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Het “folium” 159 is dikbladige vulling, niet beschreven. 

SAsH Rechterlijk Archief. 

 

 

VB 1799 f 115r 01. 

±ma 08-01-1397. 

{3 regels zijn onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115r 02. 

±ma 08-01-1397. 

{3 regels zijn onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115r 03. 

±ma 08-01-1397. 

{3 regels zijn onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115r 04. 

ma 22-01-1397. 

→VB 1799 f 117r 04. 

[1Item Henric van den Cloet] gelijc als hij verboden heet ijerstwerf huijs 

erve ende hof gelegen [tusschen tsHertogenbosch ende tusschen Hijntham bij] 

den [nuwen] dijc aldaer heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 115r 05. 

ma 22-01-1397. 

→VB 1799 f 117r 05. 

[Item Henric van den Cloet gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs 

ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Hijnthamerstraet in den welken 

Jan geheijten Han van Dijshout plach te wonen heet hi nu verboden 

anderwerf]. 

 

VB 1799 f 115r 06. 

ma 22-01-1397. 

→VB 1799 f 117r 06. 

[Item Dirc] van Rode die Snijder gelijc als hij verboden heet ijerstwerf 

[II mergen lants] gelegen in den ge[richt van Empel ter stat geheijten] den 

Hoevel heet hij nu verboden ande[rwerf]. 

 

VB 1799 f 115r 07. 

ma 22-01-1397. 

→VB 1799 f 117r 07. 

[Item Claes] van [Ghiessen] soen [wilner Merswijnden] wijfs wilner [Jans 

van Dommellen des Beckers gelijc als hi verboden heet ijerstwerf III buenre 

lante gelegen in die prochi van Berlikem in Verguedelden Hueve ende enen 

buenre lants gelegen binnen der vriheijt der stat van tsHertogenbosch after 

convent van der Bazeldonc ende een huijs ende III loepensaet lants dair aen 

liggende gelegen in die prochi van Berlikem tot Beilver heet hi nu verboden 

anderwerf]. 

 

VB 1799 f 115r 08. 

ma 22-01-1397. 

{2 regels zijn onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115r 09. 

ma 22-01-1397. 

{3 regels zijn onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115r 10. 

ma 22-01-1397. 

                         
1 Meest waarschijnlijk aanvulling op basis van VB 1799 f 117r 04. 
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{3 regels zijn onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115r 11. 

ma 22-01-1397. 

....... ....... ....... gelijc als hij verboden heeft ijerstwerf huijs {4 

regels onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115r 12. 

ma 22-01-1397. 

{6 regels zijn onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 115v 01. 

ma 22-01-1397. 

→VB 1799 f 117r 11. →VB 1799 f 118r 04. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers dair toe mechtich 

gemaect van Yden sijnre moeder was gericht2 in orconde der scepenen alle 

voirsc aen allen goide Godeverts soen wilner Baudewijns van den Moelengrave 

van Bucstel overmids geloiften die die voirscr Godevert geloift had den 

voirsc wilner Willem Loijer van enen jaerliken erfcijns van IIII ponden 

paijments te vergelden jaerlecs ende erfelijc uijt VIII voeder hoijmaets 

des voirscr [Godeverts] geheijten gemeijnlic Hulsel gelegen (dg: in die 

prochi) in die prochi van Bucstel ter stat geheijten Luttel Lijemde 

[tusschen] den water geheijten die Dommel aen deen side ende tusschen 

erfenissen Wouters Marien soens Willems van den Velde ende Jans van den 

Velde aen dander side behaudelic nochtan den voirg Godevart den houtwas der 

voirs VIII voeder hoijmaets welken erfcijns voirs die voirscr Godevart soen 

wilner Baudewijns van den Molengrave den [voirs] Willem Loijer vercoft had 

ende van [welken] erfcijns van IIII ponden die voirscr Godevart den voirs 

wilner Willem [Loijer] geloeft had op hem ende op allen s[ijn [goide] den 

voirs wilner Willem Loijer wairscap te doen ende voir den [gulde der voirs] 

erfcijns (dg: waeld) van IIII ponden [wael d]ogende te maken altoes ende 

seker genoech ende welc VIII voe[der hoijm]aets uijtgenomen den voirg 

houtwas [von]den sijn met recht niet waeldogende voir die gulde des voirscr 

[cijns] van IIII ponden (dg: ende van welken geloift die voirg Yde rlo 

scade met ende meester Jacob Gro) ende van welc geloift die voirs Yde scade 

geleden heeft met recht ende meester Jacop voirs heet des mechtich gemaect 

Art G[roet Art] (dg: den selven Art heet d) in orconde der scepenen alle 

voirscr ende Art [voers] heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 115v 02. 

ma 22-01-1397. 

→VB 1799 f 117r 12. →VB 1799 f 118r 05. 

Item Ludolf soen wilner Ludolfs van Boemel dair toe mechtich gemaect van 

Peter Vrieze soen wilner Willem geheijten Vrieze des Beckers als wittege 

man ende mombaer Margrieten sijns wijfs dochter wilner Jacops geheij[ten] 

G[ode?] was gericht in orconde der scepenen allen #voirsc aen allen# goiden 

Willems soen wilner Boden van Tiel overmids gebrec van gelo[iften] van 

waerscappe welc die voirsc Willem geloeft had op hem ende op alle sijn 

goide {in margine sinistra: Jacop Henric ende der voirs Margrieten ende 

....ten kijnderen des selfs wilner Jacops Goessen} (dg: Jacop Goes) vors 

van enen erfcijns van ses aude scilden goit van goude ende gericht van 

                         
2 Kennelijk had een eerder proces niet voldoende opgebracht. Zie ← VB 1799 

f 112r 02, ma 10-04-1396; VB 1799 f 112v 09; VB 1799 f 113r 11, meester 

Jacob Groij soen wilner Willems Loijers dair toe mechtich gemaect van Yden 

sijnre moeder wijf des selfs wilner Willems Loijers was gericht aen VIII 

voeder hoijmaets geheijten Hulsel gelegen in die prochi van Bucstel ter 

stat geheijten Luttel Liemde tusschen den water geheijten die Dommel ende 

tusschen erfenisse Wouters Marien soen Willems van den Velde ende Jans van 

den Velde uijtgenomen nochtant den houtwas der vors VIII voeder hoijmaets 

overmids gebrec van erfcijns die die vors Yde dair aen heeft. 
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gewicht te vergelden allen jair in den hoechtijt van ons vrouwen lichtmis 

uijt eenre hoeven lants des voirg Willems die welc was wilner Toelen van 

Ollant gelegen in die prochie van sent Oeden Rode ter stat geheijten Ollant 

alrenaest bij den #bona# goiden Gerijts van den Brede Acker ende uijt 

toebehoirten der selver (dg: go) hoeven alle ende een yegelijc soe waer sij 

gelegen sijn ende van welker geloiften die voirscr Peter Vrieze scade met 

recht leden had ende Ludolf ijerstgeseet heet die nu verboden ijerstewerf 

ende des heet Ludolf ijerstgeseet mechtich gemaect Adam van Mierde in (dg: 

orc) orconde der scepenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 115v 03. 

ma 22-01-1397. 

→VB 1799 f 117v 01. →VB 1799 f 118r 06. 

Item Henric van den Cloet als procureerre der tafelen des Heijlichs Geests 

in tsHertogenbossche was gericht in orconde der scepenen Ywijns ende 

Gerijts van den Wiel voirsc aen huijs ende erve in dien welken Geerlec soen 

wilner Gielijs soen (dg: wilner) Geerlecs (dg: des) #die# Lakenscheerres 

#rasor laneorum pannorum# (dg: merk..) woent gelegen in tsHertogenbossche 

in die straet geheijten Colperstraten bij den erve wilner #Zigeri# Zeghers 

des Vleeschouwers #carnificis# overmids gebrec van erfcijns die die voirs 

tafel van tsHelichs Geests dair aen had ende Henric voirs heet dat nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 115v 04. 

ma 22-01-1397. 

(dg: Item Art Avemari die jonge was). 

 

VB 1799 f 116r 01. 

ma 05-02-1397. 

Dit sijn die erven [die verbo]den sijn in den genechtgedinge dat gelegen 

was des maendachs na ons vrouwendach purificacio int jaer ons Heren M CCC 

ende XCVI in orconde der scepenen Ywijn Stierkens Henric [Dicbier Hen]ric 

Dicbier Godeverts soen (dg: Gerijts Scilders ende) Arts Heijmen ende 

Gerijts Scilders. 

{Purificatio viel op vr 02-02-1397. De maandag erna was ma 05-02-1397}. 

 

VB 1799 f 116r 02. 

ma 05-02-1397. 

Item {ruimte vrijgelaten die niet is benut}. 

 

VB 1799 f 116r 03. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 114v 05. ←[tweede op 22-01-1397] 

Item Adam van Mierde gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide 

Loijen soen wilner Alants geheijten ?Delijen van den Berghe heet hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 04. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 114v 08. ←[tweede op ma 22-01-1367] 

Item Joirden van Hoculem gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide 

Henrics geheijten Boeden soen heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 05. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 114v 09. ←[tweede op ma 22-01-1397] 

Item Art Groetart (dg: gelijc als hi ve) die jonge gelijc als hi verboden 

heet anderwerf tsteenhuijs ende erve Dircs van den Putte gelegen in 

tsHertogenbosch aen die merct heet hi nu verboden derdewerf. 
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VB 1799 f 116r 06. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 114v 10. ←[tweede op 22-01-1397] 

Item Art Grotart gelijc als hi verboden heeft anderwerf een huijs erve ende 

hof gelegen in tsHertogenbosch in die Boertssche Straet heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 07. 

ma 05-02-1397. 

Item Henric van Eijcke die Tijmmerman gelijc als hi verboden heeft 

anderwerf huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Boertssche 

Straet heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 08. 

ma 05-02-1397. 

Item Godevert Sceijvel (dg: gelijc als hi) Godeverts soen gelijc als hi 

verboden heet anderwerf een hu[eve] Claes geheijten Coelkens soen wilner 

Wouters van Oerle gelegen in die prochi van Zeelst geheijten gemeijnlic 

Broechoven ende die toebehoirten der selver hoeven heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 09. 

ma 05-02-1397. 

Item Dirc Waelwijns soen van Hemart gelijc als hi verboden heet anderwerf 

alle goide Jans van Driel ende Art sijns soens heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 10. 

ma 05-02-1397. 

Item Daneel van Beke gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goide Jans 

van Driel heet hij nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 11. 

ma 05-02-1397. 

Item Jan Perman gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goide Loijen 

soen wilner Alants geheijten Luutens soen heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 12. 

ma 05-02-1397. 

Item Becker soen wilner Jans geheijten die Heirde gelijc als hi verboden 

heet anderwerf camer met hoiren gronde gelegen in tsHertogenbosch in die 

Orthenstraet ende I helft van enen hove gelegen aldair ende enen wech 

totter selver helft des voirs hoefs behorende heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 13. 

ma 05-02-1397. 

Item Adam van Mierde gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende hof 

gelegen in die prochi van Scijnle heet hi ni verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 14. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Hoernken gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende hof ende 

enen camp gelegen in die prochi van Bucstel ter stat geheijten Liemde heet 

hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116r 15. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Hoernken gelijc als hi verboden heet anderwerf I mudsaet lants 

gelegen in die prochi van Bucstel ter stat geheijten Lijemde heet hi nu 
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verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 01. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Hoernken gelijc als hi verboden heet anderwerf die goide geheijten 

Stouten goit gelegen in prochi van Middelberze welc goide waren wilner eens 

geheijten Stouten ende die toebehoirten der selver goide alle ende een 

yegelijc heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 02. 

ma 05-02-1397. 

Item Jan Nellen gelijc als hi verboden heet anderwerf VII lopen saet (dg: 

rogs) roglants gelegen in die prochi van Bucstel tot Lijemde in een stat 

geheijten Hezelaer bi een stat geheijten dat Loe ende anderhalve buenre 

lants gelegen tot Lijemde voirs heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 03. 

ma 05-02-1397. 

Item Reijner van Mechelen gelijc als hi verboden heet anderwerf enen beemt 

geheijten die Beren Beemt gelegen in die prochi van Bucstel in den gericht 

van Lijemde bi die sluijze van Casteren heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 04. 

ma 05-02-1397. 

Item Pauwels Henrics soen van Geffen die Becker gelijc als hi verboden heet 

anderwerf enen mergen lants gelegen in die prochi van Roesmalen ter stat 

geheijten Heze ende enen mergen lants gelegen in die selve prochi ter stat 

geheijten die Vliedert ende enen mergen lants gelegen binnen der vriheijt 

der stat van tsHertogenbosch ter stat geheijten dat Ledebroec ende enen hof 

gelegen in die voirs prochi heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 05. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende hof 

gelegen aen deijnde der Orthenstraten heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 06. 

ma 05-02-1397. 

Item Adaem van Mierde gelijc als hi verboden had anderwerf huijs ende erve 

Arts soen wilner Martens Govien gelegen in tsHertogenbosch over die 

Vischbrugge heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 07. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goide Loijen 

geheijten Luutens soen van den Berghe heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 08. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goide Loijen 

Luutens soen van den Berghe heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 09. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende erve 

Gheenkens van Berkel wonende te Vucht gelegen tot Vucht heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 10. 

ma 05-02-1397. 

Item Roelof van den Broeke gelijc als hi verboden heet anderwerf die goide 
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geheijten die Heijtrake gelegen in die prochi van Doirne ende die 

toebehoirten der selver goide alle ende een yegelike behoudelic nochtan Jan 

van Geldorp die tienden des selfs Jans aldair wesende heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 11. 

ma 05-02-1397. 

Item meester Henric van Zulichem (dg: n) die steenmetser gelijc als hi 

verboden heet anderwerf enen morgen lants gelegen in enen camp bij een 

busschelken geheijten gemeijnlic Cleijn Oetheren heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 116v 12. 

ma 05-02-1397. 

Item Jan Spijker gelijc als hi verboden heet anderwerf III mergen lants 

gelegen in enen camp bij den busschelken geheijten gemeijnlic Cleijn 

Oetheren heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 01. 

ma 05-02-1397. 

Item Jan soen wilner Gerijts van Berze gelijc als hi verboden heet 

anderwerf alle goide Willems soen wilner Gerijts van Leemputten heet hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 02. 

ma 05-02-1397. 

Item Willem soen wilner Willems van Laervenne had verboden anderwerf huijs 

ende erve Arts Philips soen des Hantscoenmakers gelegen in tsHertogenbosch 

opten Auden Huls ende des heet hi mechtich gemaect meester Henric van 

Zulichem ende meester Henric voirs heet dat nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 03. 

ma 05-02-1397. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf een stuc lants 

gelegen in die prochi van Berlikem heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 04. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 115r 04. 

Item Henric van den Cloet gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs erve 

ende hof gelegen tusschen tsHertogenbosch ende tusschen Hijntham bij den 

nuwen dike aldair heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 05. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 115r 05. 

Item Henric van den Cloet gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

erve gelegen in tsHertogenbosch in die !Hijnthemerstraet in den welken Jan 

geheijten Han van (dg: Dijss) Dijshout plach te wonen heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 06. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 115r 06. 

Item Dirc van Rode des! Snijder gelijc als hi verboden heet anderwerf II 

mergen lants gelegen in den gericht van Empel ter stat geheijten den Hoevel 

heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 07. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 115r 07. 
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Item Claes van Ghiessen soen wilner Merswijnden wijfs wilner Jans van 

Dommellen des Beckers gelijc als hi verboden heet anderwerf III buenre 

lante gelegen in die prochi van Berlikem in Verguedelden Hueve ende (dg: 

eenre beunre lants) enen buenre lants gelegen binnen der vriheijt der stat 

van tsHertogenbosch after convent van der Bazeldonc ende een huijs ende III 

loepensaet lants dair aen liggende gelegen in die prochi van Berlikem tot 

Beilver heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 08. 

ma 05-02-1397. 

Item Roelof van den Broecke gelijc als hi verboden heet anderwerf alle 

goide Geerlecs Watermaels heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 09. 

ma 05-02-1397. 

Item Claes geheijten der Kijnder die Plaetmeker gelijc als hi verboden heet 

anderwerf alle goide Godeverts soen wilner Jans Hamers van Lijt heet hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 117r 10. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 03. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heet ijerstwerf IIIJ mergen lants 

Ghijsbrechts Sceijvels soen wilner Godevert Sceijvels van den welken twe 

mergen ter stat geheijten Nuwelant ende welc die selve Ghijsbrecht tegen 

Jan natuerlec soen wilner heren Arts van Beke prijsters gecregen hadde ende 

die ander IJ mergen tusschen Bruggen ende Heze in een stat geheijten dat 

Rot gelegen sijn ende welc IJ mergen lants voirs waren des voirs wilner 

Godevarts heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 117r 11. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 115v 01. →VB 1799 f 118r 04. 

Item Art Groetart gelijc als hi verboden heet ijerstwerf alle goide 

Godeverts soen wilner Baudewijns van den Molengrave van Bucstel heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 117r 12. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 115v 02. →VB 1799 f 118r 05. 

Item Ludolf soen wilner Ludolfs van Boemel had verboden ijerstwerf allen 

goide Willems soen wilner Boden van Tiel ende des had hi mechtich gemaect 

Adam van Mierd ende Adam voirs heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 117v 01. 

ma 05-02-1397. 

←VB 1799 f 115v 03. →VB 1799 f 118r 06. 

Item Henric van den Cloet gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende 

erven in den welken Gheerlec soen wilner Gielijs soen Gheerlecs die 

Lakenscheerre woent gelegen in tsHertogenbosch in die Colperstraet heet hi 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 117v 02. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 14. →VB 1799 f 119r 09. ←ma 02-04-1397. 

Item Adam van Mierde was gericht in orconde der scepen allen voirs aen 

tween buenre (dg: welc) Jacops soen Tielemans van Ghezel gelegen in 

Leendonc after die kerc van Helvoirt overmids gebrec van erfcijns die hi 

dair aen hadde ende Adam voirs heeft die nu verboden ijerstwerf. 
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VB 1799 f 117v 03. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 07. →VB 1799 f 119r 02. 

Item Art Groet Art dair toe mechtich gemaect van vrou Katherinen wittiger 

gesellinnen wilner heren Henrics van Mordrecht ridders was gericht in 

orconde der scepenen Ywijns ende Henric Dicbier Godeverts soens voirs aen 

alle goide Henrics geheijten Rijcke des Beckers overmids van gebrecke van 

geloiften welc die selve Henric Rijcke geloift had op hem ende op alle sijn 

goide den voirg heren Henric van Mordrecht ende vrouw Katherinen sijnre 

witteger gesellinnen van (dg: eenre jaerliker lijfpensien van XXX s) enen 

jaercijns #annuo censu# van XXX s welken tijns die voirg Henric Rijcke had 

geloift hem te gheven ende te ghelden den voirg heren Henric van Mordrecht 

ende vrouw Katherinen of den enen van hen lancst levende elcs jaers ten 

live der selver heren Henrics ende vrou Katherinen ende des eens van hen 

lancst levende ende niet langer half in den hoechtijt der geboert ons Heren 

ende half in der hoechtijt der geboert sent Jans baptist uijt een stucsken 

#particula terre# lants XXX voet in lengden ende XX voet in breijdden 

begripende gelegen in tsHertogenbosch after den erve wilner Lodewijchs van 

Geldorp #sitam# gelegen tegen die woninge over Jans van den Dijc ende welc 

stucken lants die voirs Henric die Rijcke had geloift op hem ende op alle 

sijn goide (dg: tot l) totten live der voirg heren Henrics ende vrou 

Katherinen ende des eens van hen lancst levende voir die gulde des voirg 

cijns van XXX s wael dogende te maken altoes ende zeker genoech ende welc 

stucsken lants vonden is met recht niet wael dogende voir die gulde des 

selfs cijns ende van welker geloiften die voirs vrou Katherine scade leden 

heet met recht ende Art Groet Art heet (dg: dat) die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 117v 04. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 08. →VB 1799 f 119r 03. 

Item Henric van den Cloet als procureerder der tafelen des Heilichs Gheest 

te tsHertogenbossche was gericht in orconde der scepenen alle voers aen 

allen (dg: goide Engbrechts #Engeberten# van Ol Onlant ende Aleijten 

geheijten Zona sijns wijfs) cijns goide ende eijghen goide Engbrechts 

#Engebert# van Onlant ende Aleijten geheijten Zona sijns wijfs gelegen in 

Onlant overmids gebrec van erfpacht die die voirs tafel van tsHeijlichs 

Geests dair aen had ende Henric voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 117v 05. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 09. →VB 1799 f 119r 04. 

Item Jan van Gewanden was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen 

elf hont lants gelegen in den gericht van Merewijc in een stat geheijten op 

ten Hoevel tusschen den erve Ghijsbrechts sProefs soen ende Willems sijns 

brueder aen deen side ende tusschen den erve Erevarts #Erevardi# geheijten 

Rademeker ende den erve wilner Willems geheijten die Bruijn aen dander side 

overmids gebrec van erfcijns die hi dair aen had ende Jan van Gewanden 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 117v 06. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 10. →VB 1799 f 119r 05. 

Item Jan soen wilner Claes geheijten Coel Condermans soen (dg: w) dair toe 

mechtich gemaect van Mechtelden sijnre moeder wijf wilner des voirs Claes 

Coel Condermans soens was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen 

allen goide Geerlec Watermaels met scepenen scout brieven ende #Jan# voirs 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 117v 07. 

ma 05-02-1397. 
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→VB 1799 f 118r 11. →VB 1799 f 119r 06. 

Item Wedige soen wilner Bartholomeeus geheijten Meeus Wedigen #soen# was 

gericht in orconde der scepen Ywijns ende Art Heijme voirsc aen huijs ende 

erve Ludekens van Broegel gelegen in tsHertogenbosch aen tHijntemereijnde 

buijten Pijnappels poirt alder naest den erve Metten Brocs met scepenen 

scout brieven3 ende Wedige voirs heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 117v 08. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 12. →VB 1799 f 119r 07. 

Item Henric (dg: Loijen) Loden soen was gericht in orconde der scepenen 

allen voirsc aen een stuc lants elf hont lants begripende gelegen in den 

gericht van Merewijc in die stat gehijten die Hostaden tusschen den erven 

des heren van Merewijc aen deen side ende tusschen den erve (dg: Ste) Jans 

geheijten Stevens aen dander side overmids gebrec van erfcijns die hi dair 

aen hadde ende die voirs Herman heet (dg: dat nu verboden ijerstwerf) des 

mechtich gemaect Art Groet Art (dg: ende Art Groet Art) in orconde der 

scepenen allen voirsc ende Art Groet Art heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 118r 01. 

ma 05-02-1397. 

→VB 1799 f 118r 13. →VB 1799 f 119r 08. 

Item Herman Loden was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen huus 

ende hof Jan Haijke[n] soen wilner Lambrechts die Veer gelegen in den 

gericht van Merewijc tusschen den erve Ghijsbrechts geheijten die Veer aen 

deen side ende tusschen den erve joffrou Jannen van Gielbeke aen dander 

side item aen een stuc lants geheijten Luten Kempken gelegen in den voirs 

gericht tusschen den erve Gerijts brueder heren Jans van Scalunen prijsters 

aen deen side ende tusschen den erve Ghiben Peters soens aen dander side 

ende aen twee mergen lants gelegen in den voirg gericht (dg: tusschen) ter 

stat geheijten op Henxthem tusschen den erve Jans geheijten Bathen soens 

aen deen side ende tusschen den erve Hughen geheijten Zwart Oghe aen dander 

side overmids gebrecke van erfpacht die hi daer aen had ende Herman voirsc 

heet des mechtich gemaect Art Groet Art in orconde der scepenen allen 

voirsc ende Art Groet Art heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 118r 02. 

ma 19-02-1397. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den nechgedingt dat gelegen was des 

manendach na sente Valentijns dach int jaer ons Heren M CCC XCVI in orconde 

der scepenen Ywijn Stierkens Henric Dicbiers Gerijts van der Aa (dg: Arts 

Heijme ende Gerijt Scilders). 

{Sint Valentijn viel op wo 14-02-1397. De maandag erna was ma 19-02-1397}. 

 

VB 1799 f 118r 03. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117r 10. 

In den irsten Art Groet Art gelijc als hij verboden heeft (dg: irs) 

anderwerf IIIJ mergen lants Ghijsbrechts Sceijvel soen wilner Godevarts 

Sceijvel van den welken twe mergen ter stat geheijten Nuwelant ende welc 

die selve (dg: w) Ghijsbrecht tegen Jan natuerlijc soen wilner heren Arts 

van Beke prijsters gecregen hadde ende die ander IJ mergen tusschen Brugge 

ende Heze ter stat !gehuijten dat Rot gelegen sijn ende welc IJ mergen 

lants voirs waren des voers wilner Godevarts heeft hij nu verboden 

dordwerf. 

 

                         
3 Zie ← BP 1180 p 455r 08 ma 26-06-1396, Ludekinus van Broegel beloofde aan 

Wedego zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen 11½ Gentse nobel en ½ nieuwe 

Gelre gulden op 25-12-1396. 
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VB 1799 f 118r 04. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 115v 01. ←VB 1799 f 117r 11. 

Item Art Groet Art gelijc als hij verboden heeft (dg: ad) anderwerf alle 

goide Godevarts soen wilner Baudewijns van den Molengrave van Bucstel heeft 

hij verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 118r 05. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 115v 02. ←VB 1799 f 117r 12. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft anderwerf alle goide 

Willems soen wilner Boden van Tiel heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 118r 06. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 115v 03. ←VB 1799 f 117v 01. 

Item Henric van den Cloet gelijc als (dg: ver) hij verboden heeft anderwerf 

(dg: alle) huus ende erve in den welken Gheerlec soen wilner Gielijs soen 

Gheerlecs die Lakensceerre wonde gelegen in tsHertogenbossche in die 

Colperstraet heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 118r 07. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117v 03. →VB 1799 f 119r 02. 

Item Art Groet Art gelijc als hij verboden heeft irstwerf alle goide 

Henrics geheijten Rijcke des Beckers heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118r 08. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117v 04. →VB 1799 f 119r 03. 

Item Henric van den Cloet gelijc als hij verboden heeft irstwerf alle cijns 

goide ende eijghen goide Engbrechts van Onlant ende Aleijten geheijten Zona 

sijns wijfs gelegen in Onlant heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118r 09. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117v 05. →VB 1799 f 119r 04. 

Item Jan van Gewanden gelijc als hij verboden heeft irstwerf elf hont lants 

gelegen in den gericht van Merewijc ter stat geheijten op den Hoevel heeft 

hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118r 10. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117v 06. →VB 1799 f 119r 05. 

Item Jan soen wilner Claes geheijten Coel Condermans soen gelijc als hij 

verboden heeft irstwerf alle goide Gheerlecs Watermael heeft hij nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118r 11. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117v 07. →VB 1799 f 119r 06. 

Item Wedige soen wilner Bartholomeus geheijten Meus (dg: Wege) Wedigen soen 

gelijc als hij verboden heeft! huijs ende (dg: L) erve Ludekens van Broegel 

gelegen in tsHertogenbossche aent Hijntamereijnde buten Pijnappels port 

heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118r 12. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117v 08. →VB 1799 f 119r 07. 

Item (dg: Herman Loden soen gelijc als hij verboden heeft) #Art Groet Art 

gelijc (dg: hadde) als hij verboden heeft# irstwerf een stuc lants elf hont 
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lants begripende gelegen in den gericht van Merewijc ter stat geheijten die 

Hostaden heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118r 13. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 118r 01. →VB 1799 f 119r 08. 

Item Art Groet Art gelijc als hij verboden heeft irstwerf huijs ende hof 

Jan Haijkens soen wilner Lambrechts die Veer gelegen in den gericht van 

Merewijc item I stuc lants geheijten Luten Kempken gelegen in den voirs 

gericht ende II mergen lants gelegen in den voirg gericht ter stat 

geheijten op Heijnxtstem heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118r 14. 

ma 19-02-1397. 

←VB 1799 f 117v 02. →VB 1799 f 119r 09. ←ma 02-04-1397. 

Item Adam de Mierde gelijc als hij verboden heeft irstwerf (dg: twee) twee 

boenre (dg: g) Jacobs soen Tielmans van Ghezel gelegen in Leendonc #after 

die kerc van Helvoirt# heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 118v 01. 

ma 19-02-1397. 

→VB 1799 f 119r 10. →VB 1799 f 120r 06. 

Item Mechtelt wijf wilner Goeswijns soen wilner Andries van (dg: Bern) 

Bernheze was gericht in orconde der scepenen alle voers aen IIII morgen 

lants gelegen in die prochi van Os after een stat geheijten Scadewijc 

tusschen den erve Jans van Derenborch ende tusschen den erve Dircs 

geheijten ?Leijken overmids gebrec van erfcijns die sij daer aen heeft ende 

Mechtelt voers heeft die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 118v 02. 

ma 19-02-1397. 

→VB 1799 f 119r 11. →VB 1799 f 120r 07. 

Item Peter Pels die Weder als wittige man ende mombair Fijssien sijns wijfs 

dochter wilner Arts geheijten Monics was gericht in orconde der scepenen 

Ywijn Stiers ende Gerijts Scilders voirsc aen een camer4 wilner Peters van 

(dg: Ypere) Ypere gelegen #inter# tusschen den cameren der coeplude 

#mercatorum# van tsHertogenbossche tusschen die camer (dg: -t) Margrieten 

wilner van Ypere aen deen side ende tusschen die camer Lijsbetten van 

Baerle aen dander side #consistentem# wesende ende aen #die# toebehoerten 

der irstgenoemder cameren overmids gebrec van erfcijns5 die die voersc 

                         
4 Zie → BP 1181 p 151r 09 do 08-08-1398, Adam van Mierde droeg over aan 

Theodericus zvw Franco van Orthen een kamer van wijlen Petrus gnd van 

Ypere, tussen de kamers van de kooplieden van Den Bosch, tussen de kamer 

van wijlen Margareta van Ypere enerzijds en de kamer van Elizabeth van 

Baerle anderzijds, aan hem verkocht door Petrus gnd Pels verwer ev Fijssia 

dvw Arnoldus Monic. 
5 Zie ← BP 1177 f 355v 06 ma 15-04-1387, Nijcholaus en Jutta, kvw Mathijas 

van Baerle, verkochten aan Arnoldus Monics 6 pond, 1 oude Tournooise groot 

van de koning van Frankrijk voor 16 penning gerekend, die Elizabeth van 

Baerle mv voornoemde wijlen Mathijas van Baerle, beurde, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamer van wijlen 

Petrus van Ypere, in Den Bosch, gelegen tussen de kamers van de kooplieden 

van Den Bosch, tussen een kamer van wijlen Margareta van Ypere enerzijds en 

een kamer van Elizabeth van Baerle anderzijds, welke eerstgenoemde kamer 

Elizabeth van Baerle en haar zoon Mathias in cijns uitgegeven hadden aan 

Theodericus gnd Appelman, voor voornoemde 6 pond voornoemd geld erfcijns en 

voor de hertogencijns, en van welke 6 pond voornoemd geld Jutta wv Mathijas 

haar vruchtgebruik had afgestaan. Alle kinderen van eerstgenoemde Jutta 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. Na overlijden van de 
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Peeter dair aen heeft ende Peter voers heeft die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 118v 03. 

ma 19-02-1397. 

→VB 1799 f 119r 12. →VB 1799 f 120r 08. 

Item Bertout Voget was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen 

allen ende een yegelijke goide Jans van Geldorp des Auts tot wat steden sij 

liggende sijn oft gelegen overmids gebrec van lijfpensien6,7 die hij dair 

aen heet ende Bertout voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

(dg: Ende d). 

(dg: Ende dit sal men). 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan die Heijtrake. 

Ende deze goide sal men vercopen behaudelec Art Ave Mari ende Aleijten 

sinen wive hoirre lijfpensien die sij dair aen hebben na ingehaut hoirre 

brieve. 

 

VB 1799 f 118v 04. 

ma 19-02-1397. 

→VB 1799 f 119r 13. →VB 1799 f 120r 09. 

Item Willem van Audenhoven was gericht in orconde der scepenen allen 

voirscr aen alle goide Zeberts (dg: va) geheijten van den Loekeren (dg: 

overmids gebrec) met scepenen scout brieven ende Willem voirs heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 118v 05. 

ma 19-02-1397. 

→VB 1799 f 119r 14. →VB 1799 f 120r 10. 

Item Jannes die Yoede Peters soen was gericht in orconde der scepenen 

Ywijns Stiers ende Gerijts van der Aa voirscr aen huijs ende erven wilner 

Roelof Beckers (dg: Arts) soen wilner Arts nu tot Gerijt Top sinen soen 

behorende gelegen in tsHertogenbosch in die Colperstraet tusschen den erve 

Henrics van Helvort ende tusschen den erve Peters Pels met scepenen scout 

brieven ende Jannes heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 118v 06. 

ma 19-02-1397. 

→VB 1799 f 119r 15. →VB 1799 f 120r 11. 

Item Reijner Schaden (dg: was gericht) soen Jans van Vlimen was gericht in 

orconde der scepenen allen voirsc aen een stuc !beemts gelegen in die 

prochi van Oestelberze tusschen den erve der kijnderen wilner Gerijt 

geheijten Heijmerics op deen side ende tusschen die gemeijnt aldair aen 

dander side overmids gebrec van erfpacht die die voirs Reijner daer aen 

                         

koper, komt de cijns aan zijn kinderen, verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Elizabeth Scaeps. 
6 Zie ← BP 1179 p 354v 07 do 07-03-1392, Johannes van Gheldorp zvw Johannes 

van Gheldorp gaf uit aan Engbertus van den Dodenberch zv Johannes van den 

Loeken de goederen, gnd te Heitrake, in Deurne, zoals die behoorden aan 

wijlen voornoemde Johannes van Gheldorp, uitgezonderd de tiende van wijlen 

voornoemde Johannes aldaar; op deze gfoederen drukten al lasten, zoals (4) 

een lijfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, op het leven van Bertoldus 

Voegt en/of diens vrouw Jutta, maar ook (3) een lijfpacht van 10 mud rogge, 

op het leven van Arnoldus Avemari en/of diens vrouw Aleijdis 
7 Zie → BP 1175 f 150v 07 vr 01-05-1394, Johannes van Gheldorp zvw Johannes 

van Gheldorp, die de goederen gnd te Heitrake, in Deurne, uitgezonderd een 

tiende van voornoemde wijlen Johannes van Gheldorp, uitgegeven had aan 

Engbertus gnd van den Rodenborch zv Johannes van den Loeken voor de lasten 

en een erfcijns van 40 Holland gulden, met Kerstmis aan voornoemde Johannes 

te betalen, droeg de eerstkomende 5 jaar van die erfcijns over aan 

Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke. 
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(dg: hadde) #heeft# ende die voirs Reijner heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 119r 01. 

ma 05-03-1397. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den genechtgedinge dat gelegen was 

des maendachs na den sondage (dg: esto) als men singt esto michi ende dat 

voert met recht opgeset was tot opten maendaechs na den sondage dat men 

singt reminiscere int jair ons Heren M CCC XCVI in orconde der scepenen 

Ywijns Stierkens Henric Dicbiers Henric Dicbier Godevarts soen Geijr van 

der Aa Art Heijmen ende Gerijts Scilders. 

{Esto michi viel op zo 04-03-1397. De maandag erna was ma 05-03-1397}. 

{Reminiscere viel op zo 18-03-1397. De maandag erna was ma 19-03-1397}. 

 

VB 1799 f 119r 02. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 117v 03. ←VB 1799 f 118r 07. 

In den ijersten Art Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf allen 

goide Henric geheijten Rijc des Beckers heeft hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 119r 03. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 117v 04. ←VB 1799 f 118r 08. 

Item Henric van den Cloet gelijc als hi verboden heet anderwerf allen cijns 

goide ende eijgen goide Engbrechts van Onlant ende Aleijten geheijten Zona 

sijns wijfs (dg: he) gelegen in Onlant heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 119r 04. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 117v 05. ←VB 1799 f 118r 09. 

Item Jan van Gewanden gelijc als hi verboden heet anderwerf XI hont lants 

gelegen in den gericht van Merewijc ter stat geheijten op ten Hoevel heet 

hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 119r 05. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 117v 06. ←VB 1799 f 118r 10. 

Item Jan soen wilner Claes geheijten Coel Kondermans soen gelijc als hi 

verboden heet anderwerf allen goide Geerlecs (dg geheijten) Watermael heet 

hi nu verboden derdewerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden Heijlwigen Spijkers hoiren erfcijns van V 

lb die sij geldende heet uijt XII lopensaet lants gelegen in die prochi van 

Berlikem over die brugge na begrip hoerre brieve. 

 

VB 1799 f 119r 06. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 117v 07. ←VB 1799 f 118r 11. 

Item Wedige soen wilner Bartholomeeus geheijten Meeus Wedigen soen gelijc 

als hi verboden heet anderwerf huijs ende erve (dg: Koenkens) #Ludekens# 

van Broegel gelegen in tsHertogenbosch aen tHijntemereijnde buijten 

Pijnappels poert heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 119r 07. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 117v 08. ←VB 1799 f 118r 12. 

Item Art (dg: Goet) Groet Art gelijc als hij verboden heeft anderwerf (dg: 

elf hont lants) een stuc lants elf hont lants begripende gelegen in den 

gericht van Merewijc ter stat geheijten Hostaden heeft hij nu verboden (dg: 
?ste) dordwerf. 

 

VB 1799 f 119r 08. 

ma 05-03-1397. 
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←VB 1799 f 118r 01. ←VB 1799 f 118r 13. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende hof Jan 

Haijkens soen wilner Lambrechts die Veir gelegen in den gericht van 

Merewijc item een stuc lants geheijten Luijten Kempken gelegen in den voirs 

gericht ende twee mergen lants gelegen in den voirs gericht (dg: h) ter 

stat geheijten #op Henxsthem# (dg: die Hosteden) heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 119r 09. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 117v 02. ←VB 1799 f 118r 14. ←ma 02-04-1397. 

Item (dg: Art Gr) Adam van Mierde (dg: gelj) gelijc als hi verboden heet 

anderwerf II boenre Jacops soen Tielmans van Ghezele gelegen in Leendonc 

after die kerc van Helvoirt heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 119r 10. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 118v 01. →VB 1799 f 120r 06. 

Item Mechtelt wijf wilner Goeswijns soen wilner Andries van Bernheze gelijc 

als !hi verboden heet ijerstwerf IIII mergen lants gelegen in die prochi 

van Os after Scadewijc heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 119r 11. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 118v 02. →VB 1799 f 120r 07. 

Item Peter Pels die Weder !als hij verbode! heeft irstwerf een camer wilner 

Peters van Ypere gelegen tusschen den cameren der coeplude van 

tsHertogenbossche heeft hij nu verboden (dg: dordwerf) anderwerf. 

 

VB 1799 f 119r 12. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 118v 03. →VB 1799 f 120r 08. 

Item Bertout Voeget gelijc als hij verboden heeft irstwerf alle ende een 

yegelijc goide Jans van Geldorp des (dg: Auds) Auts tot (dg: wair) wat 

steden sij gelegen of wesende #sijn# heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 119r 13. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 118v 04. →VB 1799 f 120r 09. 

Item Willem van Audenhoven gelijc als hij verboden heeft alle goide Zeberts 

van den Loekeren heeft hij nu verboden (dg: dorde) anderwerf. 

 

VB 1799 f 119r 14. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 118v 05. →VB 1799 f 120r 10. 

Item Johannes die Yoede Peters soen gelijc als hij verboden heeft irstwerf 

huijs ende erve wilner Roelofs Beckers soen wilner Arts nu tot Gerijt Top 

sinen soen behorende gelegen in tsHertogenbossche in die Colperstraet heeft 

hij (dg: ?t) nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 119r 15. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 118v 06. →VB 1799 f 120r 11. 

Item Reijner Scaden (dg: gelijc) soen Jan van Vlimen gelijc als hij 

verboden heeft irstwerf I stuc !lants gelegen in die prochi van Oestelberze 

(dg: tusschen) heeft hij nu verboden (dg: dordwerf) anderwerf. 

 

VB 1799 f 119v 01. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 02. →VB 1799 f 121r 03. 

Item Jacop Coptiten soen wilner Willem Coptiten was gericht in orconde der 
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scepenen alle voirs aen allen goide Henrics (dg: Lo) geheijten Loze soen 

Jans geheijten Loze #presentium et futurorum# tegenwerdich ende 

toecoemen[de] overmids gebrec van geloiften die die voirg Henric Loze 

geloift had her Jan van Cule rentmeester in tsHertogenbosch als van V-c lb 

welc die selve her Jan van Cule geloeft had den voirg Henric met Hillen 

#sinen wi[ve]# natuerlec dochter des voirs her Jans van Cule in name van 

#nomine dotis# hijlecs goide ter stat recht van tsHertogenbosch ende welc 

V-c lib staen souden in stat van erve ter stat recht van tsHertogenbosch 

#ac si# gelijc of die voirg her Jan van Cule den voirs Henric erfenissen 

dogende V-c lb (dg: den voirs Henric) in name van hijlecs goide bewijst 

hedde (dg: ende van welker geloiften ijerstgenoemt Jacop Coptiten) ende 

Jacop voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende Jacop voers heeft des 

mechtich gemaect Adam van Mierde in orconde der scepenen alle voers. 

 

VB 1799 f 119v 02. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 03. →VB 1799 f 121r 05. 

Item Steven Weirt was gericht in orconde der scepenen alle voirsc aen allen 

goide Henrics geheijten Loze overmids scepenen scout brieven ende Steven 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 119v 03. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 120v 04. ←VB 1799 f 121r 06. 

Item Lodewijc Asinier was gericht in orconde der scepenen alle voirsc aen 

allen goide Jans van Achel soen wilner Jans van Achel mids scepenen scout 

brieven8 ende Lodewijc (dg: voirs heet die nu verboden ijerstwerf) heet des 

mechtich gemaect Damen van Mierde in orconde der scepenen alle voirsc ende 

Adam voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 119v 04. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 05. →VB 1799 f 121r 07. 

Item Gerijt Balijaert was gericht in orconde der scepenen allen voirsc aen 

allen goide #Eligii dicti Loije# Loijen geheijten Luutens soen met scepenen 

scout brieven9 ende Gerijt voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 119v 05. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 06. →VB 1799 f 121r 08. 

Item Willem Hels was gericht in orconde der scepenen Art Heijmen ende 

Gerijt Scilders voirsc aen huijs10 ende erve gelegen in tsHertogenbosch in 

                         
8 Er kan een verband zijn met 3 schuldbekentenissen: 

BP 1175 f 038v 11 do 18-03-1367, Johannes van Achel en Goeswinus Moedel 

Dicbier beloofden aan hr Arnoldus van Wesel, tbv Petrus Asinarius resp. aan 

de houder van de brief, 18 oude schilden op zo 06-06-1367 te betalen, op 

straffe van 1. 

BP 1175 f 042v 04 vr 28-01-1379, jkvr Maria wv Johannes van Achel, haar 

zoon Johannes, Johannes van Bucstel zv pape Jan en Johannes Hacke beloofden 

aan Petrus Merle 77 Franse schilden op 10-04-1379 te betalen op straffe van 

4; BP 1175 f 042v 05 vr 28-01-1379, De eerste twee zullen de anderen 

schadeloos houden. 

BP 1177 f 302v 09 do 07-06-1386, Johannes zvw Johannes van Achel beloofde 

aan de secretaris, tbv de lombarden, 32 oude Franse schilden op 25-12-1386 

te betalen, op straffe van 2. 
9 Zie ← BP 1180 p 279r 07 di 27-04-1395, Eligius gnd Loij Luutens soen 

beloofde aan Gerardus Balijart 19½ Holland gulden op 25-12-1395 te betalen. 
10 Zie → BP 1181 p 095r 12 do 24-01-1398, Henricus Loenman droeg over aan 

Willelmus Hels een huis en erf, in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Walterus van Os enerzijds en erfgoed van wijlen 
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#vico grumellatorum# die Gorterstraet tusschen den erve wilner (dg: 

Godeverts van Os) Wouters van Os ende tusschen den erve wilner Godevarts 

van Alphen overmids gebrec van erfcijns11 die hi dair aen heet ende Willem 

voirs heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 119v 06. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 07. →VB 1799 f 121r 09. 

Item Baudewijn soen wilner Henrics geheijten die Rode van Bucstel was 

gericht in orconde der scepenen allen voirs aen I stuc lants geheijten 

gemeijnlic die Leghe Hueve gelegen in die prochi van Venloen tusschen den 

erve wilner Claes van Megen ende tusschen die gemeijn straet streckende met 

den enen eijnde totten erve welc was wilner Henrics geheijten Scuijt Heijn 

ende met den anderen eijnde totter straten streckende bij den dijc 

geheijten gemeijnliken Meerdike overmids gebrec van erfpacht die die voirs 

Baudewijn dair aen heet ende Baudewijn heet (dg: dat nu verboden 

ijerstwerf) des mechtich gemaect Adam van Mierde (dg: ende Ad) in orconde 

der scepenen alle voirs ende Adam voirs heeft dat nu verboden ijerstwerf. 

Ende hiermede en sal men niet doen dan bij rade der scepenen. 

 

VB 1799 f 119v 07. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 08. →VB 1799 f 121r 10. 

Item Jan geheijten Koc soen wilner Godeverts van Ghemert was gericht in 

orconde der scepenen allen voirsc aen een ecker lants geheijten die Boect 

gelegen in die prochi van Oerschot welc ecker was voirtijts Dirc Rovers 

soen wilner heren Jans Rovers ridders ende aen toebehoirten des selfs 

eckers ale ende yegelijc overmids gebrec van erfpacht12,13 die hi daer aen 

heet ende Jan Koc voirs heet des mechtich gemaect Jan den Weirt den iongen 

in orconde der scepenen alle voirsc ende Jan Weirt die jonge heet dien nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 119v 08. 

ma 05-03-1397. 

←VB 1799 f 120v 09. ←VB 1799 f 121r 11. 

Item Jan Bijts soen wilner Goeswijns van Lijeshout des Smeets daer toe 

mechtich gemaecht van Sophijen sijnre moeder was gericht in orconde der 

scepenen allen voirsc aen die goide geheijten gemeijnlic ten Hens Hoernic 

gelegen in die prochi van Berlikem ter stat geheijten Middelrode over die 

Bruggen #ultra pontem# ende die toebehoerten der selver goide al ende een 

                         

Godefridus van Alphen anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door 

voornoemde Willelmus Hels. 
11 Zie ← BP 1176 f 339v 09 vr 22-01-1384, Johannes zv Nijcholaus Scilder 

verkocht aan Willelmus Hels een erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch in de Gorterstraat, tussen erfgoed van wijlen Walterus 

van Os enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus van Alphen anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een erfcijns van 5 schelling voornoemd 

geld. 
12 Zie ← BP 1176 f 261r 01 za 14-06-1382, Henricus Vos soen van Berze 

verkocht aan Johannes Koc zvw Godefridus van Gemert een erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

een akker gnd die Boekt, in Oirschot, welke akker was van Theodericus 

Rover. 
13 Zie → BP 1180 p 701r 05 ma 19-02-1397, Johannes gnd Koc zvw Godefridus 

van Ghemert droeg over aan zijn dochter Katherina (1) een erfpacht van 3 

mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande 

uit een akker gnd die Boekt, in Oirschot, welke eertijds was van 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, welke pacht voornoemde 

Johannes Koc gekocht had van Henricus Vos soen van Berze. 
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yegeliken tot wat steden sij wesende sijn of gelegen overmids gebrec van 

erfpacht die die voirs Sophije dair aen heet ende Jan Bijts voirs heet die 

verboden ijerstwerf. 

Ende hier af sal men uijtsceijden Heijlwigen Spijkers hoiren erfcijns van V 

lb die sij gelden heet (dg: aen) uijt XII lopensaet lants gelegen in die 

prochi van Berlikem (dg: oe) over die brugge van Middelrode na begrip 

hoiren brieve also verre als die voirg goide met hoirre toebehoerten (dg: 
?gns) goit genoech sijn. 

 

VB 1799 f 120r 01. 

ma 05-03-1397. 

Item (dg: Gerijt soen wilner Heijmerics soen Cristinen Heijmerics). 

 

VB 1799 f 120r 02. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 10. →VB 1799 f 121r 12. 

Item Art Groet Art (dg: Groet Art) dair toe mechtich gemaect van Gerijt 

soen wilner Heijmerics soen Cristinen Heijmerics was gericht in orconde der 

scepenen alle voirsc aen allen goide Jans Weijndelmoeden ende Heijlwigen 

kijnder wilner Jans (dg: Rijken) geheijten Rijc overmits gebrec van 

geloiften welc die voirg Jan Weijndelmoeden ende (dg: Had) Heijlwich 

geloift hadden op hen ende alle hoir goit den voirg wilner Heijmeric van 

III stucken lants gelegen in die prochi van Os van den welken een (dg: in) 

op een stat geheijten tDoergat aldernaest bij den erve Claes van Berkel 

ende dander twe op een stat geheijten die Aen (dg: Wien) Wijnden in een 

stat geheijten die Cortte Campe tusschen den erve der voirs Cristinen 

Heijmerics ende tusschen den erve behorende totter kerken van Os welc drie 

stucken lants die voirg wilner Heijmeric tegen die voirs Jan (dg: He) 

Weijndelmoeden ende Heijlwigen kijnder wilner Jans geheijten Rijc gecoft 

hadde ende van welken drie stucken lants die voirsc Jan Weijndelmoet ende 

Heijlwich geloift hadden op hen ende op al hoir goit den voirs wilner 

Heijmeric waerscap te doen ende allen voercommer daer in wesende af te doen 

ende van welker geloiften die voirg Gerijt scade leden heet met recht ende 

Art Groet Art voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

Ende hiermede en sal men niet doen dan bij rade der scepenen. 

 

VB 1799 f 120r 03. 

ma 05-03-1397. 

