belast met 10 schelling gemeen paijment aan het klooster van Sint-

Clara. 

 

Johannes filius quondam Hermanni de Eijndoven medietatem cuiusdam orti 

siti in parochia de Orten inter communem stegam ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Hermanni de Eijndoven ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est versus Hijnen et que medietas quondam 

Johanni Teij mediante divisione hereditaria inter eundem (dg: Jo) quondam 

Johannem et Gerardum Robben soen prius habita cessit in partem et quam 

medietatem predictam dicti orti primodictus Johannes erga Godefridum 

filium quondam Johannis Te[ij] emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Petro filio quondam Henrici 

dicti Grieten soen de Orthen (dg: cum litteris et jure promittens super 

omnia warandiam) supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

decem solidis communis pagamenti conventui sancte Clare exinde solvendis 

ut dicebat. Testes Uden et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 025r 06 vr 22-12-1402. 

Johannes Berwout zvw Johannes Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Berwout filius quondam Johannis Berwout prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025r 07 do 21-12-1402. 

Willelmus van Bourgelen beloofde aan Goeswinus Moedel van der Donc zv 

Bertholdus 31 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 
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aanstaande (wo 25-07-1403) te betalen. 

 

Willelmus van Bourgelen promisit super omnia Goeswino Moedel van der Donc 

filio Bertholdi XXXI nij Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes Coptiten et Uden datum in festo Thome. 

 

BP 1183 f 025r 08 za 30-12-1402. 

Truda dvw Arnoldus Truden soen van Scijnle wv Emondus van Rode en Henricus, 

zv voornoemde Truda en wijlen Emondus, verkochten aan Gerardus zvw Gerardus 

van den Bogarde 1/10 deel, dat aan voornoemde Truda gekomen was na 

overlijden van Elizabeth van den Bogarde wv voornoemde Gerardus van den 

Bogarde, haar grootouders, in alle erfgoederen en erfelijke goederen, 

waarin voornoemde Elizabeth was overleden, gelegen onder Schijndel, belast 

met de lasten die wijlen voornoemde Elizabeth daaruit had. 

 

Truda filia quondam Arnoldi Truden soen de Scijnle relicta quondam Emondi 

de Rode cum tutore Henricus filius dictorum Trude et quondam Emondi 

decimam partem dicte Trude (dg: compet) de morte quondam Elizabeth van 

den Bogarde relicte quondam Gerardi van den Bogarde avi et avie olim 

dicte Trude successione advolutam in omnibus et singulis hereditatibus et 

bonis hereditariis in quibus dicta quondam Elizabeth decessit quocumque 

locorum infra parochiam de Scijnle consistentibus sive sitis ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerardo filio dicti quondam Gerardi van den 

Bogarde promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus que dicta quondam 

Elizabeth ex premissis solvere consuevit et tenebatur. Testes Nijcholaus 

et Willelmus datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 025r 09 za 30-12-1402. 

Voornoemde Truda beloofde haar voornoemde zoon schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicta Truda cum tutore promisit super omnia habita et habenda dictum suum 

filium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025r 10 za 30-12-1402. 

Ludolphus Buc van Boemel maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Rodolphus zvw Johannes Gherijs 

en Gerardus Maes soen van Bucstel met hun goederen. 

 

Ludolphus (dg: filius quon) Buc de Boemel omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per Rodolphum filium quondam Johannis 

Gherijs et Gerardum Maes soen de Bucstel seu per eorum alterum cum suis 

bonis vel alterius eorundem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025r 11 za 30-12-1402. 

Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen verhuurde aan Johannes Lachart 6½ 

morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Noddenhoevel, tussen hr Henricus 

van Loen priester enerzijds en Reijnerus Muijdeken, met een sloot ertussen, 

anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1403), {f.025v} (dg: per jaar voor 12 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde). Voornoemde Johannes zal de waterlaten en sluizen deze 6 jaar 

onderhouden. {Niet afgewerkt contract.} 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bernardi de Loen sex et dimidium jugera 

terre sita in parochia de Lijttoijen ad locum dictum Noddenhoevel inter 

hereditatem domini Henrici de Loen presbitri ex uno et inter hereditatem 

Reijneri Muijdeken quodam fossato interiacente ex alio in !quantitate qua 

ibidem site! sunt (dg: loca) ut dicebat locavit recto locationis modo 

Johanni Lachart ab eodem ad spacium sex annorum (dg: prox) festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium (dg: semper dicto 
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spacio quolbet dictorum sex annorum pro) #libere possidenda# 

 

1183 f.025v. 

 sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1402. 

 

BP 1183 f 025v 01 za 30-12-1402. 

(dg: XII novis Gelre gulden vel valorem) promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere tali annexa conditione quod dictus Johannes 

aqueductus et fossata ad dicta sex et dimidium jugera terre pertinentes 

dicto spacio pendente in bona dispositione tenebit et observabit cum 

falcibus et runconibus (dg: sich) zicht et zeijssen vulgariter nuncupatis 

sic quod dicto Goeswino Model dampna exinde non eveniant. 

 

BP 1183 f 025v 02 za 30-12-1402. 

Johannes Margrieten soen van Alem verkocht aan Johannes van Ghewanden 2 

hont land, in Alem, ter plaatse gnd dat Alemse Broecke, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes van Ghewanden, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Margrieten soen de Alem duo hont terre sita in parochia de Alem 

in loco dicto dat Alemsche Broecke inter hereditatem Johannis de 

Ghewanden ex utroque latere coadiacentem (dg: ut dic) in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Ghewanden 

predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: Joh) censu domini ducis exinde solvendo et (dg: zegediken 

et aqueductibus ad premissa spectantibus et infra terram sitis). Testes 

Nijcholaus et Willelmus datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 025v 03 za 30-12-1402. 