→VB 1799 f 120v 11. →VB 1799 f 121r 13. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers soen wilner Willem 

Loijers (dg: w) daertoe mechtich gemaect van Yden sijnre moeder was gericht 

in orconde der scepenen alle voirsc aen (dg: I mudsaet gerst la) #maldrata# 

mauderssaet gerstlants gelegen in die prochi van Os ter stat geheijten 

Westervelt tusschen den erve Cristinen Lambrechts ende tusschen den erve 

Jan Mersmans ende aen IIII hont lants gelegen in die voirg prochi voir 

#ante# !dwater geheijten Meir tusschen den erve her Godeverts van Os 

ridders ende tusschen den erve Jans geheijten Bles overmids gebrec van 

erfcijns die die voirs Yde dair aen hadde ende meester Jacop voirs heet 

(dg: die nu ver) des mechtich gemaect Art Groet Art in orconde der scepenen 

alle voirsc ende Art Groet Art heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 120r 04. 

ma 02-04-1397. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den nechtgedinge dat gelegen (dg: 

is) was des manendach na den sonnendag als men singt letare Jherusalem int 

jaer ons Heren dusent CCC XCVI in orconde der scepenen Yewijns Stierkens 

(dg: Henric Dicbier) Henric Dicbiers Godevarts soen (dg: Gerijts van der 

Aa) #Gerijts van den Wijel# Arts Heijmen ende Gerijts Scilder. 

{Letare viel op zo 01-04-1397. De maandag erna was ma 02-04-1397}. 
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VB 1799 f 120r 05. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 117v 02. ←VB 1799 f 118r 14. ←VB 1799 f 119r 09. 

In den irsten Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft anderwerf II 

boenre Jacobs soen Tielmans van Ghezele gelegen in Leendonc after die kerc 

van Helvoirt heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 120r 06. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 118v 01. ←VB 1799 f 119r 10. 

Item Mechtelt wijf wilner Goeswijns soen wilner Andries van Bernheze gelijc 

als sij (dg: ?bel) #heeft# verboden anderwerf IIII mergen lants gelegen in 

die prochi van Os after Scadewijc heeft sij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 120r 07. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 118v 02. ←VB 1799 f 119r 11. 

Item Peter Pels die Weder gelijc als hij verboden heeft anderwerf een camer 

wilner Peters van Yper gelegen tusschen den cameren der coeplude van 

tsHertogenbossche heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 120r 08. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 118v 03. ←VB 1799 f 119r 12. 

Item Bertout Voegt gelijc als hij verboden heeft anderwerf alle ende een 

yegelijc goide Jans van Geldorp des Auts tot wat steden sij gelegen (dg: 

sijn) of wesende sijn heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 120r 09. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 118v 04. ←VB 1799 f 119r 13. 

Item Willem van Audenhoven gelijc als hij verboden heeft alle goide 

Zebrechts van den Loekeren heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 120r 10. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 118v 05. ←VB 1799 f 119r 14. 

Item Johannes die Yoede Peters soen gelijc als hij verboden heeft anderwerf 

huijs ende erve wilner Roelofs Beckers soen wilner Arts (dg: der Kijnder) 

nu tot Gerijt Top sinen soen behorende gelegen in tsHertogenbossche in die 

Colperstraet heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 120r 11. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 118v 06. ←VB 1799 f 119r 15. 

Item Reijner (dg: Scaden) Scaden #soen Jans van Vlimen# gelijc als hij 

verboden heeft anderwerf I stuc lants gelegen in die prochi van Oestelberze 

heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 120v 01. 

ma 02-04-1397. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft irstwerf alle goide 

Henrics geheijten Loze soen Jans geheijten Loze tegenwoerdich ende toe te 

coemen heeft hij {afgebroken}. 

 

VB 1799 f 120v 02. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 01. →VB 1799 f 121r 03. 

Item Jacob Coptiten soen wilner Willems Coptiten hadde verboden irstwerf 

alle goide Henrics gheheijten Loze soen Jans geheijten Loze tegewerdich 

ende toe te comen ende Jacob voirs heeft des mechtich gemaect Adam van 
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Mierde ende Adam voers heeft die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 03. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 02. →VB 1799 f 121r 05. 

Item Steven Wert gelijc als hij verboden heeft #ijerstwerf# alle goide 

Henrics geheijten Loze heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 04. 

ma 02-04-1397. 

→VB 1799 f 119v 03. ←VB 1799 f 121r 06. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft irstwerf alle goide Jans 

van Achel soen wilner Jans van Achel heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 05. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 04. →VB 1799 f 121r 07. 

Item Gerijt Balijart gelijc als hij verboden heeft irstwerf alle goide 

Loijen geheijten Luutens soen heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 06. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 05. →VB 1799 f 121r 08. 

Item Willem Hels gelijc als hij verboden heeft irstwerf huus ende erve 

gelegen in tsHertogen#bossche# in die Gorterstraet heeft hij nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 07. 

ma 02-04-1397. 

→VB 1799 f 119v 06. →VB 1799 f 121r 09. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft irstwerf een stuc lants 

geheijten die Lege Hueve gelegen in die prochi van Venloen heeft hij nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 08. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 07. →VB 1799 f 121r 10. 

Item Jan Wert die jonghe gelijc als hij verboden heeft irstwerf I (dg: 

stuc) #acker# lants geheijten die Boect gelegen in die prochi van Oerscot 

ende die toebehoerten des selvers acker alle ende een yegelijc heeft hij nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 09. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 08. ←VB 1799 f 121r 11. 

Item Jan Bits soen (dg: soe) wilner Goeswijns van Lijeshout des Smeets 

gelijc als #hi# verboden heeft irstwerf die goide geheijten gemeijnlijc ten 

Hens Hoernic gelegen in #die# prochi van Berlikem ter stat !gheijten 

Middelrode over die Bruggen ende die toebehoerten #der# selver goiden alle 

ende een (dg: yw) yegelijc heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 10. 

ma 02-04-1397. 

→VB 1799 f 120r 02. →VB 1799 f 121r 12. 

Item Art Groet Art gelijc als hij verboden! irstwerf #heeft# alle goide 

Jans Weijndelmoeden ende Heijlwigen kijnderen wilner (dg: Jans g) Jans (dg: 

gelijc) #gheheijten# Rijc heeft hij nu verboden (dg: anderwech) anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 11. 

ma 02-04-1397. 

←VB 1799 f 120r 03. →VB 1799 f 121r 13. 
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Item Art (dg: Goe) Groet Art gelijc als hij (dg: versco vercof) #verboden# 

heeft (dg: irstwaert) irstwerf (verbeterd uit: irstwechf) een mauderzaet 

gerstlants gelegen in die prochia van Os ter stat geheijten Wester-(dg: 

vers)-velt ende (dg: IX) IIII (dg: d) honts lants gelegen in die selve 

prochi (dg: voers wart voers) voer !dwater geheijten die Meer heeft hij nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 120v 12. 

ma 02-04-1397. 

(dg: Jan Wouters soen wilner Wouters van Os). 

 

VB 1799 f 120v 13. 

ma 02-04-1397. 

→VB 1799 f 121r 14. →VB 1799 f 122r 06. 

Item Wouter soen wilner Wouters van Os was gericht in orconde der scepenen 

alle voirsc aen I stuc lants (dg: gelegen in die pro) Jans soen wilner 

Henrics Bogharts van Os gelegen in die prochi van Os ter stat geheijten 

Ussen in den hof Reijmbouts van Ussen #inferius# nederwart overmids gebrec 

van erfpacht die hi daer aen heeft ende die ijerstgesede Wouter heet dat nu 

verboden ijerstwerf. 

Ende hieraf sal men uijtscheijden den Heiligen Geest sinen cijns die hi 

dair aen heet. 

 

VB 1799 f 120v 14. 

ma 02-04-1397. 

→VB 1799 f 121v 01. →VB 1799 f 122r 07. 

Item Wouter soen wilner Wouters van Os des Gewantsnijders was gericht in 

orconde der scepenen alle voirsc aen seven hont lants gelegen in die prochi 

van Os optie gemeijnt aldaer ter stat geheijten Ussen aldernaest bij den 

erve Gerijts geheijten Stegemans #superius# opwart ende aen vijf 

loepenssaet lants Jan ende Arts gebruederen kijnderen wilner Henric Bogarts 

van Os gelegen in die voirg prochi van Os ter (dg: stat) voirg stat Ussen 

genoemt in den bogart #in pomerio# der kijnder des voirg wilner Henrics 

overmids gebrec van erfpacht die hi dair aen heet ende die ijerstgesede 

Wouter heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 120v 15. 

ma 02-04-1397. 

→VB 1799 f 121v 02. →VB 1799 f 122r 08. 

Item Wouter soen wilner Wouters van Os was gericht in orconde der scepenen 

allen voirsc aen I vierdel tot Art Mersman van Os den jongen behorende van 

I stuc lants geheijten gemeijnliken (dg: Gro) dat Groet Stuc gelegen in die 

prochi van Os ter stat geheijten Ussen tusschen den erven Gerijt geheijten 

Vilt van Ussen aldernaest aen den erve ?Jans van Beke op deen side ende 

tusschen den erve Jans van der Stegen aen dander side ende aen enen helft 

des selfs Arts Mersmans van I stuc lants geheijten gemeijnlic dat [Qu]ade 

Stucke gelegen in die voirs prochi van Os bi den voirs stuc lants dat Groet 

Stucke gen[oemt] aen deen side ende tusschen den erve Henric Vilts van 
?Ussen aen dander side 

 

VB 1799 f 121r 01. 

ma 02-04-1397. 

ende aen s[even hont lants] des voirg Arts Mersmans gelegen in die voirs 

prochi van Os optie gemeijnt des dorps van Os ter stat geheijten Ussen 

tusschen den erve Gerijts Vilts van Ussen op deen side ende tusschen den 

erve (dg: d) Claes Bogarts op dander side ende aen een vierdel tot den 

voirg Art Mersman behorende van enen stuc lants acht hont lants begripende 

gelegen in die voirs prochi van Os ter stat geheijten den Coren Beemt op 

die Aude Weteringe #super antiquum aqueductum dictum die weteringe# 

tusschen den erve Fijen geheijten Hermens aen deen side ende tusschen den 

erve Jans gheheijten Hen soen Robbrechts #aen dander side# overmids 
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gebrecke van erfpacht ende van erfcijns die hi daer aen heeft ende die 

ijerstgesede Wouter heet (dg: dat) die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 121r 02. 

ma 30-04-1397. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den jaergedinge dat gelegen was des 

maendaechs na der octave [van] paesschen int jaer ons Heren dusent CCC ende 

XCVII in orconde der scepenen Ywijn Stierkens Henric [Dicbiers] Henric 

Dicbiers Godeverts soen Gerijts van den Wiel (dg: Gerijt van der Aa) Arts 

Heijme ende Gerijts Scilders. 

{Pasen viel op zo 22-04-1397. De maandag na het octaaf was ma 30-04-1397}. 

 

VB 1799 f 121r 03. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 01. ←VB 1799 f 120v 02. 

In den ijersten Daem van Mierde gelijc als hi verboden heet anderwerf allen 

goide Henrics geheijten Loze soen Ians geheijten Loze tegenwerdich ende toe 

te comen heeft hi nu verboden dordewerf. 

 

VB 1799 f 121r 04. 

ma 30-04-1397. 

(dg: Item Daem van Mierde gelijc als hij verboden heet anderwerf alle goit 

Jan van Achel). 

 

VB 1799 f 121r 05. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 02. ←VB 1799 f 120v 03. 

Item Steven Weirt gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goide Henrics 

geheijten Loze heeft hi nu verboden dordewerf. 

 

VB 1799 f 121r 06. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 119v 03. →VB 1799 f 120v 04. 

Item Adam van Mierde gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide Jans 

van Achel soen wilner Jans van Achel heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 121r 07. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 04. ←VB 1799 f 120v 05. 

Item Gerijt Balijart gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide 

Loijen geheiten Luutens soen heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 121r 08. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 05. ←VB 1799 f 120v 06. 

Item Willem Hels gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende erve 

gelegen in tsHertogenbosch in die Gorterstraet heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 121r 09. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 119v 06. →VB 1799 f 120v 07. 

Item Adaem van Mierde gelijc als hi verboden had anderwerf een stuc lants 

geheijten die Leghe Hueve gelegen in die prochi van Venloen heeft hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 121r 10. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 07. VB 1799 f 120v 08. 

Item Jan die Weirt die jonge gelijc als hi verboden heet anderwerf enen 

acker lants geheijten die Boect gelegen in die prochi van Oerscot ende die 
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toebehoerten (dg: all) des selfs ackers alle ende een yegelijc heet hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 121r 11. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 119v 08. ←VB 1799 f 120v 09. 

Item Jan Bijts soen wilner Goeswijns van Lijeshout des Smeets gelijc als hi 

verboden had anderwerf die goide geheijten gemeijnlic ten Hens Hoernic 

gelegen in die prochi van Berlikem ter stat geheijten Middelrode ouver die 

Brugge ende die toebehoirten der selver goide allen ende een yegeliken 

heeft hi nu verboden derdewerf. Ende des heeft hi gemechticht Wouter Wal. 

 

VB 1799 f 121r 12. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 120r 02. →VB 1799 f 120v 10. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden had anderwerf allen goide Jans 

Weijndelmoeden ende Heijlwigen kijnder wilner Jans geheijten Rijc heet hi 

nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 121r 13. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 120r 03. ←VB 1799 f 120v 11. 

Item Art Groet Art gelijc als hi verboden heeft anderwerf een maudersaet 

gerstlants gelegen in die prochi van Os ter stat geheijten Westervelt ende 

IIII hont lants gelegen in die selve prochi voir !dwater geheijten die Meir 

heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 121r 14. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 120v 13. →VB 1799 f 122r 06. 

Item Wouter (dg: van Os gelijc als hi ve) soen wilner Wouters van Os gelijc 

als hi verboden heet ijerstwerf een stuc lants Jans soen wilner Henrics 

Bogart van Os gelegen in die prochi van Os ter stat geheijten Ussen (dg: 

ende) #in# een hof Reijmbouts van Ussen heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 121v 01. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 120v 14. →VB 1799 f 122r 07. 

Item Wouter soen wilner Wouters van Os des Gewantsnijders gelijc als hi 

verboden heet ijerstwerf seven hont lants gelegen in die prochi van Os ter 

stat geheijten Ussen ende vijf loepensaet lants Jan ende Arts gebruederen 

kijnder wilner Henric Bogarts (dg: gelegen) van Os gelegen in die voirg 

prochi van Os ter voirg stat Ussen genoemt in den bogart der (dg: voirg) 

kijnder des voirg (dg: Henrics) wilner Henrics heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 121v 02. 

ma 30-04-1397. 

←VB 1799 f 120v 15. →VB 1799 f 122r 08. 

Item Wouter soen wilner Wouters van Os gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf een vierdel tot Art Mersman den jongen van Os (dg: behorende) 

behorende in een stuc lants #geheiten dat Groet Stuc# gelegen in die prochi 

van Os ter stat geheijten Ussen ende een heilft des selfs Arts Mersmans van 

I stuc lants geheijten dat (dg: Qua) Quade Stucke gelegen in die voers 

prochi van Os bij dat voirs stuc lants dat Groet Stuc genoemt ende VII hont 

lants des voirs Art Mersmans gelegen in die voers prochi van Os ter stat 

geheijten Ussen ende (dg: aen) I (dg: vier) vierdeel tot den voirs Art 

Mersman behorende van enen stuc lants VIII hont lants begripende gelegen in 

die voers prochi van Os ter stat geheijten Coren Beemt op die Aude 

Weteringe heet hi nu verboden anderwerf. 
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VB 1799 f 121v 03. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122r 09. →VB 1799 f 123r 02. →VB 1799 f 124r 02. 

Item Jacob van Berze van der Horst was gericht in orconde der scepenen 

Ywijn Stierkens ende Henric #Dicbier# Godeverts soens voirsc aen allen 

goide Henric Weijers met scepenen scout brieven14 ende die voirs Jacop heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 121v 04. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122r 10. →VB 1799 f 123r 03. 

Item Rijcoude die Borchgreve was gericht in orconde der scepenen Ywijn 

Stierkens ende Gerijts van der Aa voirsc aen huijs ende erve gelegen in 

tsHertogenbosch in die Orthenstraet tusschen den erve Hillen Embrechts ende 

tusschen den erve Jans #de# van der Straten overmids gebrec van erfcijns15 

die hi daeraen heet ende Rijcout voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 121v 05. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122v 01. →VB 1799 f 123r 04. 

Item Jan van Best soen wilner Willem Broeders (dg: was ge) dair toe 

mechtich gemaect van Geertruijden sijnre moeder (dg: was gericht in orconde 

der scepen) wijf des selfs wilner Willem Broeders was gericht in orconde 

der scepen Ywijn Stierkens ende Art Heijme voirsc aen huijze ende erve 

gelegen in tsHertogenbosch in die Orthenstraet buijten der porten aldaer 
!tuscen den erve Godevert (dg: Dun) Duncops ende tusschen den erve 

#cuiusdam# eens geheijten Scuerman overmids gebrec van erfcijns die 

Geertruijt voirsc daer aen (dg: had en) heet ende Jan van Best heeft dat nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 121v 06. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122v 02. →VB 1799 f 123r 05. 

Item Jacop uijt der Oesterwijc wittige man ende momber Mechtilden sijns 

wijfs dochter wilner Gevarts Scrinimekens was gericht in orconde der 

scepenen Ywijn Stierkens ende Arts Heijme voirs aen huijs ende erve Dircs 

van Keppel anders geheijten van Doirne gelegen in tsHertogenbosch in een 

straet streckende van der Bruggen geheijten des Conincs Brugge ter straten 

                         
14 Zie ← BP 1179 p 152v 07 za 27-4-1392, Henricus Weijers beloofde aan 

Jacobus van Berze van der Horst 180 Holland gulden en 53 Oijense gulden op 

02-06-1392 te betalen. 

Zou ook kunnen zijn: BP 1180 p 272v 05 di 26-01-1395, Willelmus Stakenborch 

van Boescot en Henricus Weijer beloofden aan Jacobus van Berze van der 

Horst 50 oude Gelre gulden, een helft te betalen op 24-06-1395 en de andere 

helft op 01-10-1395. BP 1180 p 272v 06 di 26-01-1395, De eerste zal de 

andere schadeloos houden. 
15 Mogelijk verband met BP 1176 f 036v 13 ±do 15-10-1377, Willelmus zvw Bodo 

van Tiela verkocht aan Rijcoldus Borchgreve een lijfrente van 6 pond geld, 

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

uit een erfcijns van 8 pond voornoemd geld, die voornoemde Willelmus beurt, 

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

van Hilla gnd Engbrechts enerzijds en erfgoed van Johannes van Straten 

anderzijds. 

En mogelijk verband met VB 1799 f 092r 07, ma 11-01-1395, Rijcout 

Borchgrave was gericht aen enen jaerliken ende erfcijns van VIII libre die 

welc Willem soen wilner Boden van Tiel geldende hadde jaerlijcs ende 

erfelijcs uijt huus ende erve gelegen in tsHertogen in die Ortenstraet 

tusschen den erve Hille geheijten Engbrechts ende tusschen den erve Jans 

van Straten overmids gebrec van lijfpensien die Rijcout vors aen den voirs 

erfcijns hadde. 
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#vicum# wart geheijten Aude Huls tusschen den erven Yden Schoefs ende 

tusschen den erve Jans geheijten Scelle des Vleeschouwers overmids gebrec 

van erfcijns16 die hi daer aen heet ende die voirs Jacop heet (dg: die nu 

verboden ijerstwerf) des mechtich gemaect Adam van Mierde in orconde der 

scepenen alle voers ende Adam voers heeft die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 121v 07. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122v 03. →VB 1799 f 123r 06. 

Item (dg: Jans) Jan van Os die Plattijnmaker dair toe mechtich gemaect (dg: 

.ae) met scepenen brieven van Maes soen wilner Willems Veren (dg: Ghise) 

Ghisenraden soen was gericht in orconde der scepenen Ywijn Stierkens ende 

Gerijts van den Wiel voers aen een (dg: hostat) hostat (dg: ses) XVI voet 

al over al in breijden (dg: ge) begripende gelegen in tsHertogenbossche in 

die Orthenstraet #ad vicum Orthensem# after thuus der woningen (dg: quon) 

wilner Ghijsbrechts Maechelems over (dg: t) dwater aldair lopende in den 

erve des voers wilner Ghijsbrechts Maechelems tusschen den erve Jacobs 

Stevens soen ende tusschen den erve Jan Gerijs streckende van enen wege 

aldair gelegen ende #sumptum# genomen ende #ordinatum# geordineert van den 

erve des voers wilner Ghijsbrechts Maechelems afterwart al #versus# tot den 

erve wilner Jan Stierkens ende aen trecht te gebruijken die brugge ende der 

trappen aldaer voer den tijt wesende ende aent volcomen recht te gebruijken 

den wech streckende aldair van der voirg Orthenstraten afterwart totten 

water aldaer lopende ende voirt over die voirs brug ende van daer #et 

abinde# voirt totter auder (dg: mo) mueren toe der stat van tsHertogenbosch 

overmids gebrec van erfcijns17 die die voirs Maes daer aen heeft ende Jan 

van Os voirs heet die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 122r 01. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122v 04. →VB 1799 f 123r 07. 

Item Peter van Gheffen die Vullen-(dg: weger)-wever wasgericht in orconde 

der scepenen Ywijn Stierkens ende Arts Heijmen voers aen allen goiden 

Lijsbetten wijf wilner Gielijs Boijen (dg: a) die sij in der tegenwerdich 

heeft ende namaels hebben sal ende vercrigen so waer sij wesende sijn of 

gelegen overmids gebrec van erfcijns die Peter voers dair aen heeft ende 

Peter voers heeft die nu verboden irstwerf. 

Ende miermede en sal Peter voirs niet doen dan bij rade der scepenen. 

 

VB 1799 f 122r 02. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122v 05. →VB 1799 f 123r 08. 

Item Jan Scrage was gericht in orconde der scepenen (dg: G) Henric Dicbier 

Godevarts soen ende (dg: Arts Heijmen ende) Gerijts Scilder voers aen huijs 

ende erve Dircs van Doerne anders geheijten van Keppel gelegen in 

tsHertogenbossche in een straet #vico# streckende van der woeninge wilner 

Wouters van Oerle ter bruggen wart geheijten Conincs Cupers Bruggen 

                         
16 Mogelijk verband met BP 1177 f 031v 04 vr 06-03-1383, Theodericus van 

Kessel alias gnd van Doer verkocht aan Johannes van Andel zvw Bruijstinus 

schoenmaker een erfcijns van 1 oude schild, een helft te  betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van 

verkoper in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf des Konings Brug naar 

de plaats gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Yda gnd Scoef enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Scel vleeshouwer anderzijds, reeds belast met een 

erfcijns van 2 oude schilden. Zie echter ook VB 1799 f 122r 02, ma 30-04-

1397. 
17 Zie ← BP 1175 f 126v 08 ma 22-11-1395, Henricus Zeelmaker zvw Henricus 

Zeelmaker droeg deze hofstad over aan ?Walterus ..ije. De hofstad was 

belast met een cijns van 3 pond, mogelijk aan Jacobus Stevens soen, die de 

hofstad had uitgegeven. 
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tusschen den erve (dg: Joh) Jans geheijten Scil ende tusschen den erve 

Henrics man Yden geheijten Scofs overmids gebrec van erfcijns18 die hij dair 

aen heeft ende Jan Scrage voirs heeft des mechtich gemaect Adam van Mierde 

in orconde der scepenen alle voers ende Adma vors (dg: d) heeft die nu 

verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 122r 03. 

ma 30-04-1397. 

→VB 1799 f 122v 06. →VB 1799 f 123r 09. 

Item Jan van den Hout was gericht in orconde der scepen Henric Dicbiers 

Godevarts soen ende Gerijts Scilder (dg: scepe) voirs aen een erve gelegen 

in tsHertogenbosch over die Corenbrugge tusschen erffenissen Gerijts van 

Buttel aen beijden siden aenliggende overmids gebrec van erfcijns19 die hi 

daer aen heeft ende Jan voirsproken heet des mechtich gemaect Art van 

Vlederacken20 in orconde allen der scepenen voirsc ende Art van Vlederacken 

voirs heeft des voirt mechtich gemaect Adam van Mierde in orconde der 

scepenen allen voirsc ende Adam heeft die (dg: verboden) nu verboden 

irstwerf. 

Ende dit en sal men niet vercopen dan behadel[ic Art van] Vladeracken vors 

sinen erfcijns van L s die hi daer aen heet na ingehout sijnre b[rieve]. 

 

VB 1799 f 122r 04. 

ma 30-04-1397. 

Item meester Jacob Groij soen wilner Willems Loijer dair toe mechtich (dg: 

ge) gemaect van Yden sijnre moeder wijf des voirs wilner Willems Loijers 

was gericht in orconde der scepenen Ywijn Stierkens ende Arts Heijme voirs 

{afgebroken}. 

 

VB 1799 f 122r 05. 

ma 14-05-1397. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den genechtgedinghe dat gelegen was 

des (dg: ma..) manendachs na den (dg: sond) sonnendach als men (dg: sie) 

singt jubilate int jaer ons Heren M CCC XCVII in orconde der scepenen Ywijn 

Stierkens (dg: Henric Dicbiers) Henrics Dicbier Godevarts soen Gerijts van 

den Wiel Gerijts van der Aa (dg: Arts Heijme ende Gerijts Scilders). 

{Jubilate viel op zo 13-05-1397. De maandag erna was ma 14-05-1397}. 

 

VB 1799 f 122r 06. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 120v 13. ←VB 1799 f 121r 14. 

In den irsten Wouter soen wilner Wouters van Os gelijc als hij verboden 

heeft anderwerf I stuc lants Jans soen wilner Henrics Bogarts van Os 

                         
18 Mogelijk verband met BP 1177 f 031v 04 vr 06-03-1383, Theodericus van 

Kessel alias gnd van Doer verkocht aan Johannes van Andel zvw Bruijstinus 

schoenmaker een erfcijns van 1 oude schild, een helft te  betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van 

verkoper in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf des Konings Brug naar 

de plaats gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Yda gnd Scoef enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Scel vleeshouwer anderzijds, reeds belast met een 

erfcijns van 2 oude schilden. Zie echter ook VB 1799 f 121v 06, ma 30-04-

1397. 
19 Zie ← BP 1180 p 647r 06 wo 20-12-1396, Johannes van den Hout maande 3 

achterstallige jaren van een erfcijns van 40 schelling geld, die Godefridus 

van Buttel beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, over de Korenbrug, 

beiderzijds tussen erfgoed van Gerardus van Buttel. 
20 Zie ← BP 1180 p 351r 03 do 05-08-1395, Arnoldus van Vladeracken had een 

erfcijns van 50 schelling verworven, die uit dit erfgoed ging en later erop 

was gevestigd dan de erfcijns waarvoor Jan van den hout het erfgoped had 

uitgegeven. 
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gelegen in die prochi van Os ter stat geheiten Ussen (dg: ende) #in# enen 

hof Reijmbouts van Ussen heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 122r 07. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 120v 14. ←VB 1799 f 121v 01. 

Item Wouter soen wilner Wouters van Os des Gewantsniders ghelijc als hij 

verboden heeft anderwerf seven hont lants gelegen in die prochi van Os ter 

stat geheijten Ussen ende vijf lopensaet lants Jans ende Arts gebruederen 

kijnderen wilner Henrics Bogarts van Os gelegen in die prochia (dg: de) van 

Os ter stat geheijten Ussen in den bogart der kijnder des voirs wilner 

Henrics heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 122r 08. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 120v 15. ←VB 1799 f 121v 02. 

Item Wouter (dg: ....chs) soen wilner Wouters van Os gelijc als hij 

verboden heeft anderwerf een vierdeel tot Art Mersman (dg: behoende) den 

(dg: jond) jongen van Os (dg: he) behorende in een stuc lants geheijten dat 

Groet Stucke gelegen in die prochi van Os ter stat geheijten Ussen ende een 

heilft des selfs Arts Mersman van enen stuc lants geheijten dat Quade 

Stucke gelegen in die prochi van Os bij dat voirs stuc lants dat Groet Stuc 

genoemt ende VII hont lants des voirs Art Mersmans gelegen in die voers 

prochi van Os ter stat geheijten Ussen ende I vierdeel tot den voers Art 

Mersman behorende van enen stuc lants VIII hont lants begripende gelegen in 

die voers prochi van Os ter stat geheijten Coren Beemt op die Aude 

Weteringe heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 122r 09. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 03. →VB 1799 f 123r 02. →VB 1799 f 124r 02. 

Item Jacob van Berze van der Horst gelijc als hij verboden heeft irstwerf 

alle goide Henrics Weijers heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 122r 10. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 04. →VB 1799 f 123r 03. 

Item Rijcout Borchgreve gelijc als hij verboden heeft huijs ende erve 

gelegen in tsHertogenbossche in die Orthenstraet heeft hij nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 122v 01. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 05. →VB 1799 f 123r 04. 

Item Jan van Best soen wilner Willem Broeders (dg: gelij) gelijc als hij 

verboden heeft irstwerf huus ende erve gelegen in Orthenstraet buten der 

poerten aldaer heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 122v 02. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 06. →VB 1799 f 123r 05. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft irstwerf huijs ende erve 

Dircs van Keppel anders gheheijten van Doerne gelegen in tsHertogenbossche 

in een straet streckende van (dg: sco) des Conincs Bruggen ten Auden Huls 

(dg: w) waert heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 122v 03. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 07. →VB 1799 f 123r 06. 

Item Jan van Os die Plattijnmaker gelijc als hij verboden heeft irstwerf 

een hostat XVI voet al (dg: over) over al in breijden (dg: begren) 



Inventarisnummer 1799 katern 4 f 115r – 159v. 

 

28 

begripende gelegen in (dg: d) tsHertogenbossche in die Orthenstraet after 

thuus der woningen wilner Ghijsbrechts Maechelems over dwater aldair 

lopende endt recht te gebruijcken [e]welijc den (dg: po) bruggen (dg: ende 

de brusse) ende der trappen ende den weghe aldair heeft hij nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 122v 04. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 122r 01. →VB 1799 f 123r 07. 

Item Peter van Geffen (dg: g) die Wullenwever gelijc als hij verboden heeft 

irstwerf alle goiden Lijsbetten wijf wilner (dg: Gielijs Bo) Gielijs Boijen 

die sij heeft (dg: oft vercrigen sal) ende namaels hebben sal (dg: of) 

#ende# vercrigen so waer sij wesende sijn of gelegen heeft hij nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 122v 05. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 122r 02. →VB 1799 f 123r 08. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft irstwerf huus ende erve 

Dircs van (dg: Doer) Doerne die men anders heijt van Keppel gelegen int 

sHertogenbossche in een straet streckende (dg: van den hu) van der 

woeningen wilner Wouters van Oerle tot Conincs Bruggen wart heeft hij nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 122v 06. 

ma 14-05-1397. 

←VB 1799 f 122r 03. →VB 1799 f 123r 09. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft irstwerf een erve 

gelegen in tsHertogenbossche over die (dg: wissche) #Coren#brugge heeft hij 

nu verboden (dg: dordwerve) anderwerf. 

 

VB 1799 f 122v 07. 

ma 14-05-1397. 

→VB 1799 f 123r 10. →VB 1799 f 123v 03. 

Item Art van Gheel soen wilner Jacobs van Ghele was gericht in orconde der 

scepenen alle voers aen alle ende een yegelijc goide Marien (dg: so) 

dochter wilner Godevarts van Erpe #tam# beijde beroerlijc ende onberoerlijc 

erfelijc (dg: -s) ende bereet van der selver Marien (dg: a) in der 

tegewerdicheijt gehad ende namaels van der selver Marien te hebben ende te 

vercrigen overmids gebrec van erfcijns die Art van Ghele dair aen heeft 

ende Art voers heeft die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 122v 08. 

ma 14-05-1397. 

→VB 1799 f 123r 11. →VB 1799 f 123v 04. 

Item Goeswijn soen wilner Jans van der Dijesen was gericht in orconde der 

scepenen alle voers aen III stucken lants gelegen in die prochi van Zeelst 

#quarum# van den welken #una# een #contigue# aldernaest bij den erve Arts 

Moelner ende Godevarts van den Boegarde ende #et altera# dander ter stat 

geheijten Beke Acker gelegen sijn (dg: et) ende dat dorde geheijten is die 

Voeghen Hof ende is gelegen alre naest bij der gemeijnre straten ende (dg: 

uijt) #aen# twee stucken lants gelegen in die prochie van Mierfelt #quarum# 

van den welken #dicta est# !geheijten is die Vrancken Cloet ende !een helft 

#cuiusdam agri# een ackers welc acker (dg: s) was Truden van der Meer 

gelegen in die prochie van Zeelst vors overmids gebrec van (dg: erfcijns) 

erfpacht die hij dair aen heeft ende Goeswijn voers heeft die nu verboden 

irstwerf. 

 

VB 1799 f 123r 01. 

ma 28-05-1397. 

Dit sijn die erve die verboden sijn in den (dg: ger) ghenechtgedinghe dat 
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gelegen was des manendachs na den (dg: s) sonnendag als men singt vocem int 

jair ons Heren M CCC XCVII in orconde der scepenen Ywijns Stierkens Henric 

Dicbier Godeverts soen Gerijt van den Wijel Gerijt van der Aa Arts Heijme 

ende Gerijts Scilders. 

{Vocem viel op zo 27-05-1397. De maandag erna was ma 28-05-1397}. 

 

VB 1799 f 123r 02. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 03. ←VB 1799 f 122r 09. →VB 1799 f 124r 02. 

In den irsten Jacob van Berze van der Horst gelijc als hij verboden heeft 

anderwerf alle goide Henric Weijers heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 123r 03. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 04. ←VB 1799 f 122r 10. 

Item Rijcout (dg: Borch) Borchgreve gelijc als hij verboden heeft anderwerf 

huijs ende erve gelegen in tsHertogenbossche in die Orthenstraet heeft hij 

nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 123r 04. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 05. ←VB 1799 f 122v 01. 

Item Jan van Best #soen wilner Willems Brueders# gelijc als hij verboden 

heeft anderwerf huus ende erve gelegen in die Orthenstraet buten den 

poerten aldair heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 123r 05. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 06. ←VB 1799 f 122v 02. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft anderwerf huijs ende 

erve Dircs van Keppel anders geheijten van Doerne gelegen in 

tsHertogenbossche in een straet streckende van des Conincs Brugge ten Auden 

Huls waert heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 123r 06. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 121v 07. ←VB 1799 f 122v 03. 

Item Jan van Os die Plattijnmaker gelijc als hij verboden heeft anderwerf 

een hostat XVI voet al over al in breijde begripende gelegen in 

tsHertogenbossche in die Orthenstraet after thuus der (dg: woe) woningen 

wilner Ghijsbrechts Maechelems over dwater aldair lopende ende trecht te 

gebruijcken ewelijc den bruggen bij der trappen ende den weghe aldair heeft 

hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 123r 07. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 122r 01. ←VB 1799 f 122v 04. 

Item Peter van Geffen die (dg: Wil) Wullenwever gelijc als hij verboden 

heeft anderwerf alle goide Lijsbetten wijf wilner !Gelijs Boijen die sij 

heeft ende namaels hebben sal ende vercrigen so waer sij wesende sijn of 

gelegen heeft hij nu verboden (dg: anderwerf) dordwerf. 

 

VB 1799 f 123r 08. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 122r 02. ←VB 1799 f 122v 05. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft anderwerf huijs ende 

erve Dircs van Doerne die men anders (dg: heeft) heijt van Keppel gelegen 

in tsHertogenbossche in een straet streckende van der woeningen wilner 

Wouters van Oerle tot Conincs Bruggen wart heeft hij nu verboden dordwerf. 
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VB 1799 f 123r 09. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 122r 03. ←VB 1799 f 122v 06. 

Item Adam van Mierde gelijc als hij verboden heeft (dg: irstwerf) 

#anderwerf# een erve gelegen in tsHertogenbossche (dg: inter) over die 

Corenbrugge heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 123r 10. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 122v 07. →VB 1799 f 123v 03. 

Item Art van Ghele soen wilner Jacobs van Ghele gelijc als hij verboden! 

irstwerf alle ende een yegelijc goide Marien dochter wilner Godevarts van 

Erpe beijde beroerlijc ende !ombehoerlijc erfelijc ende bereet van der 

selver Marien in der tegherwerdicheijt gehadt ende namaels van der selver 

Marien te hebben ende te vercrigen heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 123r 11. 

ma 28-05-1397. 

←VB 1799 f 122v 08. →VB 1799 f 123v 04. 

Item Goeswijn soen wilner Jans van der Dijesen gelijc als hij verboden 

heeft irstwerf III stucken lants gelegen in die prochi van Zeelst ende twee 

stucken lants gelegen in die prochi van Mierfelt van den welken gheijten is 

die Vrancken Cloet ende een helft eens ackers welc acker was Truden van der 

Meer gelegen in die prochie van Zeelst voirs heeft hij nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 123r 12. 

ma 28-05-1397. 

→VB 1799 f 123v 05. →VB 1799 f 124v 09. 

Item Wouter van Os was gericht21 in orconde der scepenen Ywijn Stierkens 

ende Henric Dicbiers Godeverts soen voirsc aen allen goide Jan Bogarts van 

Os des Tijmmermans mit scepenen scout brieven22,23 ende Wouter voirs heet die 

nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 123r 13. 

ma 28-05-1397. 

→VB 1799 f 123v 06. →VB 1799 f 124r 04. 

Item Kathelinen wilner wijf Jans van Essende was gericht in orconde der 

scepen Ywijn Stierken Art Heijmen ende Gerijt Scilders voirs aen twe 

stucken lants Rijcouts soen wilner Maes geheijten Lizen soen gelegen in die 

prochi van Os van den welken deen tusschen den erve Willems van der 

Aelsvoert ende tusschen den erve Willems swager #gener# Jans van Megen ende 

dat ander tusschen den erve Jans soen Danels sGruijters ende tusschen den 

erve Jans van Gemonden gelegen sijn overmids gebrec van erfpacht die sij 

dair aen heet ende Kathelijn voirsc heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 123r 14. 

ma 28-05-1397. 

→VB 1799 f 123v 07. →VB 1799 f 124r 05. 

Item meester Jacob Groij #soen wilner Willem Loijer# daer toe mechtich 

gemaect van Yden sijnre moeder wijf wilner Willem Loijers was gericht in 

orconde der scepenen Ywijn Stierken ende Arts Heijme voirsc aen enen camp 

geheijten die Acht Margen III ende enen halven morgen lants begripende 

gelegen in die prochi van Empel tusschen den erve Peters geheijten van 

                         
21 Zie ← VB 1799 f 090r 02, ma 11-01-1395, Wouter van Os was gericht aen 

alle goide Jans Boegarts van Os den tijmmerman met scepenen scoude brieven. 
22 Zie ← BP 1178 f 069r 05 do 07-01-1389, belofte 100 oude schilden op 25-

12-1389 te betalen. 
23 Zie ← BP 1180 p 126v 06 wo 11-02-1394, overdracht van de schuldbekentenis 

van 100 oude schilden aan Walterus van Os. 
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Bruggen ende tusschen den erve Daems geheijten Kathelinen soen overmids 

gebrec van erfcijns die die voirsc Yde daer aen heet ende meester Jacop 

voirs heet dien nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 123v 01. 

ma 28-05-1397. 

→VB 1799 f 123v 08. →VB 1799 f 124r 06. 

Item meester Jacop (dg: Lo) Groij #soen wilner Willem Loijer# daer! 

gemechtich! van Yden sijnre moeder wijf wilner Willem Loijers was gericht 

in orconde der scepenen Ywijn Stierkens ende Arts Heijme voirsc aen een 

stuc lants Jacobs geheijten Stevens soen een ende enen halven morgen lants 

begripende gelegen in die prochi van Empel tusschen den erve Henrics 

geheijten Ruver ende tusschen den erve Henrics geheijten Lemmens overmids 

gebrec van erfcijns die die voirsc Yde dair aen heet ende meester Jacop 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 123v 02. 

ma 11-06-1397. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in der genechtgedinge dat gelegen was 

des maendaechs na den hoechtijt van pinxten int jaer onss! Heren M CCC (dg: 

XV) XCVII in orconde der scepenen Ywijn Stierkens (dg: Henric Dicbiers) 

Henric Dicbiers Godeverts soen Gerijts van den Wijel Gerijts van der Aa 

(dg: Arts Heijme) ende Gerijts Scilders. 

{Pinksteren viel op zo 10-06-1397. De maandag erna was ma 11-06-1397}. 

 

VB 1799 f 123v 03. 

ma 11-06-1397. 

←VB 1799 f 122v 07. ←VB 1799 f 123r 10. 

In den ijersten Art van Ghele soen wilner Jacops van Ghele gelijc als hi 

verboden heet anderwerf alle ende een yegelijc !gode Marien dochter wilner 

Godeverts van Erpe beijde beroerlijc ende ombehoerlijc !erffelijc ende 

bereet van der selver Marien in der tegenwerdicheijt gehadt ende namaels 

van der selver Marien te hebben ende te vercrigen heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 123v 04. 

ma 11-06-1397. 

←VB 1799 f 122v 08. ←VB 1799 f 123r 11. 

Item Goeswijn soen wilner Jans van der Dijesen gelijc als hi verboden heet 

anderwerf III stucken lants gelegen in die prochi van Zeelst ende II 

stucken lants gelegen in die prochi van Mierfelt van den welken geheijten 

is die Vrancken Cloet ende een helft eens ackers welc was Truden van der 

Meir gelegen in die prochi van Zeelst heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 123v 05. 

ma 11-06-1397. 

←VB 1799 f 123r 12. →VB 1799 f 124r 07. 

Zie →VB 1799 f 124r 07, ma 07-01-1398 (eveneens anderwerf) 

Item Wouter van Os gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide Jans 

Bogarts van Os des Tijmmermans heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 123v 06. 

ma 11-06-1397. 

←VB 1799 f 123r 13. →VB 1799 f 124r 04. 

Item Kathelinen wijf wilner Jans van Essende gelijc als sij verboden heet 

ijerstwerf twe stucken lants gelegen in die prochi van Os heet sij nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 123v 07. 

ma 11-06-1397. 

←VB 1799 f 123r 14. →VB 1799 f 124r 05. 
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Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers gelijc als hi verboden 

heet ijerstwerf enen camp geheijten die Acht Margen III[J]s mergen lants 

begripende gelegen in die prochie van Empel heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 123v 08. 

ma 11-06-1397. 

←VB 1799 f 123v 01. →VB 1799 f 124r 06. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers gelijc als hi verboden 

heet ijerstwerf I stuc lants Jacop Stevens soens IJ mergen !lans begripende 

gelegen in die prochi van Empel heet hi u verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 124r 01. 

ma 07-01-1398. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den jaergedinge dat gelegen was des 

maendaechs na dertiendach int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende 

tnegentich in orconde der scepenen Art Stamelarts van der Spanct Jans van 

Ghestel Huberts van Ghemert Arts van Vlederacken Henrics van Weirthuijsen 

ende Engbert Ludinc Pijnappels. 

{Epiphanie viel op zo 06-01-1398. De maandag erna was ma 07-01-1398}. 

 

VB 1799 f 124r 02. 

ma 07-01-1398. 

←VB 1799 f 121v 03. ←VB 1799 f 122r 09. ←VB 1799 f 123r 02. 

(?dg: Item) in den ijersten Jacop van Berze van der Horst gelijc als hi 

verboden had anderwerf alle goide Henric Weijers heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 124r 03. 

ma 07-01-1398. 

(dg: In den ijersten) Kathelijn wijf wilner Jans van Essende gelijc als sij 

verboden heet anderwerf twe stucken lants gelegen in die prochi van Os heet 

sij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 124r 04. 

ma 07-01-1398. 

←VB 1799 f 123r 13. ←VB 1799 f 123v 06. 

(dg: In den ijersten) Kathelijn wijf wilner Jans van Essende gelijc als sij 

verboden heet anderwerf twe stucken lants gelegen in die prochi van Os heet 

sij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 124r 05. 

ma 07-01-1398. 

←VB 1799 f 123r 14. ←VB 1799 f 123v 07. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers gelijc als hi verboden 

heet anderwerf enen camp geheijten die Acht Merghen III[J]s mergen lants 

begripende gelegen in die prochi van Empel heet hi nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 124r 06. 

ma 07-01-1398. 

←VB 1799 f 123v 01. ←VB 1799 f 123v 08. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers gelijc als hi verboden 

heet anderwerf I stuc lants Jacops Stevens soens IJ mergen lants begripende 

gelegen in die prochi van Empel heet hi u verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 124r 07. 

ma 07-01-1398. 

Is tweede anderwerf na VB 1799 f 123v 05, ma 11-06-1397. 

Item Wouter van Os gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide Jan 

Bogarts van Os des Tijmmermans heet hi nu verboden anderwerf. 
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VB 1799 f 124r 08. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 124v 10. 

Zie →VB 1799 f 125r 04, ma 13-01-1399, eveneens anderwerf. 

Zie →VB 1799 f 135r 02, ma 27-01-1399, eveneens anderwerf. 

Item Henric Stakenborch (dg: soen wilner Henrics van Bo Matheeus) was 

gericht in orconde der scepenen allen voirsc aen allen goide Gerijts die 

Clercke wonende in prochi van Heze Henrics geheijten Craendonc Jan Peters 

wonende in die prochi van Heze tot (dg: Creijelt) Creijel Tielkens 

geheijten (dg: Tielen) Tilen Henrics Tilen sijns brueders Lemkens van der 

Voert wonende (dg: tot) in die prochi van Heze voirs overmids gebrec van 

vervolchder schout welc die voirsc Henric Stakenborch (dg: de) optie voirsc 

Gerijt Henric Craendonc Jan Tielken Heijn Tilen ende Lemken (dg: in) 

#vervolcht had overmids dat hise# had doen #dagen# (dg: gebieden) van 

orconden #op enen zekeren dach# ende hem te tuijgen voir die scepenen van 

den Bosch elcen van hen voir dusent aude scilde ende te welken dage sij 

niet (dg: en) comen en sijn gelijc sij (dg: in geboden) #gedaecht# waren 

ende Henric Stakenborch heet die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 124r 09. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125r 05. →VB 1799 f 130v 05. 

Item Arnt Hoernken was gericht in orconde allen der scepenen voirsc aen een 

stuc lants geheijten ten [Wijer] een mud rogs jaerlecs in zade begripende 

gelegen in die prochi van Sent Oedenrode ter stat geheijten ten Verren Hout 

tusschen den erve Jacops Tijt ende tusschen den erve Henrics 

Weijgherghanc[s] ende aen een stuc lants enen sester rogs jaerlecs in zade 

begripende gelegen in die voirs prochi ter stat geheijten op Elsdonc 

tusschen den erve Henrics van den Bolke ende tusschen die gemeijnt aldaer 

overmids gebrec van erfpacht die (dg: die s) hi daer aen had ende Arnt 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 124r 10. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125r 06. 

Item (dg: Theo) Dirc die Rover soen wilner heren Emonts Rovers ridders was 

gericht in orconde der scepenen Arts van Vlederacken ende Engbert Ludincs 

voirsc aen (dg: die) die alinge woninge Engbrechts geheijten Ludincs soen 

Henrics van den Dijc #Henrici de Aggere# gelegen in tsHertogenbosch welc 

wilner was #domini Tielkini fermantatoris# her Toelkens Gruijters ende oic 

was die voirs Dirc in orconde der scepenen Hubrechts (dg: van) ende Engbert 

Ludinc voirs gericht aen die wijnmolen Engbrechts Ludinc soen wilner 

Henrics van den Dijc gelegen buijten den stat van tsHertogenbosch in den 

Vuchteren Dijc ende aen allen anderen goide des voirg Engbrechts Ludincs 

soen Henrics van den Dijc van hem gehadt ende namaels te vercrigen in wat 

steden sij gelegen sijn overmids gebrec van erfcijns24 die hi daer aen had 

(dg: ende die he) ende Dirc die Rover voirs heet die nu verboden 

                         
24 Zie → BP 1181 p 232v 04 do 12-12-1398, jkvr Aleijdis wv Johannes gnd Pape 

Jan van Nuwelant en haar kinderen Willelmus, Gerardus, Gertrudis en 

Elizabeth droegen over aan Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder 50 

pond erfrente, 1 oude Tournooise groot geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penning gerekend, of ander geld van dezelfde schatting, een helft 

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

(1) geheel de huizinge van Enghelbertus gnd Ludinc zv Henricus van de Dijk, 

in Den Bosch, die was van wijlen hr Coelkinus gruiter, (2) de windmolen van 

voornoemde Enghelbertus, buiten de stad Den Bosch, aan de Vughterdijk, (3) 

alle andere goederen van voornoemde Enghelbertus, welke 50 pond aan 

voornoemde Henricus van de Dijk waren verkocht door zijn voornoemde zoon 

Enghelbertus Ludinc, en welke 50 pond nu aan hem behoren {niet afgewerkt 

contract}. 
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[ijer]st[werf]. 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan die moelen ende die alinge woninge 

voirs uijtgenomen van der voirs #alingen# woningen alsulken gedeelt als 

daer Kathelijn dochter wilner Henrics van der Schant25 daechs met recht (dg: 

tegen) begeirt heet tegen tgericht voirsc des voirg Dircs Rovers. 

 

VB 1799 f 124v 01. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125r 07. →VB 1799 f 131r 01. 

Item Dirc van der Ynden was gericht in orconde der scepenen Henric van 

Werthusen ende Engbrechts Ludincs voirs aen alle goiden Dircs van Doerne 

anders geheijten Keppel Marcelijs geheijten Seelken Marcelijs soen ende 

Willems geheijten Huefken met scepenen scoude brieven ende Dirc vors heeft 

die nu verboden (dg: irst) irstwerf. 

 

VB 1799 f 124v 02. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125r 08. →VB 1799 f 131r 02. 

Item Jan van Mijngen was gericht in orconde der scepenen Hubrechts van 

Ghemert ende Arts van Vlederacken voirs aen huijs ende erve Henrics Boijen 

soen wilner Arts gelegen in tsHertogenbossche in die Kercstraet tusschen 

den erve Claes Scilders des Scoenmakers ende tusschen den erve Peters van 

Geffen ende aen alle ander goide des voirs Henrics Boijen met scepenen 

scoude brieve26 ende Jan voirs heeft die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 124v 03. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125r 09. →VB 1799 f 131r 03. 

Item Herman soen wilner Jan Plaetmakers was gericht tot sinen gedeelt in 

orconde der scepen Henrics van Weirthusen ende Engbert Luedincs voirs aen 

een hostat gelegen in tsHertogenbosch in een straet streckende van der 

Vuchterstraten voer thuijs der woningen wilner Arnt Berwouts ter muren 

wairt (dg: van y) der stat van tsHertogenbosch tusschen den erve (dg: 

wilner) des voirs wilner Jans Plaetmaker ende tusschen die muer der voirs 

stat van tsHertogenbosch welc hostat voirs XXXV voet voir ende VII voet 

after in breijden begrijpt ende strect van der voirs straten afterwart 

totten #ad medium# middel van (dg: vier) der vierder tijmmeringen #quarti 

edificii# geheijten gemeijnlic die vierde pijlre der mueren voirs overmids 

gebrec van erfcijns die hi daer aen had ende Herman voirs heet die verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 124v 04. 

ma 07-01-1398. 

Item Art Cluet van Geffen was gericht in orconde allen der scepenen voirs 

aen I beemt twee buenre ende tfierdel van een buenre lants begripende {niet 

afgewerkt}. 

 

VB 1799 f 124v 05. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125v 01. →VB 1799 f 131r 04. 

                         
25 Zie ← BP 1177 f 394v 08 ±di 03-10-1385, Walterus en Katherina, kvw 

Henricus van der Schant, kregen (1) alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Henricus, onder de stad Den Bosch, voorzover die niet verkocht of vervreemd 

zijn, (2) het recht dat aan hen toekomt of na overlijden van hr Henricus 

van Mordrecht en zijn vrouw Katherina zal toekomen, in de huizinge van 

wijlen Engbertus Ludinc van de Dijk, (3) alle cijnzen die uit deze 

erfgoederen gaan, voorzover die niet verkocht of vervreemd zijn. 
26 Zie ← BP 1180 p 656v 09 vr 05-01-1397, Henricus Boijen zvw Arnoldus 

beloofde aan Johannes van Mijngen 109 Engelse nobel op 24-06-1397 te 

betalen. 
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Item Jacob Kesselman was gericht in orconde der scepenen Henrics van 

Weirthusen ende Engbert Ludincs voirs aen allen goide Jans Moerwaters mids 

scepenen scout brieven27 ende Jacob voirsc heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 124v 06. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125v 02. →VB 1799 f 131r 05. 

Item Jan van Lijt soen wilner Henrics Sijmons soen van Lijttoijen was 

gericht #in orconde der scepenen# Ywijn Stierken ende Henrics Dicbier 

Godeverts soen die dat voirt (dg: aen) bracht (dg: -en) hebben aen allen 

die scepenen voirs aen allen goide Goeswijns soen wilner Dircs van Vlijmen 

met scepenen scout brieven28 oic was die voirg Jan van Lijt gericht in 

orconde der scepenen Ywijn Stierkens voirs ende Gerijts van den Wijel die 

dat voirt bracht hebben aen allen die scepenen voirsc aen allen scepenen 

brieven die die voirs Goeswijn Dircs soen van Vlijmen heet onder der stat 

clercken in die (dg: scrijfcam) scrivecamer met scepenen scout brieven ende 

die voirs Jan van Lijt heeft die verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 124v 07. 

ma 07-01-1398. 

→VB 1799 f 125v 03. →VB 1799 f 131r 06. 

Item Vranc van Os als kercmeester der kercken van Orthen was gericht in 

orconde der scepenen alle voirsc aen een hostat (dg: wa) welc was eens 

geheijten die Duchtige ende oic namaels tot Jan van Haren plach te behoren 

gelegen tot Orthen ende aen een stuc lants welc was wilner Jan Dravarts 

gelegen tusschen Hijnen ende Roesmalen overmids gebrec van erfcijns die die 

voirs kerck dair aen had (dg: ende die) gelijc als dat met wittigen 

getuijgen betuijcht is ende Vranc voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 124v 08. 

ma 21-01-1398. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den genechtgedinge dat gelegen was 

des manendachs na sente Sebastiaens dach in orconde der scepenen Arts 

Stamelarts van der Spanct (dg: h g hie) Jans van Gestel Hubrechts van 

Ghemert Arts van Vladeracken Henrics van Werthusen ende Engbrecht Ludincs 

Pijnappel int jaer ons Heren M CCC (dg: X) tnegentich ende seven. 

{Sint Sebastiaan viel op zo 20-01-1398. De maandag erna was ma 21-01-1398}. 

 

VB 1799 f 124v 09. 

ma 21-01-1398. 

←VB 1799 f 123r 12. ←VB 1799 f 123v 05. 

Zie → VB 1799 f 125r 03, ma 13-01-1399 (eveneens derdewerf) 

In den irster! Wouter van Os gelijc als hij verboden heeft anderwerf alle 

goide Jans Boegarts van Os heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 124v 10. 

ma 21-01-1398. 

                         
27 Er werden vier schuldbrieven gevonden: 

Zie ← BP 1179 p 704v 02 ma 23-06-1393. 

Johannes Moerwater beloofde aan Jacobus Kesselman 139 Gelre gulden op 25-

12-1393 te betalen; 

Zie ← BP 1180 p 144v 09 vr 27-02-1394, Johannes Moerwater beloofde aan 

Jacobus Kesselman 75 oude Gelre gulden op 25-12-1394 te betalen. 

Zie ← BP 1180 p 459r 06 ma 03-07-1396, Johannes Moerwater beloofde aan 

Jacobus Kesselman 53 Gentse nobel op 25-12-1396 te betalen. 

Zie ← BP 1180 p 702v 08 di 20-02-1397, Johannes Moerwater beloofde aan 

Jacobus Kesselman 10 Gentse nobel na maning te betalen. 
28 Zie ← BP 1180 p 691r 06 vr 09-02-1397, Goeswinus zvw Theodericus van 

Vlimen beloofde aan Johannes van Lijt zvw Henricus Sijmons soen van 

Lijttoijen 20½ Gentse nobel op 22-04-1397 te betalen. 
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←VB 1799 f 124r 08. 

Zie →VB 1799 f 125r 04, ma 13-01-1399, eveneens anderwerf. 

Zie →VB 1799 f 135r 02, ma 27-01-1399, eveneens anderwerf. 

Item Henric Stakenborch gelijc als hij verboden heeft irstwerf alle goide 

Gerijts die Clercke wonende in die prochi van Heze Henric geheijten 

Craendonc Jans Peters wonende in die prochi van Heze tot Creijel Tielkens 

geheijten Tilen Henrics Tilen sijns brueder #ende# Lemkens van der Voert 

wonende in die prochi van Heze voers heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 125r 01. 

ma 21-01-1398. 

Item Art Hoernken gelijc als hij verboden heeft irstwerf een stuc lants 

geheijten ten Wijer I mu[d] rogx jaerlijcs in sade (dg: begride) begripende 

gelegen in die prochi van Sente Oedenrode ter stat geheijten ten Verren 

Hout tusschen den erve Jacobs Tijt ende tusschen den erve Henrics 

Weijgherganc {afgebroken; zie VB 1799 f 125r 05, ma 13-01-1399, voor 

anderwerf}. 

 

VB 1799 f 125r 02. 

ma 13-01-1399. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den jaergedinge dat gelegen was ts 

maendaechs na (dg: verzworen) dertiendach int jaer ons Heren M CCC ende 

XCVIII in orconde der scepenen Jans van Dordrecht Jans van den Dijc 

Heijmeric Groijs Lucas van Erpe Jacops van den Wijel Ywijns van den Grave 

ende Goeswijn Moedels (dg: v) Bertouts soen. 

{Epiphanie viel op ma 06-01-1399. De maandag erna was ma 13-01-1399}. 

 

VB 1799 f 125r 03. 

ma 13-01-1399. 

Is tweede derdewerf na VB 1799 f 124v 09, ma 21-01-1398. 

In den irsten Wouter van Os gelijc als hi verboden heeft anderwerf allen 

goide Jan Bogarts van Os heeft hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 125r 04. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124r 08. 

Zie ←VB 1799 f 124v 10, ma 21-01-1398, eveneens anderwerf. 

Zie →VB 1799 f 135r 02, ma 27-01-1399, eveneens anderwerf. 

Item Henric Stakenborch gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Gerijts die Clerc wonende in die prochi van Heze Henrics geheijten 

Craendonc Jans Peters wonende in die prochi van Heze tot Creijelt Tielkens 

geheijten Tielen Henrics Tielen sijns brueder #ende# Lemkens van der Voirt 

wonende in die prochi van Heze voirs heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 125r 05. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124r 09. →VB 1799 f 130v 05. 

Na VB 1799 f 125r 01, ma 21-01-1398, waarin anderwerf was afgebroken. 

Item Arnt Hoernken gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een stuc lants 

geheijten ten Wijer I mud rogs jaerlecs in zade begripende gelegen in die 

prochi van Sent Oedenrode ter stat geheijten ten Verren Hout tusschen den 

erve Jacobs Tijt ende tusschen den erve Henrics (dg: Weijgheg) Weijgherganc 

ende aen een stuc lants enen sester roggen jaerlecs in zade #be#gripende 

gelegen in die voirs prochi ter stat geheijten op Elsdonc tusschen den erve 

Henrics van den Bolke ende tusschen der gemeijnt aldair heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 125r 06. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124r 10. 

Item Dirc die Rover soen wilner heren Emonts Rovers ridders (dg: was 
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gericht in orconde) gelijc als hi (dg: gericht was aen) #verboden heet 

ijerstwerf# die alinge woninge Engbrechts geheijten Ludincs soen Henrics 

van den Dijc #Henrici de Aggere# gelegen in tsHertogenbosch welc wilner was 

her Toelkens Gruijters #domini Toelkini fermentatoris# ende gelijc als die 

voirs Dirc ijerstwerf verboden heet (dg: aen) die wijnmoelen Engbrechts 

Ludincs zoen wilner Henrics van den Dijc gelegen buijten der stat van 

tsHertogenbosch in den Vuchteren Dijc ende (dg: aen) allen ander goide des 

voirg Engbrechts Ludinc soen Henrics van den Dijc van hem gehadt ende 

namaels te vercrigen in wat steden sij gelegen sijn die heet #?nu ?verboden# 

anderwerf. 

Ende hieraf sal men (dg: uijtsceijden) niet vercopen dan die moelen ende 

die alinge woninge voirs uijtgenomen van der voirs alingen woningen 

alsulken gedeelt als daer Kathelijn dochter wilner Henrics van der Schant 

daechs met recht begeirt heet tegen tgericht Dirc Rovers voirsc. 

 

VB 1799 f 125r 07. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 01. →VB 1799 f 131r 01. 

Item Dirc van der Ynden gelijc als hi verboden heet ijerstwerf alle goiden 

Dircs van Doerne anders geheijten Keppel Marcelijs geheijten Seelken 

Marcelijs soen ende Willems geheijten Huefken heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 125r 08. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 02. →VB 1799 f 131r 02. 

Item Jan van Mijnghen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijse ende 

erve Henrics Boijen soen wilner Arts gelegen in tsHertogenbosch in die 

Kercstraet tusschen den erve Claes Scilders des Scoenmakers ende tusschen 

den erve Peters van Geffen ende alle goide des voirs Henrics Boijen heet hi 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 125r 09. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 03. →VB 1799 f 131r 03. 

Item Herman zoen wilner Jan Plaetmakers (dg: gelijc als hi) #had# verboden 

(dg: heet) ijerstwerf een hostat gelegen in tsHertogenbosch in een straet 

streckende van der Vuchterstraten voir thuijs der woningen wilner Arnt 

Berwouts ter mueren wart der stat van tsHertogenbossch tusschen den erve 

des voirs wilner !Arnt Plaetmakers ende tusschen die muer der voirs stat 

van tsHertogenbosch welc hostat voirs XXXV voet voir ende VII voet achter 

in breijdden begrijpt en strect van der voirs straten achterwairt totten 

middel der tijmmeringen geheijten (dg: die) gemeijnlic die vierde pijlre 

der mueren voirs (dg: heet hi nu verboden anderwerf) ende des heet hi 

mechtich gemaect Claes Plaetmaker in orconde der scepenen Heijmerics ende 

Jacobs voirs ende Claes heet dat nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 125v 01. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 05. →VB 1799 f 131r 04. 

Item Jacob Kesselman gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide Jan 

Moerwaters heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 125v 02. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 06. →VB 1799 f 131r 05. 

Item Jan van Lijt soen wilner Henrics Sijmons soen van Lijttoijen gelijc 

als hi verboden heet ijerstwerf allen goide Goeswijns soen wilner Dircs van 

Vlijmen heeft hij nu verboden anderwerf. 
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VB 1799 f 125v 03. 

ma 13-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 07. →VB 1799 f 131r 06. 

Item Vranck van Os als kercmeester der kercken van (dg: Os) Orthen gelijc 

als hi verboden heeft ijerstwerf een hostat welc was eens gheheijten die 

Duchtighe ende oic namaels tot Jan van Haren plach te behoeren gheleghen 

tot Orthen ende aen een stuc lants welc was wilner Jan Dravarts gheleghen 

tusschen Hijnen ende Roesmalen heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 125v 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131r 07. →VB 1799 f 135v 03. 

Item Elijaes van den Wijel was ghericht in orconde !scepenen Arnts van 

Vladeracken ende Ludinc Pijnappels die dat voert aenbrachten aen Jan van 

Dordrecht Lucas van Erpe ende Jacob van den Wijel voirs aen huijs ende erve 

ghelegen in tsHertoghenbosch tusschen een steenhuijs welner Peters van 

Waderle ende tusschen den erve Martens gheheijten Monics ende aen die aude 

[mueren] totten selven huijs behoerende overmijds ghebreck van erfcijns 

welc die selve Elijaes dair aen hadden ende die voirs Elijaes heeft des 

mechtich ghemaect den voirs Jacop van den Wijel in orconde scepenen Jans 

van Dordrecht ende (dg: Goeswijn) Heijmeric Groijs voirs ende die selve 

Jacop heeft dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 125v 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131r 08. →VB 1799 f 135v 04. 

Item Jan Bijts (dg: Goeswijns) soen wilner Goeswijn van Lijeshouts Smeeds 

#ende Arnt Tolinc# was ghericht in orconde der scepenen Heijmeric Groijs 

Jacops van den Wijel ende Ywijns van den Grave voirs tot hueren ghedeelt 

aen alle #ende en yegelike# guede Henrics gheheijten van Hijntham van hem 

ghehadt ende namaels te hebben ende te verkrighen tot wat steden sij 

wesende sijn of gheleghen overmids ghebreck van !erfsijns dis sij daer aen 

hadden ende die voirs Jan Bijts ende Arnt hebben des mechtich ghemaect 

Engbrecht van Arle in orconde der scepenen Heijmeric Groij ende Jacop voirs 

ende die voirs Engbrecht heeft die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 125v 06. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131r 09. →VB 1799 f 135v 05. 

Item Wouter van Os was ghericht in orconde scepenen Lucas van Erpe ende 

Jacobs van den Wijel voirs (dg: ?al) met scepenen scout brieven aen alle 

guede Willems soen wilner Jacobs gheheijten Willems soen ende heeft die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 125v 07. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131r 10. →VB 1799 f 135v 06. 

Item die selve Wouter van Os was gericht in orconde alle der scepenen voirs 

met scepenen scout brieven aen alle guede Bonijfaes gheheijten Faes Lemkens 

soen van Eertbruggen ende Wouter voirs heeft die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 125v 08. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131v 01. →VB 1799 f 135v 07. 

Item die selve Wouter van Os #als wittiche man ende mombaer Lijsbethen 

sijns wijfs# was ghericht in orconde !scepenen alle voirs aen !stuc lants 

VII lopen roggen in sade begripende ghelegen in die pr[o]chij van Bucstel 

aen een stat gheheijten Luttel Lijemde tusschen den erve Willems gheheijten 

Joncfrou Henrics soen ende tusschen den erve Jans gheheijten die Voirster 

ende tusschen erfenijssen Bonifaes gheheijten Faes Lemkens soen van 

Eertbruggen ende aen huijs ende hof des voirs Bonifaes gheleghen in die 
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prochij ende stede voirs tusschen den erve welner Gerit Heijllens ende 

tusschen den erve Henrics die Hoessche overmids gebreck van lijfpensijen29 

welc die voirs Wouter van Os ende (dgh: Lj) Lijsbeth sijn wijf daer aen 

hadden ende die selve Wouter heeft die verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126r 01. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131v 02. →VB 1799 f 135v 08. 

Item Henric van den Cloet als procuraerre der tafelen van sHeijlichs 

Gheests in tsHertogenbosch was gericht in orconde scepenen Ywijns van den 

Grave ende Goeswijn Moedels voirs aen enen jairlijc ende erfsijns van VII 

ponden der munten voir den tijde der ghilden des selven tsijns in 

sHertogenbosch te bursen ghemeijnlijc lopende den welken Dirc gheheijten 

Rodeken Godevaert gheheijten Posteel te ghelden sculdich was alle jair 

erfelijc in den hoechtijt #in festo# der ghebuert ons Heren uijt den huijse 

ende erve des voirs Dirc Rodekens in den welken hij #morabatur# woende 

ghelegen in tsHertogenbosch over die Vischbrugge tusschen den erve Gerijts 

gheheijten van Tiel #de Tielen# ende tusschen den erve Arnts gheheijten 

Kreijt ende uijt enen jairlijc ende erfsijns van X ponden der munten 

voirscr den welken die selve Arnt Kreijt voirs den voirs Goedart! te 

ghelden sculdich was alle jair erfelijc #mediatim# half in den hoechtijt 

der ghebuert ons Heren ende half in den hoechtijt der ghebuert sunte Jans 

baptist uten huijze ende erve des selven Arnts in den welken hij woende 

#residebat# gheleghen in tsHertogenbosch over die Vischbrug voirs tusschen 

den erve des selven Dirc Rodekens ende tusschen enen wech bij den welken 

#qua itur# men gheet ten ghemeijnen drijchuijse #latrinam# overmids 

ghebreck van erfsijns dien die voirs tafel dair aen had ende die selve 

Henric van den Cloet heeft die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126r 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131v 03. →VB 1799 f 135v 09. 

Item die selve Henric als procur der tafelen voirs was ghericht in orconde 

der scepenen Yewijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirs aen alle 

guede Laurens gheheijten Stevens soen van Wetten met scepenen scout 

brieven30 ende die selve Henric heeft die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126r 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131v 04. →VB 1799 f 135v 10. 

Item her Matheus Haghen canonic tot Beke ende Lijsbeth sijn suster kijnder 

wilner Marcelijs gheheijten van der Haghen waren ghericht in orconde 

scepenen Lucas van Erpe ende Jacobs van den Wijel voirs tot hueren ghedeelt 

aen een helft des huijs ende erfs ghelegen in tsHertogenbosch in die straet 

streckende van der straten gheheijten Peperstraet ter wonnijnge #versus 

                         
29 Zie ← BP 1178 f 188v 09 do 18-05-1391, Bonifacius zvw Lambertus van 

Eertbruggen verkocht aan Walterus van Os en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Willelmus Broeder een lijfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 7 lopen rogge groot, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen Willelmus gnd Joffrou Henrics 

soen enerzijds en Johannes Vorster en voornoemde verkoper anderzijds, reeds 

belast met 7 lopen rogge, maat van Boxtel, 2 hoenderen en 1 gelta wijn, (2) 

een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen kvw 

Gerardus Heijllens enerzijds en Henricus die Hoessche anderzijds, dit huis 

en tuin reeds belast met 2 hoenderen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 
30 Zie ← BP 1180 p 565r 09 vr 16-06-1396, Laurencius Stephens soen van 

Wetten beloofde aan Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 

51 pond geld, een helft te betalen op 01-10-1396 en de andere helft op 22-

04-1397. 
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mansionem# wart welner Willems gheheijten van Berkel after den erve welner 

#quondam dicti# gheheijten (dg: Scap) Scamproggen #scilicet# te weten uijt 

dierre helft des huijs ende erfs voirs welc ghelegen is #a latere# van der 

siden #versus# ter straten gheheijten Colperstraet overmids ghebreck van 

erfsijns dien die voirs her Matheus ende Lijsbeth sijn suster dair aen 

hadden ende de selve her Matheus ende Lijsbeth hebben des mechtich ghemaect 

(dg: in orconde scepenen) Arnt Rover Boest in orconde scepenen Heijmeric 

Groij ende Ywijn van den Grave voirs ende die selve Arnt Rover Boest heeft 

dit nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126r 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131v 05. →VB 1799 f 136r 01. 

Item Henric van den Cloet als procurere der tafelen van sHeijlichs Ghees 

voirs was gericht in orconde scepenen Heijmerics Groijs ende Ywijns van den 

Grave voirs aen huijse ende erfenisse #et hereditates# Hillen suster 

Henrics gheheijten Langhe ghelegen in tsHertogenbosch after huijs ende erve 

Arnts gheheijten Poldonc over die wateren #ultra aquas# (dg: in wel) 

overmids gebreck van erfsijns die die voirs tafel dair aen hadde ende 

Henric voirs (dg: tafel dair aen had) heeft dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126r 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131v 06. →VB 1799 f 136r 02. 

Item Godevart Posteel mechtich ghemaect van Gertruden sijnre moeder wijf 

welner Henric Posteels was ghericht in orconde scepenen Lucas van Erpe 

Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirs (dg: aen een) tot sinen 

ghedeelt aen een erfenijssen XXI voet in lengden (dg: begripende) ende XXII 

voet in breijden begripende ghelegen in tsHertogenbosch over die 

Vischbrugge tusschen den erve Ghiben gheheijten Scaep des Visschers ende 

tusschen den erve Goederts gheheijten Posteels overmids gebreck van 

erfsijns31 dien die voirs Gertruijd dair aen had ende die voirs Godevart 

heeft des mechtich ghemaect meester 

 

VB 1799 f 126v 01. 

ma 13-01-1399. 

Jan van Best in orconde scepenen Jacobs van den Wijel ende Ywijns van den 

Grave ende die voirs meester Jan heeft dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126v 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 131v 07. →VB 1799 f 136r 03. 

Item Ywijn van den Grave mechtich ghemaect van Beatrisen Loden wijf wilner 

Matheus gheheijten Posteel was ghericht in orconde scepenen Lucas van Erpe 

ende Goeswijns Moedels aen huijs ende erve Arnts gheheijten (dg: Kreijt) 

#Creijt# ghelegen (dg: over die v) in tsHertogenbosch over die Vischbrug 

overmids gebrec van erfsijns dien die voirs Beatrijs dair aen had ende die 

selve Ywijn heeft dat nu verboden ijerstwerf. 

 

                         
31 Zie ← BP 1180 p 650v 08 za 23-12-1396, Godefridus zvw Henricus Posteels, 

gemachtigd door zijn moeder Gertrudis Posteels, en Ywanus van Gravia, 

gemachtigd door Beatrix gnd Loden wv Matheus Posteels, maanden 3 

achterstallige jaren van een erfcijns van 5 pond geld, die Johannes van 

Casteren timmerman beloofd had aan Godefridus Posteel, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed, 21 

voet lang en 22 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed 

van Ghibo Scape visser enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen 

Godefridus Posteel anderzijds, welke cijns nu aan voornoemde Gertrudis en 

Beatrix behoort. 
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VB 1799 f 126v 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 01. →VB 1799 f 136r 04. 

Item Lijsbeth gheheijten Laurens wijf wilner Willems van Mulsen was 

ghericht in orconde scepenen Hubrechts van Ghemert ende Engbrecht Ludinc 

Pijnappels die dat voertbracht hebben aen alle die scepenen voirs aen huijs 

ende erve des voirs Willems ghelegen in tsHertogenbosch in die straet 

streckende van der Vuchterstraten voir thuijs der woningen wilner Arnts 

Berwouts ter mueren wart #versus murum# der stat van tsHertogenbosch 

tusschen den erve Claus gheheijten Rover ende tusschen den erve Claus 

gheheijten Coel Cnoden soen ende aen ander gueden des selven Willems alle 

ende en yegeliken van hem ghehadt ende te verkrigen tot wat steden sij 

wesende sijn of ghelegen ende overmids ghebrecke van erfsijns32 dien die 

selve Lijsbeth dair aen had ende die voirs Lijsbeth heeft die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126v 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 02. →VB 1799 f 136r 05. 

Item Peter gheheijten van der Heijden was ghericht in orconde scepenen 

                         
32 Zie → BP 1181 p 518v 02 za 11-10-1399, destijds had Arnoldus Groet Art 

gerechtelijk gekocht van Elizabeth gnd Laureijns wv Willelmus van Mulsen 

een huis en erf van wijlen voornoemde Willelmus van Mulsen, in Den Bosch, 

in een straat die loopt vanaf de Vughterstraat voor het woonhuis van wijlen 

Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed van Nijcholaus Rover 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen anderzijds, en 

alle andere goederen van wijlen voornoemde Willelmus. Vervolgens had 

voornoemde Arnoldus Groet Art voornoemd huis en erf en alle andere goederen 

van wijlen voornoemde Willelmus overgedragen aan voornoemde Elizabeth. 

Voornoemde Elizabeth Laurens verkocht thans aan Henricus van Vessem zv 

Gerardus van Vessem (1) voornoemd huis en erf van wijlen voornoemde 

Willelmus van de Mulsen, (2) een erfcijns van 40 schelling, met Sint-

Remigius-Belijder te betalen, gaande uit een stuk land gnd die 

Buesenegghen, 6 morgen groot, in Empel, tussen erfgoed gnd Lillesdonc 

enerzijds en Clemencia gnd van Empel en haar kinderen anderzijds, welke 

cijns wijlen voornoemde Willelmus van Mulsen gekocht had van Gerardus van 

Driel, (3) 40 schelling van voornoemde cijns, die afgelopen Sint-Remigius 

waren verschenen. Er is voorts een achterstallige termijn van 40 schelling 

aan Gerardus van Vessem van een erfcijns van 40 schelling die voornoemde 

Gerardus uit voornoemd huis en erf beurt; de koper moet die 40 schelling 

betalen. 

Zie → BP 1181 p 518v 03 za 11-10-1399, voornoemde koper verhuurde voornoemd 

huis en erf aan voornoemde Elizabeth Laurens, vanaf nu tot aan Sint-Jan 

aanstaande, voor de hertogencijns en de erfcijns aan dekaan en kapittel van 

de kerk van Den Bosch, die in deze periode verschijnen. 

Zie → BP 1181 p 518v 04 za 11-10-1399, Elizabeth gnd Laureijns wv Willelmus 

van Mulsen droeg over aan voornoemde Henricus van Vessem zv Gerardus een 

erfcijns van 25 oude schilden, die Willelmus van Mulsen beloofd had met 

Kerstmis te betalen aan Johannes van de Kelder, gaande uit een huis en erf 

van voornoemde Willelmus, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vughterstraat voor het woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout naast de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Nijcholaus Rover enerzijds en erfgoed van 

Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen anderzijds, en uit andere goederen van 

voornoemde Willelmus, welke cijns voornoemde Elizabeth verworven had van 

voornoemde Johannes van de Kelder. Voornoemde Henricus zal met de brief 

geen recht verhalen op roerende en gerede goederen van wijlen voornoemde 

Willelmus noch op de goederen die wijlen voornoemde Willelmus verworven had 

van Gerardus zvw Gerardus Raet. 
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Heijmeric Groijs ende Jacop van den Wijel met scepenen scout brieven33 aen 

alle guede Reijners gheheijten van Berse ende die selve Peter heeft des 

mechtich ghemaect Jan van Ghemert (dg: dg: Ywijns) in orconde scepenen 

Jacobs van den Wijel ende Ywijns van den Grave voirs ende Jan van Ghemert 

heeft dat nu verboden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 126v 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 03. →VB 1799 f 136r 06. 

Item (dg: Bern) Jan gheheijten Spiker soen Arnts geheijten Hoernken was 

gericht in orconde scepenen Jans van Dordrecht ende Jacops van den Wijel 

voirs aen een dordendeel tot Jan geheijten Luwe soen wilner Willems 

geheijten Luwe van Empel behuerende in enen camp geheijten gemeijnlijc die 

Rampel vier mergen lants min enen hont lants begripende gelegen in die 

prochij van Empel tusschen den erve wilner Ghiben geheijten Herinc ende 

tusschen die gemeijn straet ende aen VII ende enen halven hont lants 

gelegen in die voirs prochij in een stat geheijten die Spoijen tusschen den 

erve Jans geheijten Wellens ende tusschen den erve Margrieten geheijten 

Hoerincs ende voirtaen aen vijf hont lants gelegen in die voirs prochij in 

die stat geheijten die Hengmenghe tusschen den erve Jans geheijten (dg: 

Jans Corstiaens soen ende tusschen den erve Wellens geheijten Brugman 

overmids gebreck van eenre lijfpensien34 die die voirs Jan Spijker dair aen 

had ende die selve Jan heeft dat nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 126v 06. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 04. →VB 1799 f 136r 07. 

Item die selve Jan Spijker was gericht in orconde scepenen Jans van 

Dordrecht ende Jacobs van den Wijel voirs aen enen (dg: merg) merghen lants 

tot Steven soen wilner Lambrechts geheijten Raet behuerende in acht mergen 

lants gelegen #in jurisdictione# in den gericht van Merewijc in enen camp 

geheijten Gerijt Neven Camp tusschen den erve Arnts geheijten Ruver ende 

tusschen den erve Jacobs geheijten Cop Govije ende aen enen mergen lants 

des (dg: selven) voirs 

 

VB 1799 f 127r 01. 

ma 13-01-1399. 

Stevens gelegen in den voirs gericht in een stat geheijten die Cort Roeden 

tusschen den erve meester !Wolfharts van Ghijessen ende tusschen den erve 

der kercken van Eijmpel overmids gebreck van lijfpensien35 die die selve Jan 

                         
33 Zie ← BP 1180 p 583r 18 za 12-08-1396, Reijnerus van Berze beloofde aan 

Petrus van der Heijden 12 Gentse nobel op 25-12-1396 te betalen. 
34 Zie ← BP 1177 f 287v 09 di 20-03-1386, Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe 

van Empel verkocht aan Arnoldus Hoernken, tbv diens zoon Johannes Spiker, 

een lijfrente van 5 oude schilden, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Sint-Remigius, gaande uit (1) 1/3 deel in een kamp, gnd 

Rampel, 4 morgen minus 1 hont groot, in Empel, tussen wijlen Ghisbertus 

Herinc enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) 7½ hont land, in Empel, 

ter plaatse gnd die Spoijen, tussen Johannes Wellens enerzijds en Margareta 

des Hoernics anderzijds, (3) 5 hont land, in Empel, ter plaatse gnd in die 

Hengemenge, tussen Johannes Corstiaens soen enerzijds en Wellinus Brugman 

anderzijds, deze 5 hont reeds belast met 12½ schelling gemeen geld. Zou 

voornoemde Johannes Spiker binnen de 7 eerstkomende jaren overlijden, dan 

zullen voornoemde Arnoldus Hoernken en zijn vrouw Katherina of anders de 

erfg van voornoemde Johannes Spiker de rente in die 7 jaar beuren. De 

onderpanden worden niet verkocht, vervreemd of bezwaard. 
35 Zie ← BP 1177 f 265r 02 di 02-01-1386, Stephanus zvw Lambertus Raet 

verkocht aan Arnoldus Hoernken, tbv Johannes zvw Arnoldus, een lijfrente 

van 3 oude Franse schilden, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1) 1 morgen land, in 8 morgen land in de 
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dair aen had ende die selve Jan heeft die nu verboeden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 127r 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 05. →VB 1799 f 136r 08. 

Item her Henric Buc canonic sinte Jans ewangelist in sHertogenbosch was 

ghericht in orconde scepenen Heijmeric Groijs ende Goeswijn Moedels voirs 

aen huijs ende erve Bartholomeus geheijten Meus soen wilner Henrics 

geheijten Quade Heijne gelegen in sHertogenbosch bij die Orthenstraet bij 

#juxta# den huijse Willems geheijten Amelraet overmids gebreck van erfcijns 

dien die voirs her Henric dair aen had ende die selve her Henric heeft (dg: 

dat nu verboden ijerstwerf) dies mechtich gemaect meester Jan van Best in 

orconde der scepenen allen voirs ende meester Jan heet dat nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 127r 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 06. →VB 1799 f 136r 09. 

Item Claus geheijten Coel van Pla...ijse was gericht in orconde scepenen 

Ywijns van den Grave ende Goeswijn Models voirs aen huijs ende erve 

Everaets geheijten van Lijt des Sceepmakers gelegen in sHertogenbosch over 

die Corenbrug #ultra pontem bladi# tusschen den erve Jacops geheijten Groij 

ende tusschen den erve [Arnt] geheijten van Deijle ende aen drije stucken 

lands des voirs Everaets gelegen in die prochij van Lijttoijen welker 

#quorum unus# dat een in die stat geheijten Lijcharts Hoeve dander in die 

stat geheijten Rijcaerts Beemt ende dat derde in een stat gheheijten [dat] 

Kakenijen sijn gelegen overmids gebrec van erfsijns dien die voirs Claus 

Coel ....... daer aen had ende die selve Clauis Cloet heeft (dg: des 

mechtich) die nu verboden ijerstwerven ende des heet hi mechtich gemaect 

Arnt Groet Art in orconde der scepenen alle voirscr. 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan huijs ende erve voirs. 

 

VB 1799 f 127r 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 07. 

Item Aleijt dochter wilner Henrics geheijten Vrients des B...ens was 

gericht in orconde scepenen Jans van Dordrecht ende Heijmerics Groij voirs 

aen ghedeelt #[portionem?] hereditatis# eenre erfenissen des selves wilner 

Henrics Vrients mijt tijmmeringen alle ende en yegeliken in den voirs deel 

der erfenissen wesende oft ghelegen gelegen in Hijntham tusschen den erve 

Lambrechts geheijten van den Arennest ende tusschen den erve Philips 

geheijten van Vucht dats #scilicet# te weten dat ghed[eelt] der voirs 

erfenijssen welc den voirs Henric Vrient mijds eenre erfdeijlinge tegen 

Hen[ric] geheijten Wijnt.. voirtijts #prius# ghehad gheviel te deel 

overmids gebrec van erfsijns welc der voirs Aleijt dair aen had ende die 

selve Aleijt heeft des mechtich gemaect Willem van Loen den Smijt in 

orconde scepenen ?heer ......os ende ?Mat...s van den Wijel voirs ende die 

selve Willem van Loen heeft die nu verboden [ije]rstwerven. 

 

VB 1799 f 127r 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 08. →VB 1799 f 136v 01. 

Item Deenken geheijten Croke soen wijlner Henric geheijten Croke was 

gericht in orconde scepenen Heijmeric[s] Groijs ende Goeswijn Moedels voirs 

aen huijs erve ende hof gelegen in sHertogenbosch ter straten geheijten 

                         

dingbank van Empel, in een kamp, gnd Gerrit Neven Kamp, tussen Arnoldus 

Ruver enerzijds en Jacobus gnd Cop Govij anderzijds, (2) 1 morgen land in 

Empel, ter plaatse gnd die Kort Roeden, tussen mr Wolphardus van Ghiessen 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel anderzijds, met de voorwaarde 

als hierboven. 
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Aude Huls tusschen den erve Henrics geheijten Croke des Vleeschouwers ende 

tusschen den erve Henrics geheijten Scoemeker overmids gebrec van erfsijns 

welc die voirs Deenken dair aen had ende die selve Deenken heeft die nu 

verboeden ijerstwerven des maect hi mechtich Jan Lijsscap in orconde der 

scepenen allen voirs. 

 

VB 1799 f 127v 01. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 09. →VB 1799 f 136v 02. 

Item Arnts Avemarij #als# wittige man ende mombaer Aleijten sijns wijfs 

dochter wilner natuerlic heren Arnts van Dijnther ridders was gericht in 

orconde scepenen Jans van Dordrecht ende Jacobs van den Wiel voirs aen die 

guede Jans geheijten van Geldorp geheijten op die Heijtraect gelegen in die 

prochij van Doernen ende aen toebehuerten der voirs goede alle ende en 

yegeliken overmids gebrec van lijfpensien36 die die voirs Arnt ende Aleijt 

sij! wijf dair aen hadde ende die selve Arnt heeft die nu verboden 

ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 127v 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 10. →VB 1799 f 136v 03. 

Item (?dg: h) Aleijt wijf wilner Gerits van Geffen was gericht in orconde 

scepenen Jans van Dordrecht ende Heijmeric Groij voirs aen huijs ende hof 

Henrics soen wilner Nollekens geheijten van Zon Snijders gelegen in 

Hijntham tusschen den erve [T]homaes geheijten van Hijntham ende tusschen 

den erve Henrics geheijten van den Arennest overmids gebrec van erfsijns 

den die voirs Aleijt dair aen had ende die selve Aleijt heeft die nu 

verboeden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 127v 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 11. →VB 1799 f 136v 04. 

Item (dg: Wijnric geheijten) Willem geheijten van Berze die Scoenmaker was 

gericht in orconde der scepenen allen voirs aen VI lopensaet roglands 

geheijten gemeijnlijc die Loe gelegen in die prochij van Oerscot in die 

stat geheijten Best tusschen den erve Ghiben geheijten die Cuper ende 

tusschen den erve der erfgenamen #wilner# Willems geheijten van Melcroede 

ende aen III[I] voeder hoij[m]a[ets] gelegen in die prochij ende stat voirs 

tusschen den erve Henrics geheijten van Ghenen ende tusschen den erve Jans 

geheijten van der Enghelsbraken overmids gebreck van erfpacht37 den de voirs 

Willem dair aen had ende die selve Willem heeft die nu verboeden 

ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 127v 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132r 12. →VB 1799 f 136v 05. 

Item die selve Willem van Berze was gericht in orconde scepenen allen voirs 

aen een half mudsaet roglands gelegen in die prochij van Oerscot in die 

                         
36 Zie ← BP 1175 f 150v 07 vr 01-05-1394, vermelding van een lijfpacht van 

10 mud rogge, Bossche maat, op het leven van Arnoldus Avemari en zijn vrouw 

Aleijdis, gaande uit de goederen gnd te Heitrake, in Deurne. 

 
37 Zie ← BP 1179 p 143r 06 ma 18-03-1392, Willelmus zv Luppertus gnd van den 

Scoet verkocht aan Willelmus van Berze schoenmaker een erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 

lopen roggeland gnd die Loe, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Ghibo die Cuper enerzijds en erfg vw Willelmus van Melcrode anderzijds, (2) 

een stuk land gnd die Rijt, 3 vrachten hooi groot, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Best, tussen Henricus van Ghenen enerzijds en Johannes van der 

Enghelsbraken anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 
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stat geheijten Best tusschen #den erve# Gheerlics geheijten [C]nodeken ende 

tusschen den erve Ghiben geheijten Cuper overmids gebrec van erfpacht38 den 

die voirs Willem dair aen had ende die selve Willem heeft die nu verboden 

ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 127v 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 01. →VB 1799 f 136v 06. 

Item die selve Willem van Berze was gericht in orconde scepenen alle voirs 

aen enen buenre ende een vierendeel eens buerne bee[m]ds gelegen in de 

prochij van Oirscot ter stat geheijten Best tusschen den erve Henrics 

geheijten van den Spiker ende tusschen den gemeijnt ald[aer] ende aen een 

ackere lands geheijten gemeijnlijc die Groet Acker IIII lopen roggen 

jairlijcs in sade begripende gelegen in prochij ende stat voirs tusschen 

den erve Henrics geheijten van Ghenen ende tusschen den erve Willems soen 

Lupperts geheijten van den Scoet overmids gebrec van erfpacht39 den hij dair 

aen hadde ende die selve Willem heet dat nu verboeden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 127v 06. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 02. →VB 1799 f 136v 07. 

(dg: .... est ....atum). 

Item Jan geheijten van Doerne die Lijnenwever was gericht in orconde 

scepenen allen voirs aen vijf hont lands geheijten ten Hostaden [gelegen] 

in de prochij van Empel tusschen den erve Gerijts geheijten van Gh..er ende 

tusschen den erve Claus soen wilner Lambrecht geheijten Raet overmids 

gebrec van erfsijns den hi dair aen had ende die selve Jan heeft dat nu 

verboden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128r 01. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 03. →VB 1799 f 136v 08. 

Item #Berisius dictus Berijs# Berijs van den Grave die Becker was gericht 

in orconde scepenen Jans van Dordrecht ende Jans van den Dijc voirs aen twe 

cameren Gerits geheijten van Hees soen wilner Gerits geheijten van Hees 

Smeeds gelegen in sHertogenbosch in een streetken #viculo quodam# 

streckende van den Hijnthamerstraten tot den water aldair #usque aquam 

ibidem defluentem# loipende ghenuempt #nuncupato# gemeijnlijc 

Gruijtstreetken tusschen den erve Willems geheijten Donc ende tusschen den 

erve geheijten dat Gruijthuijs overmids gebrec van erfcijns40 welc die voirs 

                         
38 Zie ← BP 1179 p 483r 02 do 25-07-1392, Willelmus zv Luppertus van den 

Scoet verkocht aan Willelmus van Berze schoenmaker een erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit ½ 

mudzaad roggeland, in Oirschot ter plaatse gnd Best, tussen Gheerlacus 

Cnoken enerzijds en Ghibo die Cuper anderzijds, reeds belast met de 

grondcijnzen. 
39 Zie ← BP 1180 p 352v 10 ±wo 11-08-1395, Willelmus zv Luppertus van den 

Scoet verkocht aan Willelmus van Berze schoenmaker een erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met lichtmis in den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

1¼ bunder beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus van den 

Spijker enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) die Groot Akker, 4 lopen 

rogge groot, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus van Ghenen 

enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, belast met 2 oude groot aan de 

hertog. 
40 Zie ← BP 1179 p 071r 03 ma 19-06-1391, Gerardus van Hees zvw Gerardus van 

Hees smid verkocht aan Berisius gnd Berijs van Gravia bakker een erfcijns 

van 3 pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, voor het eerst over 1 

jaar, gaande uit 2 kamers, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Hinthamerstraat naar de stroom, gnd het Gruitstraatje, tussen erfgoed van 

Willelmus Donc enerzijds en erfgoed of huis gnd dat Gruithuis anderzijds. 
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Berijs dair aen had ende die selve Berijs heeft des mechtich gemaect 

Reijner van Langgel in orconde scepenen voirs ende die selve Reijner heeft 

(dg: des mec) die nu verboeden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128r 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 04. →VB 1799 f 136v 09. 

Item Gielijs Coptiten was gericht in orconde scepenen Jans van Dordrecht 

ende Henric Groij voirs aen den goeden Otten van den Velde #de Rure# van 

Rode gelegen in die (dg: #stat# geheijten Roede) voirs stat #loco# van 

Roede tusschen den goeden Claus van Dijnther ende den goeden geheijten ten 

Vehuse ende aen en yegeliken der voirs goeden toebehuerten in nate ende in 

droghen #tam in humido quam in sicco# wesende (dg: welc goede) overmids 

gebrec van erfcijns den hij dair aen had ende die selve Gielijs heeft die 

nu verboeden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128r 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 05. →VB 1799 f 136v 12. 

Item Jan van Mijddegael was gericht41 in orconde scepenen Henric Groijs ende 

Ywijns van den Grave voirs aen alle goede Gielijs (dg: Boijen) wilner 

geheijten Boijen tot wat steden sij wesende sijn of gelegen overmids 

gebreck van erfcijns den hij dair aen had ende die selve Jan heeft die nu 

verboeden ijerstwerf. 

Ende hier af en sal men niet vercoepen dan thuijs42 in der Kercstraten 

gelegen dat wilner Gielijs Boijen was. 

 

VB 1799 f 128r 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 06. →VB 1799 f 136v 13. 

Item Wijnric geheijten Screijnmaker was gericht in orconde scepenen Jans 

van Dordrecht ende Heijmeric Groijs voirs aen alle guede Jans soen Jacops 

geheijten van Enghel[ant] ende Lambrechts soen wilner Lambrecht van 

Enghelant met scepenen scoutbrieven ende die selve Wijnric heeft die nu 

verboeden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128r 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 07. →VB 1799 f 137r 01. 

Item Willem soen wilner Art Tielkens was gericht in orconde scepenen 

Heijmeric Groijs ende Ywijn van den Grave voirs aen enyegeliken goeden 

Gerijts soen wilner Jans Ghese van Lijt geheijten van Beest overmids gebrec 

van erfcijns dien hij dair aen had ende die voirs Willem heeft des mechtich 

gemaect Jan van Mijddegael in orconde scepenen Jans van Dordrecht ende 

Jacobs van den Wijel voirs ende dieselve Jan heeft die nu verboeden 

ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128r 06. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 08. →VB 1799 f 137r 02. 

                         
41 Zie → VB 1799 f 151v 04 ma 26-04-1400, Jan van Middegael was gericht … aen huijs ende erve 
wilner Gielijs Boijen gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstraet bij den erve Peters van 

Geffen aen deen side {deel van de regel onbeschreven} overmids gebrec van erfcijns dien hi 

daer aen heet. 
42 Zie → BP 1182 p 163r 03 do 05-08-1400, Albertus Last droeg over aan hr Johannes van Druenen 
kanunnik van Sint-Petrus van Luik een huis en erf van wijlen Egidius Boijen, in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Boijen zv Arnoldus enerzijds en erfgoed van 

Petrus van Geffen anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes van Middegael. 

Petrus van Geffen deed afstand en beloofde te betalen al wat uit voornoemde huis en erf meer 

moeten worden betaald dan (1) een erfcijns van 20 schelling geld aan de lombarden in Den 

Bosch, (2) een erfcijns van 20 schelling aan erfg vw Gerardus Vosken en aan dekaan en kapittel 

van de Sint-Janskerk in Den Bosch, (3) een erfcijns van 3 schelling 6 penning, (4) een 

erfcijns van 54 schelling geld aan Johannes van Middegael. 
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Item meester Jacop Groij mechtich gemaect van Yden sijnre moeder wijf 

wilner Willem Loijers was gericht in orconde scepenen alle voirs aen goeden 

Jacobs geheijten Gheroij gelegen in die prochij van Roede geheijten 

Haenkens Heghe met en yegeliken der voirs goeden toebehuerten gelijc die 

voirs goede tot Arnt geheijten van den Velde ende na hem tot Otten sinen 

soene te behueren gewoenlijc waren overmids gebrec van erfcijns den die 

voirs Yde dair aen had ende meester #Jacob# heeft die nu verboeden 

ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128r 07. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 09. →VB 1799 f 137r 03. 

Item Jorden soen wilner Arnt Tielkens was gericht in orconde scepenen alle 

voirs tot enen stuc lants die Leempoel ghenuemt ghelegen in die prochij van 

Beke tot eenre stat 

 

VB 1799 f 128v 01. 

ma 13-01-1399. 

geheijten Westerwijc ende tot enen stuc lands Wouters geheijten Metten 

wonende in de voirs prochij van Beke gelegen in de voirs stat Westerwijc 

ghenuemt bij erfenis Jans geheijten van den Veken gemeijnlijc die 

Voertacker ghenuemt ende aen twe stucken lands des selven Wouters gelegen 

aldair bij den hof Jans geheijten van den Veken ende aen enen stuc lands 

des selves Wouters gelegen in Westerwijc voirs ter stat geheijten 

gemeijnlijc den Crekelhof overmids gebrec van erfcijns dien hij dair aen 

had ende die selve Jorden heeft dit nu verboden ijerstwerven ende Joirden 

heet des mechtich gemaect (dg: Coman) Arnt Grotart #jonge# in orconde allen 

der scepenen voirs. 

 

VB 1799 f 128v 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 10. →VB 1799 f 137r 04. 

Item Claus Wijchmans soen die Mesmaker was gericht in orconde scepenen 

Lucas van Erpe ende Ywijns van der Grave voirs aen huijs ende erve welc was 

Jans geheijten Bathen soen gelegen in sHertogenbosch in een straet 

geheijten Peperstraet (+ met in elke hoek een punt} #{in margine sinistra : 

+ met in elke hoek een punt} tusschen den erve Jans van [?E]ispijc ende 

tusschen den erve Lambrechts zoen des selfs Jan Bathen zoens# overmids 

gebrec van erfcijns43 welc die selve Claus dair aen had ende die selve Claus 

heeft dat nu verboden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128v 03. 

ma 13-01-1399. 

(dg: Item Ghijsbrech). 

 

VB 1799 f 128v 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 132v 11. →VB 1799 f 137r 05. 

Item Ghijsbrecht van den Doerne was gericht in orconde scepenen Heijmeric 

Groij ende Ywijns van den Grave voirs aen huijs ende erve gelegen in 

Hijntham bijnnen der vriheijt der stat van den Bosch bij den huijse 

Everarts van Hijntham ende aen ses lopensaet #lopinatas terre seminis 

siliginei# roglands aldair gelegen in die stat geheijten in den Erthem ende 

aen drie lopensaet #seminis siliginei# roglands (dg: gelegen aldair) 

                         
43 Zie ← BP 1178 f 271r 10 ma 11-07-1390, Gerisius van Os droeg over aan 

Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker een erfcijns van 24 schelling geld, die 

Lambertus zv Johannes Bathen soen beloofd had, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en erf, eertijds van voornoemde Johannes, in Den Bosch, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Eijnsspijc 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Lambertus anderzijds. 
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gheheijten die Hof gelegen aldair bij die stat geheijten die Stroem 

overmids gebrec van erfsijns die die voirs Ghijsbrecht dair aen had ende 

die selve Ghijsbrecht heeft die nu verboden ijerstwerven ende des heeft hi 

mechtich gemaect Arnt Rover Boest in orconde allen der scepenen voirs. 

 

VB 1799 f 128v 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 01. →VB 1799 f 137r 06. 

Item Gerijt van Berkel was gericht in orconde scepenen alle voirs aen alle 

goede Lonijs soen wilner Jan Lonijs van Erpe van den ijerstgeseden Lonijs 

gehadt ende te hebben (dg: overmi) met scepenen scout brieven ende die 

voirs Gerit heeft dies mechtich gemaect Arnt Grot[art] #den iongen# in 

orconde scepenen alle voirs ende die selve Arnt heeft die nu verboden 

ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 128v 06. 

ma 13-01-1399. 

(dg: Item Arnt geheijten Cloet was gericht in orconde scepenen). 

 

VB 1799 f 128v 07. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 02. →VB 1799 f 137r 07. 

Arnt Rover Boest mechtich dair af gemaect van heren Adam. 