Hessello Snabben zvw Johannes Hessels soen verkocht aan Henricus van den 

Bruggen van Helvoert verwer een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 2 bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, ter plaatse gnd Groet Donc, tussen wijlen Martinus Berwout 

enerzijds en Johannes Betten soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Walterus Gobels soen en met het andere eind aan Willelmus Glavijman, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat. 

 

Hessello Snabben filius quondam Johannis Hessels soen hereditarie 

vendidit Henrico (dg: de H) van den Bruggen de Helvoert tinctori 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex duobus bonariis prati dicti venditoris sitis in parochia de 

(dg: Enschit) Oesterwijc ad locum dictum (dg: Ghiersberch) #Udenhout# in 

loco dicto Groet Donc inter hereditatem quondam Martini Berwout ex uno et 

inter hereditatem Johannis Betten soen ex alio tendentibus cum uno fine 

ad hereditatem Walteri Gobels soen et cum reliquo fine ad hereditatem 

Willelmi Glavijman ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione (dg: un) dimidii modii siliginis #mensure de Busco# 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025v 04 za 30-12-1402. 

Walterus Goebels soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Goebels soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 025v 05 za 30-12-1402. 

Katherina wv Gerardus zvw Gerardus van Berkel van Vucht, Gerardus, 

Jordanus, Aleijdis en Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen 

eerstgenoemde Gerardus, Johannes zv Arnoldus Lijnen soen ev Agnes, dv 

voornoemde Katherina en wijlen eerstgenoemde Gerardus, verkochten aan 

Hessello zv Petrus Braecman een huis, tuin en stukje land, in Vught Sint-
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Lambertus, aan het eind van de Vughterdijk, tussen erfgoed behorend aan het 

gasthuis van Den Bosch enerzijds en erfgoed van Johannes Bulle bakker zv 

Walterus Bulle anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts tot aan 

het water, welk huis, tuin en stukje erfgoed wijlen voornoemde Gerardus zv 

Gerardus van Berkel van Vucht gekocht had van Arnoldus zvw Petrus Reijners 

soen. 

 

-. 

Katherina relicta quondam Gerardi filii quondam Gerardi de Berkel #de 

Vucht# Gerardus Jordanus Aleijdis et Katherina liberi (dg: dicto) 

primodictorum Katherine et quondam Gerardi cum tutore et Johannes filius 

Arnoldi Lijnen soen maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

(dg: dicto) primodictorum Katherine et quondam Gerardi domum et ortum et 

particulam terre sitos in parochia de Vucht sancti Lamberti ad finem 

aggeris Vuchtensis inter hereditatem spectantem ad hospitale de Busco ex 

uno et inter hereditatem Johannis Bulle pistoris filii Walteri Bulle ex 

alio tendentem a communitate retrorsum ad communem aquam quam! domum 

ortum et particulam terre dictus quondam Gerardus filius quondam Gerardi 

de Berkel de Vucht erga Arnoldum filium quondam Petri Reijners soen 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt Hesselloni 

filio Petri Braecman supportaverunt cum litteris promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dicti quondam Gerardi filii quondam Gerardi de Berkel et 

suorum heredum deponere. Testes Scilder et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 025v 06 za 30-12-1402. 

Bela wv Johannes Swartbroec de jongere droeg over aan Johannes zv Mauricius 

van Boemel als ev Bela, en Johannes Kepken zvw Pontenerus Kepken als ev 

Johanna, dv voornoemde Bela en wijlen Johannes, haar vruchtgebruik in (1) 

een stenen huis en erf en een houten huis en erf, in Den Bosch, aan de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Godefridus van Keeldonc bontwerker 

enerzijds en erfgoed van Hermannus Gleijns anderzijds, (2) een huis en erf 

van wijlen Johannes Swartbroec de oudere, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen de Kerkstraat enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Monijns 

anderzijds, (3) een kamer met ondergrond, in een straatje dat loopt van de 

Kerkstraat naar de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Sampson zvw 

Franco Munter enerzijds en erfgoed van Martinus van Vucht bontwerker 

anderzijds, (4) een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Weert, die wijlen 

voornoemde Johannes Swartbroec de jongere in Weert beurde. 

 

Bela relicta quondam Johannis Swartbroec junioris cum tutore usufructum 

sibi competentem (dg: in tribus domi) in domo lapidea et area et in domo 

lignea #et area# sitis in Busco ad vicum ecclesie inter hereditatem 

quondam Godefridi de Keeldonc pellificis ex uno et inter hereditatem 

Hermanni Gleijns ex alio atque in domo et area (dg: sita in) quondam 

Johannis Swartbroec senioris sita in Busco ad forum inter vicum ecclesie 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Monijns ex alio et in quadam 

camera sum suo fundo sita in (dg: q) viculo tendente a vico ecclesie 

versus vicum dictum Colperstraet inter hereditatem (dg: j) quondam 

Sampsonis filii quondam Franconis Munter ex uno et inter hereditatem 

Martini de Vucht pellificis ex alio atque in hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Weert quam dictus quondam Johannes 

Swartbroec junior in Weert habuit solvendam annuatim (dg: atque in 

hereditario censu XL solidorum monete quem dictus) ut dicebat (dg: here) 

hereditarie supportavit Johanni filio Mauricii de Boemel tamquam marito 

legitimo Bele sue uxoris et Johanni Kepken #filio quondam# Ponteneri (dg: 

soen) #Kepken# tamquam marito legitimo Johanne (dg: suorum) sue uxoris 

filiarum dictorum Bele et quondam Johannis promittens cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes Nijcholaus et Willelmus datum sabbato 

nativitatis Domini. 

 