Item Adaem van Mierde was gericht in orconde scepenen Ywijns van den Grave 

ende Goeswijn Moedels voirs aen een hostat gelegen in sHertogenbosch ter 

straten geheijten Buerde (dg: aldernaest) tusschen den wech tot den voirs 

Adaem behuerende ende tusschen den erve wilner Aleijten wijf wilner 

Lambrecht geheijten van den Pettelaer welc hostat strect van den voirs 

gemeijnre straten afterwart totter stat mueren aldair overmids gebrec van 

erfcijns44 welc die voirs Adaem dair aen had ende die selve Daem heeft des 

mechtich gemaect Arnt Rover Boest (dg: ende Arnt Ro) in oirconde der 

scepenen voirs ende die selve Arnt Rover heeft die nu verboeden 

ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 129r 01. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 03. →VB 1799 f 137r 08. 

Item Arnt Cluet was gericht in orconde der scepenen Ywijn Stierkens Henric 

Dicbier Godevarts soen ende Gerijts van den Wijel die dat voirt aen bracht 

hebben aen allen die scepenen voirs aen enen beemt twe boenre ende tfierdel 

#quartarium# van enen buenre begripende gelegen in die prochi van Vechel 

alrenaest bij den erve Jans van Bladel ende aen huijs ende erve Godeverts 

geheijten die Smijt in den welken die selve Godevert #morabatur# woende 

gelegen in die prochi te hans genoemt ende aen huijs ende erve Lambrechts 

des Wevers #textoris# van Vechel in den welken die selve Lambrecht woende 

#morabatur# gelegen in die selve #supradicta# prochi ende aen een stuc 

lants Danels #Danijelis# geheijten Nennen geheijten die Kesij in die voirs 

                         
44 Zie ← BP 1179 p 211r 09 za 21-01-1391, Adam van Mierd gaf uit aan 

Henricus Pape zvw Johannes Baliart een hofstad in Den Bosch, ter plaate gnd 

Beurde, tussen een weg van voornoemde Adam die loopt van de gemene weg tot 

aan het woonhuis van voornoemde Adam enerzijds, en erfgoed van wijlen 

Aleijdis wv Lambertus van Pettelaer anderzijds, strekkend van de gemene weg 

tot aan de stadsmuur; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van 9 pond 

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

Kerstmis. 

Henricus beloofde een huis op voornoemde hofstad zetten, op het oude stenen 

fundament dat ligt nabij voornoemde weg. Dit huis kan zijn osendrup op 

voornoemde weg afvoeren ?tonsgewijs?, echter niet met een gebouw gnd zalij. 

Henricus zal zijn gebouwen dekken met een dak gnd “int cort”. 

Henricus mag op de hofstad nooit een molen bouwen. 
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prochi (dg: gelegen) van Vechel gelegen #iacente# overmids gebrec van 

erfcijns dien die voirs Arnt Cluet dair aen had ende die voirs Arnt heeft 

die nu verboden ijerstwerf ende des heet hi mechtich gemaect meester Jan 

van Best in orconde allen die scepenen voirs. 

 

VB 1799 f 129r 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 04. →VB 1799 f 137v 01. 

Item Jan Becker soen wilner Jans sHeerden was gericht in orconde scepenen 

allen voirscr aen den alinge gedeelt #portionem# Wedigen soen wilner 

Ghijsbrechts geheijten Penninc (dg: behoerende in #in# den erve des selfs 

wilner Ghijsbrechts sijns vaders gelegen in Ruijmel overmids van dode des 

selfs wilner Ghijsbrechts) in den erve des selfs wilner Ghijsbrechts (dg: 

sijns va) sijns vaders gelegen in Ruijmel van dode des selfs wilner 

Ghijsbrechts met recht van versterve toebehoerende overmids gebrec van 

erfpacht dien hi dair aen had ende die voirg Jan Becker heet dat nu 

verboden ijerstwerf. 

(dg: Item) Ende dit en sal men niet vercopen dan behaudelijc der kercken 

van Ghestel (dg: he) bij Heirlaer #ende ons vrouwen altaer in der selver 

kercken# hoiren recht ende renten die sij aen dat voirs erve hebben. 

 

VB 1799 f 129r 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 05. →VB 1799 f 137v 02. 

Item Lijsbet wijf wilner Henrics Hadewigen (dg: w) des Pelsers was gericht 

in orconde der scepenen Hubrechts van Ghemert ende Arnts van Vladeracken 

die dat voirt bracht hebben aen allen die scepenen voirs aen allen goide 

Willems van Mulsen ende Willems sijns soens met scepenen scout brieven45 

ende Lijsbet voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende des heeft sij 

mechtich gemaect Claes Nouden in orconde der scepenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 129r 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 06. →VB 1799 f 137v 03. 

Item Jan van Dijnther was gericht in orconde der scepenen Arnts van 

Vladeracken ende Engbrecht Ludinc Pijnappels die dat voert bracht hebben 

aen allen die scepenen voirscr aen huijs ende erve Willem Templeers 

geheijten van der Aa gelegen in tsHertogenbosch over die Vischbrugge 

alrenaest den streetken streckende van den Vischbruggen voirs ter 

heijmelicheijt aldair wesende overmids vervolgde schout ende Jan voirg heet 

dat nu verboden ijerstwerf ende des heet hij mechtich gemaect meester Jan 

van Best in orconde der scepenen allen voirs. 

 

VB 1799 f 129r 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 07. →VB 1799 f 137v 04. 

Item Kathelijn dochter wilner Henrics van der Schant was gericht in orconde 

der scepenen Hubrechts van Ghemert ende Engbrechts Ludinc Pijnappels die 

dat voirt bracht hebben aen allen die scepenen voirscr aen een hostat (dg: 

t.) XX voet in breijdden ende XL voet in lengden begripende gelegen in 

tsHertogenbosch in een streetken streckende van den huijs der woningen 

wilner Engbrechts Ludinc (dg: Dicbie) van den Dijc ter woningen wairt der 

vrouwen van der Lake tusschen den erve Arnts van Dijest soen wilner Henrics 

van Mijerbeke ende tusschen den erve Arnts van Wezel overmids gebrec van 

erfcijns46 dien sij dair aen had ende die selve Kathelijn heeft (dg: dat nu 

                         
45 Zie ← BP 1177 f 386v 01 do 03-08-1385, Willelmus van Mulsen en zijn zoon 

Willelmus beloofden aan Henricus Hadewigen bontwerker 50 gulden op 25-12-

1385 te betalen. 
46 Zie ← BP 1180 p 308v 04 do 18-02-1395, en eerdere contracten: 

overdrachten van delen in een hofstad met gebouwen, 20 voet breed en 40 
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verboden ijerstwerf) #in orconde der scepenen allen voirs# des mechtich 

gemaect Arnt Grotart den iongen ende Art voirs heet dat nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 129r 06. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 08. →VB 1799 f 137v 05. 

Item #brueder Gerijt Scilder mechtich dair af gemaect van# Kathelijn wijf 

wilner Willem Mijnnemeers was gericht in orconde der scepenen Jans van 

Dordrecht ende Ywijns van den Grave voirs aen huijs ende erve Henrics 

wilner Mennekens gelegen in tsHertogenbossche aen deijnde der 

Hijnthemerstraten buijten der stenen poirten geheijten Pijnappels poirt 

tusschen den erve Dircs van den Hoevel ende tusschen den erve Lijsbets 

Bruijstens overmids gebrec van erfcijns47 dien die voirs Kathelijn dair aen 

had ende die voirs brueder Gerijt heet dat nu verboden ijerstwerf ende des 

maect hij mechtich meester Jan van Best in orconde der scepenen allen 

voirscr. 

 

VB 1799 f 129v 01. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133r 09. →VB 1799 f 137v 06. 

Item die selve brueder Gerijt Scilder mechtich dair af gemaect van brueder 

Henric Zwertvegher in orconde der scepenen allen voirscr was gericht in 

orconde der scepenen Heijmeric Groijs ende Jacobs van den Wijel voirscr aen 

een camer ende hoiren gront gelegen in tsHertogenbosch aen de eijnde der 

Orthenstraten bij #?prope# den erve Roelof Gorters #grumellatoris super 

cono# op den hoek bij den waterlaet #aqueductum dictum# geheijten zoe 

overmids gebrec van erfcijns dien die voirs brueder Henric dair aen had 

ende brueder Gerijt voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende heet des 

mechtich gemaect in orconde allen der scepenen voirs meester Jan van Best. 

 

VB 1799 f 129v 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 01. →VB 1799 f 137v 07. 

Item Arnt Rover Boest mechtich gemaect dair af van heren Adaem van Mierd 

                         

voet lang, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de huizinge van 

wijlen Engbertus gnd Ludinc van de Dijk naar het woonhuis van de vrouwe van 

Lake, tussen erfgoed van Arnoldus van Dijest zvw Henricus van Mierbeke 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Wesel anderzijds, welke hofstad 

wijlen Lodekinus zv Johannes Sluijsman in cijns verkregen had van Henricus 

van der Scant. 
47 Zie ← BP 1175 f 176r 15 ±do 22-02-1369, Henricus Menneken zvw Henricus 

Menneken verkocht aan Adam van Mierd clericus, tbv Willelmus gnd Minnemere, 

een erfcijns van 20 schelling, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft 

in een huis en erf van voornoemde wijlen Henricus, in Den Bosch, aan het 

einde van de Hinthamerstraat, buiten de stenen Pijnappels Poort, tussen 

erfgoed van Theodericus van den Hovel enerzijds en erfgoed van Elizabeth 

Bruijstens anderzijds. Het gehele huis en erf waren reeds belast met een 

erfcijns van 12 schelling. 

Zie → BP 1181 p 265r 02 vr 17-01-1399, Katherina wv Willelmus Mijnnemere 

droeg over aan broeder Gerardus Scilder procurator van het klooster Porta 

Celi, tbv voornoemd klooster, een erfcijns van 20 schelling, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit de helft, behorend aan Henricus Menneken zvw 

Henricus Menneken, in een huis en erf van wijlen voornoemde Henricus, in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de stenen poort gnd 

Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Theodericus van den Hoevel enerzijds 

en erfgoed van Elizabeth Bruijstens anderzijds, welke cijns Adam van Mierde 

tbv wijlen voornoemde Willelmus Mijnnemere gekocht had van voornoemde 

Henricus zvw Henricus Menneken. Met achterstallige termijnen en 

adiusticatie. 
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die des gemechticht was van Ywijn van den Grave ende welc Ywijn des 

mechtich was gemaect met scepenen brieven van Beatricen geheijten Loden 

wijf wilner Matheeus Posteels was gericht in orconde scepenen Ywijns van 

den Grave ende Goeswijn Moedels voirs aen een vierdel een! huijs48,49,50,51 

ende erfs welc was wilner Lambrechts Campen gelegen in tsHertogenbosch ter 

straten geheijten Huls tusschen een streetken streckende bij tfoirgenoemde 

huijs ende erve ter wijnmoelen wart aldair wesende op deen side ende 

tusschen den erve Gielijs Leijdecker aen dander side dats te weten aen dat 

fierdel des huijs ende erfs voirs welc Margrieten dochter des selfs wilner 

(dg: des selfs) Lambrechts wive (dg: wilner) wittege Arnts brueder Jans van 

Boemel zoen Jans van Boemel van dode des selfs wilner Lambrechts ende sijns 

wilner wijfs met recht van versterven aencomen was overmids gebrec van 

erfcijns dien die voirg Beatrijs Loden dair aen had ende Arnte Rover Boest 

                         
48 Zie ← VB 1799 f 058r 12, ma 03-04-1391, Yewijn van den Grave mechtich 

gemaect van Beatrisen wijf wilner Matheus soen wilner Godevart Posteels was 

gericht aen een vierdeel van een huus ende erfs welc was wilner Lambrechts 

Campen gelegen in tsHertogenbossche ter stat geheijten Huls tusschen een 

streetken streckende bij dat voirs huus ende erve ter Wijnmolen wart aldair 

staende ende tusschen den erve Gielijs Leijdeckers overmids gebrec van 

erfcijns die die voirs Beatrijs dair aen heeft. 
49 Zie ← VB 1799 f 089v 12, ma 11-01-1395, Ywijn van den Grave mechtich 

gemaecht dair toe van Beatrijsen wijf wilner Matheus soen wilner Godevarts 

Postels was gericht aen een vierdeel van huus ende erve welc was wilner 

Lambrechts Campen gelegen in tsHertogenbossche ter straten geheijten Huls 

tusschen een streetken streckende bij dat vors huus ende erve ter Wijnmolen 

wart aldair staende aen die een side ende tusschen een erve Gielijs Lijen 

Deckers aen dander side dats te weten aen die vierdeel des huus ende erfs 

vors welc Margrieten dochter des selfs wilner Lambrechts Campen wittiche 

wijf Arts brueder Jans van Boemel van dode des vors wilner Lambrechts ende 

sijns wijfs wilner met recht ven versterf erfelijc was aencomen overmids 

gebrecke van erfcijns die die vors Beatrijs dair aen hadde. 
50 Zie ← VB 1799 f 104r 09, ma 10-01-1396, Ywijn van den Grave dair toe 

mechtich gemaect van Beatrisen wijf wilner Matheus Posteels was gericht aen 

alle goide Jans van Boemel soen Jans van Boemel overmids gebrec van 

geloiften ende welc die irstgenaemde Jan van Boemel den vors wilner Matheus 

Posteel geloift hadde als van enen erfcijns IIII librarum paijments die 

welc die irstgenaemde Jan van Boemel den vors wilner Matheus Posteel 

vercoft hadde te ghelden jairlijc ende erfelijc uijt enen vierdeel eens 

huus ende erves welc was wilner Lambrechts Campen gelegen in 

tsHertogenbossche ter straten geheijten Huls tusschen een straetken 

streckende bi dat vors huus ende erve ter wijnmolen wart aldair staende aen 

deen side ende tusschen den erve Gielijs Leijdeckers aen dander side dats 

te weten uijt dien vierdeel des huus ende erves vors welc Margrieten 

dochter des selvers wilner Lambrechts wittige wijf Arts brueders des 

irstgenoemde Jans van Boemel van doide des vors wilner Lambrechts ende 

sijns wilner wijfs met recht van versterf was aencomen ende welc vierdeel 

des vors huus ende erves die irstgenoemde Jan van Boemel hadde geloift den 

vors wilner Matheus voer die gulde des vors erfcijns van IIII libre goet 

genoech ende wael dogende altoes te maken ende welc vierdeel des vors huus 

ende erves vonden is met recht niet wael dogende voer die gulden des vors 

erfcijns IIII lb. 
51 Zie ← BP 1180 p 559r 11 wo 17-05-1396, Johannes Lijsscap droeg over aan 

Ywanus van Gravia ¼ deel van een huis en erf, eertijds van wijlen Lambertus 

gnd Campen, in Den Bosch, aan de sraat gnd Huls, tussen een straatje dat 

naast voornoemd huis loopt naar de windmolen aldaar enerzijds en erfgoed 

van Egidius Leijdecker anderzijds, te weten het ¼ deel dat aan Margareta 

dvw voornoemde Lambertus Campen ev Arnoldus bv Johannes van Boemel gekomen 

was na overlijden van voornoemde Lambertus en zijn vrouw, welk ¼ deel aan 

hem gerechtelijk was verkocht door voornoemde Ywanus van Gravia. 
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heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 129v 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 02. →VB 1799 f 137v 08. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers was gericht in orconde 

der scepenen allen voirs aen vier seven gedeelten huijs ende hoifs welc 

waren wilner Serijs #Serisii# geheijten [t]Serijs vader wilner Jans 

geheijten tSerijs van Os gelegen in die prochi van Os tusschen den erve 

Henrics geheijten Visscher ende tusschen den erve Rutgers geheijten Pijn 

zoen wilner Henrics van Derenborch dats te weten deijlen tfoirgenoemde 

huijs ende hof in seven geliken deelen aen vier (dg: gedeelten) deelen van 

den voirscr seven deelen ende welc vier seven deelen Lambrecht soen wilner 

Jans Bordeijns tegen den voirg meester Jacop gecregen had overmids gebrec 

van erfcijns dien meester Jacop dair aen had ende meester Jacop heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

Ende dit en sal men niet vercopen dan behaudelijc Aelbrecht Pijn van 

Derenborch sinen cijns dien hi aen die voirs erffenis heet. 

 

VB 1799 f 129v 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 03. →VB 1799 f 137v 09. 

Item Arnt soen wilner Arnt Tolincs was gericht in orconde der scepenen (dg: 

Heijm) Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirs aen huijse ende 

erven gelegen in tsHertogenbossche tusschen den erve Peter Wijtmerijs ende 

tusschen den erve Rutgers van den Grave overmids gebrec van erfcijns dien 

hi dair aen had ende Arnt ijerstgenoemt heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 129v 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 04. →VB 1799 f 137v 10. 

Item Gerijt Heerken joncste soen wilner Godevert Heerkens was gericht52 in 

orconde der scepenen Heijmeric Groijs ende Ywijns van den Grave voirs aen 

huijs ende erve Henrics van Hijntham (dg: ende) gelegen in tsHertogenbosch 

aen deijnde der Hijnthemerstraten tusschen den erve wilner Jans van 

Hijntham ende tusschen den erve Jans Smedeken soen Arnts geheijten Smijt 

van Middelrode overmids gebrec van erfcijns53 dien hi dair aen had ende 

Gerijt Heerken voirs heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130r 01. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 05. →VB 1799 f 138r 01. 

Item Gerijt die joncste soen wilner Godevert Heerken was gericht in orconde 

der scepenen Heijmerics ende Ywijns voirscr aen huijse ende erve gelegen in 

tsHertogenbosch in die straet geheijten die Weverhuls tusschen den erve 

heren Arnt Noijden priesters ende tusschen den erve Lambrecht Drinchellincs 

overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen had ende Gerijt voirg heet 

dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130r 02. 

ma 13-01-1399. 

                         
52 Zie → VB 1799 f 130r 03, ma 13-01-1399, óók Henric Coppen soen uijt der 

Hasselt was gericht aan dit huis. 
53 Zie ← BP 1178 f 209v 05 za 30-12-1391, Godescalcus van Hijntham verkocht 

aan voornoemde Gerardus Heerken een erfcijns van 4 pond geld, die Henricus 

van Hijntham beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis van voornoemde Henricus, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes van Hijntam enerzijds en erfgoed van Johannes Smedeken zv Arnoldus 

Smit van Middelrode anderzijds. 
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→VB 1799 f 133v 06. →VB 1799 f 138r 02. 

Item Jan van Mijnghen was gericht in orconde der scepenen allen voirscr aen 

allen goide Matheeus geheijten Quappe mit scepenen scout brieven54 ende die 

selve Jan heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130r 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 07. →VB 1799 f 138r 03. 

Item Henric Coppen soen (dg: van der Hasselt) uijt der Hasselt was gericht55 

in orconde der scepenen Heijmeric Groijs ende Ywijns van der Grave voirs 

aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbossche aen deijnde der 

Hijnthemerstraten tusschen den erve Jan Smedekens soen Arnts geheijten 

Smeets de Middelrode ende tusschen den erve wilner Jans van Hijntham 

overmids gebrec van erfcijns56 dien hi dair aen had ende Henric Coppen soen 

voirscr heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130r 04. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 08. →VB 1799 f 138r 04. 

Item Gerijt van der Merendonc was gericht in orconde der scepenen Heijmeric 

Groijs ende Jacobs van den Wijel voirs aen allen goide Jans Henrics soens 

anders geheijten Weijndelmoeden met scepenen scout brieven ende Gerijt van 

Merendonc voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130r 05. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 09. →VB 1799 f 138r 05. 

Item die selve Gerijt was gericht in orconde der scepenen Heijmerics ende 

Jacobs voirs aen al[le] goide Willem soen #wilner# Jacops (dg: wilner) 

geheijten Willems soen mit scepenen scout brieven ende die voirs Gerijt 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130r 06. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 10. →VB 1799 f 138r 06. 

Item Jan van Os die Plattijnmaker was gericht in orconde der scepenen Jans 

van Dordrecht ende Ywijns van den Grave voirs aen een hostat gelegen in 

tsHertogenbosch bij die Gevangenpoirt in een strate streckende van der 

Hijnthemerstraten ten water waert aldair bij den kerker lopende overmids 

gebrec van (dg: erfcijns dien v) enen cijnse57 van IIII lib dien die selve 

                         
54 Zie ← BP 1180 p 656v 08 vr 05-01-1397, Matheus Quappe beloofde aan 

Johannes van Mijngen 109 Engelse nobel op 24-06-1397 te betalen. 
55 Zie ← VB 1799 f 129v 05, ma 13-01-1399, óók Gerijt Heerken joncste soen 

wilner Godevert Heerkens werd gericht aan dit huis. 
56 Zie ← BP 1178 f 377r 03 di 19-04-1390, Henricus van Hijntham en Walterus 

nzvw Walterus van Hijntam beloofden aan Henricus Coppen soen uter Hasselt 

een erfcijns van 15 pond geld, met Driekoningen te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Smedeken zv Arnoldus Smeets van Middelrode enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes van Hijntam anderzijds. 
57 Zie ← BP 1177 f 317v 12 do 16-08-1386, Johannes van den Velde riemmaker 

verkocht aan Ghibo zv Nijcholaus van den Leempoel een hofstad met gebouwen, 

23 voet lang, 23½ voet breed richting erfgoed van Egidius van Mechlinea en 

24½ voet richting de stroom, in Den Bosch, in de Waterstraat die loopt van 

de Gevangenpoort richting voornoemde stroom, beiderzijds tussen erfgoederen 

van Ywanus van Vauderic, aan voornoemde Johannes in cijns uitgegeven door 

voornoemde Ywanus, belast met de cijns in de brief vermeld en met een 

erfcijns van 3 pond geld, waarschijnlijk aan ....... Hoenrecoper. 

Zie ← BP 1177 f 318r 01 do 16-08-1386, Johannes van den Velde riemmaker 

verkocht aan Ghibo zv Nijcholaus van den Leempoel een erfcijns van 4 pond 
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Jan tot sinen live dair aen had ende Jan van Os voirs heet (dg: hi) die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130r 07. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 11. →VB 1799 f 138r 07. 

Item (dg: Gerijt Mollen) meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers 

#soen wilner Willem Loijers mechtich dair toe gemaect van Yden sijnre 

moeder# was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen alle goide 

Rijcouts soen Belijen van Os overmids gebrec van geloiften die die voirg 

(dg: Rutge) Rijcout geloift had den ijerstgenoemden Willem Loijer van enen 

maudersaet gerstlants des voirg Rijcouts gelegen in die prochi van Os ter 

stat geheijten Westervelt tusschen den erve (dg: Ke) Cristinen Lambrechts 

ende tusschen den erve Jan Mersmans ende van vier honden lants des voirg 

Rijcouts gelegen in die voirg prochi voir dwater geheijten die Meir 

tusschen den erve heren Godeverts van Os ridders ende tusschen den erve 

Jans geheijten Bles ende uijt welken voirscr mauders saet gerstlants ende 

vier hont lants die (dg: ijerstgenoemde) voirs Rijcout den ijerstgenoemden 

Willem Loijer vercoft had enen erfcijns van XL solidi paijments ende welke 

maudersaet gerstlants ende IIII hont lants die voirg Rijcouts geloift had 

op hem ende op al sijn goit den ijerstgenoemden Willem Loijer voir die 

gulde der voirg cijns van (dg: IIII l) XL solidi wael dogende te maken 

altois ende seker gnoech ende welke maudersaet (dg: lo) gerstlants ende 

IIII hont lants vonden sijn met recht niet (dg: w) goit gnoech noch wael 

dogende noch seker gnoech voir die gulde des voirs cijns van XL solidi ende 

meester Jacop heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130v 01. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 133v 12. →VB 1799 f 138r 08. 

Item Gerijt soen wilner Henrics van Hezewijc was gericht58,59 in orconde der 

scepenen Jacobs van den Wijel ende Goeswijn Moedels voirs aen huijs ende 

erve gelegen in tsHertogenbosch over die Vischbrugge tusschen den erve Jans 

geheijten Hoevelman ende tusschen een streetken streckende aldair ter 

heijmelicheijt #versus latrinam# wart ende aen steen huijs ende erve 

gelegen in tsHertogenbosch aen die Merct tusschen den erve Ywijn Stierkens 

#aen deen side# ende tusschen den erve wilner Arnt Poeldoncs een streetken 

dair tusschen liggende aen dander side overmids gebrec van erfcijns60 die hi 

                         

geld, die voornoemde Johannes beloofd had aan Ywanus van Vauderic, een 

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

een hofstad57, 23 voet lang, 23½ voet breed richting erfgoed van Egidius van 

Mechlinea en 24½ voet richting de stroom, in Den Bosch, in de Waterstraat 

die loopt van de Gevangenpoort richting voornoemde stroom, beiderzijds 

tussen erfgoederen van voornoemde Ywanus, aan hem overgedragen door 

voornoemde Ywanus. Wel zal Johannes van Os die Plattijnmaker voornoemde 

cijns van 4 pond zijn leven lang beuren. 
58 Zie → VB 1799 f 163v 02 ma 10-01-1401, Gerijt soen wilner Henrics van Hezewijc was gericht 
… aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch over die Vischbrugge tusschen den erve Jans 

geheijten Hoevelman ende tusschen streetken streckende aldair ten pishuijs wart ende aen 

steenhuse ende erve gelegen in tsHertogenbosch ter Merct tusschen den erve Ywijn Stierkens 

ende tusschen den erve wilner Arnt Poeldoncs een streetken tusschen liggende overmids gebrec 

van erfcijns dien die voirg Gerijt dair aen had ende … heet des gemechticht Arnt Grotart. 
59 Zie ← VB 1799 f 097r 05, ma 08-02-1395, Gerijt soen wilner Henrics van Hezewijc was gericht 
aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche over die Vissche Brugge tusschen den erve Jans 

geheijten Hoevelman ende tusschen een streetken streckende aldair ter heijmelijcheijt wart 

ende huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche aen die Merct tusschen den erve Yewijns 

Stierken ende tusschen den erve wilner Art Poeldoncs een streetken dair tusschen liggende 

overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen hadde. 
60 Zie ← BP 1178 f 075v 08 wo 27-01-1389, Gerardus Loij Willems soen 

verkocht aan Gerardus zvw Henricus van Hezewijc een (nieuwe) erfcijns van 

10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en erf in 

Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes Hovelman enerzijds 
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dair aen had ende die voirg Gerijt heeft die nu verboden ijerstwerf. 

Ende (dg: hier af en sal men d) hieraf sal men [niet] vercopen dan tvoirs 

huijs aen die !Vischmerct gelegen het en sij bij rade der scepenen. 

 

VB 1799 f 130v 02. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 134r 01. →VB 1799 f 138r 09. 

Item Gerijt soen wilner Andries geheijten Mol was gericht in orconde der 

scepenen Heij[meric] ende Goeswijn (dg: -s) Moedels vors aen een helft welc 

den voirg Andries (dg: Mo) ende Lijsbetten sinen wive dochter wilner Jacobs 

van Ghempe doir dode des selfs wilner Jacobs met recht van versterve 

aencomen is in huijse ende erve gelegen in tsHertogenbosch ter straten 

geheijten Huls tusschen [ee]n streetken streckende bij erffenissen wilner 

Jans geheijten Olijsleger (dg: ter mueren w) ter mueren wart der stat van 

tsHertogenbosch op deen side ende tusschen den erve wilner Godescalcs 

geheijten Scollen des Wullenwevers streckende van der voirs straten Huls 

genoemt tot drien nuwen cameren aldair gelegen ende in een erve gelegen 

aldair tusschen die druppe der voirs #drier# cameren ende tusschen der 

voirs mueren der stat van tsHertogenbosch ende in een helft van der helft 

eens hoifs gelegen aldair buijten der voirs mueren tusschen [een] gemeijn 

streetken op deen side ende tusschen den erve Dircs soen wilner Mertens van 

Megen op dander side dats te weten in die helft der helft des voirg hoifs 

gelegen aldernaest bij den voirg erve des voirg Dircs (dg: #ende# tesamen) 

[ende] aen die helft des aling rechts welc die selve wilner Jacop had in 

enen wech wesende in [den] voirg hof bij die voirg muer ende in enen 

erfcijns van XII solidi paij te vergelden jairlecx in den hoechtijd der 

geboirt sint Jans baptist uijt enen vierdel des huijs ende erfs voirscr 

overmids gebrec van erfcijns61 dien hi daer aen had ende die voirg Gerijt 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 130v 03. 

ma 13-01-1399. 

→VB 1799 f 134r 02. →VB 1799 f 138r 10. 

Item Claes Spijerinc Meus soen was gericht in orconde der scepenen alle 

voers aen alle goide Dircs van Keppel #ander! geheijten van Doerne# met 

scepenen scoude brieven ende Claes voers heeft die nu verboden irstwerf 

ende Claes voirs heeft des mechtich gemaect Jacop van den Wijel in orconde 

                         

en een straatje naar de gemene latrine anderzijds, (2) een stenen huis en 

erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Ywanus Stierken 

enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Poeldonc, met een sraatje 

ertussen, anderzijds, reeds belast met cijnzen. 
61 Zie ← BP 1177 f 284r 03 ±do 08-03-1386, Theodericus zv Johannes van 

Herlaer timmerman verkocht aan Petrus van Vucht (1) de helft van een huis 

en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen een straatje dat loopt 

naast erfgoed van wijlen Johannes gnd Olijsleger naar de stadsmuur 

enerzijds en erfgoed van wijlen Godescalcus gnd Scellen wollenklerenwever 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat Huls tot aan drie nieuwe 

kamers aldaar, (2) de helft van een erfgoed aldaar, tussen de osendrup van 

voornoemde drie kamers enerzijds en voornoemde stadsmuur anderzijds, (3) de 

helft in de helft van een tuin aldaar, buiten de stadsmuur, tussen een 

gemeen straatje enerzijds en erfgoed van Theodericus zvw Martinus van Maren 

anderzijds, te weten in de helft direct naast voornoemd erfgoed van 

Theodericus met de helft van het recht van weg in voornoemde tuin, naast de 

stadsmuur, (4) de helft van een erfcijns van 12 schelling, gaande uit ¼ 

deel van voornoemd huis en erf, aan hem verkocht door Johannes van Uden en 

diens vrouw Ermgardis dvw Johannes Vleminc wv Jacobus van Ghempe; zie ← BP 

1177 f 284r 04 ±do 08-03-1386, voornoemde Theodericus zv Johannes van 

Herlaer timmerman verkocht de helft van voornoemde goederen, aan hem in 

cijns gegeven door Andreas gnd Mol ev Elizabeth dvw Johannes van Ghempe, 

aan Petrus van Vucht, belast met de cijns in de brief vermeld. 
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der scepenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 130v 04. 

ma 27-01-1399. 

Dit sijn die erven die verboeden sijn in den genechtgedinge dat gelegen was 

des maendaechs na sinte Pauwels dach conversio in den jair ons Heren M CCC 

XCVIII in orconde scepenen Jans van Dordrecht Jans van den Dijc Heijmeric 

Groijs Lucas van Erpe Jacobs van den Wiel Ywijns van den Grave ende 

Goeswijn Moedels Bertouts soen. 

{Paulus Bekering viel op za 25-01-1399. De maandag erna was ma 27-01-1399}. 

 

VB 1799 f 130v 05. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 124r 09. ←VB 1799 f 125r 05. 

In den ijersten Arnt Hoernken gelijc als hij verboeden heeft (dg: ijerst) 

#ander#werf een stuc lands geheijten ten Wijer een m[ud] rogs jairlixs in 

sade begripende gelegen in de prochij van Sunte Odenroede ter stat 

geheijten Verren Hout tusschen den erve Jacobs Tijt ende tusschen den erve 

Henrics Weijgherganc ende een stuc lants enen sester roggen jairlijcs in 

sade begripende gelegen in den voirs prochij ter stat geheijten op Elsdonc 

tusschen den erve Henrics Bolke ende tusschen die gemeijnt heeft hi nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 131r 01. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 01. ←VB 1799 f 125r 07. 

Item Dirc van der Ynden gelijc als hij verboeden heeft anderwerf alle goede 

Dircs geheijten van Doerne anders geheijten van Keppel Marcelijs geheijten 

Seelken Marcelijs soen ende Willems geheijten Huefken heeft hij nu 

verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 131r 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 02. ←VB 1799 f 125r 08. 

Item Jan van Mijngen gelijc als hij verboden heeft anderwerf #huijs ende 

erve# Henrics geheijten Boijen soen wilner Arnts gelegen in sHertogenbosch 

in de Kercstraet tusschen den erve Claus Scilders des Scoenmakers ende 

tusschen den erve Peters van Gheffen ende alle goede des voirs Henrics 

Boijen heeft hij nu verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 131r 03. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 03. ←VB 1799 f 125r 09. 

Item Claus Plaetmaker gelijc als hij verboeden heeft anderwerf een hostat 

gelegen in sHertogenbosch in een straet streckende van der Vuchterstraten 

voir thuijs der wonijngen wilner Arnt Berwout ter mueren wart der stat van 

sHertogenbossch tusschen den erve des (dg: voirs) wilner Arnt Plaetmakers 

ende tusschen der mueren der voirs stat van sHertogenbosch welc hostat 

voirs XXXV voet voir ende VII voet achter in breijden begrijpt ende strect 

van der voirs straten achterwart totten middel der tijmmeringen geheijten 

gemeijnlijc die vierde pijlre der mueren voirs heeft hij nu verboeden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 131r 04. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 05. ←VB 1799 f 125v 01. 

Item Jacob Kesselman gelijc als hij verboeden heeft anderwerf alle goede 

Jan Moerwaters heeft hij nu verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 131r 05. 

ma 27-01-1399. 
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←VB 1799 f 124v 06. ←VB 1799 f 125v 02. 

Item Jan van Lijt soen wilner Henrics Sijmons soen van Lijttoijen gelijc 

als hij verboden heeft anderwerf alle goede Goeswijns soen wilner Dircs van 

Vlimen heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 131r 06. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 124v 07. ←VB 1799 f 131r 06. 

Item Vranc van Os (dg: gelijc) als kercmeester der kercken van Orthen 

gelijc als hij verboiden heeft anderwerf een hostat welc was eens geheijten 

die Duchtighe ende oic namaels tot Jan van Haren plach te behueren ghelegen 

tot Orthen ende een stuc lands welc was wilner Jan Dravarts gelegen 

tusschen Hijnen ende Roesmalen heeft hij nu verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 131r 07. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 125v 04. →VB 1799 f 135v 03. 

Item Jacop van den Wijel gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf huijs 

ende erve gelegen in sHertoghenbosch tusschen een steenhuijs wilner Peters 

van Waderle ende tusschen den erve Mertens geheijten Monic ende die aude 

muer totten selven huijse behuerende heeft hij nu verboeden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131r 08. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 125v 05. →VB 1799 f 135v 04. 

Item Engbrecht van Arle gelijc als hij verboden heeft ijerstwerf alle ende 

en yegelike goede Henrics geheijten van Hijntham tegenwerdich ende toe te 

comen tot wat steden sij wesende sijn of gelegen heeft hij nu verboeden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 131r 09. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 125v 06. →VB 1799 f 135v 05. 

Item Wouter van Os gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf alle goede 

Willems soen wilner Jacobs geheijten Willems soen heeft hij nu verboeden 

(dg: dord) anderwerf. 

 

VB 1799 f 131r 10. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 125v 07. →VB 1799 f 135v 06. 

Item die selve Wouter van Os gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf alle 

goede Bonifaes geheijten Faes Lemkens soen van Ertbrugge heeft hij nu 

verboeden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131v 01. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 125v 08. →VB 1799 f 135v 07. 

Item die selve Wouter van Os gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf een 

stuc lands VII lopen roggen in sade begripende gelegen in de prochij van 

Bucstel aen een stat geheijten Luttel Lijemde tusschen den erve Willems 

geheijten Joncfrou Henrics soen ende (dg: tusschen den erve) Jans geheijten 

die Voirster ende tusschen den erve Bonifaes geheijten Faes Lemkens soen 

van Ertbruggen ende huijs ende hof des voirs Bonifaes geleghen in de 

prochij ende stede voirs tusschen den erve wilner Gerit Heijllens ende 

tusschen den erve Henrics die Hoessche heeft hij nu verboeden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131v 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126r 01. →VB 1799 f 135v 08. 

Item Henric van den Cloet als procur[aerre] der tafelen van !seijlichs 

Ghees (dg: ..) gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf enen jairlijc ende 
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erfsijns van VII ponden der munten voir den tide der ghulde des selven 

sijns in sHertogenbosch ghemeijnlijc te buersen lopende den welken Dirc 

geheijten Rodeken Godevarts geheijten Posteel te gelden sculdich was alle 

jair erfelijc in den hoechtijt der gebuert ons Heren uten huijse ende erve 

des voirs Dirc Rodekens in den welken hij woende #morabatur# gelegen in 

sHertogenbosch over die Vischbrugge tusschen den erve Gerits geheijten van 

Tiel ende tusschen den erve Arnts geheijten Kreijt ende enen jairlic ende 

erfsijns van X ponden der munten voirs den welken die selve Arnt Kreijt 

voirs den voirg Goedevart te gelden sculdich was alle jair erfelijc half in 

den hoechtijt der gebuert ons Heren ende half in den hoechtijt der gebuert 

sunte Jans baptist uten huijse ende erve des selven Arnts in den welken hij 

woende gelegen in sHertogenbosch over die Vischbrug tusschen den erve des 

selven Dirc Rodekens ende tusschen enen wech bij den welken men gheet ten 

ghemeijnen drijchuijse heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131v 03. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126r 02. →VB 1799 f 135v 09. 

Item die selve Henric als procur[aerre] der voirs tafelen gelijc als hij 

verboeden heeft ijerstwerf alle goede Laurens geheijten Stevens soen van 

We[t]ten heeft hij nu verboeden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131v 04. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126r 03. →VB 1799 f 135v 10. 

Item Arnt Rover Boest gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf de helft 

des huijs ende erfs gelegen in sHertogenbosch in de straet streckende van 

der straten geheijten Peperstraet tot woninge wart wilner Willems geheijten 

van Berkel after den erve wilner geheijten Scamproggen te weten die helft 

des huijs ende erfs voirs welc gelegen is van der siden ter straten wart 

geheijten Colperstraet heeft hij nu verboeden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131v 05. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126r 04. →VB 1799 f 136r 01. 

Item Henric van den Cloet gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf huijs 

ende erfenisse Hillen suster Henrics geheijten Langhe gelegen in 

sHertogenbosch achter huijs ende erve Arnts geheijten Poldonc over die 

wateren heeft hij nu verboeden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131v 06. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126r 05. →VB 1799 f 136r 02. 

Item meester Jan van Best gelijc als hij verboeden heeft ijerstwerf 

erfenijssen XXI voet in lengden ende XXII voet in breijden begripende 

gelegen in sHertogenbosch over die Vischbrug tusschen den erve Ghiben 

geheijten Scaep des Visschers ende tusschen den erve Goedevarts geheijten 

Posteels heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 131v 07. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126v 02. →VB 1799 f 136r 03. 

Item Ywijn van den Grave gelijc als hij verboden heeft ijerstwerf huijs 

ende erve Arnts geheijten Creijt gelegen in sHertogenbosch over die 

Vischbrug heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 01. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126v 03. →VB 1799 f 136r 04. 

Item Lijsbet Lauwereijns wijf wilner Willems van Mulsen gelijc als sij 

verboden heet ijerstwerf huijs ende erve des !sefs wilner Willems gelegen 
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in tsHertogenbosch in een straet streckende van der Vuchterstraten voir 

thuijs der woningen wilner Arnt Berwouts ter mueren wart der stat van 

tsHertogenbossche ende allen ander goide des selfs wilner !wilner Willems 

van hem gehadt ende te vercrigen heeft sij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126v 04. →VB 1799 f 136r 05. 

Item Jan van Ghemert gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Reijners geheijten van Berze heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 03. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126v 05. →VB 1799 f 136r 06. 

Item Jan Spijker soen Arnt Hoernkens gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

een dordendeel tot Jan Luwe zoen wilner Willems geheijten Luwe behorende in 

enen camp geheijten gemeijnlijc Rampel IIII mergen min enen hont lants 

begripende gelegen in die prochi van Empel ende VII ende enen halven hont 

lants gelegen in die voirg prochi gelegen ter stat geheijten die Spoijen 

ende V hont lants gelegen in die voirs prochi ter stat geheijten in die 

Henghemenghe heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 04. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 126v 06. →VB 1799 f 136r 07. 

Item die selve Jan Spijker gelijc als hi verboden heet ijerstwerf enen 

morgen lants tot Steven zoen wilner Lambrecht Raets behorende in VIII 

mergen lants gelegen in den gericht van Merewijc in enen camp geheijten 

Gerijt Neven Camp ende I mergen lants des voirs Stevens in een stat 

geheijten die Cort Roeden heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 05. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127r 02. →VB 1799 f 136r 08. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende 

erve Bartholomeeus geheijten Meeus soen wilner Henrics geheijten Quade 

Heijne gelegen in tsHertogenbosch in die Orthenstraet heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 06. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127r 03. →VB 1799 f 136r 09. 

Item Arnt Grotaert gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende erve 

Everaets van Lijt des Sceepmakers gelegen in tsHertogenbosch over die 

Corenbrugge ende !aen drije stucken lants des voirs Everaets gelegen in die 

prochi van Lijttoijen (dg: ter stat gheheijten Lach) van den welken dat een 

in Lachaerts Hoeve dander in Rijcarts Beemt ende dat derde in Kaconijen 

gelegen sijn heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan thuijs ende erve voirs. 

 

VB 1799 f 132r 07. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127r 04. 

Item Willem van Loen die Smijt gelijc als hij verboden heet ijerstwerf een 

gedeelt der erffenissen wilner Henrics Vrient met sijnre tijmmeringen allen 

ende een yegeliken gelegen in Hijntham heeft hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 08. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127r 05. →VB 1799 f 136v 01. 

Item Jan Lijsscap gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs erve ende 
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hof gelegen in tsHertogenbosch ter straten geheijten Aude Huls heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 09. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127v 01. →VB 1799 f 136v 02. 

Item Arnt Avemarij gelijc als hi verboden heet ijerstwerf die goide Jans 

van Geldorp geheijten op die Heijtraeck gelegen in die prochi van Doern 

ende die toebehoirten der selver goide allen ende een yegelijc heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 10. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127v 02. →VB 1799 f 136v 03. 

Item Aleijt wijf wilner Gerijts van Geffen gelijc #als# sij verboden heet 

ijerstwerf huijs ende hof Henrics soen wilner Nollekens van Zonne des 

Snijders gelegen in Hijntham heeft si nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 11. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127v 03. →VB 1799 f 136v 04. 

Item Willem van Berze die Scoenmaker gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

VI loepensaet roglants geheijten dat Loe gelegen in die prochi van Oerscot 

tot Best ende vier voeder hoijmaets gelegen in die prochi ende ter stede 

voirs heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132r 12. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127v 04. →VB 1799 f 136v 05. 

Item die selve Willem van Berze gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een 

half mudsaet roglants gelegen in die prochi van Oerscot ter stat geheijten 

Best heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 01. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127v 05. →VB 1799 f 136v 06. 

Item die selve Willem van Berze gelijc als hi verboden heet ijerstwerf enen 

buenre ende een vierendeel eens buenres beemts gelegen in die prochi van 

Oerscot ter stat geheijten Best ende enen acker geheijten den Gr[oet] Acker 

IIII loepen roggen jairlecs in zade begripende gelegen in prochi ende ter 

stede voirs heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 127v 06. →VB 1799 f 136v 07. 

Item Jan van Doerne die Linenwever gelijc als hi verboden heet ijerstwerf V 

hont lants geheijten ten Hostaden gelegen in de prochi van Empel heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 03. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128r 01. →VB 1799 f 136v 08. 

Item Reijner van Langel gelijc als hi verboden heet (dg: ande) jerstwerf 

twe cameren Gerijts van Hees zoen wilner Gerijts van Hees Smeets gelegen in 

tsHertogenbossche in een streetken streckende van der Hijnthemerstraten 

totten water aldair lopende geheijten dat Gruijtstreetken heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 04. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128r 02. →VB 1799 f 136v 09. 
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Item Gielijs Coptiten (dg: gelijc als hi) #had# verboden (dg: heet) 

ijerstwerf die goide Otten van den Velde van Rode gelegen ter stat van Rode 

ende (dg: aen) die toebehoirten der selver goide #ende des# heet hi (dg: nu 

verboden anderwerf) mechtich gemaect in orconde der scepenen Heij ende 

Lucas {hier had moeten staan: Jan van Middegael} voirs ende ... heet die nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 05. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128r 03. →VB 1799 f 136v 12. 

Item Jan van Middegael gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Gielijs Boijen waer sij gelegen sijn heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hier af en sal men niet vercopen dan thuijs in die Kercstrate dat 

Gielijs Boijen was. 

 

VB 1799 f 132v 06. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128r 04. →VB 1799 f 136v 13. 

Item Wijnric Screijnmaker gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen 

goide Jans Iacops soen van Engelant ende Lambrechts soen wilner Lambrechts 

van Engelant heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 07. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128r 05. →VB 1799 f 137r 01. 

Item Jan van Middegael gelijc als hi verboden heeft #ijerstwerf# allen 

goide Gerijts zoen wilner Jans Ghezen van Lijt geheijten van Beest heet hi 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 08. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128r 06. →VB 1799 f 137r 02. 

Item meester Jacop Groij soen wilner (dg: meester Jaco) Willem Loijers 

gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide Jacops geheijten Gheroij 

gelegen in die prochi van Rode geheijten Haenkens Haghe met allen sinen 

toebehoirten gelijc die voirs goide tot Arnt van den Velde ende na tot 

Otten sinen soen te behueren gewoenlijc plagen te behoeren heet hi nu 

verboden anderwerf ende des heet hi mechtich gemaect meester Jan van Best 

in orconde allen der scepenen voirs (dg: ende die). 

 

VB 1799 f 132v 09. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128r 07. →VB 1799 f 137r 03. 

Item #Joerden soen wilner Arnt Tielkens had# (dg: Arnt Grotart die jonge 

gelijc als hi) verboden (dg: heet) ijerstwerf een stuc lants geheijten die 

Leempoel in die prochi van Beke ter stat geheijten Westerwijc [ende] een 

stuc lants Wouter Mettens gelegen in die voirs prochi ter voirs stat 

Westerwijc genoempt gemeijnlic die Voirtacker genoempt ende twe stucken 

lants des selfs Wouters gelegen aldair bij den hof Jan van den Ve[e]ken 

ende I stuc lants des selfs Wouters gelegen in Westerwijc voirs ter stat 

geheijten K[r]ekelhof ende Joirden voirs heet des mechtich gemaect Arnt 

Grotart den iongen ende Arnt voirs heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 10. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128v 02. →VB 1799 f 137r 04. 

Item Claes Wijchmans soen des Mesmaker had verboden ijerstwerf huijs ende 

erve welc was wilner Jans geheijten Bathen soen gelegen in tsHertogenbosch 

in die Peperstraet ende Claes voirs heet des mechtich gemaect Arnt Rover 

Boest #in orconde scepenen Groij ende Ywijn voirs# ende Arnt Rover heet dat 
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nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 132v 11. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 128v 04. →VB 1799 f 137r 05. 

Item (dg: Arnt Ro) Gijsbrecht van den Doirn had verboden ijerstwerf huijs 

ende erve gelegen in Hijntham in der vrijheijt der stat van tsHertogenbosch 

bij den erve Everaets van Hijntham ende VI lopensaet roglants gelegen 

aldair ter stat geheijten in den Erthem ende III loepenssaet roglants 

geheijten die Hof gelegen aldair in die st[at] geheijten die Stroem ende 

Gijsbrecht voirs had des mechtich gemaect Arnt Rover Boest ende Arnt Rover 

Boest heeft die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 01. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128v 05. →VB 1799 f 137r 06. 

Item (dg: Ger) Arnt Grotart die jonge gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf allen goide Lonijs soen wilner Jan Lonijs van Erpe van den 

ijerstgenoemden Lonijs gehadt ende te hebben heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 128v 07. →VB 1799 f 137r 07. 

Item Arnt Rover Boest gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een hostat 

gelegen in tsHertogenbosch ter straten geheijten Buerde heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 03. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129r 01. →VB 1799 f 137r 08. 

Item Arnt Cluet had verboden ijerstwerf enen beemt twe boenre ende tfierdel 

van enen buenre begripende gelegen in die prochi van Vechel aldernaest bij 

den erve Jans van Bladel ende huijs ende erve Godevarts geheijten die Smijt 

in den welken die selve Godevart woende gelegen in der prochi te hans 

genoemt en huijs ende erve Lambrechts (dg: Wevers van) des Wevers van 

Vechel in den welken die selve Lambrecht woende gelegen in die selve prochi 

ende een stuc lants Daneels geheijten Nennen geheijten die Kesij gelegen in 

die voirg prochi van Vechel ende Arnt Cluet voirs heet #des gemechticht# 

meester Jan van Best ende meester Jan voirs heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 04. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129r 02. →VB 1799 f 137v 01. 

Item Jan die Becker soen wilner Jans Heerden gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerven dat alinge gedeelt welc Wedigen soen wilner Gijsbrechts 

geheijten Penninc in den erve des selfs wilner Gijsbrechts sijns vaders 

gelegen in Ruijmel van dode des selfs wilner Ghijsbre[chts] met recht van 

versterven toebehoerende heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 05. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129r 03. →VB 1799 f 137v 02. 

Item Lijsbecht! wijf wilner Henrics Hadewigen des Pelsers hadde verboden 

[irstwerf] alle go[i]de Willems van Mulsen ende Willems sijns soen ende 

(dg: hij) Lijsbeth voirs hadde [des mechti]ch gemaect Claes Nouden ende 

Claes Nouden heeft die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 06. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129r 04. →VB 1799 f 137v 03. 

Item Jan van Dijnter hadde verboden irstwerf huijs ende erve Willems 
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T[emp]leers gheheijten van der Aa ghelegen in tsHertogenbossche over (dg: 

mids) die Vischbrugge (dg: ade) aldernaest den streetken streckende van der 

Vischbruggen voirs ter heijmelicheijt aldair wesende ende Jan van Dijnter 

hadde des mechtich gemaect meester Jan van Best ende meester Jan van Best 

heeft dat nu verboden (dg: irst) anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 07. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129r 05. →VB 1799 f 137v 04. 

Item Árt Groet Art die jonge gelijc als hij verboden heeft irstwerf een 

hostat XX voet in breijden ende XL voet in lengden begripende gelegen in 

tsHertogenbosch in een streetken streckende voir den huijs der woeningen 

wilner Engbrechts Ludinc van den Dijc ter woeningen wart der vrouwen van 

der Lake tusschen den erve Arts van Dijest soen wilner Henrics van 

Mijerbeke ende tusschen den erve Arts van Wesel heeft hij nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 08. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129r 06. →VB 1799 f 137v 05. 

Item (dg: Me) brueder Gerijt Scilder (dg: gelijc als hij verboden heeft 

irstwerf) #hadde verboden irstwerf# huijs ende erve wilner Henrics 

Mennekens gelegen in tsHertogenbossche aen deijnde der Hijnthamerstraten 

buten der #steijnen# poerten geheijten Pijnappels #poirt# (dg: heet) ende 

brueder Gerijt voers hadde des mechtich gemaect meester Jan van Best ende 

(dg: Jan) meester Jan van Best heeft dat nu verboden (dg: irstwerf) 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 133r 09. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129v 01. →VB 1799 f 137v 06. 

Item die selve (dg: brue Mu) brueder Gherijt Scilder had verboden 

ijerstwerf een camer met hoiren grond[e] gelegen in tsHertogenbosch aen 

deijnde der Orthenstraten bij den erve Roelof Gorters op den hoec bij den 

waterlaet #aqueductum dictum# geheijten z[o]e ende had hi mechtich gemaect 

meester Jan van Best ende meester Jan van Best voirscr heet dat nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 01. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 129v 02. →VB 1799 f 137v 07. 

Item Arnt [Rover Bo]est gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een vierdel 

eens huijs ende erfs welc wilner was Lambrecht Campen gelegen in 

sHertogenbosch in die st[at] geheijten H[ul]s [heeft hi] nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129v 03. →VB 1799 f 137v 08. 

Item meester Jacop Groij gelijc als hi verboden heet ijerstwerf vier seven 

gedeelte huijs ende hoifs welc waren Serijs geheijten tSerijs vader wilner 

Jans geheijten tSerijs van [Os gelegen] in die prochi van Os heeft hi nu 

verboden anderwerf ende des heeft hi mechtich gemaect meester Jan van Best 

in orconde der scepenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 133v 03. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129v 04. →VB 1799 f 137v 09. 

Item Arnt soen wilner Arnt Toelincs [gelijc] als hi verboden heet 

ijerstwerf huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch tusschen den erve 

Peter Wijtmerijs ende tusschen den erve Rutgers van den Grave heet hi nu 
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verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 04. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 129v 05. →VB 1799 f 137v 10. 

Item Gerijt H[eer]ken joncste soen wilner Godevert Heerkens gelijc als hi 

verboden heet ijerstwerf huijs ende erve H[enri]cs van Hijntham gelegen in 

tsHertogenbosch aen deijnde der Hijnthamerstraten heeft hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 05. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130r 01. →VB 1799 f 138r 01. 

Item Gerijt joncste soen wilner Godevart Heerkens gelijc als hi verboden 

heet !jerstwerf huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die straet 

geheijten (dg: Wev) die Weverhuls heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 06. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130r 02. →VB 1799 f 138r 02. 

Item Jan van Mijnghen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Matheeus geheijten Quappe heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 07. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130r 03. →VB 1799 f 138r 03. 

Item Henric Coppen soen uijt der Hasselt gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch aen deijnde der 

Hijnthemerstraten heeft hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 08. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130r 04. →VB 1799 f 138r 04. 

Item Gerijt van der Merendonc gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen 

goide Jans Henrics soens anders geheijten Weijndelmoeden heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 09. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130r 05. →VB 1799 f 138r 05. 

Item die selve Gerijt gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Willems soen wilner Jacops geheijten Willems soen heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 10. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130r 06. →VB 1799 f 138r 06. 

Item Jan van Os die Plattijnmaker gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

een hostat gelegen in tsHertogenbosch bij die Gevangenpoirt in een straet 

streckende van de Hijnthemerstraten ten water waert aldair bij den kercker 

lopende heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 133v 11. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130r 07. →VB 1799 f 138r 07. 

Item meester Jacop Groij gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Rijcouts soen Belijen van Os heet hi nu verboden anderwerf ende des heet hi 

mechtich gemaect meester Jan van Best in orconde der scepenen allen 

voirscr. 
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VB 1799 f 133v 12. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130v 01. →VB 1799 f 138r 08. 

Item Gerijt soen wilner Henrics van Hezewijc gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch over die Vischbruggen 

tusschen den erve Jan Hoevelman ende tusschen (dg: den erve) een streetken 

streckende aldair ter heijmelicheijt wart [ende] steen huijs ende erve 

gelegen in tsHertogenbosch ter Merct tusschen #den# (dg: d) erve Ywijn 

Stierkens ende tusschen den erve wilner Arnt (dg: Tiel) Poeldoncs een 

streetken dair tusschen liggende heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan thuijs #ende erve# aen die 

Vischmerct gelegen het en sij bij rade der scepenen. 

 

VB 1799 f 134r 01. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130v 02. →VB 1799 f 138r 09. 

Item Gerijt soen wilner Andries geheijten Molle gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf een helft welc den voirg Andries ende Lijsbetten sinen wive 

dochter wilner Jacops van Ghempe #van doide des selfs Coben# met recht van 

versterve aencomen is in huijse ende erve gelegen in tsHertogenbosch ter 

straten geheijten Huls (dg: ende in een erve) tusschen een streetken 

streckende bij erffenissen wilner Jan Olijslegers ter mueren wart der stat 

van tsHertogenbosch op deen side ende tusschen den erve Goedscalcs 

geheijten Scellen des Wullenwevers aen dander side streckende van der voirs 

straten Huls genoemt tot drien nuwen cameren aldair gelegen ende in een 

erve gelegen aldair tusschen den voirs drien cameren ende tusschen der 

voirs mueren der stat van tsHertogenbosch ende in een helft van der helft 

eens hoifs gelegen aldair buijten der voirs mueren ende in een helft des 

alings rechts welc die voirs wilner Jacop had in enen wech wesende in den 

voirs hof bij der voirs cameren ende in enen erfcijns van XII scillingen 

paijments heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 134r 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 130v 03. →VB 1799 f 138r 10. 

Item Claes Spijerinc Meeus soen had verboden ijerstwerf allen goide Dircs 

van Keppel anders geheijten van Doirne ende Claes voirs had des mechtich 

gemaect Jacop van den Wijel ende Jacop voirs heet die nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 134r 03. 

ma 27-01-1399. 

Item Reijner van Heijen Tongren poirter tot Antwerpen was gericht in 

orconde der scepenen Heijmerics ende Goeswijn Moedels voirscr aen huijs 

erve ende hof Yoest Bruijstens gelegen in tsHertogenbosch aen 

tHijnthemereijnde tusschen den erve Lambrecht Smeets aen deen side ende 

tusschen den erve Willems van den Arennest aen dander side ende aen huijs 

(dg: ende) erve ende hof des voirs Joests gelegen aldair tusschen den erve 

Henrics van den Arennest (dg: ende tu) aen deen side ende tusschen den erve 

Corstiaen Beckers aen dander side (dg: s) mids vervolgde scout die die 

voirscr Reijner op den voirs Yoesten met recht vervolcht had ende die voirs 

Reijner heet des mechtich gemaect (dg: Gri) Jan Berwout Gerijts soen in 

orconde der scepenen Ywijns ende Goeswijns voirs ende Jan heet die verboden 

nu ijerstwerf. 

(In margine sinistra:} + ende dit en sal men niet vercopen dan behaudelec 

Jacop van den Hoevel (dg: en) LXV nobel in enen scepenbrief begrepen. 

 

VB 1799 f 134r 04. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 138v 01. →VB 1799 f 141v 02. 

Item Belij wijf wilner (dg: Pet) Lauwereijns soen wilner Peter Oers was 
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gericht in orconde der scepenen allen voirscr aen een stuc lants gelegen in 

die prochi van Roesmalen ter stat geheijten Heze in den stat geheijten die 

Kots-(dg: he)-bossche aen beijden siden (dg: va) der gemeijnre straten 

tusschen den erve Jans van den Dijc ende tusschen den erven Jacops Tijt 

streckende van der gemeijnre straten streckende van der stat geheijten 

Wilshuijsen afterwaert totten erffenissen toe des voirs Jacop Tijts ende in 

welc stuc lants Henric geheijten Hagen een stuc lants liggende heet ende in 

dijerstgenoemde stuc lants die voirs Jacop Tijt heet enen wech gelijc die 

#selve# wech behoirt met recht totten selven Jacop Tijt voirtaen aen enen 

morgen lants gelegen aldair ter stat geheijten in [den] Broec tusschen den 

erve des voirs Jacop Tijts ende tusschen den erve Everaet Claes soens van 

Heze overmids gebrec van erfcijnse die die voirs Belij dair aen had ende 

die voirs Belij heet des mechtich gemaect Ywijn van den Grave in orconde 

der scepenen allen voirs ende Ywijn heeft die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 134r 05. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 138v 02. →VB 1799 f 141v 03. 

Item brueder Roelof van Loet dairtoe gemechticht van den prioer ende den 

convent van der Bazeldonc was gericht in orconde der scepenen Heijmeric 

Groijs ende Goeswijn Moedels voirscr aen huijs ende erve wilner Arnt Boests 

gelegen in tsHertogenbosch in die Hijnthemerstraet tusschen den erve wilner 

Godevarts Sceijvel ende tusschen den erve wilner Henrics Lozen streckende 

van der gemeijnre straten achterwaert ten water toe overmids gebrec van 

erfcijns dien die voirs prioer ende convent dair aen hadden ende die selve 

brueder Roelof heet des mechtich gemaect meester Jan van Best in orconde 

der scepenen (dg: alle voirs) Heij ende Ywijns voirs ende meester Jan voirs 

heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 134v 01. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 138v 03. →VB 1799 f 141v 04. 

Item Jan van Gewanden was gericht in orconde der scepenen (dg: alle) 

Heijmeric Groijs ende Goeswijn Moedels voirs aen huijs ende erve gelegen in 

tsHertogenbosch in die Kercstrate tusschen den erve wilner Gielijs Boijen 

ende tusschen den erve Claes natuerlec zoen Claes Scilders overmids gebrec 

van erfcijns die die voirg Jan dair aen had ende die selve Jan heeft die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 134v 02. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 138v 04. →VB 1799 f 141v 05. 

Item Bartholomeus soen wilner Bartholomeus geheijten Meeus Wedigen soen was 

gericht in orconde der scepenen Heijmeric Groijs ende Goeswijn Moedels 

voirs aen allen goide Willems geheijten Jacops soens met tween scepenen 

scout brieven62 ende die ijerstgenoemde Bartholomeeus heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 134v 03. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 138v 05. →VB 1799 f 141v 06. 

Item Aleijt wijf wilner Gerijts van Geffen was gericht in orconde der 

scepenen Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirscr aen huijs ende 

erve gelegen in tsHertogenbosch ter Vischmerct tusschen den erve wilner 

Martijn Monics ende tusschen den erve wilner Peters van Waderle ende aen 

                         
62 Zie ← BP 1180 p 742v 06 wo 28-03-1397, Willelmus Jacobs soen beloofde aan 

Bartholomeus gnd Meus Wedigen zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen 24 

Gentse nobel op 01-10-1397 te betalen; zie ← BP 1180 p 755r 05 ma 09-04-

1397, Willelmus Jacobs soen beloofde aan Bartholomeus zvw Bartholomeus 

Wedigen 24 Gentse nobel op 01-10-1397te betalen. 
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allen ende een yegelijc goide welc Ansem soen wilner Henric Willems des 

Beckers ende Hillen sijnre dochter van dode des voirg (dg: Henric) wilner 

Henric Willems vader voertijts des voirg Ansems met recht van versterve aen 

comen sijn ende na dode Hillen moeder des voirs Ansems met recht van 

versterve aencomen sullen te wat steden sij wesende sijn ende gelegen 

overmids gebrec van erfcijns63 dien sij dair aen hadde ende die voirs Aleijt 

heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 134v 04. 

ma 27-01-1399. 

(dg: Item Jan Becker soen wilner Jans Heerden dairtoe mecht). 

 

VB 1799 f 134v 05. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 138v 07. →VB 1799 f 141v 07. 

Item Cristijn wijf wilner Jan (dg: Uijlema) Ulemans des auden was gericht 

in orconde der scepenen allen voirscr aen allen (dg: goide Truden wilner 

wijf Ghijsbrecht) ende een yegelike goiden Truden wijf wilner Ghijsbrechts 

geheijten Penninc ende Enghelberen hoirre dochter gelegen in Haenwijc ende 

uijt toebehoirten #et (dg: in) eorum attinentiis quibuscumque# der voirs 

goide een yegelijc overmids gebrec van erfcijns dien sij dair aen had ende 

die voirs Cristijn had des mechtich gemaect Jan Becker soen wilner Jans 

Heerden hoiren brueder in orconde der scepenen allen voirscr ende die selve 

Jan Becker heet die nu verboden ijerstwerf. 

Ende dit en sal men niet vercopen dan behaudelijc der kerken van Gestel bij 

Herlair ende (dg: ons vrouwen) #den# autairen dair in gelegen hoiren (dg: 

cijnsen ende) renten die sij dair aen hebben. 

 

VB 1799 f 134v 06. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 138v 08. →VB 1799 f 141v 08. 

Item Henric van den Hoevel was gericht in orconde der scepenen allen 

voirscr aen erffenissen welc waren wilner Jans van Boterwijc gelegen in die 

prochi van Oerscot dats te weten aen huijs ende hof met sijnre toebehoerten 

ende aen een stuc lants daer aen liggende ende aen een stuc lants gelegen 

tusschen den erve Willems van Audenhoven ende tusschen den erve Jans 

geheijten Leeuwen geheijten die Bestdonc ende aen een stuc lants geheijten 

die Groet Acker gelegen tusschen den erve Heijmeric Poirters ende tusschen 

den erve der kijnderen Corstiaens geheijten Lijerincs item uijt enen stuc 

lants gelegen ter stat geheijten in dat Ekerscoet tusschen den erve des 

voirg Heijmerics ende tusschen den erve Mathijs geheijten Bruenen ende aen 

een stuc beemde gelegen ter stat geheijten Henrics Laersvoerdt ende aen een 

stuc beemts gelegen ter stat geheijten aen Reijmelsdoncvoerdt tusschen den 

erve Heijmeric Poirters voirs ende tusschen den erve der kijnderen Willems 

geheijten Raven overmids gebrec van erfcijns64 dien hi dair aen had ende die 

                         
63 Zie ← BP 1179 p 560v 03 wo 14-05-1393, Ancelmus zvw Henricus Willems en 

zijn dochter Hilla verkochten aan Gerardus van Geffen molenaar een erfcijns 

van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

tussen erfgoed van wijlen Martinus Monic enerzijds en erfgoed van wijlen 

Petrus van Waderle anderzijds, reeds belast met 24 pond geld, (2) alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus, 

vv voornoemde Ancelmus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

Hilla, mv voornoemde Ancelmus. 
64 Zie ← BP 1179 p 601r 10 do 09-10-1393, Ghisbertus zvw Ghibo van Straten 

verkocht aan Henricus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel een 

erfcijns van 3 pond, te betalen op ......., gaande uit erfgoederen die 

waren van wijlen Johannes gnd Monics van Boterwike, gelegen in Oirschot, te 

weten uit (1) een huis, tuin, aangelegen stuk land, en stuk land, tussen 

Willelmus van Audenhoven enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Leeuwen, gnd 
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voirg Henric van den Hoevel heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 135r 01. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 139r 01. →VB 1799 f 141v 09. 

Item die selve Henric van den Hoevel was gericht in orconde der scepenen 

allen voirscr aen een stuc beemds geheijten Deusel Jans geheijten [Monics] 

van Boterwijc gelegen in die p[rochi] van Oerscot ter stat geheijten aen 

Ghenen Runnel (dg: -s) Donc ende aen enen beemd geheijten Brient Monichs 

Beemd des voirg Jan Monics gelegen in der voirs prochi ter stat geheijten 

Spoerdonc tusschen den erve Willem Ravens aen deen side ende tusschen der 

erve (dg: Heijmeric) Henric Poirter[s] aen dander side overmids gebrec van 

erfcijns dien hi dair aen had ende die voirscr Henric heet dat nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 135r 02. 

ma 27-01-1399. 

←VB 1799 f 124r 08. 

Zie ←VB 1799 f 124v 10, ma 21-01-1398, eveneens anderwerf. 

Zie ←VB 1799 f 125r 04, ma 13-01-1399, eveneens anderwerf. 

Henric Stakenborch gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Gerijts die Clerc wonende in die prochi van Heze Henrics geheijten 

Craendonc Jan Peters wonende in die prochi van Heze [tot] (dg: Ke) Creijelt 

Tijelkens geheijten Tijelen (dg: sijns bruederen) #Henrics Tijelen sijnen 

brueder# ende Lemkens van der Voirt wonende in die proch[i van] Heze voirs 

heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hier af sal men uijtsceijden allen goide Gerijts die Clerc, Jan 

Peters, Tielken Tielens ende Lemkens van der Voirt voerscr die men niet 

vercopen en sal. 

 

VB 1799 f 135r 03. 

ma 27-01-1399. 

(dg: Item Lijsbet Stevens wijf wilner van der Donc was gericht). 

 

VB 1799 f 135r 04. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 139r 02. →VB 1799 f 142r 01. 

Item Peter Valant soen wilner Henric Posteels was gericht in orconde der 

scepenen allen voirs [aen] allen goide Jan Gruijters soen (dg: Danees) 

wilner Daneels Gruijter van Os overmids ver[v]o[lgd]en [scout] die die 

selve Peter Valant met recht opten selven Jan Gruijter vervolcht had [?met 

recht? ende die] voirs Peter heet die nu verboden ijerstwerf. 

Ende hier af en sal men niet vercopen dan die tucht die Ian Gruijter 

toebehoirt. 

 

VB 1799 f 135r 05. 

ma 27-01-1399. 

→VB 1799 f 139r 03. →VB 1799 f 142r 02. 

Item Lijsbet wijf wilner Stevens van der Donc #soen wilner Jans (?dg: He) 

Heijn Roelen soen# was gericht in orconde scepenen ....... ....... ....... 

(dg: ...) Stamelarts van den Spanct Jans van Gestel ende [Arnts] van 

                         

die Best Donk, anderzijds, (2) een stuk land gnd die Grootakker, tussen 

Heijmericus gnd Porters enerzijds en kv Cristianus Lijerincs anderzijds, 

(3) een stuk land gelegen ter plaatse gnd in dat Ekerschot, tussen 

voornoemde Heijmericus enerzijds en Mathias gnd Bruenen anderzijds, (4) een 

stuk beemd gelegen ter plaatse gnd Henriks Laars Voort, (5) een stuk beemd 

gelegen ter plaatse gnd Aan Reimels Donks Voort, tussen voornoemde 

Heijmericus Porters enerzijds en kv Willelmus gnd Ravens anderzijds, welke 

cijns voornoemde Ghisbertus verworven had van de broers Rutgherus en 

Ghisbertus, kv Arnoldus van der Braken, en Johannes gnd Berijs. 
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Vladeracken die dat voert (dg: ?aen) [bracht hebben] aen allen die scepenen 

voirscr aen allen goide Henrics van der Bruggen soen Henrics van [der 
65Donc] overmids gebrec van geloifden die [die voirs] Henric van den Bruggen 

geloift [hadde] Ian Roelen soen van eenre hoeven geheijten ter Donc gelegen 

in der prochien van Vessem aldair bij die goide voirtijts der moniken 

#monachorum de Porta Celi# van der Bazeldonc ende (dg: aen) #van# ....... 

ende van alden ....... toebehoirten die ?si ?Henric hadde tot wat steden 

(dg: die wesende) in [naten] ende in droegen in hairden [ende] weken beijde 

binnen der voirs prochien oft buijten der selver wesende of liggende 

uijt[genomen] nochtans den voirs Henric van der Bruggen ende Hein behouden 

erffenissen hier nae gescreven te weten ....... landts gelegen in die voirs 

prochi tusschen die gemeijnt aldair op deen [side] ende tusschen 

erffenissen behorende totten voirs hoeve op dander side metten tijmmeringen 

op [den] stuc lants wesende ende met anderen toebehoirten des selfs stuc 

lants ....... ....... ....... een stuc lants geheijten die Coije gelegen in 

die voirg prochi tusschen den [erve] wil[ner] Henric Gijsbrechts aen deen 

side ende die gemeijnt aldair op dander side ende enen beem[t gelegen in] 

die voirg prochi tusschen den erve der moniken van Bazeldonc op deen side 

[ende] den erve Jan Marien soens op dander side ende een stuc beemds 

geheijten Vondermans Bee[mt] gelegen in die selve prochi tusschen den erve 

Ians van der ?Meer op deen side ende tusschen den erve (dg: Jans) #Ians# 

Marien soen op dander side welc hoeve ter Donc genoempt voirs met ....... 

hoirre toebehoirten uijtgenomen dese voirscr erffenissen die voirs Henric 

van der (?dg: Donc) Brug[ghen had uijt]gegeven tot enen erfpacht [den] 

voirg Jan Colen soen te weten voir den cijns der heren Ja..... met recht 

daer uijt te gelden ende voir enen jair[liken?] ende erfpacht #VIII mudden 

rogs# der maten van Vessem ende voir een steen vlas den Yerst.... van de 
?Henne dair uijt te gelden jaerlec .. tons V[rouwen] Lichtmis ende op die 

voirg hoeve te leveren ende (dg: van welke ge) voir welken cijnsen pachten 

ende v...... ....... die voirg Henric van der Bruggen (dg: geloift hadde) 

den voirg Jan Colen soen van der voirg hoeve te Donc genoempt [met] hoiren 

toebehoirten uijtgenomen ....... ....... ?voirs erffenissen ....... ....... 

vercoft had[de?] Hein ....... ....... ....... ....... recht ende ....... 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

VB 1799 f 135v 01. 

ma 27-01-1399. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... hoeve ter Donc 

genoempt met hoirre [toe]behoirten den voirs erffenissen uijtgesceijden 

mere commer ende onraet met recht comen sijn ende vonden sijn van den 

welken geloiften die voirg Lijsbet scade met recht leden heet ende die 

voir[g] Lijsbet heeft die nu verboden ijerstwerf ende des heet sij mechtich 

gemaect meester Jan van Best in orconde der scepenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 135v 02. 

ma 10-02-1399. 

Dit sijn die erven die verboeden sijn in den genecht geding dat gelegen is 

des maendaechs na sunte Achten dach #ende voirt met recht opgeset was 

totten maendagen na den sondach als men singt reminiscere# in het jair ons 

Heren M CCC XCVIII in oirconde der scepenen Jans van Dordrecht Jans van den 

Dijck #Heijmeri[cs] Groij# Jacobs van den Wiel Ywijns van den Grave ende 

Goeswijn Moedels Bertouts soen. 

{Sint Agatha viel op wo 05-02-1399. De maandag erna was ma 10-02-1399}. 

{Reminiscere viel op zo 23-02-1399. De maandag erna was ma 24-02-1399}. 

 

VB 1799 f 135v 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 125v 04. ← VB 1799 f 131r 07. 

In de iersten Jacop van den Wiel gelijc als hi verboeden heeft anderwerf 

                         
65 Aanvulling op basis van VB 1799 f 139r 03. 



Inventarisnummer 1799 katern 4 f 115r – 159v. 

 

70 

huijs ende erve gelegen in sHertogenbosch tusschen den erve wilner Peters 

van Waderle ende tusschen den erve Merten Monics (dg: di) ende die Aude 

muer totten selven huijse behuerende heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 135v 04. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 125v 05. ←VB 1799 f 131r 08. 

Item Engbrecht van Arle gelijc als hij verboeden heeft anderwerf alle ende 

en yegeliken goede Henrics van Hijntham tegenwerdich ende to te coemen tot 

wat steden sij wesende sijn of gelegen heeft hij nu verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 135v 05. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 125v 06. ←VB 1799 f 131r 09. 

Item Wouter van Os gelijc als hi verboeden heeft anderwerf alle goede 

Willems (dg: goede) soen wilner Jacops geheijten Willems soen heeft hij nu 

verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 135v 06. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 125v 07. ←VB 1799 f 131r 10. 

Item die selve Wouter van Os gelijc als hij verboeden heeft anderwerf alle 

goede Bonifaes geheijten Faes Lemkens soen van Eertbruggen heeft hij nu 

verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 135v 07. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 125v 08. ←VB 1799 f 131v 01. 

Item die selve Wouter van Os gelijc als hi verboeden heeft anderwerf een 

stuc lands VII lopen roggen in sade begripende gelegen in de prochi van 

Boecstel (dg: der) in een stat geheijten Luttel Lijemde ende huijs ende hof 

gelegen in de prochi ende stede voirs heeft hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 135v 08. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126r 01. ←VB 1799 f 131v 02. 

Item Henric van den Cloet als procur[aerre] der tafelen van !seijlichs 

Gheest van sHertogenbosch gelijc als hij verboden heeft anderwerf enen 

erfsijns van VII ponden de welken Dirc Redeken Godevart Posteel sculdich 

was te gelden jairlijcs uijt huijse ende erve des selven Dircs Rodekens 

gelegen over die Vischbrugge ende enen erfsijns van X ponden de welken die 

selve Arnt Kreijt den voirg Godevert sculdich was te gelden jairlijcs uijt 

huijse ende erve des selven Arnts gelegen over die Vischbrug heeft hij nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 135v 09. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126r 02. ←VB 1799 f 131v 03. 

Item die selve Henric van den Cloet als procur[aerre] der tafelen voirs 

gelijc als hij verboden heeft anderwerf alle goede Laurens Stevens soen van 

Wetten heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 135v 10. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126r 03. ←VB 1799 f 131v 04. 

Item Arnt Rover Boest had verboden anderwerf die helft van huijse ende erve 

gelegen in sHertogenbosch in een straet streckende van der Peperstraten ter 

wonijngen wart Willems van Berkel after die wonijngen eens geheijten 

Scamprogs dats weten die helft die gelegen is aen der siden ten 

Colperstraten wart ende des heet hij mechtich gemaect Jan van Hem[er]t in 

oirconde scepenen alle voirs ende die selve Jan heeft die nu verboden 
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dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 01. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126r 04. ←VB 1799 f 131v 05. 

Item Henric van den Cloet gelijc als hij verboden anderwerf huijs ende 

(?dg: erfis) #erfenis# [Hi]llen suster He[nric]s geheijten Lange gelegen in 

sHertogen achter den huijs ende Arnts Poeldoncs over dat water heeft hij nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 02. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126r 05. ←VB 1799 f 131v 06. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heeft anderwerf 

erfenijssen XXI voet in lengden ende XXII voet in breijden begripende 

gelegen in sHertogenbosch over die Vischbrug heeft hij nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126v 02. ←VB 1799 f 131v 07. 

Item Ywijn van den Grave gelijc als hi verboden heeft anderwerf huijs ende 

erve Ar[nt] Creijts gelegen over die Vischbrug heeft hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 04. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126v 03. ←VB 1799 f 132r 01. 

Item Lijsbeth Laurens wijf wilner Willems van Mulsen gelijc als si verboden 

heet anderwerf huijs ende erve des selves wilner Willems gelegen in 

sHertogenbosch in een straet streckende van der Vuchterstraten (dg: ten 

huij) voir thuijs der woningen wilner Arnt Berwouts ter mueren wart der 

stat van sHertogenbosch ende alle ander goide des selves wilner Willems van 

hem gehadt ende te vercrigen heet si nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 05. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126v 04. ←VB 1799 f 132r 02. 

Item Jan van Ghemert gelijc als hij verboden heeft anderwerf alle goede 

Reijners van Berze heeft hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 06. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126v 05. ←VB 1799 f 132r 03. 

Item Jan Spiker soen Arnt Hoernkens gelijc als hij verboden heet anderwerf 

een dordel tot Jan Luwe soen wilner Willem Luwes behuerende in enen camp 

geheijten (dg: Rams) Rampel IIII mergen min enen hont lands begripende 

gelegen in de prochij van Empel ende (dg: s) VII ende enen halven hont 

lands gelegen in de voirs prochi ter stat geheijten die Spoijen ende V hont 

lands gelegen in de voirs prochij in die Hengmeng heet hij nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 07. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 126v 06. ←VB 1799 f 132r 04. 

Item die selve Jan Spiker gelijc als hi verboden heet anderwerf enen mergen 

lants tot Steven soen wilner Lambrechts Raets behuerende in VIII mergen 

lands gelegen in den gericht van Merewijc in enen camp geheijten Gerit 

Neven Camp ende enen morgen lants des voirs Stevens gelegen in de Cort 

Roeden heet hi nu verboden dordwerf. 
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VB 1799 f 136r 08. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127r 02. ←VB 1799 f 132r 05. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

erve Bartholomeus geheijten Meus soen wilner Henric geheijten Quade Heijne 

ghelegen in tsHertogenbosch in den Ortenstraet heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 136r 09. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127r 03. ←VB 1799 f 132r 06. 

Item Arnt Grotart gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende erve 

Everae[ts] van Lijt des Sceepmakers gelegen in sHertogenbosch over die 

Corenbrug ende III stucken lants des voirs Everaets gelegen in de prochi 

van Lijttoijen heet hi nu verboden dordwerf. 

Ende hieraf en sal men nijet vercopen dan thuijs ende erve voirs. 

 

VB 1799 f 136r 10. 

ma 10-02-1399. 

Item Willem van Loen die Smit gelijc als hi verboden heet anderwerf een 

gedeelt der erffenissen wilner Henrics Vrient met sijnre tijmmeringen alle 

ende en yegeliken gelegen in Hijntham heeft hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 01. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127r 05. ←VB 1799 f 132r 08. 

Item Jan Lijsscap gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs erve ende hof 

gelegen in sHertogenbosch ter stat geheijten die Aude Huls heet hi nu 

verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 02. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127v 01. ←VB 1799 f 132r 09. 

Item Arnt Avemarij gelijc als hi verboeden heet anderwerf die goede Jans 

van Geldorp geheijten op die Heijterake gelegen in de prochij van Doerne 

ende die toebehoerten der selver goede alle ende en yegelijc heet hi nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127v 02. ←VB 1799 f 132r 10. 

Item Alijt wijf wilner Gerits van Geffen gelijc als si verboden heet 

anderwerf huijs ende hof Henrics soen wilner Nollekens van Zon des Snijders 

gelegen in Hijntham heet si nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 04. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127v 03. ←VB 1799 f 132r 11. 

Item Willem van Berze die Scoenmaker gelijc als hi verboden heet anderwerf 

VI lopensaet roglands geheijten dat Loe gelegen in de prochi van Oerscot 

tot Best ende IIII voeder hoijmaets gelegen in de prochi ter stede voirs 

heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 05. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127v 04. ←VB 1799 f 132r 12. 

Item die selve Willem van Berze gelijc als hi verboden heet anderwerf een 

half mudsaet roglands ter stat geheijten Best heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 06. 

ma 10-02-1399. 
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←VB 1799 f 127v 05. ←VB 1799 f 132v 01. 

Item die selve Willem van Berze gelijc als hi verboden heet anderwerf enen 

buenre ende een vierendeel eens buenres beemds gelegen in de prochij van 

Oerscot ter stat geheijten Best ende enen acker geheijten den Groten Acker 

IIII lopen roggen in zade begripende gelegen in de prochi ende stede voirs 

heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 07. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 127v 06. ←VB 1799 f 132v 02. 

Item Jan van Doe#r#ne die Linenwever gelijc als hi verboden heet anderwerf 

vijf hont lants geheijten ten Hostaden gelegen in de prochij van Empel heet 

hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 08. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128r 01. ←VB 1799 f 132v 03. 

Item Reijner van Langel gelijc als hi verboden heet anderwerf twe cameren 

Gerits van Hees (dg: s) soen wilner Gerits van Hees des Smeeds gelegen in 

sHertogenbosch in een streetken streckende van der Hijnthemerstraten ten 

water aldair lopende geheijten dat Gruijtstreetken heet hij nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 09. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128r 02. ←VB 1799 f 132v 04. 

Item Jan van Middegael gelijc als hi verboden heet anderwerf die goede 

Otten van den Velde van Roede gelegen (dg: ter stat van) te Rode ende 

tobehuerten der selver goede heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 136v 10. 

ma 10-02-1399. 

Zie →VB 1799 f 136v 12. 

Item Ja. Ende hier af en sal men niet vercopen dan thuijs in de Kercstraet 

dat Gielis Boijen was. 

 

VB 1799 f 136v 11. 

ma 10-02-1399. 

Zie → VB 1799 f 136v 13. 

Item Wijnric Screijnmaker gelijc als hi verboeden heeft anderwerf alle 

goede Jan Iacops van Engelant. 

 

VB 1799 f 136v 12. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128r 03. ←VB 1799 f 132v 05. 

Item Jan van Middegael gelijc als hi verboeden heet anderwerf alle goede 

Gielijs Boijen waer si gelegen sijn heet hi nu verboden dordwerf. 

Ende hier af en sal men niet vercopen dan thuijs in de Kercstraet dat 

Gielis Boijen was. 

 

VB 1799 f 136v 13. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128r 04. ←VB 1799 f 132v 06. 

Item Wijnric Screijnmaker gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goede 

Jan Jacops soen Engelant ende Lambrechts soen wilner Lambrechts van 

Enghelant heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 01. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128r 05. ←VB 1799 f 132v 07. 

Item Jan van Middegael gelijc als hi verboden heeft anderwerf alle goede 
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Gerits soen wilner Jans Ghesen van Lijt geheijten van Beest heet hi nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 02. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128r 06. ←VB 1799 f 132v 08. 

Item meester Jacop Groij had verboden anderwerf alle goede Jacops geheijten 

Gheroij gelegen in de prochij van Roede gheheijten Haenkens Haghe met alle 

sinen toebehuerten gelijc die voirs goide tot Arnt van den Velde ende na 

tot Otten sinen soen gewenlic plagen te behueren ende des had hi mechtich 

gemaect meester Jan van Best ende die selve meester Jan heeft die nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128r 07. ←VB 1799 f 132v 09. 

Item Arnt Grotart die Jong gelijc als hi verboden heet anderwerf een stuc 

lands geheijten die Leempoel gelegen in de prochij van Beek ter stat 

geheijten Westerwijc ende een stuc lands Wouter Mettens (dg: gelegen in de 

gheheijten die Voertac) gelegen in der selver stat Westerwijc genoemt 

gemeijnlijc die Voirtacker genoemt ende twe stucken lants des selfs Wouters 

gelegen aldair biden hof Jans van den Veken ende een stuc lands (dg: ge) 

des selfs Wouter gelegen in Westerwijc voirs ter stat geheijten Krekelhof 

heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 04. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128v 02. ←VB 1799 f 132v 10. 

Item Arnt Rover Boest had verboden anderwerf huijs ende erve welker was 

Jans geheijten Bathen soen gelegen in sHertogenbosch in de Peperstraet ende 

Arnt Rover voirs heet des mechtich gemaect Jan van Ghemert in oircond 

scepenen alle voirs ende Jan van Ghemert heeft die nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 05. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 128v 04. →VB 1799 f 132v 11. 

Item Arnt Rover Boest had verboden anderwerf huijs ende erve gelegen in 

Hijntham in der vriheijt der stat van sHertogenbosch biden erve Everaets 

van Hijntham ende VI lopensaet roglands gelegen aldair ter stat geheijten 

in den Eerthem ende III lopensaet roglands geheijten die Hof gelegen aldair 

bi die stat geheijten die Stroem ende Arnt Rover voirs heet des mechtich 

gemaect Jan van Ghemert in orconde scepenen alle voirs ende die selve Jan 

heet die nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 06. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128v 05. ←VB 1799 f 133r 01. 

Item Arnt Grotart die jonge gelijc als hi verboden heet anderwerf alle 

goede Lonijs soen wilner Jan Lonijs van Erpe van den ijerstgeseden Lonijs 

gehadt ende te hebben heeft hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 07. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 128v 07. ←VB 1799 f 133r 02. 

Item Arnt Rover Boest had verboeden anderwerf een hostat gelegen in 

sHertogenbosch ter stat geheijten Buerde ende Arnt Rover voirs heet des 

mechtich gemaect Jan van Ghemert in oirconde scepenen alle voirs ende die 

selve Jan heet dat nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137r 08. 

ma 10-02-1399. 
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←VB 1799 f 129r 01. ←VB 1799 f 133r 03. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf enen beemt 

twe buenre ende tfierd[el] van enen buenre begripende #gelegen in de 

prochij van Vechel# ende huijs ende erve Goderts geheijten die Smit gelegen 

in de selve pro[chi] ende huijs ende erve Lambrechts des Wevers van Vechel 

gelegen in de selve prochi ende een stuc lands Daneels geheijten Nennen 

geheijten die Kesij gelegen in de voirs prochi [van] Vechel heet hi nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 01. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129r 02. ←VB 1799 f 133r 04. 

Item Jan Becker soen wilner Jans Heijrden gelijc als hi verboden heet 

anderwerf dat aling gedeelt welc Wedigen soen wilner Gijsbrechts geheijten 

Penninc in den erve des selfs wilner Gijsbrechts sijns vaders gelegen in 

Ruijmel van dode des selfs wilner Ghijsbrechts met rechten versterve 

tobehuerde heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 02. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129r 03. ←VB 1799 f 133r 05. 

Item Claus Noijden gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goede Willems 

van Mulsen ende Willems sijns soens heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129r 04. ←VB 1799 f 133r 06. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

erve Willem Templeers geheijten van der Aa gelegen in sHertogenbosch over 

die Vischbrug heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 04. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129r 05. ←VB 1799 f 133r 07. 

Item Árnt Grotart die jong gelijc als hi verboden heet anderwerf een hostat 

XX voet in breijden ende XL voet in (dg: breijden) #lengden# begripende 

gelegen in sHertogenbosch in een straetken streckende voir den huijse der 

woningen wilner Engbrecht Ludinc van den Dijc ter woningen wart der vrouwen 

van der Lake heet hij nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 05. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129r 06. ←VB 1799 f 133r 08. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

erve wilner Henric Mennekens gelegen in sHertogenbosch aen dat eijnde der 

Hijnthemerstraten buten der stenen poirten geheijten Pijnappels poirt heet 

hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 06. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129v 01. ←VB 1799 f 133r 09. 

Item die selve meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf 

een camer met hueren gronde aen den eijnde der Ortenstraten biden erve 

Rolof Gorters op ten hoec bi die zoe heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 07. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 129v 02. →VB 1799 f 133v 01. 

Item Arnt Rover Boest had verboden anderwerf een vierdel eens huijs ende 

erfs welc was wilner Lambrechts Campen gelegen in sHertogenbosch opten Huls 

ende Arnt Rover Boest heet des mechtich gemaect Jan van Ghemert #in 
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oirconde scepenen alle voirs# ende die zelve Jan heet dat nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 08. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129v 03. ←VB 1799 f 133v 02. 

Item meester Jacop Groij had verboden anderwerf vier VII gedeelten huijs 

ende hoefs welc waren wilner Serijs geheijten Serijs vader wilner Jans 

geheijten tSerijs van O[s] gelegen in de prochij van Os ende meester Jacop 

had des mechtich gemaect meester Jan van Best ende meester Jan heet die nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 09. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129v 04. →VB 1799 f 133v 03. 

Item (dg: Gerat) Arnt soen wilner Arnt Tolincs gelijc als hi verboden heet 

anderwerf huijs ende erve gelegen in sHertogenbosch tusschen den erve Peter 

Witmerijs ende tusschen den erve Rutgers van den Grave heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 137v 10. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 129v 05. ←VB 1799 f 133v 04. 

Item Gerit Heerken jongste soen wilner Godart Heerkens gelijc als hi 

verboden heet anderwerfs huijs ende erve Henrics van Hijntham gelegen in 

sHertogenbosch aen dat eijnde der Hijnthemerstraten heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 01. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130r 01. ←VB 1799 f 133v 05. 

Gerit joncste soen wilner Godart Heerkens gelijc als hi verboden anderwerf 

huijs ende erve gelegen in sHertogenbosch opten Weverhuls heet hi nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 02. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130r 02. ←VB 1799 f 133v 06. 

Item Jan van Mijngen gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goede 

Matheus geheijten Quap heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130r 03. ←VB 1799 f 133v 07. 

Item Henric Coppen soen uter Hasselt gelijc als hi verboden heet anderwerf 

huijs ende erve gelegen in sHertogenbosch aen dende der Hijnthemerstraten 

heeft hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 04. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130r 04. ←VB 1799 f 133v 08. 

Item Gerit van der Merendonc gelijc als hi verboden heet anderwerf alle 

goede Jans Henrics soen anders geheijten Weijndelmoeden heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 05. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130r 05. ←VB 1799 f 133v 09. 

Item die selve Gerit gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goede 

Willems soen wilner Jacobs geheijten Willems heet hi nu verboden dordwerf. 
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VB 1799 f 138r 06. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130r 06. ←VB 1799 f 133v 10. 

Item Jan van Os die Plattijnmaker gelijc als hi verboden heet anderwerf een 

hostat gelegen in sHertogenbosch bi die Ghevangenport in een straet 

streckende van der Hijnthemerstraten ten water wart aldair biden kercker 

lopende heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 07. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130r 07. ←VB 1799 f 133v 11. 

Item meester Jacop Groij had verboden anderwerf alle gode Rijcouts soen 

Bel[ien] van Os ende des had hi mechtich gemaect meester Jan van Best ende 

die selve meester Jan heet dat nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 08. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130v 01. ←VB 1799 f 133v 12. 

Item (dg: Jan) Gerit soen wilner Henrics van Hezewijc gelijc als hi 

verboden heeft anderwerf huijs ende erve gelegen in sHertogenbosch over die 

Vischbrug ende steen huijs ende erve gelegen in sHertogenbosch aen die 

Merct tusschen den erve Ywijn Stierkens ende tusschen den erve wilner Arnt 

Poeldoncs een streetken dair tusschen liggende heet hi nu verboden 

dordwerf. 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan thuijs over die Vischbrug ten si 

bi rade der scepenen. 

 

VB 1799 f 138r 09. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130v 02. ←VB 1799 f 134r 01. 

Item Gerit soen wilner Andries Mol gelijc als hi verboden heet anderwerf 

een helft welc den voirs Andries ende Lijsbethen dochter wilner Jacops van 

Ghempe van dode des selfs wilner Jacobs met rechten versterve aencomen was 

in huijs ende erve gelegen in sHertogenbosch opten Huls ende in een erve 

gelegen aldair tusschen III cameren ende tusschen der stat muer ende die 

helft des alings rechts welc die voirs wilner Jacop had in enen hof aldair 

gelegen buten der mueren ende in enen erfsijns van XII scillingen paijments 

heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 138r 10. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 130v 03. ←VB 1799 f 134r 02. 

Item Jacop van den Wiel gelijc als hi verboden heet anderwerf alle goede 

Dircs van Keppel anders geheijten van Doirne heet hi nu verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 138v 01. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 134r 04. →VB 1799 f 141v 02. 

Item Ywijn van den Grave gelijc als hi verboden heet ijerstwerven een stuc 

lands gelegen in de prochij van Roesmalen ter stat geheijten Kotsbusch (dg: 

aen) ende enen morgen lands gelegen aldair ter stat geheijten int Broec 

heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 138v 02. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 134r 05. →VB 1799 f 141v 03. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet huijs ende erve 

wilner Arnt Boest gelegen in sHertogenbosch in die Hijnthemerstraet heet hi 

nu verboden anderwerf. 
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VB 1799 f 138v 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 134v 01. →VB 1799 f 141v 04. 

Item Jan van Ghewanden gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende 

erve gelegen in sHertogenbosch in de Kercstraet heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 138v 04. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 134v 02. →VB 1799 f 141v 05. 

Item Bartholomeus soen wilner Bartholomeus geheijten Meus Wedigen gelijc 

als hi verboden heet ijerstwerven alle goede Willems Jacops soen heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 138v 05. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 134v 03. →VB 1799 f 141v 06. 

Item Aleijt wijf wilner Gerit van Geffen gelijc als si verboden heet 

ijerstwerf huijs ende erve gelegen aen die Vischmerct ende alle ende en 

yegeliken goede welc Ansem soen wilner Henric Willems de Beckers ende 

Hillen sijnre dochter van dode des voirs wilner Henric Willems vader 

voirtijts des voirg Ansems met recht van versterve aencomen sijn ende na 

dode Hillen moder des voirs Ansems met recht van versterve aencomen sullen 

heet si nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 138v 06. 

ma 10-02-1399. 

Item (dg: Crist Jan Becker). 

 

VB 1799 f 138v 07. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 134v 05. →VB 1799 f 141v 07. 

Item Jan Becker soen wilner Jans sHeirden gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerven alle ende en yegelike goede Truden wijfs wilner Ghijsbrechts 

geheijten Penninc (?dg: opt) ende Enghelbernen huerre dochter gelegen in 

Haenwijc ende die tobehuerten der selver goede en yegeliken heet hi nu 

verboden anderwerf. 

Ende dit en sal men niet vercopen dan behaudelijc der kerke van Gestel ende 

den [aut]airen dair in gelegen hueren renten die sij dair in hebben. 

 

VB 1799 f 138v 08. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 134v 06. →VB 1799 f 141v 08. 

Item Henric van den Hoevel gelijc als hi verboden heet ijerstwerven 

erffenissen welc waren wilner Jans van Boeterwijc gelegen in de prochij van 

Oirscot dats te weten huijs ende hof met sijnre tobehuerten ende een stuc 

lands dair aen liggende ende een stuc lands gelegen aldair ende een stuc 

lands geheijten die Groet Acker item enen stuc lands gelegen in dat 

Ekenscoet ende een stuc beemds gelegen ter stat geheijten Henrics Laervoirt 

ende een stuc beemds gelegen ter stat geheijten Reijmeldoncsvoirt heet hi 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 139r 01. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 135r 01. →VB 1799 f 141v 09. 

Item die selve Henric van den Hoevel gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

een stuc beemds Jans geheijten Monic  van Boterwijc gelegen in de prochij 

van Oerscot (dg: ter) in Gheen Ruijmel Donc ende enen beemt geheijten 

Brientse Monics Beemt des voirs Jan Monics gelegen in de voirs prochi tot 

Spoerdonc heet hi nu verboden anderwerf. 
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VB 1799 f 139r 02. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 135r 04. →VB 1799 f 142r 01. 

Item Peter Valant soen wilner Henric Posteels gelijc als hi verboden 

ijerstwerf alle gode Jans Gruijters soen wilner Danel Gru[ij]ters van Os 

heet heet hi nu verboden anderwerf. 

#E# En hier af en sal men niet vercopen dan die tucht die Ian Gruijter 

tobehuert. 

 

VB 1799 f 139r 03. 

ma 10-02-1399. 

←VB 1799 f 135r 05. →VB 1799 f 142r 02. 

Item Lijsbeth wijf wilner Stephens van der Donc soen wilner Jans geheijten 

Roelen soen had verboeden ijerstwerf alle goede Henrics van der Brugge soen 

wilner Henrics van der Donc ende die selve Lijsbeth heet des mechtich 

gemaect meester Jan van Best in oirconde scepenen alle voirs ende die selve 

meester Jan heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 139r 04. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 03. 

Item meester Jan van Best was gericht in oirconde scepenen alle voirs aen 

huijs ende erve gelegen in sHertogenbossche ten eijnde der 

Hijnthemerstraten welc wilner was Metten Gheijlingh overmids gebrec66 van 

erfsijns den die selve meester Jan dair aen had ende die selve meester Jan 

heet die nu verboeden ierstwerf. 

 

VB 1799 f 139r 05. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 04. 

→VB 1799 f 143v 02. 

Item Ludolf soen wilner Ludolfs van Boemel was gericht in oirconde 

scepe[nen] #alle voirs# aen alle goede Reijners van Beerze ende Henric 

Biermans met scepenen scout[brieven67] ende dieselve Ludolp heet des 

mechtich gemaect meester Jan van Best in [oirconde] scepenen Jans van 

Dordrecht Jans van den Dijc ende Ywijns van den Grave ende meester Jan heet 

die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 139r 06. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 05. 

→VB 1799 f 147v 11. 

Item Rutgher van Geldorp als wittiche man Mechtelden sijns wijfs wijf 

wilner [68Ghiben] van Best soen wilner Jans was gericht in oirconde scepenen 

Jans van Dordrecht Ywijns ende Goeswijn Moedels voirs aen XVI mergen lands 

Jans van [Merewijc] soen wilner Wouters geheijten van Merewijc gelegen in 

de prochij van Herpen [ter] stat geheijten die Merewijcssche Buenre 

                         
66 Zie → BP 1181 p 172v 04 za 14-12-1398, Katherina wv Gerardus zvw Arnoldus 

van der Beke zvw Gerardus van der Beke droeg over aan mr Johannes van Best 

haar vruchtgebruik in de helft van een erfcijns van 4 pond 12 schelling, 

met Sint-Maarten te betalen, gaande uit een huis en erf dat was van wijlen 

Metta gnd Gheijlinch, welke helft aan wijlen voornoemde Arnoldus was 

verkocht door Henricus gnd Steijmpel, welk huis en erf Johannes Boijen zvw 

Henricus Boijen in cijns verkregen had van eerstgenoemde Gerardus en zijn 

broer Johannes, kvw voornoemde Arnoldus van der Beke. Met achterstallige 

termijnen. 
67 Zie → BP 1180 p 747r 12 vr 30-03-1397, Reijnerus van Berze en Henricus 

Bierman beloofden aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel 47 Engelse nobel 

op 24-06-1397 te betalen. 
68 Aanvulling op basis van VB 1799 f 142r 05. 
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tusschen den erve Albrechts brueder des voirs Jans van Merewijc ende 

tusschen den erve wilner Dirc Ywijns ende aen die goede des voirs Jans van 

Merewijc gelegen in de prochij van Berchen ter stat geheijten Duer [ende 

die] tobehuerten der selver gode alle ende en yegeliken tot wat steden sij 

wes[ende] sijn oft gelegen [o]vermids gebrec van erfsijns den die selve 

Mechtelt dair aen had ende die selve Rutgher heet die nu verboeden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 139r 07. 

ma 10-02-1399. 

Item Aleijt dochter wilner Jans geheijten Meelman was gericht in oirconde 

scepenen aen huijs erve ende hof met enen geloect #cum ?quodam geloect# hen 

aenliggende tot Jan geheijten ....... soen wilner Jans geheijten die Smael 

behuerende gelegen in de proc[hi] ....... ....... 

 

VB 1799 f 139v 01. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 06. 

→VB 1799 f 143v 03. 

Item Meelken #Meelkina# dochter wilner Godevarts geheijten van Erkel was 

gericht in oirconde scepenen Jans van Dordrecht Jacobs van den Wiel ende 

Ywijns voirs aen huijs hostat ende hof Henrics soen wilner Wouters 

geheijten Veren Leijten van Lijttoijen gelegen in de prochij van Lijttoijen 

tusschen den erve Mercelijs geheijten Seel soen wilner Godevarts geheijten 

Belijen soen ende tusschen den erve behuerende totter ?pr[o]efstrijen van 

Merssen ende aen twe hont lants gelegen aldair bi der erffenissen 

[C]orstiaens geheijten van Macheren ende tusschen die erffenijs Godarts van 

Macheren sijns brueders ende aen drie ende enen halven hont lands gelegen 

aldair tusschen den erve wilner Gerat Nollen ende tusschen den erve des 

voirs Godarts van Macharen ende aen enen morgen lands gelegen in de voirs 

prochij in de stat geheijten gemeijnlijc voer inde Zebossche tusschen den 

erve Dircs soen Oeden geheijten Heijnen ende tusschen den erve Willems 

geheijten Clijnge overmids gebrec van erfsijns dien si dair aen had ende 

die selve Meelken heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 139v 02. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 07. 

→VB 1799 f 143v 04. 

Item Jacob van den Wiel was gericht in oirconde scepenen alle voirs aen een 

stuc lands geheijten een gheer gelegen bij een stat geheijten Cromlant op 

een stat geheijten Tongheren welc was wilner Rolofs geheijten Heirts ende 

aen een maudersaet lands gelegen op die stat geheijten die Haren ende aen 

een srestersaet lands gelegen op die selve stat die Haren genoempt overmids 

gebrec van erfsijnsen die die voirs Jacop dair aen had ende die selve Jacop 

heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 139v 03. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 08 (eerste anderwerf). 

→VB 1799 f 143v 05 (eerste derdewerf). 

→VB 1799 f 160v 01 (tweede anderwerf). 

→VB 1799 f 161r 06 (tweede derdewerf). 

Item Nelle dochter natuerlijc wilner Jans geheijten van Woeswijc was 

gericht in oirconde scepenen Heijmerics ende Jacobs voirs aen een hoeve 

gelegen in de prochij van Oesterwijc ter stat geheijten Huculem ende aen 

toebehuerten der selver hoeven alle ende en yegelijc (dg: to) welker hoeve 

met huere toebehuerten Engbrecht soen wilner Dirc Smeeds van Oesterwijc 

tegen Gheerlic Cnode voirtijts te pacht gekregen had overmids gebrec van 
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erfpacht69 dien si dair aen had ende Nelle voirs heet des mechtich gemaect 

Jacob Tijt in oirconde scepenen voirs ende die selve Jacop heet die nu 

verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 139v 04. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 09. 

→VB 1799 f 143v 06. 

Item Henric soen wilner Claus geheijten van Goederheijle die verwer was 

gericht in oirconde scepenen alle voirs aen een hoeve Sijmoens geheijten 

van Geldenaken soen wilner her Wouters geheijten van Geldenaken ridders 

geheijten gemeijnlijc ten Dijc gelegen in den prochijen van Helmont ende 

van Stiphout ende aen tobehuerten der selver (dg: goeden) hoeven alle ende 

en yegelijc tot wat #ubicumque# steden sij wesende sijn of gelegen overmids 

gebrec van erfsijns den die selve Henric dair aen had ende die selve Henric 

heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 139v 05. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 10. 

→VB 1799 f 143v 07. 

Item Willem Loijer natuerlijc soen wilner Jan Loijers was gericht in 

oirconde scepenen alle voirs aen een stuc lands seven lopen gersten in sade 

begripende gelegen in de prochij van Os tusschen den erve Godairts die 

Bruijn ende tusschen den erve Jans van Beerlaer ende aen een stuc lands 

geheijten ?t cijnsgoet IIII lopen gersten in sade begripende gelegen in de 

voirs prochij van Os tusschen erffenissen Godarts van Os van beijden siden 

aen liggende ende aen een stuc lands geheijten dat Mijspenland 

 

VB 1799 f 140r 01. 

ma 10-02-1399. 

vijf lopen gersten in sade begripende gelegen in de voirs prochi van Os 

tusschen den erve heren Jans van Tuijl prijsters ende tusschen den erve 

Dirc Mersmans overmids gebrec van erfpacht den hi dair aen had ende Willem 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 140r 02. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 11. 

→VB 1799 f 143v 08. 

Item Willem natuerlijc soen wilner Jan Loijers was gericht in oirconde 

scepenen alle voirs aen twe morgen lands gelegen in de prochij van Os op 

die gemeijnt aldair tusschen den erve Gerits van Boerdonc ende tusschen den 

erve Marcelijs geheijten Seel soen Metten geheijten ?Menen soen overmids 

gebrec van erfsijns den hij dair aen had ende die voirs Willem heet die nu 

verboeden ijerstwerven. 

 

VB 1799 f 140r 03. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 12. 

                         
69 Zie → BP 1180 p 137r 10 vr 20-02-1394, Gheerlacus Cnode, zijn kinderen 

Gheerlacus en Heijlwigis, en zijn schoonzoon Jacobus Tijt verkochten aan 

Nella ndvw Johannes van Waelre de helft van een erfpacht van 7 mud rogge, 

Bossche maat, die Engbertus zvw Theodericus smid van Oesterwijc aan 

eerstgenoemde Gheerlacus Cnode beloofd had, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom. 

Zie → BP 1180 p 137r 11 vr 20-02-1394, een vidimus maken van de brief die 

begint met “Engbertus zvw Theodericus smid van Oesterwijc” en voornoemde 

Nella beloofde de brief, zo nodig, aan voornoemde verkopers ter hand te 

stellen. 
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→VB 1799 f 143v 09. 

Item meester Jan van Best was gericht in oirconde scepenen alle voirscr aen 

alle ende en yegelike goede wilner Henric geheijten (dg: Loe) Loeden van 

Neterssel van den selven Henric ter tegewerdicheijt gehadt ende namaels van 

hem te hebben ende te verkrigen tot wat steden si wesende sijn oft gelegen 

overmids gebrec van erfpacht den hi dair aen had ende die selve meester Jan 

heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 140r 04. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142r 13. 

→VB 1799 f 143v 10. 

Item Henric Hadewigen die brouwer was gericht in oirconde scepenen Jacobs 

van den Wiel ende Ywijns voirs (dg: met) aen alle goede Reijners van Beerze 

met scepenenscoutbrueven ende die selve Henric heet die nu verboeden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 140r 05. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 01. 

→VB 1799 f 143v 11. 

Item Jan van der Hautart was gericht in oirconde scepenen Jans van 

Dordrecht ende Lucas voirs aen huijs ende hof gelegen in Geldorp tusschen 

den erve her Jans he[re] van Geldorp ridders ende tusschen den erve Jans 

geheijten Monc ende aen enen ?druke gelegen in de heerlicheijt van Geldorp 

tusschen den (dg: de) erve des voirs heren Jans here van Geldorp ende 

tusschen die gemeijn straet overmids gebrec van erfpacht den hij dair aen 

had ende die selve Jan heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 140r 06. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 02. 

→VB 1799 f 144r 01. 

Item Vranc Post dair to mechtich gemaect van Jacop van Beerze soen wilner 

Willems geheijten Vos van Beerze met scepenen brieven was gericht in 

oirconde scepenen (dg: j) alle voirs aen alle ende en yegelijc goede Peters 

soen wilner Jans van Os van Ghewanden ende Henrics soen wilner Jans 

geheijten Lodewijchs van Kessel (dg: over) van hen in der tegewerdicheijt 

gehadt ende namaels van hen te hebben ende te verkrigen tot wat steden sij 

wesende sijn of gelegen overmids gebrec van lijfpensien70 die die voirg 

Jacop ende Heijlwich sijn wijf dochter wilner Jan Honijmans dair aen hebben 

ende die selve Vranc heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 140r 07. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 04. Anderwerf verboden eerste maal. 

→VB 1799 f 144r 02. Anderwerf verboden. 

→VB 1799 f 146r 04. 

Item Hille #wijf wilner# Willems geheijten Poijn van Blitterswijc dochter 

wilner Henric Vriends ende Henric van Geffen die snijder waren gericht in 

oirconde scepenen Jacobs van den Wiel ende Ywijns voirs aen (dg: XIIIJ) 

#veertiendalf# hont lands gelegen (dg: in) op die gemeijnt des dorp van Os 

after die stat geheijten Mekeldonc tusschen den erve Arnt Mersman ende 

tusschen den erve Claus van Hijnen overmids gebrec van erfsijns den si dair 

aen hadden ende (dg: den) die (dg: heh) hebben si nu verboden ijerstwerf 

                         
70 Zie ← BP 1178 f 245v 03 wo 30-06-1389, Petrus zvw Johannes van Os van 

Ghewanden en Henricus zvw Johannes gnd Lodewijchs van Kessel beloofden aan 

Jacobus Vos van Berze en diens vrouw Heijlwigis dvw Johannes Honijman een 

lijfrente van 9 oude schilden, te betalen met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit 

al hun goederen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 
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ende des maken si beijde mechtich gemaect Gerit Heerken soen Gerits 

Heerkens audste soen wilner Godarts Heerkens in oirconde scepenen alle 

voirs, 

 

VB 1799 f 140v 01. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 05. 

→VB 1799 f 144r 03. 

Item Goedairt van Zeelst was gericht in oirconde scepenen alle voirs aen 

twee stucken lands gelegen in den lande #territorio# van Herlaer ter stat 

geheijten Hoernic van den welken dat een III lopen rogs in sade begripende 

tusschen den erve Jans soen Truden ende tusschen den erve Jans van der 

Merendonc ende dat ander II lopen rogs in sade begripende tusschen den erve 

Gielijs van den Doerne #de Spina# ende tusschen den erve Arnts van Haenwijc 

gelegen sijn ende aen een vierendeel welkeer tot Lijsbethen dochter wilner 

Henrics van den Hoernic behuerende #spectabat# was in een stuc heijlands 

geheijten gemeijnlijc (dg: l) Wandelaer gelegen aldair tusschen den erve 

des voirs Arnts van Haenwijc ende tusschen die (dg: al) ackeren geheijten 

die Haenwijcssche Ackeren overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen 

heet ende die selve Godart heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 140v 02. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 06. 

→VB 1799 f 144r 04. 

Item Claus der Kijnder die Plaetmaker als wittiche man ende mombair 

Gertruijden sijns wijfs dochter wilner Jans van Moudewijc des Plaetmakers 

was gericht in oirconde scepenen alle voirs aen vier stucken beemds gelegen 

in de prochij van Hees ter stat geheijten die Bleken in der selver groet 

dat si dair gelegen sijn ende tot den selven Jan van Moudewijc bekenlijc 

plagen te behueren overmids gebrec van erfsijns den hi dair aen had ende 

die selve Claus heet die nu verboeden ierstwerf. 

 

VB 1799 f 140v 03. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 07. 

→VB 1799 f 144r 05. 

Item Herman Loeden soen was gericht in oirconde scepenen alle voirs aen 

alle goede Jans geheijten Haijken ende Ghijsbrechts sijns brueder overmids 

geloeften welkeer de selven Jan Haijken ende Ghijsbrecht sijn brueder 

geloeft hadden (dg: Vrancken van Os) ongesceijden op hen ende op alle huer 

goet Vrancken van Os van enen erfsijns van III auden scilden of paijment 

dat dair goet voir is welken erfsijns die voirg Jan Haijken ende Gijsbrecht 

sijn brueder geloeft hadden ongesceijden op hen ende op alle huer goet hen 

te gheven ende te ghelden den voirs Vrancken van Os alle jair erfelijc in 

den hoechtijt der gebuert sunt Jans baptist uijt enen stuc lands XI hont 

lands begripende ghelegen in den gericht van Merewijc ter stat geheijten 

die Hosteden tusschen den erve des heren van Merewijc ende tusschen den 

erve Jans geheijten Stevens ende welkeer stuc lands die voirg Jan Haijken 

ende Ghijsbrecht sijn brueder geloeft hadden ongesceijden op hen ende op 

alle huer goet den voirs Vrancken voir die gulde des voirg erfsijns wael 

dogende te maken altoes ende seker ghenoch gelijc die brieve begripen ende 

welc stuc lands vonden is voir die gulde des voirs tsijns niet wael dogende 

ende welkeer geloeft totten voirg Herman behuert ende voir welckeer 

geloeften die selve Herman scade genomen heet met recht ende die selve 

Herman heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 141r 01. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 08. 

→VB 1799 f 144r 06. 
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Nijcholaus de Ghiessen soen wilner Meerwijnden #Meerwijndis# wijf wilner 

Jans van Dommellen des Beckers was gericht in oirconde scepenen voirs aen 

alle goede Wouters van Hijntham natuerlijc soen wilner Wouters van Hijntham 

(dg: die) in der teghewerdicheijt gehadt ende namaels van hem te hebben 

ende te verkrigen overmids gebrec van geloeften welc die ijerstgenoemde 

Wouter van Hijntham goeloeft had der voirscr Meerswijnden van enen erfpacht 

van twe mud roggen der maten van sHertogenbosch te gelden alle jair 

erfelijc tot onser Vrouwen lichtmis uijt drie buenre lands gelegen in de 

prochij van Berlikem ter stat geheijten Verguedelden Hoeve tusschen den 

erve des ijerstgenoemden Wouters ende tusschen den erve Henrics 

Weijgerghanc ende uijt enen buenre lands gelegen binnen #infra# der 

vrijheijt der stat van sHertogenbosch after convent van der Baseldonc 

#Porta Celi# bij dat water geheijten die Aa tusschen den erve des ijerstg 

Wouters van Hijntham ende tusschen den erve Henric Steijmpels ende uijt 

huijs ende III lopensaet lands dair aen liggende gelegen in de prochij van 

Berlikem ter stat geheijten Beilver tusschen erffenissen des ijerstg 

Wouters van Hijntham aen beijden siden aenliggende ende welc erffenissen 

voirs die ijerstg Wouter van Hijntham had geloeft op hem ende op alle sijn 

goet van hem (dg: ter) ter tegewerdicheijt gehadt ende namaels van hem te 

hebben ende te verkrigen (dg: voir die gul) der voirs Meerswijnden voir die 

gulde des voirs erfpachts wael doegende te maken altoes ende seker noch 

(dg: ende wal) gelijc die brieve begripen ende welc erffenissen voirs 

vonden sijn met recht voir die gulde des voirs erfpachts niet goet genoch 

noch wael doegende en welc geloeft nu totten voirg Claus behuert ende van 

welker geloeften die voirs Claus scade heet geleden met recht ende Claus 

heet die nu verboeden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 141r 02. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 09. 

Item her Dirc die Rover ridder was gericht in orconde der scepenen allen 

voirscr aen een stuc lants gelegen in die prochi van Orthen tusschen den 

erve Willem Geroncs ende tusschen den dijc voirg heren Dircs streckende met 

den enen eijnd aen erve Art Maes soens ende met den anderen eijnd aen erve 

Lodekens geheijten Loeden soen ende aen een stuc lants gelegen in die selve 

prochi tusschen een erve geheijten die Boegart enen gemeijnen wech dair 

tusschen liggende op deen side ende tusschen den erve Vrancken Pouwels soen 

op dander side streckende met den enen eijnde tot den erve des voirs Arnt 

Maes soens ende met den anderen eijnde tot enen wech geheijten die Kercwech 

overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen had ende her Dirc voirs heet 

die nu verboden ijerstwerf ende her Dirc voirs heet des mechtich gemaect 

Rutger van Geldorp in orconde der scepenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 141r 03. 

ma 10-02-1399. 

→VB 1799 f 142v 10. 

→VB 1799 f 144r 07. 

Item die selve her Dirc die Rover (dg: was gericht in orconde) als wittiche 

man ende momber vrou Ermgarden sijns wijfs dochter wilner Peters van 

Waderle was gericht in orconde scepenen (dg: Jan) Heijmeric Groijs ende 

Ywijns voirscr aen een hostat gelegen in Orthen tusschen den erve Gerijts 

van Neijnsel ende tusschen thuijs Willems soen Luten overmids gebrec van 

erfsijns dien hi dair aen had ende die voirs her Dirc heet die nu verboden 

ijerstwerf ende des heet hi mechtich gemaect Rutger van Geldorp in orconde 

der scepenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 141v 01. 

ma 10-03-1399. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den genecht gedinge dat gelegen was 

(dg: in den) des maendagen na den sondage als men singt letare Jherusalem 

in den jair ons Heren M CCC XCVIII in oirconde scepenen Jans van Dordrecht 
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Jans van den Dijc Lucas van Erpe Jacops van den Wiel Ywijns van den Grave 

ende Goeswijn Moedels Bertouts soen. 

{Letare viel op zo 09-03-1399. De maandag erna was ma 10-03-1399}. 

 

VB 1799 f 141v 02. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 134r 04. ←VB 1799 f 138v 01. 

In den ijersten Ywijn van den Grave gelijc als hi verboden heeft anderwerf 

een stuc lands gelegen in de prochij van Roesmalen ter stat geheijten op 

Bossche ende enen morgen lands gelegen aldair int Broec heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 141v 03. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 134r 05. ←VB 1799 f 138v 02. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

erve wilner Arnt Boests gelegen in sHertogenbossche in die Hijnthemerstraet 

heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 141v 04. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 134v 01. ←VB 1799 f 138v 03. 

Item Jan van Ghewanden gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

erve gelegen in sHertogenbosch in de Kercstraet heet hi nu verboden 

dordwerf. 

 

VB 1799 f 141v 05. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 134v 02. ←VB 1799 f 138v 04. 

Item Bartholomeus soen wilner Bartholomeus geheijten Meus Wedigen gelijc 

als hi verboden heet anderwerf alle goede #Willem# Jacop (dg: Willems) soen 

heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 141v 06. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 134v 03. ←VB 1799 f 138v 05. 

Item Aleijt wijf wilner Gerats van Geffen gelijc als si verboden heet 

anderwerf huijs ende erve gelegen aen de Vischmert ende alle ende en 

yegelijc goede welc Ansem soen wilner Henric Willems des Beckers ende 

Hillen sijnre dochter van dode des voirs wilner Henric Willems vader 

voirtijts des voirs Ansems met rechten versterve aencomen sijn ende van 

dode Hillen moder des voirs Ansems met rechten versterve aencomen sullen 

heet hi nu verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 141v 07. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 134v 05. ←VB 1799 f 138v 07. 

Item Jan Becker soen wilner Jans Heirden gelijc als hi verboden heet 

anderwerf alle ende en yegelijc goede Truden wijf wilner Ghijsbrechts 

geheijten Penninc ende Engelberne hoirre dochter gelegen in Haenwijc ende 

die tobehuerten (dg: der) en yegeliken der selver goede heet hi nu 

verboeden dordwerf. 

Ende dit en sal men niet vercopen dan behaudelijc der kerken van Gestel 

ende den altairen dair in gelegen hueren rent die si dair aen hebben. 

 

VB 1799 f 141v 08. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 134v 06. ←VB 1799 f 138v 08. 

Item Henric van den Hoevel gelijc als hi verboden heet anderwerf 

erffenissen welc waren wilner Jans van Boeterwijc gelegen in de prochi van 

Oirscot dats te weten huijs ende hof met sijnre tobehuerten ende een stuc 



Inventarisnummer 1799 katern 4 f 115r – 159v. 

 

86 

lands dair aen gelegen ende een stuc lands gelegen aldair ende een stuc 

lands geheijten die Groet Acker item een stuc lants gelegen in dat 

Ekenscoet ende een stuc beemds gelegen ter stat geheijten Henrics Lairvoert 

ende een stuc lands gelegen ter stat geheijten Ruijmelsdoncsvoirt heet hi 

nu verboeden dordrwerf. 

 

VB 1799 f 141v 09. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 135r 01. ←VB 1799 f 139r 01. 

Item die selve Henric van den Hoevel gelijc als hi verboden heet anderwerf 

een stuc lands Jans Monics van Boeterwijc gelegen in de prochij van Oirscot 

in Gheen Reijmel Donc ende enen beemt geheijten Brientse Monics Beemt des 

voirscr Jan Monics gelegen in die voirs prochi tot Spoerdonc heet hi nu 

verboeden dordwerf. 

 

VB 1799 f 142r 01. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 135r 04. ←VB 1799 f 139r 02. 

[Item Peter Valant] soen wilner Henric Posteel gelijc als hi verboden had 

anderwerf allen [gode Jans Gruijters] soen wilner Danel Gruijters van Os 

heet hi nu verboden dordwerf. 

Ende hier [af en] sal men niet vercopen dan die tucht die Jan Gruijter 

voirs toebehoert. 

 

VB 1799 f 142r 02. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 135r 05. ←VB 1799 f 139r 03. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heeft anderwerf allen 

goide Henrics van der Bruggen soen wilner Henrics van der Donc heet hi nu 

verboden dordwerf. 

 

VB 1799 f 142r 03. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139r 04. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet (dg: ande) 

#ijerst#werf huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch ten deinde der 

Hijnthemerstraten heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 04. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139r 05. 

→VB 1799 f 143v 02. 

Item (dg: Ludic) die selve meester Jan gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf allen goide Reijners van Berze heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 05. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139r 06. 

→VB 1799 f 147v 11. 

Item Rutger van Geldorp als wittiche man Mechtelden sijns wijfs wijf wilner 

Ghiben van Best Jans soens gelijc als hi verboden heet ijerstwerf sestien 

margen lants Jans van Merewijc soen wilner Wouters van Merewijc gelegen in 

die prochi van (dg: Merewijc) #Herpen# ter stat geheijten die Merewijcsche 

Boenre ende die goide des voirs Jans van Merewijc gelegen in die prochi van 

Berchen ter stat geheijten Duer ende [die] toebehoirten der selver goede 

allen ende een yegelijc heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 06. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139v 01. 

→VB 1799 f 143v 03. 
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Item Meelken dochter wilner Godevarts van Arkel gelijc als sij verboden 

heet ijerstwerf huijs hostat ende hof Henrics soen wilner Wouters geheijten 

Veren Leijten van Lijttoijen gelegen in die prochi van Lijttoijen ende twe 

hont lants gelegen aldair ende drie ende J hont lants gelegen aldair (dg: 

vdes voirs Godevarts) ende I morgen lants gelegen in die voirs prochi voir 

in den Zeebosch heet sij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 07. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139v 02. 

→VB 1799 f 143v 04. 

Item Jacop van den Wijel gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een stuc 

lants geheijten (dg: d) een gheer gelegen bij een stat geheijten Cromlant 

op een stat geheijten Tongren ende een maudersaet (dg: rogs) lants gelegen 

ter stat geheijten die Haren {Diecharen?} ende I sestersaet lants gelegen 

ter selver stat die Haren {?diecharen} genoemt heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 08. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139v 03. 

→VB 1799 f 143v 05 (eerste derdewerf). 

→VB 1799 f 160v 01 (tweede anderwerf). 

→VB 1799 f 161r 06 (tweede derdewerf). 

Item Jacob Tijt gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een hoeve gelegen in 

de prochi van Oesterwijc ter stat geheijten Hukelem ende die toebehoirten 

der selver hoeven allen ende een yegelijc heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 09. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139v 04. 

→VB 1799 f 143v 06. 

Item Henric soen wilner Claes van Goiderheijle die verwer gelijc als hi 

verboden heet ijerstwerf een hueve Sijmons van Geldenaken soen wilner heren 

Wouters van Geldenaken ridders geheijten gemeijnlic ten Dijke gelegen in 

den prochien van Helmont ende van Stiphout ende die toebehoirten der selver 

hoeven alle ende een yegelijc heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 10. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 139v 05. 

→VB 1799 f 143v 07. 

Item Willem Loijer naturlic soen wilner Jan Loijers gelijc als hi verboden 

heet ijerstwerf een stuc lants seven lopen gersten in zade begripende 

gelegen in die prochi van Os ende een stuc lants geheijten tijnsgoit vier 

lopen gersten in zade begripende gelegen in die voirscr prochi (dg: ende) 

van Os I stuc lants (dg: gelegen) geheijten dat Nippenland gelegen in die 

voirs prochi van Os seven lopen gersten begripende heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 11. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140r 02. 

→VB 1799 f 143v 08. 

Item Willem naturlic soen wilner Jan Loijers gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf twe mergen lants gelegen in die prochi van Os op die gemeijnt 

aldair heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 12. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140r 03. 
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→VB 1799 f 143v 09. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet ijerstwerf alle ende 

een yegelijc goide wilner Henrics geheijten Loden van Neterssel van den 

selven Henric gehadt ende te vercrigen tot wat steden sij wesende sijn oft 

gelegen heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142r 13. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140r 04. 

→VB 1799 f 143v 10. 

Item Henric Hadewigen die brouwer gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

allen goide Reijners van Berze heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 01. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140r 05. 

→VB 1799 f 143v 11. 

Item Jan van der Hautart gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende 

hof gelegen in Geldorp aen enen [camp] gelegen in die herelicheijt van 

Geldorp heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 02. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140r 06. 

→VB 1799 f 144r 01. 

Item Vranc P[ost] gelijc als hij verboden heet ijerstwerf allen ende een 

yegelijc goide Peter soen wilner Jans van Os van Gewanden ende Henrics soen 

wilner Jan Lodewijchs soens van Kessel van hen ter tegenwerdigen tijt 

gehadt ende namaels van hen te vercrigen heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 03. 

ma 10-03-1399. 

(dg: Item Gerijt Heerken soen Gerijts Heerken autste soen wilner Godevart 

Heerkens gelijc als hi) 

 

VB 1799 f 142v 04. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140r 07. 

→VB 1799 f 144r 02. Anderwerf verboden tweede maal. 

→VB 1799 f 146r 04. 

Item Hille wijf wilner Willems geheijten Poijn van Blijtterswijc had 

verboden ijerstwerf XIIIJ hont lants gelegen op tie gemeijnt des dorps van 

Os after Mekelendonc ende des had Hille voirscr mechtich gemaect Gerijt 

Heerken soen Gerijts Heerken autste soen wilner Godevarts Heerken ende 

Gerijt ijerstgenoemt heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 05. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140v 01. 

→VB 1799 f 144r 03. 

Item Goedart van Zeelst gelijc als hi verboden heet ijerstwerf twe stucken 

lants gelegen in den lande van Herlair ter stat geheijten Hoernic I 

vierendeel (dg: tot Lijsbetten) welc tot Lijsbetten dochter wilner Henrics 

van den Hoernic behorende was in een stuc heijlants (dg: Arn) geheijten 

gemeijnlijc Wandelaer gelegen aldair heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 06. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140v 02. 

→VB 1799 f 144r 04. 

Item Claus der Kijnder die Plaetmaker gelijc als hi verboden heet 
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ijerstwerf vier stucken beemds gelegen in die prochi van Hees ter stat 

geheijten die Bleken heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 07. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 140v 03. 

→VB 1799 f 144r 05. 

Item Herman Loden soen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Jan H[aij]kens ende Ghijsbrechts s[ijns] brueders heeft hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 08. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 141r 01. 

→VB 1799 f 144r 06. 

Item Claes van Ghiessen soen wilner Meirswijnden wijf wilner Jans van 

Dommellen des Beckers gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Wouters van Hijntham naturlec soen Wouters van Hijntham van hem ter 

tegenwerdigh tijt gehadt ende namaels van hem te vercrigen heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 09. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 141r 02. 

Item her Dirc die Rover had verboden ijerstwerf een stuc lants gelegen in 

die prochi van [O]rthen ende I stuc lants gelegen in die voirs prochi ende 

des had hi mechtich gemaect Rutger van Geldorp ende die selve Ruger heet 

die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 10. 

ma 10-03-1399. 

←VB 1799 f 141r 03. 

→VB 1799 f 144r 07. 

Item her Dirc die Rover #ridder# had verboden ijerstwerf een hostat gelegen 

in Orthen ende her Dirc voirs had des mechtich gemaect Rutger van Geldorp 

ende die selve Rutger heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 142v 11. 

ma 10-03-1399. 

→VB 1799 f 144r 08. 

→VB 1799 f 146r 05. 

Item Nelle dochter wilner Jans van Woesic was gericht in orconde der 

scepenen allen voirscr aen enen acker lants vier loepen rogs in zade 

begripende gelegen in die prochi van Arle ter stat geheijten gemeijnlijc 

Strijpe tusschen den erve der kijnder Godevarts van den Bizen ende den erve 

Roelofs geheijten van den Winckel overmids gebrec van lijfpensien die sij 

dair aen had ende Nelle voirscr heet des mechtich gemaect Jacop Tijt in 

orconde der scepenen allen voirscr ende Jacop Tijt heet dien nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 142v 12. 

ma 10-03-1399. 

→VB 1799 f 144r 09. 

→VB 1799 f 146r 06. 

Item Gerijt van den Doirn was gericht in orconde der scepenen allen voirscr 

aen een hoeven tot Jan soen Joerdens zwager #gener# Henrics geheijten 

Oemken (dg: -s) van Boxtel behorende in den welken die selve Jan woende 

gelegen in Groter Lijemde ende aen allen ende een ijegelijc der selver 

hoeven toeboirten {in margine sinistra: #van#//?ambo?// beijde} in naten 

ende in droegen in harden ende in weke #consistentibus# wesende overmids 

gebrec van erfcijns dien hi dair aen had ende Gerijt voirscr heet die nu 
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verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 142v 13. 

ma 10-03-1399. 

→VB 1799 f 144r 10. 

→VB 1799 f 146r 07. 

Item Henric van den Cloet #als# procureerre der taeflen tsHeijlich Gheests 

in [t]sHertogenbosch was gericht in orconde der scepenen allen voirscr aen 

(dg: ee[n] tg) die goide geheijten tGoit ter Heijden gelegen in die prochi 

van Helmont ende aen toebehoerten der selver goide allen ende een ijegelijc 

overmids gebrec van erf[pa]cht dien die taefle dair aen had ende Henric 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 143r 01. 

ma 10-03-1399. 

→VB 1799 f 144r 11. 

→VB 1799 f 146r 08. 

Item Henric Bac geheijten Lante[r]nmaker was gericht in orconde der 

scepenen allen voirscr aen een half mudsaet gerstlants gelegen in die 

prochi van (dg: Lij) Boxtel ter stat geheijten Lijemde ter stat geheijten 

Leemputten tusschen den erve Henrics van den ?Bac ende tusschen die gemeijn 

straet overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen had ende Henric heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 143r 02. 

ma 10-03-1399. 

→VB 1799 f 144r 12. 

→VB 1799 f 146r 09. 

Item Henric Lanternmaker was gericht in orconde der scepenen (dg: vor) 

allen voirscr aen enen acker lants tien loepen rogs in zade jaerlecs 
!gripende gelegen in die prochi van Boxtel ter stat geheijten Lijemde 

tusschen die gemeijn straet ende tusschen den erve Willem des Lakensceerres 

#rasoris pannorum# van Boxtel overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen 

had ende Henric voirscr heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 143r 03. 

ma 10-03-1399. 

→VB 1799 f 144v 01. 

→VB 1799 f 146r 10. 

Item Goddijn van Lijt was gericht in orconde der scepenen allen voirscr aen 

I mergen lants gelegen in die prochi van Lijttoijen ter stat geheijten des 

Br[uij]nen H[oev]e #ante ibidem# voir aldair bij deen stat geheijten 

Polderdijc tusschen den erve Jans soen wilner Bernarts van Overmeir ende 

tusschen den erve Oden van Loen dochter Rijkouts geheijten Bij[t]kens ende 

aen vier dalf hont lants gelegen in die zelve prochi ter stat geheijten 

Jans Hoeve van Macharen tusschen den erve eens geheijten [P]eel die 

Olijsleger ende tusschen den erve Godevarts soen wilner Jans van Macharen 

voirt aen een derde half hont lants gelegen in die voirghenoemde prochi ter 

stat geheijten in den Bloc tusschen den erve Per[nelen] dochter wilner 

Peters van Waderle ende tusschen den erve Henrics soen wilner Reijmbouts 

van Tefelen [over]mids gebrec van lijfpensien71 die die voirg Goddijn (dg: 

dair aen) ende Aleijt van Risingen sij wijf dair [aen] hebben ende Goddijn  

                         
71 Zie BP 1178 f 221v 06 vr 19-03-1389: Henricus Wouters soen van Lijttoijen verkocht aan 
Goddinus van Lijt en Aleijdis van Risingen een lijfrente van 4 Hollandse gulden of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Petrus-Banden en de andere helft met Lichtmis, gaande uit (1) 1 

morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Bruinen Hoeve, naast de plaats gnd Polredijk, 

tussen Johannes zvw Bernardus van Overmere enerzijds en Oda van Loen dv Rijcoldus Bijtkens 

anderzijds, (2) 3½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Jans Hoeve van Macharen, tussen 

een zekere Peel die Olijsleger enerzijds en Godefridus zvw Johannes van Macharen anderzijds, 

(3) 2½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in de Blocke, tussen Pernela dvw Petrus van 

Waderle enerzijds en Henricus zvw Reijmboldus van Tefelen anderzijds, reeds belast met 

zegedijken en sloten. De langstlevende krijgt geheel de rente. 



Inventarisnummer 1799 katern 4 f 115r – 159v. 

 

91 

voirscr heet des mechtich gemaect meester Jan van Best in orconde [der] 

scepenen allen voirscr ende meester Jan van Best heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 143r 04. 

ma 10-03-1399. 

→VB 1799 f 144v 02. 

→VB 1799 f 146r 11. 

Item joffrou Lijsbet wijf wilner Arnts van den Hulpen was gericht in 

orconde der scepenen allen voirscr aen huijs ende hof in den welken Gherijt 

die Moelner #multor# van (dg: Collepl) Colle plach te wonen gelegen in die 

prochi van Tongerle tusschen den erve Happen #Happonis# geheijten Donst 

ende tussen den erve Jans van den ?Belre streckende metten enen eijnd tot 

den water aldair geheijten die Aa ende aen toebehoirten der voirs huijs 

ende hof allen ende een ijegelijc overmids gebrec van erfcijns dien sij 

dair aen had ende die voirs joffrou Lijsbet heet des mechtich gemaect Arnt 

Groet Arnt (dg: ende die s) in orconde der scepenen allen voirscr ende Arnt 

groet Art voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 143v 01. 

ma 07-04-1399. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in een jaergedinge dat gelegen was des 

maendaechs na (dg: belok) der octaven van Paeschen int jaer ons Heren 

dusent driehondert negen ende tnegentich in orconde der scepenen Jans van 

Dordrecht Jans van den Dijc Heijmeric Groijs Jacops van den Wijel Ywijns 

van den Grave ende Goeswijn Moedels Bertouts soen. 

 

VB 1799 f 143v 02. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 139r 05. 

←VB 1799 f 142r 04. 

Item ijn den ijersten meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet 

anderwerf allen goide Reijners van Berze heet hi nu verboden [dorde]werf. 

 

VB 1799 f 143v 03. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 139v 01. 

←VB 1799 f 142r 06. 

Item Meelken dochter wilner Godevarts van Arkel gelijc als sij verboden 

heet anderwerf huijs hostat ende hof Henrics soen wilner Wouters geheijten 

V[ere]n Leijten van Lijttoijen gelegen in die prochi van Lijttoijen ende 

twe hont lants gelegen aldair ende drie ende een half hont lants gelegen 

aldair ende enen morgen lants gelegen in die voirs prochi voir in den 

Ze[bo]sch heet sij nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 04. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 139v 02. 

←VB 1799 f 142r 07. 

Item Jacop van den Wijel gelijc als hi verboden heet anderwerf I stuc lants 

geheijten een [gh]eer gelegen bij een stat geheijten Cromlant op een stat 

geheijten Tongren ende een maudersaet lants gelegen ter stat geheijten die 

Haren {diecharen?} ende I sestersaet lants gelegen (dg: ter s) ter selver 

stat (dg: dach) diecharen genoemt heet hi (dg: be) nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 05. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 139v 03. 

←VB 1799 f 142r 08 (eerste anderwerf). 

→VB 1799 f 160v 01 (tweede anderwerf). 

→VB 1799 f 161r 06 (tweede derdewerf). 
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Item Jacop (dg: Tijt een ho) Tijt gelijc als hi verboden heet (dg: ijerst) 

#ander#werf een hoeve gelegen in die prochi van Oesterwijc ter stat 

geheijten Hukelem ende die toebehoirten der selver hoeven al ende een 

yegelijc heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 06. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 139v 04. 

←VB 1799 f 142r 09. 

Item Henric soen wilner Claes die soen was Claes van Goederheijl die verwer 

gelijc als hi verboden heet anderwerf een hoeve Sijmons van Geldenaken soen 

wilner heren Wouters van Geldenaken ridders geheijten gemeijnlic ten Dijke 

gelegen in den prochien van Helmont ende van Stijphout ende die 

toebehoirten der selver hoeven al ende een yegelijc heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 07. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 139v 05. 

←VB 1799 f 142r 10. 

Item Willem (dg: Loijer) #Loijer# naturlec soen wilner Jan Loijers (dg: 

gelijc als hi verboden hee) had verboden anderwerf een stuc lants seven 

loepen gersten in sade begripende gelegen in die prochi van Os ende I stuc 

lands geheijten tjnsgoet vier lopen gersten in sade begripende gelegen in 

die voirs prochi van Os ende I stuc lants geheijten dat Nijppenland gelegen 

in die voirs prochi van Os seven loepen gersten in sade begripende ende 

Willem voirs heet des mechtich gemaect Mechtelden dochter wilner Jans van 

Boert die soen was wilner Herman Scuwincs in orconde der scepenen Ywijns 

ende Goeswijn Moedels ende Mechtelt voirs heet die nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 08. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140r 02. 

←VB 1799 f 142r 11. 

Item Willem naturlec zoen wilner Jan Loijers gelijc als hi verboden heet 

anderwerf twe mergen lants gelegen in die prochi van Os op die gemeijnt 

aldair heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 09. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140r 03. 

←VB 1799 f 142r 12. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf alle ende 

een yegelijc goide wilner Henrics geheijten Loden van Neterssel van den 

selven Henric gehadt ende te vercrigen tot wat steden sij wesende sijn oft 

gelegen heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 10. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140r 04. 

←VB 1799 f 142r 13. 

Item Henric Hadewigen soen die brouwer gelijc als hi verboden heet 

anderwerf allen goide Reijners van Berze heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 143v 11. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140r 05. 

←VB 1799 f 142v 01. 

Item Jan van der Hautert gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

hof gelegen in Geldorp ende enen camp gelegen in die herelicheijt van 



Inventarisnummer 1799 katern 4 f 115r – 159v. 

 

93 

Geldorp heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 144r 01. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140r 06. 

←VB 1799 f 142v 02. 

Item Vranc Post gelijc als hi verboden heet anderwerf allen ende een 

yegelijc goide Peters soen wilner Jans van Os van Gewanden ende Henrics 

soen wilner Jan Lodewijchs soen van Kessel van hem! in der tegenwerdigen 

tijt gehadt ende namaels van hem! te vercrigen heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 144r 02. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140r 07. 

←VB 1799 f 142v 04. Anderwerf verboden eerste maal 

→VB 1799 f 146r 04. 

Item Hill wijf wilner Willems geheijten Poijn van Blijtterswijc dochter 

wilner Henric Vrients ende Henric van Geffen die snijder hadden verboden 

ijerstewerf veertiendalf hont lants gelegen op die gemeijnt des dorps van 

Os after die stat geheijten Mekeldonc ende des hadden sij mechtich gemaect 

Gerijt Heerken soen Gerijt Heerkens autste soen wilner Godevart Heerkens 

ende die selve Gerijt Heerken ijerstgenoemt heet des voirt mechtich gemaect 

Mechtelden dochter wilner Jans van Hoert soens wilner Herman Scuwincs in 

orconde der scepenen Ywijns ende Goeswijn Moedel Bertouts soen ende die 

selven Mechtelt heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 144r 03. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140v 01. 

←VB 1799 f 142v 05. 

Item Godevart van Zeelst gelijc als hi verboden heet anderwerf twe stucken 

lands gelegen in den lande van Herlaer ter stat geheijten Hoernic ende een 

vierdel welc tot Lijsbetten dochter wilner Henrics van den Hoernic 

behorende was in een stuc heijlants geheijten gemeijnlic Wandelaer gelegen 

aldair heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 144r 04. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140v 02. 

←VB 1799 f 142v 06. 

Item Claes der Kijnder die Plaetmaker gelijc als hi verboden heet anderwerf 

vier stucken beemds gelegen in die prochi van Hees ter stat geheijten die 

Bleken heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 144r 05. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 140v 03. 

←VB 1799 f 142v 07. 

Item Herman Loden soen gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide 

Jan Haijkens ende Ghijsbrech[ts] sijns brueders heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 144r 06. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 141r 01. 

←VB 1799 f 142v 08. 

Item Claes van Ghiessen (dg: gelijc als) soen wilner Meirswijnden wijf 

wilner Jans van Dommellen des Beckers gelijc als hi verboden heet anderwerf 

alle goide Wouters van Hijntham natuerlec soen wilner Wouters van Hijntham 

van hem ter tegenwerdigen tijt gehadt ende namaels van hem te vercrigen die 
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heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 144r 07. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 141r 03. 

←VB 1799 f 142v 10. 

Item Rutger van Geldorp had verboden anderwerf een hostat gelegen in Orthen 

ende die selve Rutger heet des mechtich gemaect Arnt Rover Boest in orconde 

der scepenen Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirscr ende Arnt 

Rover Boest heet die nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 144r 08. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 142v 11. 

→VB 1799 f 146r 05. 

Item Jacop Tijt gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een acker lants vier 

loepen rogs in sade begripende gelegen in die prochi van Arle ter stat 

geheijten Stripe heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 144r 09. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 142v 12. 

→VB 1799 f 146r 06. 

Item Gerijt van den Doirne gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een hoeve 

tot Jan (dg: soen) soen Ioerdens swager Henrics geheijten Oemkens van 

Boxtel behorende in den welken die selve Jan woende gelegen in Groter 

Lijemde ende alle ende een ijegelijc der selver hoeven toeboirten beijde in 

naten ende in droegen in haerden ende in weken wesende (dg: heet hi nu 

verboden anderwerf) ende des heet hi mechtich gemaect (dg: Arnt G) coman 

Arnt in orconde der scepenen Dordrecht ende Wijel ende coman Art heet dit 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 144r 10. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 142v 13. 

→VB 1799 f 146r 07. 

Item Henric van den Cloet als procureerden der taeflen van tsHeijligheests 

in tsHertogenbosch had verboden ijerstwerf #dat goet# (dg: die goide 

gehe)ijten ter Heijden gelegen in die prochi van Helmont ende die 

toebehoerten des selven goids al ende een ijegelijc ende Henric voirs heet 

des mechtich gemaect Jan Zwertinc in orconde scepenen Jacops van den Wijel 

ende Ywijns voirs ende die selve Janne heet dat nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 144r 11. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 143r 01. 

→VB 1799 f 146r 08. 

Item Henric Lanternmaker gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een half 

mudsaet gertslants! gelegen in die prochi van Bocstel ter stat geheijten 

Lijemde in een stat geheijten Leemputten heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 144r 12. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 143r 02. 

→VB 1799 f 146r 09. 

Item die selve Henric Lanternmaker gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

een acker lants tien loepen rogs jairlecs in sade begripende gelegen ter 

stat geheijten Lijemde heet hi nu verboden (dg: derdewerf) anderwerf. 

 

VB 1799 f 144v 01. 

ma 07-04-1399. 
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←VB 1799 f 143r 03. 

→VB 1799 f 146r 10. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet ijerstwerf enen 

morgen lants gelegen in die prochi van Lijttoijen ter stat geheijten des 

Bruijnen Hoeve voir aldair bij een stat geheijten Polredijc ende IIIJ hont 

lants gelegen in die selve prochi ter stat geheijten Jans Hoeve van 

Macharen voirt aen IIJ hont lants gelegen in die voirs prochi ter stat 

geheijten in den Bloc heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 144v 02. 

ma 07-04-1399. 

←VB 1799 f 143r 04. 

→VB 1799 f 146r 11. 

Item Arnt Grotart gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende hof in 

den welken Gerijt die Moelner van Colle plach te wonen gelegen in die 

prochi van Tongerle ende toebehoirten des voirs huijs ende hoefs heeft hi 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 144v 03. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 01. 

→VB 1799 f 147v 02. 

Item Goeswijn (dg: -s) Steenwech mechtich dairtoe gemaect van Delijanen 

sijnre moeder dochter wilner Jacops Coptijt was gericht in orconde der 

scepenen allen voirscr aen die goide (dg: heer Jans Ro) Jans soen wilner 

heren Geerlec Rovers ridders (dg: aen die ?ma) geheijten gemeijnlic 

Sneppenschoet gelegen in die prochi van Mierle ter stat geheijten tHout 

ende aen toebehoerten der selver goide alle ende een ijegelike tot wat 

steden sij liggende sijn oft gelegen overmids gebrec van erfcijns die die 

voirs Delijane dair aen had ende Goeswijn voirs heet (dg: die nu verboden 

ijerstwerf ende des heet hi) des mechtich gemaect meester Jan van Best #in 

orconde der scepenen alle voirs# ende meester Jan van Best heet dat nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 144v 04. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 02. 

→VB 1799 f 147v 03. 

Item broeder Roelof Roesmont was gericht72 in orconde der scepenen Ywijns 

van den Grave ende Goeswijn Moedels voirscr aen een erve gelegen tot 

Hijntham tusschen den erve Maes van Hijnthams ende tusschen den erve Peter 

Snijders #sartoris# ende aen die olijmolen ende een ijegeliken anderen 

tijmmeringen in der selven erfenissen wesende ende aen derde halven mergen 

lants gelegen after tCloester van der Bazeldonc #Porta Celi# bij 

tsHertogenbosch tusschen den erve Jans soen Ghiben van der Eijkendonc ende 

tusschen den erve Willem Loijers overmids gebrec van lijfpensien73 die hi 

dair aen had ende broeder Roelof voirscr heet die verboden ijerstwerf ende 

                         
72 Zie → SAsH RA VB 1799 f 191v 05 ma 09-01-1402, brueder Roelof Roesmont conventuael des 
convents van Bazeldonc was gericht … aen een erve gelegen in Hijntham tusschen den erve Maes 

van Hijntham op deen side ende tusschen den erve Peter des snijders op dander side ende aen 

een olijmoelen ende alle anderen tijmmeringe in den selven erve wesende ende aen IIJ mergen 

lants Peters naturlec soen wilner Willem Grieten zoens gelegen after dcloester van der 

Bazeldonc bij tsHertogenbosch tusschen den erve Jans soen Ghiben geheijten van der Eijckendonc 

ende tusschen den erve Willem Loijers overmids gebrec van lijfpensien die die voirs broeder 

Roelof daer aan had. 
73 Zie ← BP 1178 f 152r 07 ma 02-05-1390, Petrus nzvw Willelmus gnd Grieten soen verkocht aan 
broeder Rodolphus Roesmont een lijfrente van 4 Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Petrus-Banden en de andere helft met Lichtmis, gaande uit (1) een erfgoed, in 

Hintham, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Petrus snijder anderzijds, en de oliemolen en 

andere gebouwen op dit erfgoed, welk erfgoed voornoemde Petrus verworven had van Henricus 

Ghecke en Johannes Sanders soen, (2) 2½ morgen land, achter het klooster Porta Celi, tussen 

Johannes zv Ghibo van der Eijkendonc enerzijds en Willelmus Loijer anderzijds, reeds belast 

met een cijns aan de stad Den Bosch en een b-erfcijns van 3 pond geld. 
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des heet hi mechtich gemaect Arnt Grotart in orconde der scepenen allen 

voirs. 

 

VB 1799 f 144v 05. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 03. 

→VB 1799 f 147v 04. 

Item meester Jacop soen wilner Willem Loijers mechtich dairtoe gemaect van 

Yden sijnre moeder wijf wilner des sels! Willem Loijers was gericht74 in 

orconde scepenen Ywijns ende Goeswijn Moedels voirs aen enen hof gelegen 

bij #apud# tsHertogenbosch buijten der poirten geheijten Wadepoelspoirt bij 

den dijc bij den welken men gheet ten convent wart van der Bazeldonc #Porta 

Celi# tusschen den erve wilner Jacobs van Berze ende tusschen den erve 

behorende tot den convent van der Bazeldonc streckende van den voirg dijc 

afterwairt tot den water aldair vloijende #fluentem# overmids gebrec van 

erfcijns75 dien die voirg Yde dair aen had ende meester Jacop voirs heet des 

mechtich gemaect Arnt Grotart in orconde der scepenen allen voirs ende Arnt 

Grotart heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 144v 06. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 04. 

→VB 1799 f 147v 05. 

Item Gielijs soen Marien dochter natuerlec wilner heren Gielijs van der 

Waghen priesters dair toe mechtich gemaect van der selver Marien sijnre 

moeder was gericht in orconde der scepenen Heijmeric Groijs ende Jacops van 

den Wijel voirs aen een erve gelegen in Hijntham tusschen den erve wilner 

Lambrechts van den Arennest #aen deen side# ende tusschen den erve 

behorende tot Maes natuerlec soen wilner Henrics Maes soen welc erve die 

voirs wilner Henric Maes soen den selven Maes sinen soen in sinen testament 

beset had aen dander side overmids gebrec van erfcijns dien die voirs Marij 

dair aen had ende die voirs Gielijs heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 144v 07. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 05. 

→VB 1799 f 147v 06. 

Item Peter wijf wilner Peters geheijten Alarts soen wilner Goeswijns 

geheijten Cnode was gericht in orconde scepenen Heijmeric Groijs ende 

Ywijns van den Grave voirs aen een hostat gelegen in die prochi van Orthen 

ter stat geheijten Maelstrem tusschen den erve Henrics van den Water ende 

tusschen den erve Willems geheijten Reeuwe streckende van der gemeijnre 

                         
74 Zie → SAsH RA VB 1799 f 165v 02 ma 10-01-1401, meester Jacop Groij soen wilner Willem 
Loijers dair toe gemechticht van Yden sijnre moeder wijf wilner Willems voirs was gericht … 

aen allen goide Jans soen wilner Jans van Hijntham Gerijts Jans Goetscalcs ende Aven sijnre 

kijnderen overmids gebrec van geloiften die die voirscr Jan soen wilner Jans van Hijntham ende 

Gherijt Jan Goetscalc ende Ave sijn kijnderen geloift hadden Jan Bathenborch van enen 

jaerliken ende erfcijns van III lb paijments die Jan Bathenborch tegen hen gecoft had te 

vergelden allen jaer erffeliken half in den hoechtijt der geboirten Sent Jans Baptisten ende 

half in den hoechtijt der geboirten ons Heren uijt enen hof gelegen bij tsHertogenbosch 

buijten der poirten geheijten Wadepoels poirt bij den dijc bij den welken men geet ten convent 

wart van der Bazeldonc tusscen erffenis wilner Jacobs van Berze ende tusschen erffenis 

behorende tot den voirs convent van der Bazeldonc streckende aldair van den voirgenoemden dijc 

achterwart tot den water aldair vloijende ende welken hof die voirscr Jan soen wilner Jans van 

Hijntham Gerijt Jan Goetscalc ende Ave sijn kijnderen geloeft hadden op hen ende op al hoir 

goide den voirscr Jan Bathenborch voir die gulden der voirs cijns van III lb goit gnoech wael 

dogende te maken altoes ende zeker gnoech ende welc hof vonden is met recht niet wael dogende 

noch zeker gnoech voir die gulde des voirs cijns ende welc geloeft nu behoirt tot der voirs 

Yden ende van welken geloiften die voirs Yde gebrec ende scade geleden heet met recht. 
75 Zie ← BP 1179 p 164v 13 do 20-06-1392, Jacobus zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn 
moeder Yda haar cijnzen en pachten te manen, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 

een tuin, bij Den Bosch, buiten de Wadepoels Poort, welke cijns aan voornoemde Yda, tbv 

voornoemde Willelmus Loijer, was verkocht door Johannes Bathenborch. 
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straten afterwairt ter stat geheijten den Broule ende aen een gedeelt dijcs 

welc gedeelt dijcs gelegen is voir die voirs hostat tot der breijdden der 

selver hostat ende aen alle (dg: ende een a) ende een ijegelijc anderen 

goiden Roelofs van Geffen tot wat steden sij gelegen sijn overmids gebrec 

van erfcijns dien sij daer aen had ende Peter voirs heet des mechtich 

gemaect Goeswijn hoiren soen #in orconde der scepenen# Jacops van den Wijel 

(dg: voirs) ende Goeswijn Moedels voirscr ende Goeswijn ijerstgeseet heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145r 01. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 06. 

Item Art Stamelart van der Span[ct] was gericht in orconde scepenen (dg: 

Jans van Ghemert) ende Goeswijn Steenwechs #ende Jans de Gemert76# (dg: die 

dat) aen allen go[i]de Willems geheijten Bode ende Gerijts van den Wijel 

overmids een scho[u]t77 van drie hondert ende LXXXIIII gulden der munters 

van Gelre welc die voirg Willem Boden ende Gherijt geloift hadden Jan van 

Druenen Peters soen #alias# andersgeheijten Sceffennere in scepenen brieven 

van Den Bosch ende welke scout met den brieve die voirg Jan van Druenen 

Sceffenners op had gedragen den voirg Arnt Stamelart van der Spanct (dg: 

gelijc die voirg Goeswijn ende Jan van Gemert dat bracht hebben aen allen 

den scepenen voirscr) ende welk gericht Arnt Stamelart voirs opgedragen 

heet die voirg Gerijt van den Wijel gelijc die voirs Goeswijn ende Jan van 

Ghemert dat bracht hebben aen alle die scepenen voirs ende des heet Gerit 

van den Wijel voirs mechtich gemaect Jacop van den Wijel sinen soen in 

orconde scepenen Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirscr ende 

Jacop voirscr heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145r 02. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 07. 

→VB 1799 f 147v 07. 

Item Lambrecht soen wilner Lambrechts Smeets van Middelrode was gericht in 

orconde der scepenen allen voirscr aen allen ende een ijegelijc erfenissen 

welc waren wilner Betten geheijten Sneijers tot wat steden binnen der 

prochien van Berlikem gelegen met hoiren timmeringen ende toebehoerten een 

ijegelijc ende aen enen jaerliken ende erfcijns van twe scillingen 

paijments te boirsen gemeijnlic loepende welc Henric Keelbreker der selver 

Betten jaerlecs plach te gelden ende sculdich was uijt enen derden deel 

eens hoefs gelegen in die voirg prochi ter stat geheijten Beilver tusschen 

den erve Jans vam Molle ende tusschen den erve Hermans soen wilner 

Goetscalcs van der Sporct dats te weten uijt dien dordendeel welc gelegen 

is bij den erve des voirg Jans van Malle voirtaen aen twe stucsken lants 

gelegen in die voirs prochi van den welken dat een tusschen errfenis 

behorende tot #den# convent van Berne ende tusschen den erve Henrics 

geheijten Coninc ende dander tusschen den erven totten voirg convent van 

Berne behorende ende tusschen den erve Lijsbetten geheijten sWevers gelegen 

sijn overmids gebrec van erfpacht dien hi daer aen had ende die 

ijerstgenoemde Lambrecht heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

                         
76 Zie ← VB 1799 f 088r 10, ma 25-05-1394, Jan van Druenen Peters soen die men anders heijt 
Sceffennere was gericht in orconde der scepenen Goeswijns Steenwech ende Jans van Ghemert aen 

alle goide Willems geheijten Boden ende Gerijts van den Wiel met scepenen scoude brieven ende 

deze scout ende gericht heeft Jan van (dg: Dri) Druenen vors opgedrage Art Stamelart van der 

Spanct ende hem dair af mechtich gemaect in orconde der scepenen vors ende Art Stamelart vors 

heeft die nu verboden irstwerf. Ende hieraf sal men niet vercopen !dat des vors Willems Boden 

goide. En ← VB 1799 f 089r 01, ma 08-06-1394, Art Stamelart van der Spanct gelijc als hij 

verboden heeft irstwerf alle goide Willems geheijten Boden ende Gerijts van den Wijel heeft 

hij nu verboden anderwerf. Ende hieraf en sal men niet vercopen dan Willem Boden (dg: goide) 

goet. 
77 Zie ← BP 1179 p 148v 05 di 02-04-1392, Willelmus Boeden en Gerardus van den Wiel (die 
schadeloos zou worden gehouden) beloofden op 25-12-1392 384 Gelre gulden te betalen. 
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VB 1799 f 145r 03. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 08. 

→VB 1799 f 147v 08. 

Item her Gerijt Groij soen wilner Gerijts Groijs canonic der kerken Sent 

Jans Ewangelists in tsHertogenbosch was gericht in orconde scepenen (dg: 

alle vo) Jacops van den Wijel ende Ywijns van den Grave voirscr aen een 

helft (dg: welc was des self) eenre hostat des selfs wilner Gerijts gelegen 

in tsHertogenbosch over die Corenbrugge tusschen den erve Gerijt Eelkens 

ende tusschen den erve wilner Peter Oers ende aen een vierdel welc tot 

Henric Grove den Vleeschouwer ende tot Belen sinen wive dochter wilner Jans 

Spijerincs van den Velde behoert in die voirg hostat overmids gebrec van 

erfcijns dien hi dair aen had ende her Gerijt voirscr heet (dg: des) die nu 

verboden ijerstwerf ende des maect hi mechtich Arnt Rover Boest in orconde 

al der scepenen voirscr. 

 

VB 1799 f 145r 04. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 09. 

→VB 1799 f 147v 09. 

Item Lijsbet (dg: do) natuerlec dochter wilner Geerlecs geheijten Henrics 

Knoden soen was gericht in orconde scepenen allen voirs aen alle goide Jan 

geheijten Jacops soen van der Stegen mit scepenen scout brieven ende die 

voirs Lijsbet heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145r 05. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 10. 

→VB 1799 f 147v 10. 

Item Lijsbet natuerlec dochter wilner Geerlecs soen wilner Henrics 

geheijten Geerlecs soen was gericht in orconde scepenen Heijmeric Groijs 

ende Goeswijn Moedels voirscr aen die helft des woenhuijs met sinen gronde 

wilner Geerlecs Cnode anders geheijten met den Brode gelegen in 

tsHertogenbosch in die Hijnthemerstraet tusschen een gemeijn streetken 

aldair streckende ende tusschen den cameren des selfs wilner Geerlecs 

streckende van den gemeijnre straten achter wairt tot der middelt der 

steene-(dg: n)-re mueren der heijmelicheijt aldair dats te weten uut der 

helft der voirs mueren der voirscr heijmelicheijt welc muer gelegen is ten 

voirs huijse wart te weten aen die helft des voirg woenhuijs met sinen 

gronde welc gelegen is den voirs streetken wart overmids gebrec van 

erfcijns78 dien sij dair aen had ende Lijsbet voirscr heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145r 06. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 11. 

→VB 1799 f 148r 01. 

Item Jan die Groet soen wilner Jans geheijten Groet van Herlaer was gericht 

in orconde scepenen allen voirscr aen huijs ende hostat Jans Bijekens soen 

in den welken die selve Jan Bijekens soen woende gelegen in Berlikem bij 

den erve Katherinen Weijgergancs overmids gebrec van erfcijns dien hi dair 

aen had ende Jan die Groet (dg: maec) heet des mechtich gemaect Arnt Rover 

Boest in orconde scepenen allen voirscr ende Arnt Rover Boest heet dat nu 

                         
78 Zie ← BP 1179 p 311r 10 wo 15-11-1391, Maria dvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede 
wv Bruijstinus Palart droeg over aan Elizabeth ndvw Gheerlacus zvw Henricus Gheerlaes soen (1) 

een b-erfcijns van 10 pond geld, die Martinus zv Martinus Luden soen van Broegel beloofd had 

aan voornoemde wijlen Bruijstinus, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit de helft van een woonhuis met ondergrond van voornoemde wijlen Gheerlacus 

Cnode, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een gemeen straatje enerzijds en kamers van 

voornoemde wijlen Gheerlacus anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

stenen muur van een latrine, met de helft van die muur, te weten uit de helft van het woonhuis 

aan de kant van voornoemd straatje, …. 
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verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145v 01. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 146v 12. 

→VB 1799 f 148r 02. 

Item Henric soen wilner Lambrecht Rijxkens was gericht in orconde scepenen 

allen voirscr aen (dg: een goeden) #een hoeve# Jans van der Schant 

geheijten ter Schant gelegen in die prochi van Baekel ende aen toebehoerten 

ter selver hoeven allen ende een ijegelijc overmids gebrec van lijfpensien 

die hi dair aen had ende Henric voirscr heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145v 02. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 147r 01. 

Item Reijner van Mechelen als wittege man ende momboir Lijsbetten sijns 

wijfs dochter Jans van den Hoeve[l] was gericht79 in orconde scepenen Jans 

van Dordrecht ende Jacops van den Wijel voirs aen huijs ende erve gelegen 

in tsHertogenbosch in een straet streckende van der Vischmerct ter 

Mijnderbrueder Hof wart tusschen den erve Henrics geheijten Calfsvelle ende 

tusschen den erve Henrics Kalfsvelle soen des voirg Henrics Kalfsvelle 

overmids gebrec van erfcijns80,81 dien hi dair aen had ende Reijner van 

Mechelen heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145v 03. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 147r 02. 

→VB 1799 f 148r 03. 

Item Jan Nellen was gericht in orconde scepenen Arnts van Vladeracken ende 

Engbrechts Ludincs Pijnappel {jaar 01-10-1397/30-09-1398} die dat voirt 

bracht hebben aen alle die scepenen voirs aen een vierdel #tot# Aleijten 

geheijten Wesselijns behorende in huijs ende erve wilner Arnts van Wesel 

gelegen in tsHertogenbosch aen die Vischmerct (dg: als) op den harnic 

#cono# aldair overmids gebrec van erfcijns82 dien hi dair aen had ende Jan 

Nellen heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 145v 04. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 147r 03. 

→VB 1799 f 148r 04. 

Item Arnt geheijten Cluet van Geffen was gericht in orconde scepenen allen 

                         
79 Zie ← VB 1799 f 091v 02, ma 11-01-1395, Reijner van Mechelen als wittich man ende mombair 
Lijsbetten sijns wijfs dochter wilner Lijsbetten wijf wilner Jans van den Hoevel was gericht 

aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche in der straten streckende van den Vissche 

Merct ten Mijnderbrueder Hof wart tusschen den erve Henrics Kalfsvel ende tusschen den erve 

Henrics Kalfsvel soen des vors Henrics Kalfsvel overmids gebrec van erfcijns. 

80 Zie ← BP 1178 f 250r 04 do 08-07-1389, Henricus Zeelmaker zvw Henricus Zeelmaker verkocht 
aan Elizabeth wv Johannes van den Hoevel een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Vismarkt naar de tuin van de Minderbroeders, tussen erfgoed van 

Henricus Kalfsvel de oudere enerzijds en erfgoed van Henricus Kalfsvel de jongere anderzijds, 

reeds belast met cijnzen. 
81 Zie → BP 1181 p 411r 03 za 07-06-1399, Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth dvw Johannes van 
den Hoevel verkocht aan Theodericus van Dijnther zvw Theodericus znvw hr Theodericus van 

Dijnter ridder een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Vismarkt naar de tuin van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus Calfsvel 

enerzijds en erfgoed van Henricus Calfsvel zv voornoemde Henricus Calfsvel anderzijds, welke 

cijns aan Elizabeth wv voornoemde Johannes van den Hoevel mv voornoemde Elisabeth was verkocht 

door Henricus Zeelmaker zvw Henricus Zeelmaker, en welke cijns nu aan hem behoort. 
82 Zie ← BP 1177 f 178v 04 vr 10-02-1385, Mathias van Dordrecht droeg over aan Johannes Nellen 
een b-erfcijns van 5 pond geld, gaande uit ¼ deel, behorend aan Aleidis Wesselijns, van een 

huis en erf van wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, aan de Vismarkt, op de hoek aldaar, 

aan hem overgedragen door Rodolphus gnd Hacke. 
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voirs aen allen goide Boudekens soen wilner Willems geheijten Hoevet #+ {in 

margine sinistra:} (dg: ....) presentia et futura tegenwerdich ende toe te 

comen# overmids gebrec van geloeften welc die selve Boudeken geloift had 

Henric van den Laer van enen jaerlicen ende erfcijns van IIII lb paijments 

gemeijnlic in boirsen loepende welc die selve Boudeken geldende had 

jaerlecs ende erfelijs! ende van welken cijns voirs Ansem soen wilner 

Boudekens #de Colonia# van Coele XL s des selfs cijns der munten voirs van 

enen beemt twe buenre ende #quartarium# tfierdel eens buenres begripende 

gelegen in die prochi van Vechel alre naest bij den erve Jans van Bladel 

ende Godevarts geheijten die Smijt XX s des selfs cijns der munten voirs 

van huijse ende erve des selfs Godevarts in den welken die selve Godevart 

woent in die voirs prochi gelegen ende Lambrecht die Wever van Vechel XVI s 

des voirs cijns der munten voirs van huijse ende erve des selfs Lambrechts 

in den welken die woent gelegen in die prochi voirscr ende Danijel soen 

[?N]ennen IIII s des voirg cijns der selver munten voirscr (dg: uijt enen) 

van enen stuc lants des selfs Danijels geheijten die Kezi in die voirg 

prochi van Vechel liggende #iacente# jaerlecs ende erflijc (dg: den selven 

Boudeken) geldende sijn ende welken cijns van IIII lb die voirg Boudeken 

Henric van den Laer voirs vercoft had ende (dg: w) van welken cijns die 

selven Boudeken geloeft had (dg: den selven) op hem ende allen sijn goide 

tegenwerdich ende toe te comen Henric van den Laer recht ende sculdich 

waerscap te doen ende of die voirg Henric van den Laer enich gebrec hed 

namaels #habuerit in futuro# in die gulde des voirg jaerlec ende erfcijns 

in enigen jaer oft te mijn der gulden des selfs cijns van IIII lb der 

munten voirscr dat dan die selve Boudeken (dg: voirs) met allen ende een 

ijegeliken sinen goiden tot wat steden sij wesende sijn of gelegen der 

selven Henric van den Laer dat (dg: vor) voldoin sal ende vervullen 

#perficiet et implebit# gelijc in scepenen letteren begrepen is ende welken 

erfcijns ende geloiften nu tot den voirg Arnt Cluet behoeren ende van den 

welken geloiften die voirg Arnt Cluet gebrec heet ende scade met recht 

gelden ende die voirs Arnt Cluet heet die nu verboden ijerstwerf ende des 

[heet?] Arnt Cluet mechtich gemaect meester Jan van Best in orconde der 

scpenen allen voirscr. 

 

VB 1799 f 145v 05. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 147r 04. 

→VB 1799 f 148r 05. 

Item Gerijt Heijnen soen van Hezewijc die Cremer was gericht83,84 in orconde 

der scepenen Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedels voirs aen 

steenhuijs ende erve Dircs van den Put gelegen in tsHertogenbosch tusschen 

den erve Ywijn Stierkens ende tusschen een gemeijn streetken aldair ende 

aen allen ende een ijegelijc ander goide des (dg: selfs Dirc) voirs Dircs 

van den Put tot wat steden sij gelegen sijn overmids gebrec van erfpacht 

dien hi daer aen had ende Gerijt voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

(dg: ende hieraf sal men uijtsceijden die cameren int voirs streetken 

gelegen die welc die voirs Ywijn). 

Ende hieraf sal men uijtsceijden alsulken erfcijns als Jan van den Dijc 

daer aen jaerles heet. 

 

VB 1799 f 146r 01. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 147r 05. 

                         
83 Zie ← VB 1799 f 114v 09, ma 08-01-1397, Jan van Vucht soen wilner Wouters zoen wilner Jans 
van Vucht des Visschers was gericht aen tsteenhuijse ende erve Dircs van den Putte gelegen in 

tsHertogenbossche ter merct bi den erve Ywijn Stierkens overmids gebrec van erfpacht die hi 

dair aen had ende Jan van Vucht vors heet des gemechticht Art Grotart den jongen. Dit sal men 

vercopen behaudelec den Heiligen Gheest sien tijns. 

84 Zie → VB 1799 f 150r 01 ma 26-04-1400, Jan van Vucht soen wilner Wouters soen wilner Jans 
van Vucht des Visschers was gericht aen steenhuijs ende erve Dircs van den Put gelegen in 

tsHertogenbosch ter Merct bij den erve Ywijn Stierkens overmids gebrec van erfpacht dien hi 

daer aen had. 
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→VB 1799 f 148r 06. 

Item Bazelijs soen wilner Jans van der Zidewijnden soen wilner Bazelijs 

#Bazelii# was gericht in orconde der scepenen allen voirscr aen die goide 

geheijten te (dg: Hoesch) Hoescot gelegen in die prochi van Mierle ende aen 

toebehoerten der selver goide allen ende een ijegeliken tot wat stede sij 

wesende sijn of gelegen overmids gebrec van erfcijns die hi dair aen had 

ende die voirs Bazelijs heeft die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 146r 02. 

ma 07-04-1399. 

→VB 1799 f 147r 06. 

→VB 1799 f 148r 07. 

Item Jutta van Eijndoven dochter Henrics des Persoens soen was gericht in 

orconde der scepenen alle voirs aen huus erve ende (dg: hoffen hoff) hof 

gelegen in die prochi van Gheffen tusschen een erve Henrics van Uden ende 

tusschen den erve Jans van Zelant ende aen X lopens saet rogghe lants 

gelegen aldair over die gemeijn straet tegen dat huus erve ende hof ouver 

tusschen den erve Gerijt van Berze ende tusschen den (dg: he) des voers 

Henrics van Uden voert aen (dg: stuc) I stuc lants gelegen in die prochi 

van (dg: v) Nuwelant tusschen den erve des voirs (dg: Joh) Jans van Zelant 

ende tusschen den erve Reijmbouts soen wilner Jans Broes soen overmids 

gebrec van erfcijns die sij dair aen heeft ende Jutte voirs heeft die nu 

verboden ierstwerf ende Jutte voers heeft des mechtich gemaect meester Jan 

van Best in orconde der scepenen alle voers. 

 

VB 1799 f 146r 03. 

ma 21-04-1399. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den genecht gedinge dat gelegen was 

des maendaechs na den sondag dat men singt jubilate int jaer ons Heren als 

men screef dusent driehondert ende negen ende tnegentich in orconde 

scepenen Jans van Dordrecht Jans van den Dijc Heijmeric Groijs Jacops van 

Wijel Ywijns van den Grave ende Goeswijn Moedel Bertouts soen. 

 

VB 1799 f 146r 04. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 140r 07. 

←VB 1799 f 142v 04. Anderwerf verboden eerste maal 

←VB 1799 f 144r 02. 

In den ijersten Mechtelt dochter wilner Jans van Boert soen wilner Herman 

Scuwincs gelijc als sij verboden heet anderwerf XIIIJ hont lants gelegen op 

die gemeijnt des dorps van Os achter die stat geheijten Mekeldonc heet si 

nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 146r 05. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 142v 11. 

←VB 1799 f 144r 08. 

Item Jacop Tijt gelijc als hi verboden heet anderwerf enen acker lants IIII 

loepen rogs in sade begripende gelegen in die prochi van Arle ter stat 

geheijten Stripe heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 146r 06. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 142v 12. 

←VB 1799 f 144r 09. 

Item (dg: Jan Zwartinc) coman Arnt gelijc als hi verboden heet anderwerf 

een hoeve tot Jan soen Joerdens zwager Henrics geheijten Oemkens van Boxtel 

behorende in den welken die selve Jan woende gelegen in Groter Lijemde ende 

alle ende een ijegelijc der selven hoeven toeboirten beijde in naten ende 

in droegen in haerden ende in weken wesende heet hi nu verboden derdewerf. 
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VB 1799 f 146r 07. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 142v 13. 

←VB 1799 f 144r 10. 

Item Jan Zwartinc gelijc als hi verboden heet anderwerf dat goet ter 

Heijden gelegen in die prochi van Helmont ende die toebehoerten des selfs 

goits alle ende een ijegelijc heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 146r 08. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 143r 01. 

←VB 1799 f 144r 11. 

Item Henric Lanternmaker gelijc als hi verboden heet anderwerf een half 

mudsaet gerstlants gelegen in die prochi van Boxtel ter stat geheijten 

Lijemde in een stat geheijten Leemputten heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 146r 09. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 143r 02. 

←VB 1799 f 144r 12. 

Item die selve Henric Lanternmaker gelijc als hi verboden heet anderwerf 

een acker lants tien loepen rogs in zade jairlecs begripende gelegen (dg: 

ter) i  die prochi van Boxtel ter stat geheijten Lijemde heet hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 146r 10. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 143r 03. 

←VB 1799 f 144v 01. 

Item meester [Ja]n van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf enen 

mergen lants gelegen in die prochi van Lijttoijen ter stat geheijten des 

Bruijnen Hoeve voir aldair bij een stat geheijten Polredijc ende IIIJ hont 

lants gelegen in die selve prochi ter stat geheijten Macharen voirt aen IIJ 

hont lants gelegen in die voirscr prochi ter stat geheijten in den Bloc 

heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 146r 11. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 143r 04. 

←VB 1799 f 144v 02. 

Item Arnt Grotart gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende hof in 

den welken Gerijt die Moelner van Colle plach te wonen gelegen in die 

prochi van Tongerle ende die toebehoerten des voirs huijs ende hoefs heet 

hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 146v 01. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 144v 03. 

→VB 1799 f 147v 02. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet ijerstwerf die goide 

Jans soen wilner heren Geerlec #Rover# ridders geheijten gemeijnlic 

Sneppenschoet gelegen in die prochi van Mierle ter stat geheijten tHout 

ende die toebehoerten der selver goide alle ende een ijegelijc tot wat 

steden sij wesende sijn oft gelegen heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 02. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 144v 04. 

Item brueder Roelof Roesmont had verboden ijerstwerf een erve gelegen tot 

Hijntham tusschen den erve Maes van Hijnthams ende tusschen den erve Peters 

Snijders ende die olijmoelen ende een ijegelijc ander tijmmeringen in der 
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selven erfenissen wesende ende IIJ margen lants gelegen after tCloester van 

der Bazeldonc ende des heet hi mechtich gemaect Arnt Grotart ende Arnt 

Grotart voirs heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 03. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 144v 05. 

→VB 1799 f 147v 04. 

Item Arnt Grotart gelijc als hi verboden heet ijerstwerf enen hof gelegen 

bij tsHertogenbosch buijten der poirten geheijten Wadepoelspoirt bij den 

dijc (dg: da) bij den welken men gheet ten convent van der Bazeldonc wart 

heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 04. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 144v 06. 

→VB 1799 f 147v 05. 

Item Gielijs soen Marien dochter natuerlic wilner heren Gielijs van der 

Wagen priesters gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een erve gelegen in 

Hijntham heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 05. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 144v 07. 

→VB 1799 f 147v 06. 

Item Goeswijn soen wilner Peters geheijten Alarts soen wilner Goeswijn 

Cnoden gelijc als hi verboden !ijerstwerf een hostat gelegen in die prochi 

van Orthen ter stat geheijten Maelstrem ende een gedeelt dijcs welc gedeelt 

dijcs gelegen #is# voir die voirs hostat tot die breijden der selver hostat 

ende alle ende een ijegelijc ander goide Rolofs van Geffen tot wat steden 

sij gelegen zijn heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 06. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145r 01. 

Item Jacop van den Wijel gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Willems geheijten Boden ende Gerijts van den Wijel heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 07. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145r 02. 

→VB 1799 f 147v 07. 

Item Lambrecht soen wilner Lambrecht Smeets van Middelrode gelijc als hi 

verboden heet ijerstwerf allen ende een ijegelijc erfenissen welc waren 

wilner Betten Sneijers tot wat steden binnen der prochien van Berlikem 

gelegen met hoiren tijmmeringen ende toebehoirten [een] ijegeliken ende 

enen jairliken ende erfcijns van II scillingen paijments welc Henric 

Keelbreker der selver Betten jaerlics plach te gelden ende voirt aen twe 

stucken lants gelegen in die voirs prochi heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 08. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145r 03. 

→VB 1799 f 147v 08. 

Item her Gherijt Groij (dg: had verboden) soen wilner Gerijt Groijs canonic 

der kerke Sent Jans Ewangelists in tsHertogenbosch had verboden ijerstwerf 

die helft eenre hostat des selfs wilner Gerijts gelegen in tsHertogenbosch 

over die Corenbrugge ende een vierdeel welc tot Henric Grove den 

Vleeschouwer ende tot Belen sinen wive dochter wilner Jan Spijerincs van 

den Velde behoert in die voirg hostat ende des heet hi mechtich gemaect 
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Arnt Rover Boest ende Arnt Rover Boest heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 09. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145r 04. 

→VB 1799 f 147v 09. 

Item Lijsbet natuerlec dochter wilner Geerlecs geheijten Henrics Cnoden 

soen gelijc als sij verboden heet ijerstwerf allen goide Ian Jacops soen 

van der Stegen heet sij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 10. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145r 05. 

→VB 1799 f 147v 10. 

Item Lijsbet natuerlec dochter wilner Geerlecs soen wilner Henrics 

geheijten Geerlecs soen gelijc als sij verboden heet ijerstwerf die helft 

des woenhuijs met sinen gronde wilner Geerlecs Cnode anders geheijten met 

den Brode gelegen in tsHertogenbosch in die Hijnthemerstraet heet sij nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 11. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145r 06. 

→VB 1799 f 148r 01. 

Item (dg: Jan die Groet Arnoldus) Arnt Rover Boest gelijc als hij verboden 

heet irstwerf huijs ende hostat (dg: Joh) Jan Bijekens soen gelegen in 

Berlike! heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 146v 12. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145v 01. 

→VB 1799 f 148r 02. 

Item Henric soen wilner Lambrecht Rijxkens (dg: g) gelijc als hij verboden 
!irstwerf een hoeve Jans van der Scant geheijten ter Scout gelegen in die 

prochi van Bakel ende die toebehoerten der selver goide alle ende een 

ijegelijc heeft hij nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 147r 01. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145v 02. 

Item Reijner van Mechelen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende 

erve gelegen in tsHertogenbosch in een straet streckende van der Vischmerct 

ter Mijnderbrueder Hof wart heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden Jans cijns van den Dijc die hi dair aen 

heet. 

 

VB 1799 f 147r 02. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145v 03. 

→VB 1799 f 148r 03. 

Item Jan Nellen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf (dg: huij) een 

vierdel tot Aleijten Wesselijns behorende in huijs !erve wilner Arnts van 

Wesel gelegen in tsHertogenbosch aen die Vischmerct op den hoernic aldair 

heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 147r 03. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145v 04. 

→VB 1799 f 148r 04. 

Item Arnt Cluet had verboden ijerstwerf allen goide Boijdekens soen wilner 

Willems geheijten Hoevet tegenwerdich ende toecomen ende des heet hi 
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mechtich gemaect meester Jan van Best ende meester Jan voirs heet die nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 147r 04. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 145v 05. 

→VB 1799 f 148r 05. 

Item Gerijt Heijnen soen van Hezewijc die Cremer gelijc als hi verboden 

heet ijerstwerf steenhuijs ende erve Dircs van den Put gelegen in 

tsHertogenbosch ende alle ende een ijegelijc ander goide des selfs Dircs 

van den Put tot wat steden sij gelegen sijn heeft hij nu verboden 

anderwerf. 

(dg: ende). 

Item ende hieraf sal men uijtsceijden Jans cijns van den Dijc dien hi daer 

aen heet. 

 

VB 1799 f 147r 05. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 146r 01. 

→VB 1799 f 148r 06. 

Item Bazelijs soen wilner Jans van der Zidewijnden soen wilner Bazelijs 

gelijc als hi verboden heet ijerstwerf die goide geheijten Hoescot gelegen 

in die prochi van Mierle ende die toebehoirten der selver goide alle ende 

een ijegeliken heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 147r 06. 

ma 21-04-1399. 

←VB 1799 f 146r 02. 

→VB 1799 f 148r 07. 

Item Jutte van Eijndoven dochter Henrics des Persoens soen had verboden 

ijerstwerf huus erve ende hof gelegen in die prochi van Geffen tusschen den 

erve Henrics van Uden ende tusschen den erve Jans van Zelant ende X 

lopenssaet lants gelegen aldair over die gemeijn straet tegen dat voirs 

huijs (dg: ende) erve ende hof over ende I stuc lants gelegen in die prochi 

van Nuwelant ende des had sij mechtich gemaect meester Jan van Best ende 

die selve meester Jan heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 147r 07. 

ma 21-04-1399. 

→VB 1799 f 148r 08. 

→VB 1799 f 155v 04. 

Item Wouter van Os was gericht in orconde der scepenen Ywijns van den Grave 

ende Goeswijn Moedels voirscr aen allen goide Jans van Yper met scepen 

scout brieven85 ende Wouter van Os heet des mechtich gemaect meester Jan van 

Best ende meester Jan heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 147r 08. 

ma 21-04-1399. 

→VB 1799 f 148r 09. 

→VB 1799 f 155v 05. 

Item Herman Loeden soen was gericht in oirconde scepenen alle voirs aen 

alle goede Jan Haijkens Gijsbrecht die Veer sijns brueder kijnder wilner 

Lambrecht van Bakel ende Stevene soen wilner Lambrecht Raeds met scepenen 

scout brieven86 ende die selve Herman heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

                         
85 Zie ← BP 1180 p 654v 11 ma 01-01-1397, Johannes van Yper beloofde aan Walterus van Os 12½ 
Engelse nobel met Sint-Jan aanstaande (zo 24-076-1397) te betalen. 

86 Zie ← BP 1180 p 649r 07 vr 22-12-1396, overdracht door Johannes Molle aan Hermannus Loden 
soen van 100 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Johannes Haijken en diens broer Ghisbertus 

die Veer, kvw Lambertus van Bakel, en Stephanus zvw Lambertus Raet. 
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VB 1799 f 147v 01. 

ma 26-04-1400. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den jaergedinge dat gelegen was des 

maendaechs na den sondach quasi modo int jaer ons Heren dusent vierhondert 

in tegenwerdicheijden #der scepenen# heren Dircs Rovers ridders 

Ghijsbrechts van Vlochoven (dg: Jacop Tijt Loze) Jacop Tijt (dg: Dirc die 

Rover) Ghijsbrecht van den Doirne ende Jan Wolpharts. 

 

VB 1799 f 147v 02. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 144v 03. 

←VB 1799 f 146v 01. 

In den ijersten meester Jan van Best gelijc als hi verboden had anderwerf 

die goide Jans soen wilner heren Geerlecs Rovers ridders geheijten 

gemeijnlic Sneppenscoet gelegen in die prochi van Mierle ter stat geheijten 

tHout ende die toebehoirten der selver goide all ende een ijegelike tot wat 

steden sij wesende sijn oft gelegen heet hi nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 147v 03. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 144v 04. 

←VB 1799 f 146v 02. 

Item (dg: brueder Roelof Roesmont) Arnt Grotart gelijc als hi verboden (dg: 

had and) heet anderwerf een erve gelegen tot Hijntham tusschen den erve 

Maes van Hijntham ende tusschen den erve Peters Snijders ende die 

olijmoelen ende een ijegelike ander tijmmeringen in der selver erfenissen 

wesende ende IIJ mergen lants gelegen after tCloester van der Bazeldonc 

heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 04. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 144v 05. 

←VB 1799 f 146v 03. 

Item Arnt Groet Art gelijc als hi verboden heet anderwerf enen hof gelegen 

bij tsHertogenbosch buijten der poirten geheijten Wadenpoels Poirt bij den 

Dijke bij den welken dat men gheet ten convent van der Bazeldonc heet hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 05. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 144v 06. 

←VB 1799 f 146v 04. 

Item Gielijs soen (!dg: wilner Henrics) Marien dochter naturlec wilner 

heren Gielijs van der Wagen priesters gelijc als hi verboden heet anderwerf 

een erve gelegen in Hijntham heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 06. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 144v 07. 

←VB 1799 f 146v 05. 

Item Goeswijn soen wilner Peter geheijten Alarts soen wilner Goeswijne 

geheijten Cnoden gelijc als hi verboden heet anderwerf een hostat gelegen 

in die prochi van Orthen ter stat geheijten Maelstrem ende een gedeelt 

dijcs welc gedeelt dijcs gelegen is voir die hostat voirscr tot der 

breijdden der selver hostat ende all ende een ijegelijc ander goide Roelofs 

van Geffen tot wat steden sij gelegen sijn heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 07. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145r 02. 

←VB 1799 f 146v 07. 
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Item Lambrecht soen wilner Lambrecht Smeeds van Middelrode gelijc als hi 

verboden heet anderwerf all ende een ijegeliken erffenissen welc waren 

wilner Betten Sneijers tot wat steden binnen der prochien van Berlikem 

gelegen met hoiren tijmmeringen ende toebehoirten een ijegeliken ende een 

erfcijns van II scillingen #twe stucken lants# paijments heet hi nu 

verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 08. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145r 03. 

←VB 1799 f 146v 08. 

Item Arnt Rover Boest gelijc als hi verboden heet anderwerf die helft eenre 

hostat gelegen in tsHertogenbosch over die Corenbrugge ende I vierdeel der 

selver hostat heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 09. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145r 04. 

←VB 1799 f 146v 09. 

Item #Jan Scout als wittege man (dg: en)# Lijsbet natuerlec dochter wilner 

Geerlecs geheijten Henric Cnoden soen gelijc als sij verboden heet 

anderwerf alle goide Ian Jacops soens van der Stegen heet sij nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 10. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145r 05. 

←VB 1799 f 146v 10. 

Item #die selve Ian  Scout wittege man# Lijsbet naturlec dochter wilner 

Geerlecs soen wilner Henrics geheijten Geerlecs soen gelijc als sij 

verboden heet anderwerf die helft des woenhuijs met sinen gronde wilner 

Geerlecs Cnode anders geheijten met den Brode gelegen in in die 

Hijnthemerstraet heet hi (verbeterd uit: sij) nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 147v 11. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 139r 06. 

←VB 1799 f 142r 05. 

Item Rutger van Geldorp gelijc als hi verboden heet sestien mergen lants 

Jans van Merewijc soen wilner Wouters van Merewijc gelegen in die prochi 

van (dg: Mere) Herpen ter stat geheijten die Merewijcssce Buenre ende die 

goide des voirg Jans van Merewijc gelegen in die prochi van Berchen ter 

stat geheijten Duer ende (dg: aen) toebehoirten der selver goide all ende 

een yegelijc heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 148r 01. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145r 06. 

←VB 1799 f 146v 11. 

Item Arnt Rover Boest gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs ende 

hostat Jan Bijekens soens gelegen in Berlikem heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 148r 02. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145v 01. 

←VB 1799 f 146v 12. 

Item Henric soen wilner Lamberts Rijcskens gelijc als hi verboden heet 

anderwerf een hueve Jans van der Schant gelegen in die prochi van Bakel 

ende die toebehoirten der selver goide allen ende een ijegelijc ende des 

heet hi (dg: nu verboden derdwerf) mechtich gemaect brueder Gerijt Scilder 
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conventuael van der Bazeldonc in orconde scepenen Jacop Tijt ende 

Gijsbrecht van den Doirne ende brueder Gerijt heet die nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 148r 03. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145v 03. 

←VB 1799 f 147r 02. 

Item Jan Nellen gelijc als hi verboden heet anderwerf een vierden deel tot 

Aleijten Wesselens behorende in huijs ende erve Arnts van Wesel gelegen aen 

die Vischmerct op hoernic aldair heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 148r 04. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145v 04. 

←VB 1799 f 147r 03. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide 

Boijdekens soen wilner Willems geheijten Hoevet tegenwerdich ende toe te 

comen heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 148r 05. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 145v 05. 

←VB 1799 f 147r 04. 

Item Gherijt Heijnen soen van Hezewijc (dg: gelijc) die Cremer gelijc als 

hi verboden heet anderwerf tsteenhuijs ende erve Dircs van den Put gelegen 

in tsHertogenbosch ende allen ende een ijegelijc ander goide des selfs 

Dircs van den Put tot wat steden sij gelegen sijn heeft hi nu verboden 

derdewerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden Jans cijns van den Dijc dien hi daer aen 

heet. 

 

VB 1799 f 148r 06. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 146r 01. 

←VB 1799 f 147r 05. 

Item Bazelijs soen wilner Jans van der Zidewijnden soen wilner Bazelijs 

gelijc als hi verboden heet anderwerf die goide geheijten Hoescot gelegen 

in die prochi van Mierle ende die toebehoirten der selver goide alle ende 

een ijegelike heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 148r 07. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 146r 02. 

←VB 1799 f 147r 06. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf huijs erve 

ende hof gelegen in die prochi van Geffen tusschen den erve Henrics van 

Uden ende tusschen den erve Jans van Zelant ende X lopenssaet lants gelegen 

aldair over die gemeijn straet tegen dat voirs huijs erve ende hof over 

ende I stuc lants gelegen in die prochi van Nuwelant heet hi nu verboden 

derdewerf. 

 

VB 1799 f 148r 08. 

ma 26-04-1400. 

←VB 1799 f 147r 07. 

→VB 1799 f 155v 04. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen 

goide Jans van Yper heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 148r 09. 

ma 26-04-1400. 
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←VB 1799 f 147r 08. 

→VB 1799 f 155v 05. 

Item Herman Loden soen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Jan Haijkens ende Gijsbrechts die Veir sijns brueder kijnder wilner 

Lambrechts van Bakel ende Stevens soen wilner Lambrechts Raets heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 148r 10. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 06. 

Item her Alart van Os soen wilner (dg: Alar) Wedekens #naturlec soen wilner 

heren Alarts van Os proefst te Loven# ende Alijt van Os dochter wilner 

Wedekens voirs waren gericht in orconde der scepenen Jacop Tijts ende Jan 

Wolpharts aen allen goide Gerijts van Berkel met scepenen scoutbrieven ende 

dat hebben si nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148r 11. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 07. 

Item Alijt dochter wilner Wedekens naturlec soen wilner heren Alarts van Os 

proefst te Loven was gericht in orconde scepenen voirscr aen allen goiden 

Gerijts van Berkel met #alrehande# scepenen scout brieven ende dit heet sij 

verbonden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148r 12. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 08. 

Item Gerijt van Houthem was gericht in orconde scepenen Jacop Tijt ende Jan 

Wolpharts aen allen goiden Gerijt Maes soens Roelof Gerijs Henric Mombairs 

ende Henric Moelen Jans soens met scepenen scout brieven ende Gerijt van 

Houthem voirs heet die (dg: nu verboden ijerstwerf) heet des mechtich 

gemaect Arnt Rover Boest (dg: ende Arnt Rover) in orconde scepenen Jacop 

tijt ende Jan Wolpharts voirs ende Arnt Rover Boest heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148v 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 09. 

Item her Jan van Orthen als rectoer des autaers (dg: Sent Jorijs) gelegen 

in (dg: die capelle #Sent Jo#) Sent Jorijs capelle die gelegen is in 

tsHertogenbosch bij den kerkhove Sent Jans Ewangelists was gericht in 

orconde der scepenen allen voirs aen een stuc lants geheijten (dg: ge) den 

Poel gelegen in die prochi van Empel tusschen den erve Gerijts van 

Amerzoijen ende tusschen den erve Goeswijn Steenwechs ende aen een stuc 

lants geheijten dat Rogstuc gelegen aldair tusschen erffenissen des voirg 

Goeswijns van beijden siden aenliggende overmids gebrec van erfcijns dien 

die voirs her Jan als rectoer des voirs autairs dair aen heet ende her Jan 

van Orthen heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148v 02. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 10. 

Item Jan Lijsscap als proefst (dg: der clercb) onser vrouwen 

clercbruederscap in tsHertogenbosch was gericht in orconde der scepenen 

Jacop Tijt ende Jan Wolpharts voirs aen een erve87 Dirc Writers gelegen in 

tsHertogenbosch #ad vicum Orthensem# in die Orthenstraet buijten der 

                         
87 Zie → BP 1183 f 029v 04 ma 27-10-1404, Destijds had Johannes Lijsscap gerechtelijk verkocht 
aan Thomas Lijsscap een erfgoed van Theodericus Writer, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, 

buiten de poort aldaar, op de hoek richting de plaats gnd Muntelken. Vervolgens had voornoemde 

Thomas dat erfgoed overgedragen aan Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen. Voornoemde Arnoldus 

zvw Elizabeth deed tbv voornoemde Johannes van Loen afstand. 
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poirten aldair #in angulo# in een huec (dg: ter siden wart geli) #in 

latere# in der siden ter stat wart geheijten Muntelken overmids gebrec van 

erfcijns die die voirs bruederscap daer aen heet ende Jan Lijsscap heet dat 

nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148v 03. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 11. 

Item Maes Valant (dg: was geri) soen wilner Maes Valants was gericht in 

orconde scepenen Jacop Lozen ende Jacop Tijts aen een eijoven #lapificinam 

dictam eijoven# met sinen gronde ende met sijnre toebehoerten ende 

erffenissen daer aen gelegen Peters soen wilner Goeswijn Moedels van den 

Steenwege #de Lapidea Via# gelegen in die prochi van Orthen ter stat 

geheijten Langdonc tusschen den erve wilner Godevarts Sceijvels op deen 

side ende tusschen den erve Jan soen wilner Daneels van Vladeracken op 

dander !si overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen heet ende Maes 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148v 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 12. 

Item Wouter van Os was gericht in orconde scepenen Jacop Tijt ende Jan 

Wolpharts aen allen goide Jan Gherijs met scepenen scout brieven ende 

Wouter heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148v 05. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 155v 13. 

Item Wouter van Os was gericht in orconde der scepenen allen voirsc aen 

allen goide Gerijts Maes soen met scepenen scout brieven ende Wouter voirs 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148v 06. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 01. 

Item Gerijt soen wilner Jans soen wilner Jan Bathen soens dair toe mechtich 

gemaect van heren Gijsbrecht Bathen soen sinen (dg: soen) #brueder# was 

gericht in orconde der scepenen allen voirs aen V mergen lants (dg: gelegen 

in) Lambrechts soen wilner Jan Bathen soens gelegen in den lande van Herpen 

in die prochi van Huesselingen streckende bij een stat geheijten Ossendonc 

ende aen enen mergen lants des selfs Lambrechts gelegen in den lande van 

Herpen in die prochi van Herpen tusschen den erve Arts van Ha[r]en op deen 

side ende den erve Arts van Oerscot op dander side ende aen enen halven 

mergen lants gelegen in die prochi van Doirne ter stat geheijten dat 

Doirnssche Broec tusschen den erve Heijmerics van der Aelstvoert ende (dg: 

den) tusschen den erve Marcelijs Vincke overmids gebrec van erfcijns dien 

her Gijsbrecht voirs dair aen heet ende Gerijt voirs heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 148v 07. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 02. 

Item die selve Gerijt soen wilner Jans soen wilner Jan Bathen soens dair 

toe mechtich gemaect van heren Gijsbrecht Bathen soen sinen broeder was 

gericht in orconde der scepenen allen voirs aen IJ mergen lants Lambrechts 

soen wilner Jan Bathen soens gelegen in die prochi van Berchen ter stat 

geheijten (dg: dL) aen dLaer tusschen den erve Swenelden dochter wilner Jan 
!L geheijten Loenaert ende tusschen den erve der kijnder wilner Gerijts van 

den Camp ende aen #die# tijmmeringe in den selven IJ mergen lants wesende 

ende aen een stuc lants geheijten gemeijnlic die Ganze Acker twelf loepen 

rogs in zade begripende gelegen in die prochi voirs ter stat geheijten Duer 
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tusschen den erve Art Beckers ende tusschen den erve Dircs soen wilner 

heren Godevarts van Os ridders overmids gebreck van erfpacht dien her 

Gijsbrecht voirs daer aen heet ende Gerijt voirsc heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 149r 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 03. 

Item her Dirc die Rover ridder was gericht in orconde scepenen Jacops Lozen 

ende Gijsbrechts van den Doirne aen allen goide Gerijts van Berkel overmids 

gebreck van geloiften die die voirscr Gerijt geloift had heren Rijcout den 

Koc ridder enen scepenenbrief uijt te reijcken ende welken geloift die 

voirg her Dirc mechtich gemaect is ende van welken #brief die voirscr 

Gerijt den voers her Dirc# geloiften die voirs her Dirc scade geleden heeft 

als hi seet ende her Dirc voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende des 

heet hi mechtich gemaect Arnt Rover Boest in orconde scepenen allen 

voirscr. 

 

VB 1799 f 149r 02. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 04. 

Item Willem Broeder was gericht88 in orconde scepenen Jacop Loze ende Jacop 

Tijts aen een watermoelen gelegen in die prochi van Roesmalen ter stat 

geheijten Engelant ende aen toebehoerten der selver moelen all ende een 

ijegeliken overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen heet ende Willem 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 149r 03. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 05. 

Item her Dirc Snoec priester was gericht in orconde der scepenen allen 

voirs aen allen goide Hubrechts van der Voirt Dircs soen wilner Jans 

geheijten Berwijns soen ende Dircs geheijten die Bloet soen wilner Jan 

Wouters die sij nu hebben ende namaels hebben ende vercrigen sullen 

overmids gebreck (dg: van) ende scade die die voirg her Dirc (dg: had) 

gehadt ende geleden heet overmids eenre geloiften die die voirs Hubrecht 

Dirc soen wilner Jan Berwijns ende Dirc die Bloet geloeft hebben den voirg 

heren Dirc Snoec Peter Dirc Katherinen Henric Jan Margrieten ende Truden 

naturliken kijnderen des selfs heren Dircs van acht vademen lants gelegen 

in die prochi van Kessel ter stat geheijten den Vorsten Eirt ende den 

Eftersten Eirt tusschen den erve behorende tot den prosten van Kessel #op 

deen side# ende tusschen den erve Hadewigen Vlemincs voir ende erffenissen 

Heijlwigen wijf wilner Gerijt Nollens after aen dander side ende aen 

sestien hont lants gelegen in die voirs prochi ter stat geheijten op den 

Vorsten Eirt tusschen den erve Willems soen wilner Wouters geheijten 

                         
88 Zie → VB 1799 f 190v 04 ma 09-01-1402, Willem Broeder was gericht … aen allen goide Rutgers 
geheijten Cort ende Henric sijns soens die si hebben ende namaels vercrigen sullen overmids 

gebrec van geloiften die die voirscr Rutger ende Henric sijn soen geloift hadden op hen ende 

op alle hoir goide die si hebben ende vercrigen sullen den voirgenoemden Willem Broeder als 

van enen jaerliken ende erfpacht van IIIJ mudden rogs der maten van Den Bosch te vergelden 

elcs jaers erflijc te Korsmis uijt der watermoelen gelegen in die prochi van Roesmalen ter 

stat geheiten Engelant ende aen die toebehoerten der selven moelen alle ende een ijegelijc 

welken erfpacht van IIIJ mudden roggen erfpachts voirs die voirgenoemde Rutger Cort ende 

Henric sijn soen den voirs Willem Broeder vercoft hadden ende van welken erfpacht voirs die 

voirscr Rutger ende Henric sijn soen geloeft hadden op hen ende op alle hoir goide die sij 

hebben ende vercrigen sullen den voirs Willem Broeder ende sculdige waerscap te doin ende 

allen anderen voircommer in die voirs watermoelen met horen toebehoirten wesende den selven 

Willem Broeder af te doin altemael ende dat si Rutger ende Henric sijn soen voirs die voirs 

watermoelen met horen toebehoirten voir die gulde des voirgenoemde pachts van IIIJ mudden rogs 

den voirg Willem dair uijt te vergelden goit gnoech altoes te maken ende seker gnoech gelijc 

in scepen letteren van tsHertogenbosch dair op gemaect volcomelijc begrepen wordt ende welc 

watermoelen met horen toebehoirten in den recht vonden sijn niet goit gnoech noch wael dogende 

voir die gulde des voirs pachts van IIIJ mudden roggen voirs ende van welken geloiften die 

voirs Willem Broeder gebrec ende schade met recht geleden heet. 
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Willems soen van Lijt op deen side ende tusschen den erve Arts geheijten 

Engelen soen ende Henric geheijten Bouman op dander side ende van ses vadem 

lants gelegen in die selve prochi tuusschen den erve Maes Erenbrechts soen 

op deen side ende tusschen den erve Ghijb Vossen soen ende Henric 

Lodewijchs soen ende Jan Gielijs soens op dander side welc erffenissen 

voirscr die voirg Hubrecht van der Voirt (dg: Dirc) voirs op had gedragen 

den voirs heren Dirc Snoec ende Peter Dirc ende Katherinen sinen naturliken 

kijnderen tot hoiren behoef ende tot behoef Henrics Jans Margrieten ende 

Truden voirs naturliken kijnderen des selfs her Dircs Snoecs ende van 

welker erfenissen voirsproken die voirs Hubrecht Dirc soen wilner Jan 

Berwijns ende Dirc die Bloet geloift hadden (dg: op hen ende) ongesceijden 

op hen ende alle hoir goide die sij hebben ende vercrigen sullen den voirs 

heren Dirc Snoec Peter Dirc Katherinen Henric Jan Margrieten ende Truden 

naturliken kijnderen des selfs heren Dircs (dg: van) gerecht ende sculdich 

waerscap te doin ende allen voircommer dair in wesende af te doin 

uijtgenomen zegedijken weteringen ende graven totten voirscr erffenissen 

met recht behorende ende binnenlants gelegen ende van welken geloiften 

voirs die voirg her Dirc gebrec ende scade geleden heet met recht ende her 

Dirc Snoec voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende heet des mechtich 

gemaect Arnt Grotart in orconde der scepenen allen voirs. 

 

VB 1799 f 149r 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 06. 

Item Peter soen wilner Godevart soen wilner Andries van Berlikem dair toe 

mechtich gemaect van Belen sijnre moeder (dg: was) wijf wilner (dg: Godef) 

Godevarts voers was gericht (dg: ?bij .. acn) in orconde der scepenen 

Jacobs Tijt (dg: et J) ende Jans Wolpharts soen voers aen alle ende een 

ijegelike erffenissen tot Henric (dg: soe) Posteel soen Gerijts van Eijke 

behorende gelegen in tsHertogenbossche ter straten geheijten Huls tusschen 

den erve Jan Mathijs #aen deen side# ende tusschen den erve Jans van (dg: 

Kuke) Kuijc (dg: ende) een erve dair tusschen liggende tot Metten Brenthens 

behorende aen dander side ende aen die tijmmeringen in die selve 

erffenissen wesende voertaen aen V margen lants gelegen bij een stat 

geheijten die Ghelendonc streckende van den gemeijnen water geheijten die 

stroem #ad# tot den (dg: h) erve Gerijts van Berkel overmids gebrec van 

erfcijns die die voers Bele dair aen heeft ende Peter voers heeft die nu 

verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 149r 05. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 07. 

(dg: Item). 

Item Wedige soen wilner Bartholomeus geheijten Meus Wedigen soen was 

gericht in orconde der scepenen Jacobs Tijt ende Jans Wolpharts soen aen 

alle goide Ians Stempel Otten soen ende Jans van Brolijo !over scepenen 

scude brieven heeft hij nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 149v 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 08. 

Item Dirc soen wilner Jans van Vucht soen wilner Dircs van der Masen was 

gericht in orconde der !Jacobs Tijt ende Jan Wolpharts soen voers aen een 

hostat met hoerre tijmmeringen ende met (dg: horen anderen ande) alle 

anderen horen toebehoerten gelegen in tsHertogenbossche (dg: s) op den dike 

der Vuchterstraten tusschen den erve Vrancken Rademaker ende tusschen den 

erven Bartholomeus Wickenvoert overmids gebrec van erfcijns die (dg: s) hij 

dair aen hadde ende Dirc voers heeft die nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 149v 02. 

ma 26-04-1400. 
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→VB 1799 f 156r 09. 

Item Lucaes van Erpe dair toe mechtich gemaect van (dg: heren Lonijs van 

Erpe proeft van Sente Gheertruden van Loven ende) van Jutten sijnre moeder 

wijf wilner Jans van Erpe89 was gericht in orconde der !Jacobs (dg: Loze) 

Loze Ghijsbrechts van Doerne ende Jan Wolpharts soen voers aen alle goide 

Engbrechts Ludincs van Uden ende Elijaes van den Wiel met scepenen scoude 

brieven heeft hij nu verboden irstwerf ende heet des mechtich gemaect Arnt 

Rover Boest in orconde der scepenen allen voirs. 

Nota. 

Hieraf sal men uijtsceijden een lijfpensien van acht aude scilden die 

Bouwels Rover (dg: -s soen) van Mordrecht dair aen had ende nu tot Jan 

Koijt behoren nae begrippe der scepenen letteren dair op gemaect90. 

 

VB 1799 f 149v 03. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 10. 

Item Lucaes van Erpe dair toe mechtich gemaect van Jan Swert ende Jutten 

sijnen wive dochter Willem Lucaes soen van Erpe was gericht in orconde der 

scepenen alle (dg: voes) voers aen alle goide des voers Willems overmids 

gebrec van erfpacht die die voers Jutte dair aen heeft ende Lucas voers 

heeft die nu verboden irstwerf ende des heeft hi mechtich gemaect Arnt 

Rover Boest in orconde der scepenen allen voirs. 

 

VB 1799 f 149v 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 11. 

Item Lucas van Erpe dair toe mechtich gemaect van Lijsbetten (dg: v) 

dochter (dg: wilner) Willem soen wilner Lucas van Erpe wijf wilner Olifiers 

geheijten Fierken soen Jans Eghens soen was gericht in orconde der scepenen 

alle voers aen (dg: alle goide des voe) die goide des voers Willems 

geheiten !geheiten ter Ynden welc waren wilner Henrics Hake gelegen in die 

prochi van Erpe ende aen toebehoerten der selver goide alle ende een 

ijegeliken (dg: ende aen alle) overmids gebrec van erfpacht die die voers 

Jutta dair aen heeft voertaen aen alle goide des (dg: v) voers Willems soen 

wilner Lucas van Erpe overmids gebrecke van geloeften die die voers Willem 

den voers wilner Olifier geloeft hadde op hem ende op alle sijn goit in 

enen erfpacht van VII mud rogs der maten van Helmont den voirscr Olifier te 

bewisen (dg: tot enen) op (dg: zeker) erffenissen dair toe zeker gnoech 

ende (dg: wael) genoechsam #in terra de Pedelandia# in Peelland gelegen  

ende dien selven pacht den selven Olifier te vesten gelijc dat den voirs 

Olifier vast ende stede were ende van welker geloiften die vors Lijsbet 

gebrec ende schade heet ende Lucas voirs heet die nu verboden ijerstwerf 

ende des heet hi mechtich gemaect Arnt Rover Boest in orconde der scepenen 

allen voirs. 

 

VB 1799 f 149v 05. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156r 12. 

Item Gerijt Moelenman was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen 

#quasdam# sommigen erffenissen die waren wilner Andries van Cobbeke #tam# 

beijde binnen der prochien van Mierfelt ende #quam# in der prochien van 

Zeelst gelegen overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen had ende 

Gerijt voirs heet des mechtich gemaect Henric van den Broec in orconde 

scepenen Ghijsbrechts van den Doirne ende Jan Wolpharts ende Henric voirs 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

                         
89 Zie ← BP 1181 p 054v 02 di 25-09-1397, Engbertus Ludinc van Uden en Elijas van den Wiel 
beloofden aan hr Leonius van Erpe propositus van Sint-Truiden in Leuven en Johannes van Erpe 

150 Holland gulden89 met Lichtmis aanstaande (02-02-1398) te betalen. 
90 Zie ← BP 1180 p 540v 07 vr 04-02-1396 (4) 
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VB 1799 f 149v 06. 

ma 26-04-1400. 

(dg: Item die selve Gerijt Molenman was geri). 

 

VB 1799 f 149v 07. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 01. 

Item Jan die Raet was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen XV 

mergen lants tot Gerijt van Berkel behorende gelegen voir Vlijmen in een 

stat geheijten des Heren Camp ende aen V mergen lants des selfs Gerijts 

gelegen aldair ter voirg stat des Heren Camp genoemt overmids gebrec van 

erfcijns dien hi daer aen !hiet ende Jan die Raet voirs heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 149v 08. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 02. 

Item Geertruijd dochter wilner Gerijts Raets was gericht in orconde der 

scepenen allen voirs aen die wijnmoelen met hoirre toebehoirten Gerijts van 

Berkel gelegen in die prochie van Vucht Sente Lambrechts aen deijnde van 

den Vuchteren Dijc ende aen toebehoerten ende rechten een ijegelijc der 

voirs wijnmoelen met hoiren gronde overmids gebrec van erfcijns dien sij 

dair aen had ende Gertruijd voirs heet des mechtich gemaect Jan den Raet 

voirs in orconde der scepenen allen voirs ende Jan die Raet heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 03. 

Item Jan van Vucht soen wilner Wouters soen wilner Jans van Vucht des 

Visschers was gericht91,92 in orconde scepenen allen voirs aen (dg: die goide 

geheijten gemeijnlic ten Scoet gelegen in Zoemeren ende aen toebehoirten 

der voirs goide alle ende een ijegeliken ende aen allen ander) steenhuijs 

ende erve Dircs van den Put gelegen in tsHertogenbosch #ad forum# ter Merct 

(dg: tussche) bij #iuxta# den erve Ywijn Stierkens overmids gebrec van 

erfpacht93,94 dien hi daer aen had ende Jan ijerstgeseet heet dat nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 02. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 04. 

Item Jan Monic soen wilner Art Monics was gericht in orconde scepenen 

Gijsbrecht van Vlochoven ende Jan Wolpharts aen (dg: die) een helft van 

huijse !en erve gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstraet tusschen den 

erve Ghizen des Pelsers #pellificis# ende tusschen den erve Lijsbetten van 

                         
91 Zie ← VB 1799 f 114v 09, ma 08-01-1397, Jan van Vucht soen wilner Wouters zoen wilner Jans 
van Vucht des Visschers was gericht aen tsteenhuijse ende erve Dircs van den Putte gelegen in 

tsHertogenbossche ter merct bi den erve Ywijn Stierkens overmids gebrec van erfpacht die hi 

dair aen had ende Jan van Vucht vors heet des gemechticht Art Grotart den jongen. Dit sal men 

vercopen behaudelec den Heiligen Gheest sien tijns. 

92 Zie ← VB 1799 f 145v 05, ma 07-04-1399, Gerijt Heijnen soen van Hezewijc die Cremer was 
gericht … aen steenhuijs ende erve Dircs van den Put gelegen in tsHertogenbosch tusschen den 

erve Ywijn Stierkens ende tusschen een gemeijn streetken aldair ende aen allen ende een 

ijegelijc ander goide des voirs Dircs van den Put tot wat steden sij gelegen sijn overmids 

gebrec van erfpacht dien hi daer aen had. 
93 Zie ← BP 1180 p 547r 04 za 26-02-1396, Johannes van Vucht kreeg (1) een erfpacht van 2 mud 
rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stenen huis en erf van 

Theodericus van den Putte in Den Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van Ywanus Stierken. 

94 Zie → BP 1182 p 160v 10 za 31-07-1400, Amisius gnd Mijs zv Volcquini Mijs soen van 
Amersfort droeg over aan Johannes van Vucht zvw Walterus zvw Johannes van Vucht visser en 

Gerardus Heijnen soen kramer een stenen huis en erf van Theodericus van den Putte, in Den 

Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van Ywanus Stierkens, aan hem gerechtelijk verkocht door 

voornoemde Johannes van Vucht zvw Walterus. 
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Hijnen overmids gebrec van erfcijns95 dien hi daer aen heet ende Jan Monic 

voirs heet (dg: die nu verboden ijerstwerf) des mechtich gemaect meester 

Jan van Best ende meester Jan van Best heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 03. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 05. 

Item Jan Monic soen Art Monics was gericht in orconde scepenen Jacop Tijt 

ende Jan Wolpharts aen huijs erve ende hof gelegen in tsHertogenbosch #ad# 

aen den Vuchterendijc tusschen den erve Mette Catten ende tusschen den erve 

wilner eens geheijten Peel overmids gebrec van erfcijns96 die hi daer aen 

(dg: had) heet ende Jan Monic voirs heet des mechtich gemaect meester Jan 

van Best die dat nu verboden heet ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 06. 

Item Jan Scraghe was gericht in orconde scepenen allen voirs aen huijs en 

hof (dg: #Henric# gelegen in die prochi va) Henrics van Eijcke naturlec 

soen wilner (dg: Henrics) heren Willems van Eijcke gelegen in die prochi 

van Sent Oedenrode ter stat geheijten Eerscot tusschen enen acker geheijten 

den Breden Acker ende tusschen den erve Art Lizen zoens ende aen allen ende 

een ijegelijc ander goide des voirg Henrics van Eijcke tot wat steden sij 

gelegen sijn overmids gebrec van lijfpensien97 (dg: overmids gebrec) die hi 

dair aen heet ende Jan Scraghe voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende 

des heet hi mechtich gemaect meester Jan van Best in orconde scepenen allen 

voirs. 

 

VB 1799 f 150r 05. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 07. 

Item Jan van Best soen wilner Willem Broeders dair toe mechtich gemaect van 

Ansem soen wilner Art Nolleken Quappe #des Visschers piscatoris# was 

gericht in orconde scepenen Jacop Loze ende Jacop Tijt aen !onderhalven 

mergen lants welc tot den selven wilner Art Nolleken Quappe plagen te 

behoren gelegen ter stat geheijten op die Hoghe Bijeshaer/Bijghair bije een 

stat geheijten Ghalgheberch overmids gebrec van erfcijns dien die voirs 

Ansem daer aen heet ende Jan van Best voirs heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 06. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 08. 

Item Jan van Mijngen was gericht in orconde der scepenen Jacop Loze ende 

Jacop Tijts aen allen goide Peters van Geffen (dg: over) met scepenen scout 

brieven98 ende Jan voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

                         
95 Zie ← BP 1177 f 135r 13 do 07-07-1384, Andreas van Straten zv Willelmus gnd Andries soen 
verkocht aan Johannes Monic zv Arnoldus Monic een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een huis en erf 

in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Ghiso Bontwerker enerzijds en erfgoed van 

Elizabeth gnd van Hijnen anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door Jacobus Meelman 

zvw Arnoldus zvw Jacobus zv Arnoldus gnd Elegast. 
96 Zie ← BP 1180 p 251r 02 ma 21-12-1394, verkoop van een n-erfcijns van 6 pond geld uit dit 
huis aan Johannes Monic zv Arnoldus Monic. 

97 Zie ← BP 1176 f 281r 13 do 13-11-1382, Henricus van Eijcke nzvw hr Willelmus van Eijcke 
verkocht aan Johannes Scrage, tbv hem en zijn vrouw Luijtgardis, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerschot, tussen erfgoed gnd de Brede Akker enerzijds en 

Arnoldus gnd Lizen soen anderzijds, reeds belast met 11 schelling, (2) alle andere goederen 

van verkoper. 
98 Zie ← BP 1180 p 656v 06 vr 05-01-1397, Petrus van Gheffen beloofde aan Johannes van Mijngen 
54½ Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (24-06-1397) te betalen. 
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VB 1799 f 150r 07. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 09. 

Item Otte Bruijstens was gericht in orconde scepenen Jacop Loze ende Jan 

Wolpharts aen (dg: huijs ende erve) allen goide Arts van Ghele soen wilner 

Gielijs van Ghele met scepenen scout brieven99 ende Otte voirs heet die nu 

verboden !heet ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 08. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 10. 

Item Mathijs soen wilner Mathijs Werneers was gericht in orconde scepenen 

Jacop Tijt ende Jan Wolpharts aen allen goide Danels soen des voirs wilner 

Mathijs Werneers mit scepenen scout brieven ende Mathijs ijerstgenoemt heet 

des mechtich gemaect Art Grotart in orconde der scepenen voirs ende Arnt 

Grotart voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 09. 

ma 26-04-1400. 

Item Heijlwich wijf wilner Claes Scilders was gericht in orconde scepenen 

Jacop Tijt ende Jan Wolpharts aen huijs ende erve wilner heren Arnt Dicbier 

ridders gelegen in tsHertogenbosch ter Merct tusschen tsteenhuijs (dg: ende 

erve) wilner Jan Dicbiers /???/ de morte Dicbiers op deen side ende 

tusschen den erve Jacops van Hedel aen dander side ende aen allen cameren 

ende huijsen met hoiren gronden Henric Dicbiers soen wilner Jan Dicbiers 

voirs gelegen in tsHertogenbosch in een straetken streckende van der voirg 

Merct ter Screijnmakerstraten wart tusschen den erve Jacops van Hedel (dg: 

op d) voirsc op deen side ende tusschen die port der minrebroeder aldair op 

dander side overmids gebrec van erfcijns100 die sij dair aen heet ende 

Heijlwich voirs heet des mechtich gemaect Henric Loenman in orconde der 

scepenen voirs ende Henric heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150r 10. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 11. 

Item Dirc Waelwijns soen van Hemert ende Andries van Oudrigem waren gericht 

in orconde scepenen Jacop (dg: en) Tijt ende Jan Wolpharts aen allen goide 

Jan Mersmans van Hedel ende Jan Milters sijns soens met scepenen 

scoutbrieven101 ende des hebben sij mechtich gemaect meester Jan van Best in 

orconde scepenen Jacop Loze ende Jan Wolpharts ende meester Jan voirs heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150v 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 13. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers was gericht in orconde 

der scepenen allen voirs aen huijs ende hostat gelegen in die prochi van Os 

                         
99 Zie ← BP 1181 p 112v 02 do 04-04-1398, Arnoldus van Ghele zvw Jacobus en Gerardus van Hees 
beloofden aan Otto Bruijstens 13 Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (01-

10-1398) te betalen. 
100 Zie ← BP 1178 f 149r 03 do 21-04-1390, destijds had Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier 
heer van Mierlo aan Nijcholaus Scilder een b-erfcijns verkocht van 50 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf van 

wijlen hr Arnoldus Dicbier ridder, oom van verkoper, in Den Bosch, aan de Markt, tussen het 

stenen huis van voornoemde wijlen Johannes Dicbier enerzijds en erfgoed van Jacobus van Hedel 

anderzijds, (2) alle kamers en huizen met ondergrond van voornoemde Henricus Dicbier, in Den 

Bosch, in een straatje dat loopt van de Markt naar de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van 

voornoemde Jacobus van Hedel enerzijds en de poort van de Minderbroeders anderzijds. Thans 

droeg voornoemde Nijcholaus Scilder 1/5 deel van die cijns over aan zijn schoonzoon Willelmus 

Hels. 
101 Zie ← BP 1175 f 110r 10 ±di 26-05-1394, Johannes Mersman van Hedel en zijn zoon Johannes 
die Milter beloofden aan Andreas van Oudrigem en Theodericus Waelwijns soen van Hemert 17 7/8 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 
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ter stat geheijten den Hoevel tusschen huijs ende hostat Henric Visschers 

op deen side (dg: Lijsbetten Nouden) ende den erve Lijsbetten Nouden 

dochter op dander side overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen heet 

ende meester Jacop heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150v 02. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 14. 

Item Dirc Stalpart was gericht in orconde scepenen heren Dircs Rovers ende 

Jacop Lozen aen allen goide Jans van Brolijo ende Jan Stempel Otten soens 

met scepenen scout brieven ende Dirc Stalpart (dg: heet die ni verboden 

ijerstwerf) des gemechticht Henric van Geffen Jans soen in orconde der 

scepenen allen voirs ende Henric heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150v 03. 

ma 26-04-1400. 

Item die selve Dirc Scalpart was gericht in orconde der scepenen heren Dirc 

en Jacop Lozen voirs aen allen goide Jans van Brolijo des auts ende Jan 

Stepel Otten soens. 

 

VB 1799 f 150v 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 156v 15. 

Item Peter dochter wilner Goeswijn Moedels van den Steenwege wijf wilner 

Peter Alarts was gericht in orconde scepenen Jacop Loze ende Jacop Tijt a.t 

allen goiden Peters soen wilner des selfs Goeswijn Moedels voirs die hi 

heet ende crigen sal overmids gebrec van betalingen van enen 

lijfpensien102,103 van XXX Hollants gulden welc die (dg: vo) ijerstgenoemde 

Peter ende Peter haer broeder voirs ende Arnt Stamelart van der Spanct 

Roelof van den Grave ende Engbert Ludinc #Iacops soen van# van Uden geloift 

hadden ongesceijden op hen ende op all hoir goide Lijsbetten wijf wilner 

Goeswijn Moedels voirs ende (dg: van) welken lijfpensie die ijerstgenoemde 

Peter alleen betaelt heet ende dat heet sij nu verboden ijerstwerf ende 

heet des mechtich gemaect Goeswijn hoeren soen in orconde der scepenen 

allen voirs. 

 

VB 1799 f 150v 05. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 01. 

Item Jan soen heren Adaems van Berchen ridders ende Jan naturlec soen 

wilner Art Heijmen dair toe mechtich gemaect van Arnt Heijmen sinen brueder 

waren gericht tot horen gedeelt aen allen goiden Jans van Malsen overmids 

gebrec van geloiften welc die selve Jan van Malsen geloift op hem ende op 

al sijn goit den ijerstgenoemden Jan ende Wouter sinen brueder kijnder 

heren Adaems voirs ende Art Heijmen voirscr dat hi Jan van Malsen voirs 

LVII ende LVII nobel der munten des conincs van Englant geloift den voirs 

Jan van Malsen van Arnt soen Volcken Mijs soen van Amersfoert #revertetur# 

bekeren soude ende #et exponetur# uijtleggen soude (dg: voir e) om 

erffenissen te copen #comparandis# tot behoef der voirg Jan ende Wouters 

gebruederen ende Art Heijmen ende tot behoef Lijsbetten ende Mabelien 

dochteren des voirg heren Adaems #iuxta# nae ordinantien ende wille (dg: 

heren Adaems) Jans ende Wouters gebruederen ende Art Heijmen voirs ende van 

                         
102 Zie ← BP 1175 f 090r 04 ±do 07-03-1392, Petrus en Petra, kvw Goeswinus Moedel van de 
Steenweg, Arnoldus Stamelart van Spanct en Rodolphus van Gravia beloofden aan Elizabeth wv 

Goeswinus Moedels gnd van de Steenweg een lijfrente van 30 Hollandse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit al hun goederen; BP 

1175 f 090r 05 ±do 07-03-1392, Petrus, Petra en Goeswinus zv voornoemde Petra beloofden de 

anderen schadeloos te houden. 
103 Zie → BP 1182 p 087r 06 wo 05-05-1400, Elizabeth wv Goeswinus Moedel van de Steenweg 
herriep de machtiging, door haar gegeven aan Petra wv Petrus Alarts, te manen een lijfrente 

van 30 Holland gulden, die Petrus en Petra, kvw voornoemde Goeswinus Moedel, Arnoldus 

Stamellart van Spanct, Engbertus Ludinc van Ueden en Rodolphus van Gravia haar moeten betalen. 
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welken geloiften die ijerstgenoemde Jan ende Art Heijm (dg: -e) gebrec !en 

scade geleden hebben want nijet gesciet en is ende Jan ijerstgenoemt heet 

des mechtich gemaect den voirs Jan naturlec soen wilner Art Heijmen in 

orconde allen der scepenen voirs ende Jan lestgeseet heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 150v 06. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 03. 

Item Gerijt van Berze was gericht in orconde scepenen heren Dircs Rovers 

ende Jacop Lozen aen allen goide Jans van Brolijo met scepenen scout 

brieven ende Gerijt heet die nu verboden ijerstwerf ende heet des mechtich 

gemaect meester Jan van Best in orconde al der scepenen voirs. 

 

VB 1799 f 150v 07. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 04. 

Item Aelbrecht die Wael als wittege man (dg: wilner) #wilner# Eefsen sijns 

wijfs wilner dochter wilner Henrics van Leuwen was gericht in orconde der 

scepenen allen voirs aen (dg: die) een wijnmoelen (dg: gelegen te) Dircs 

Moelenneirs #molendinarii# gelegen in Vucht ende aen huijs (dg: ende hof) 

hof erve ende ackeren des selfs Dircs gelegen aldair ende tot der voirs 

wijnmoelen behorende ende aen allen (dg: ende) anderen ende een ijegeliken 

#reliquis omnibus et singulis# toebehoerten der selver moelen #tam in 

humido quam in sicco consistentibus# beijde in naten ende in droegen 

wesende overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen heet ende Aelbrecht 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151r 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 05. 

Item Cristijn wijf wilner Jan Conincs was gericht in orconde scepenen Jacop 

Tijt ende Jan Wolpharts aen allen goide Jans Meesters overmids gebrec van 

erfcijns dien sij dair aen had ende Cristijn voirs heet des mechtich 

gemaect Rutgher van Geldorp in orconde der scepenen voirs ende Rutger heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151r 02. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 06. 

Item Lodewijc Asinier was gericht in orconde der scepenen allen voirs aen 

allen goide Jan Haijkens van Empel Gijsbrecht geheijten Veer sijns brueders 

Stevens soen wilner Lambrechts geheijten Raet ende jonchere Jans van 

Herlaer here van Merewijc met scepenen scout brieven ende Lodewijc heet die 

nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151r 03. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 07. 

Item die selve Lodewijc was gericht in orconde scepenen heren Dirc Rovers 

ende Dircs Rovers Jacop Tijts ende Jan Wolpharts aen allen goide Engbrecht 

Ludincs van Uden ende Elijaess van den Wijel met scepenen scout brieven 

ende Lodewijch heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151r 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 08. 

Item Lodewijch Asinier voirs was gericht in orconde scepenen Gijsbrechts 

van den Doirne ende Jan Wolpharts aen allen goide Peters van der Steenwege 

soen wilner Goeswijns Moedel van den Steenwege ende Lambrechts geheijten 

Bathen soen mit scepenen scout brieven ende Lodewijch voirs heet die nu 
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verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151r 05. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 09. 

Item die voirs Lodewijc was gericht in orconde scepenen allen voirs aen 

allen goide Jans van Scadewijc Willem Broets de Pelsers #pellificis# ende 

Jans geheijten Smedeken van Boxtel met scepenen scout brieven ende Lodewijc 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151r 06. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 10. 

Item Lodewijc Asinier voirs was gericht in orconde scepenen Heijmeric 

Groijs ende Ywijns van den Grave die dat voirt bracht hebben aen all die 

scepenen voirscr aen allen goide Emont Rovers soen wilner Jans van Hellu 

Gerijts van Berkel ende Arnts Veer met scepenen scout brieven ende Lodewijc 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan Gerijts goide van Berkel. 

 

VB 1799 f 151r 07. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 11. 

Item Lodewijch voirs was gericht in orconde scepenen allen voirs aen allen 

goide jonchere Jans here van Megen ende van Hoeps Gerijts van Berkel Jans 

van Ghemert #ende# Jans van Dordrecht met scepenen scout brieven ende 

Lodewijch voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden Jans goide van Ghemert. 

 

VB 1799 f 151r 08. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 12. 

Item die selve Lodewijch was gericht in orconde scepenen allen voirscr aen 

allen goide jonchere Jans here van Megen ende van Hoeps Jans van Bruheze 

Jans van Ghemert Jans van Dordrecht Jans van Gestel ende Arnts van Scijnle 

met scepenen scout brieven ende Lodewijch voirs heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

(dg: Ende hieraf sal men). 

Ende hieraf sal men uijtsceijden die goide Jans van Bruhese ende Jans van 

Ghemert voirscr. 

 

VB 1799 f 151r 09. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 13. 

Item Lodewijch voirs was gericht in orconde scepenen allen voirscr aen 

allen goide Jans van Jeckendonc ende Geerlecs soen wilner Lucas van Erpe 

met scepenen scout brieven ende Lodewijch voirs heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden Geerlecs goide voirs. 

 

VB 1799 f 151r 10. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 14. 

Item die selve Lodewijch was gericht in orconde scepenen allen voirs aen 

allen goide Geerlecs Art geheijten Rover ende Dircs gebruederen kijnder 

Wellens geheijten Scrivers ende Bruijstens van Andel soen wilner Hessels 

van Oesterwijc met scepenen scout brieven ende Lodewijch voirs heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden heren Dirc Boests lijfpensie die hi uijt 

Geerlecs goiden voirs jairlecs geldende heet. 
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VB 1799 f 151r 11. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 15. 

Item Lodewijch voirs was gericht in orconde scepenen allen voirs aen allen 

goide Godeverts van Beest Henric Dicbiers heren !den Mierle ende Engbrecht 

Ludincs Pijnappels met scepenen scout brieven ende Lodewijc voirs heet die 

nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151v 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157r 16. 

Item Lodewijc Asinier voirs was gericht in orconde Gijsbrechts van 

Vlochoven ende Jan Wolpharts aen allen goide Emonts Rovers Gerijts van 

Berkel ende Arnts Veeren met scepenen scout brieven ende Lodewijc voirs 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden die goide Emonts Rovers ende Arnts Veren 

voirs. 

 

VB 1799 f 151v 02. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 01. 

Item die selve Lodewijch was gericht in orconde scepenen Gijsbrechts ende 

Jans voirs aen allen goide heren Arnts van Hoemen ridders Emonts Rovers 

Gerijts van Berkel Arnts Veer ende Henrics geheijten (dg: Boden soen) 

Boeden soen mit scepenen scout brieven ende Lodewijch voirs heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden die goide Emonts Rovers Arnts Veren ende 

Henric Boeden soens voirs. 

 

VB 1799 f 151v 03. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 02. 

Item die selve Lodewijch was gericht in orconde scepenen Gijsbrechts ende 

Jans voirs aen allen goide Jans van Brolijo ende Zibrechts zoen wilner 

Zibrechts van Hoculem mit scepenen scout brieven ende Lodewijch voirs heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151v 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 03. 

Item Jan van Middegael was gericht104 in orconde scepenen Jacop Loze ende 

Jacop Tijts aen huijs105 ende erve wilner Gielijs Boijen gelegen in 

tsHertogenbosch in die Kercstraet bij den erve Peters van Geffen aen deen 

side (dg: ende tusschen den erve) {deel van de regel onbeschreven} overmids 

gebrec van erfcijns dien hi daer aen heet ende Jan van Middegael voirs heet 

dat nu verboden ijerstwerf ende heet des mechtich gemaect meester Jan van 

Best in orconde der scepenen allen voirs. 

 

VB 1799 f 151v 05. 

ma 26-04-1400. 

                         
104 Zie ← VB 1799 f 128r 03, ma 13-01-1399, Jan van Mijddegael was gericht aen alle goede 
Gielijs wilner geheijten Boijen tot wat steden sij wesende sijn of gelegen overmids gebreck 

van erfcijns den hij dair aen had. Ende hier af en sal men niet vercoepen dan thuijs in der 

Kercstraten gelegen dat wilner Gielijs Boijen was. 
105 Zie → BP 1182 p 163r 03 do 05-08-1400, Albertus Last droeg over aan hr Johannes van 
Druenen kanunnik van Sint-Petrus van Luik een huis en erf van wijlen Egidius Boijen, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Boijen zv Arnoldus enerzijds en 

erfgoed van Petrus van Geffen anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes van 

Middegael. Petrus van Geffen deed afstand en beloofde te betalen al wat uit voornoemde huis en 

erf meer moeten worden betaald dan (1) een erfcijns van 20 schelling geld aan de lombarden in 

Den Bosch, (2) een erfcijns van 20 schelling aan erfg vw Gerardus Vosken en aan dekaan en 

kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch, (3) een erfcijns van 3 schelling 6 penning, (4) 

een erfcijns van 54 schelling geld aan Johannes van Middegael. 
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→VB 1799 f 157v 04. 

Item Jan soen Everaets van (dg: Bercke) Beircke was gericht in orconde 

scepenen heren Dircs Rovers ende Dircs Rovers aen huijs ende erve gelegen 

in tsHertogenbosch in die Kercstrate tusschen den erve Jan Monijns ende 

(dg: den er) tusschen den erve wilner Heijlwigen Gasteldoncs overmids 

gebreck van erfcijns106,107, dien hi dair aen had ende Jan voirs heet dat nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151v 06. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 05. 

Item Arnt Groet Art was gericht in orconde scepenen allen voirs aen acht 

hont lants gelegen in die prochi van Os in tween mergen lants gelegen 

tusschen den erve heren Alarts van Maudewijc priesters ende tusschen den 

erve Aleijten Gherijs overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen heet 

ende Arnte voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 151v 07. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 06. 

Item Henric soen wilner Henric Matheeus soens was gericht108 in orconde 

scepenen Jacop Tijt ende Jan Wolpharts aen die helft welc tot den selven 

(dg: wilner) Henric te behoren plach in een hostat gelegen in 

tsHertogenbosch ter stat geheijten Boerde tegen die woninge over Adaems van 

Mierde op enen hoirnic #supra conum# van enen straetken aldair tusschen den 

erve wilner Mathijs van Loet op deen side ende tusschen (dg: den erva) die 

gemeijn straet aen dander side streckende van den voirg straetken 

achterwaert tot erffenissen Dircs van Heze overmids gebrec van erfcijns109 

dien hi dair aen heet ende Henric ijerstgenoemt heet nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152r 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 07. 

Item Lonijs soen wilner Godevarts van Erpe was gericht in orconde scepenen 

allen voirs aen een hueve geheijten tGoet te Hezelair des selfs wilner 

Godeverts gelegen in die prochi van Vechel ende der selver hueven 

toebehoirten allen ende een ijegeliken tot wat steden si wesende sijn oft 

gelegen (dg: oft) gelijc die selve hoeve met hoiren toebehoirten tot den 

voirs (dg: hoeven) Godevert wilner plach te behoiren behaudelijc nochtan 

                         
106 Zie ← BP 1176 f 153r 03 ±ma 15-10-1380, Theodericus zvw Florencius gnd Floer Bijerman van 
Helvoert verkocht aan Johannes zv Everardus van Beircke een n-erfcijns van 12 pond geld, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande, gaande uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Monijns enerzijds en erfgoed van wijlen Heijlwigis Gasteldoncs 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 36 schelling voornoemd 

geld. 
107 Zie → BP 1182 p 278v 07 wo 15-12-1400, Johannes van den Bossche de jongere verkocht aan 
Otto gnd Boef zvw Nijcholaus van Deijle een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Monijns enerzijds en erfgoed van Heijlwigis Gasteldoncs anderzijds, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Johannes zv Everardus van Beircke. 
108 Zie → SAsH RA VB 1799 f 167r 04 ma 10-01-1401, her Adam van Mierde was gericht … aen een 
helft die den voirs heren Adam toe blach te behoren in een hostat gelegen in tsHertogenbossche 

ter stat geheijten Boerde tege die woeninge ouver des voirs heren Adams supra enen hoernic 

eens streetkens streckende aldair tusschen den erve wilner Mathijs van Loet ende tusschen die 

gemeijn straet streckende van den voers straten afterwart tot den erve Dircs van Hese overmids 

ghebrec van erfcijns die hij dair aen heeft. 
109 Zie ← BP 1179 p 001r 10 ±za 08-10-1390, Henricus zvw Henricus Matheus soen gaf uit aan 
Willelmus Hebben soen zvw Johannes gnd Mijn zijn helft in een hofstad, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen Mathijas van Loet enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf een gemeen straatje achterwaarts tot een erfgoed van Theodericus 

van Heze; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. Zie ← BP 1179 p 001r 11 ±za 08-10-1390,  

Adam van Mierd gaf op dezelfde wijze de andere helft van de hofstad aan voornoemde Willelmus 

uit. 
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den voirg Lonijs twee beemden gelegen in der voirs prochien van welken die 

een in een stat geheijten in den Oelbeemt tusschen den erve Lodewijchs van 

Bladel op deen side ende tusschen den erve Lijsbetten van der Heijden op 

dander side ende die ander geheijten den Dongenbeemt tusschen den erve 

Truden van Beekelaer op deen side ende tusschen den erve Willem Zuermonts 
?voir den ander siden gelegen sijn overmids gebrec van erfpacht dien Lonijs 

voirs daer aen had ende Lonijs voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende 

des heet hi mechtich gemaect coman Art #in orconde scepenen allen voirs#. 

Ende hier af sal men vercopen die een helft die welc Jan naturlec (dg: v) 

soen Wouters van den Rullen toebehoert ende uijtsceijden die helft die 

Wouteren wittegen soen Wouters van den Rullen voirs toebehoirt (dg: ende 

des hi mechtich gemaect coman Arnt in orconde scepenen allen voirs). 

 

VB 1799 f 152r 02. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 08. 

→VB 1799 f 160r 12 (tweede maal anderwerf). 

→VB 1799 f 161r 02. 

Item Henric van den Cloet als procureerden der tafelen tsHelichs Geests in 

tsHertogenbosch was gericht in orconde scepenen Jacop Tijt ende Jan 

Wolpharts aen huijs ende erve in den welken Geerlec soen wilner Gielijs 

#rasoris laneorum pannorum# die wullenlakenscheerren #woend[e]# gelegen in 

tsHertogenbosch in die Colperstraet bi erffenissen wilner #Sigeri 

carnificis# Zegers des vleeschouwers overmids gebrec van erfcijns110 dien 

die tafel daer aen had ende Henric voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152r 03. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 09. 

→VB 1799 f 160r 13 (tweede anderwerf). 

→VB 1799 f 161r 03. 

Item Henric van den Cloet als procureerden der tafelen van tsHeijlichs 

Geests voirs was gericht in orconde scepenen Jacop Lozen ende Jacop Tijts 

aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Orthenstraet tusschen 

den erve Metten Reijghers ende tusschen den erve Lambrechts Dunnecops 

streckende van der gemeijnre straten ter stat wart geheijten dMuntelken 

overmids gebrec eens erfcijns van L scillingen den welken Jan geheijten 

Stael geloeft had hem te geven ende te gelden Gijsbrecht van Gestel 

jaerlecs uijt huijse ende erve voirs ende welken erfcijns van L scillingen 

tot der voirs tafelen van tsHeijlichs Geests #Gheesten# behoert erffelic 

ende Henric van den Cloet voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152r 04. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 10. 

→VB 1799 f 160r 14. 

→VB 1799 f 161r 04. 

Item die selve Henric van den Cloet als procureerden der voirs tafelen van 

tsHeijlichs Geests was gericht in orconde scepenen Jacop Loze ende Jacop 

Tijts aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch #ad forum bladi# aen 

die Corenmerct tusschen den erve Hubrechts Steelkens ende tusschen den erve 

Hillen Naezekens overmids gebrec van erfcijns dien die voirs tafel daer aen 

had ende Henric voirs heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152r 05. 

ma 26-04-1400. 

                         
110 Zie ← BP 1175 f 240v 14 do 17-10-1370, Henricus zvw Lambertus gnd Rijxken verkocht aan 
Bernardus gnd van Veen een huis en erf, waarin Gheerlacus zvw Egidius gnd Gheerlecs soen 

gewantsnijder woonde, in den Bosch, in de Kolperstraat, naast erfgoed van Zegerus vleeshouwer, 

aan hem gerechtelijk verkocht door Theodericus zvw Ywanus van Gravia procurator van het 

Geefhuis van den Bosch; de verkoper reserveerde voor zich 4 pond uit dit huis. 
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→VB 1799 f 157v 11. 

Item Andries van Oudrigem als wittege man ende mombair als hi seechde 

Mechtelden sijns wijfs wijf wilner Willems van den Hullen was gericht in 

orconde scepenen allen voirscr aen enen beemt geheijten die Tangerrijt IJ 

buenre begripende gelegen in die prochi van Nuenen (dg: ter) #in een# stat 

geheijten Wetten ter stat geheijten Boert tusschen den erve Jan Templeirs 

ende tusschen die gemeijn straet ende aen een stuc lants J mud gersten der 

maten van Nuenen in zade begripende gelegen in die voirs stat Wetten 

genoemt in een stat geheijten in den Passche tusschen den erve Henric 

Cuijlmans ende tusschen den erve der kijnder wilner Heijlwigen van Erpe 

overmids gebrec van !erpacht dien die voirs Mechtelt dair aen had ende 

Andries voirs heet dat nu verboden ijerstwerf ende heet des mechtich 

gemaect meester Jan van Best in orconde scepenen Jacop Loze ende Jacop 

Tijts. 

 

VB 1799 f 152r 06. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 12. 

Item die selve Andries van Oudrigem als wittege man ende mombair der voirs 

Mechtelden was gericht in orconde scepenen Jacop Loze ende Jacop Tijts aen 

die helft welk tot Gerijt soen wilner Henrics van Mulsel toebehoert in 

huijs erve ende hof des voirs wilner Henrics van Mulsel gelegen in 

tsHertogenbosch tot den (dg: Orthen) eijnde der Orthenstraten tusschen den 

erve Herman Sanders soen ende tusschen den erve wilner Lodewijchs geheijten 

Loden Eefsen soen dats te weten (dg: uijt di) aen die helft des huijs ende 

erfs ende hoefs welc gelegen is naest bij der erffenissen des voirs Herman 

Sanders soens overmids gebrec van erfcijnsen111 die die voirs Mechtelt dair 

aen had ende Andries voirs heet die nu verboden ijerstwerf ende des heet si 

mechtich gemaect meester Jan van Best in orconde scepenen Loze ende Tijt. 

 

VB 1799 f 152v 01. 

ma 26-04-1400. 

→VB 1799 f 157v 13. 

Item Ansem soen wilner Goeswijns soen wilner Jans van Best was gericht in 

orconde scepenen allen voirscr aen IIIIen mergen lants tot Godevert wilner 

Posteel behorende der gemeijnt der stat van tsHertogenbosch gelegen bi 

tsHertogenbosch in tween campen geheijten gemeijnlic Bijesschaer ende 

Ghalgheberch overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen heet ende Ansem 

voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152v 02. 

di 27-04-1400. Dits op ... geseet ad crastinum. 

→VB 1799 f 158r 01. 

Item Jan Pijnappel soen wilner Wouter Pijnappels soen wilner Jan Pijnappels 

was gericht in orconde scepenen alle voirs aen allen goide (dg: ad) Daems 

geheijten Boef overmids gebrec van geloiften welker die voirg Daem Boef 

geloeft had Art soen wilner Bruijstens #van Oesterwijc# van enen jaerliken 

ende erfpacht112 van IIJ mud rogs (dg: welc die voir) te vergelden jairlec 

                         
111 Zie ← BP 1179 p 487r 09 do 10-10-1392, Gerardus zvw Henricus van Mulsen verkocht aan 
Willelmus van der Hullen een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit de helft in een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Henricus van Mulsen, in Den Bosch, 

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

van wijlen Ludovocus gnd Lude Eefsen soen anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde 

Hermannus Zanders soen, reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 50 schelling 

voornoemd geld aan de koper en een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia aan een altaar in 

de kerk in Den Bosch. 
112 Zie → BP 1182 p 753r 08 do 23-02-1402, Johannes Pijnappel zvw Walterus zvw Johannes 
Pijnappel droeg over aan Aleijdis wv Ywanus van Gravia een b-erfpacht van 2½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande uit goederen van Adam gnd Boef, in 

Berkel, welke pacht Arnoldus zvw Brustanus van Oesterwijc verworven had van voornoemde Adam 

Boef, welke pacht Johannes Cnode zvw Wellinus gnd Cnode verworven had van voornoemde Arnoldus 

zvw Brustanus, welke pacht wijlen voornoemde Johannes Pijnappel gekocht had van voornoemde 
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ende erfelic Sent Andries mis uijt allen guden des voirs Adaem Boefen 

gelegen in Berkel #?den# welken pacht van IIJ mud rogs die selve Adaem Boef 

geloift had op hem ende al sijn goit den voirg Arnt soen wilner Bruijstens 

van den voirs erfpacht sculdich ende recht waerscap te doin ende welken 

erfpacht voirs Jan geheijten Cnode soen wilner Wellens geheijten Cnode 

tegen den voirg Arnt (dg: Br) soen wilner Bruijstens gecregen had ende 

welken erfpacht voirs die voirg wilner Jan Pijnappel tegen den voirs Jan 

Cnode in enen cope gecregen had gelijc dese punten in scepenen letteren van 

Den Bosch begrepen werden ende welke (dg: -n pacht ende) geloiften voirs nu 

tot dien ijerstgenoemden Jan Pijnappel behoren ende van welken geloiften 

die ijerstgenoemde Jan Pijnappel scade ende gebrec geleden heet met recht 

ende Jan Pijnappel ijerstgenoemt heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152v 03. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 02. 

Gerijt die Wael soen wilner Ghiben geheijten die Wael was gericht in 

orconde der scepenen Jacobs Loze ende Jans Wolpharts voers aen een sesten 

deel eenre erffenissen wilner heren Arts Rovers ridders gelegen in 

tsHertogenbosch bij #apud# die Merct after den erve Melijs Specier tusschen 

den erve des selfs Melijs Speciers op deen side ende tusschen die aude muer 

der stat van tsHertogenbosch op dander side ende welc erve strect after tot 

den erve des voirg Melijer ende voir tot enen wege aldaer streckende 

genomen van der erffenissen des voirg wilner heren Arnts Rovers dats te 

weten die ijerstgenoemde erffenis in ses geliken gedeelten aen deen van den 

selven ses gedeelten dwelc113 gelegen tusschen erffenis Ghiben soen Claes 

van den Leempoel des Smeeds op deen side ende tusschen den erve Jan 

Bijermans op dander side overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen heet 

ende Gerijt voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152v 04. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 03. 

Item Luijtgart dochter wilner Jans geheijten Coman was gericht in orconde 

scepenen Heijmerics Groij ende Ywijns van den Grave die dat voirt bracht 

hebben aen allen die scepenen voirs aen tween dorden delen tot Arnt soen 

wilner Goeswijn Vrancken behorende in huijs ende erve des selfs wilner 

Goeswijns gelegen in tsHertogenbosch in die Orthenstraet tusschen den erve 

Zibrechts van Hoculem op deen side ende tusschen een straetken streckende 

aldaer achterwairt ten gemeijnen water wairt op dander side ende welc huijs 

ende erve strect van den voirs Orthenstraten afterwart tot den erve wilner 

meester Jans geheijten Basijn ende welc twee dorden deel des voirs huijs 

ende erfs die voirscr Arnt soen Goeswijns voirg dat een dorden deel tegen 

Henric Vorster van Hoelaer gecregen had ende dander dorden deel den voirg 

Arnt van dode des voirs wilner Goeswijns sijns vaders met recht van 

versterven aencomen is overmids gebrec van erfcijns114 dien si daer aen had 

                         
Johannes Cnode zvw Wellinus Cnode, en welke pacht nu aan eerstgenoemde Johannes behoort. Met 

achterstallige termijnen. 
113 Zie ← BP 1177 f 331v 06 za 09-02-1387, Johannes van Hemert zv Theodericus verkocht aan 
Johannes Muwe steenbakker 1/6 deel van een erfgoed dat eertijds was van wijlen hr Arnoldus 

Rover, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van Amelius gnd Specier, tussen erfgoed van 

voornoemde Amelius enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, en welk erfgoed achter reikt aan 

erfgoed van voornoemde Amelius en voor aan een weg aldaar die afgescheiden is van erfgoederen 

van voornoemde wijlen hr Arnoldus Rover, te weten het 1/6 deel dat ligt tussen erfgoed van 

Ghibo zv Nijcholaus gnd van den Leempoel smid enerzijds en erfgoed van Johannes Bierman 

anderzijds, welk 1/6 deel voornoemde Johannes van Hemert in cijns verkregen had van Willelmus 

van Langhelaer ev Aleijdis dvw voornoemde hr Arnoldus Rover. 
114 Zie ← BP 1175 f 146r 04 zo 30-01-1396, Arnoldus zvw Goeswinus Vrancken verkocht aan 
Theodericus Storme gewantsnijder, tbv Johannes nzvw Willelmus gnd van Vlaendren en Luijtgardis 

dvw Johannes gnd Coman, een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2/3 deel, dat aan verkoper 

toebehoort, in een huis en erf van voornoemde wijlen Goeswinus, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Zibertus van Hoculem enerzijds en een straatje dat daar 

achterwaarts loopt naar het gemene water anderzijds, welk huis en erf strekken van de 
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ende Luijtgard voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 152v 05. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 04. 

Item Jan natuerlec soen wilner Arnt Heijmen dair toe gemechticht van Jan 

soen heren Adaems van Berchen ridders was gericht in orconde scepenen 

Gijsbrechts van Vlochoven ende Jan Wolpharts tot Jans gedeelt voirs aen 

allen goiden Gielijs van Ghele soen wilner Ywijns van Vauderic Jacops van 

Ghele soen wilner (dg: deselfs wilner) Gielijs #van Ghele# Jans van den 

Hautart ende Gerijts van Hemert Stanssen soen met scepenen scout brieven 

ende Jan ijerstgenoemt heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 153r 01. 

di 27-04-1400. 

Item Arnt soen wilner Gerijts van Vladeracken was gericht in orconde 

scepenen Jacop Loze ende Jan Wolpharts aen allen ende een ijegeliken goide. 

 

VB 1799 f 153r 02. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 05. 

Item Ludolf soen wilner Ludolfs van Boemel was gericht in orconde scepenen 

(dg: Ja) Gijsbrecht van Vlochoven ende Iacop Lozen aen een helft eens huijs 

ende erfs wilner Peters geheijten die Heerde des Beckers gelegen in 

tsHertogenbosch in die straet geheijten Colperstrate tusschen den erve Jan 

Gherijs ende tusschen den erve wilner Ghijb (dg: Boijken) Boijdekens nu tot 

Aleijten wijf wilner Wouters Pijnappels ende hoirren kijnderen (dg: dats) 

toebehorende dats te weten aen die helft115 welke gelegen is alder naest bi 

die voirs erffenis Jan Gherijs voirs ende welc helft die voirg Jan Gherijs 

tegen Peter soen wilner Peters soen wilner Peters #die# Heerde (dg: -n) des 

Beckers (dg: voirs) in enen coep gecregen had item aen enen erfcijns van 

IIII lb welc Dirc Posteel116 beloeft heeft hem te geven ende te gelden den 

                         
Orthenstraat tot aan erfgoed van wijlen mr Johannes gnd Basijn, van welk 2/3 deel voornoemde 

Arnoldus het ene 1/3 deel verworven had van voornoemde Henricus Vorster van Hoelaer zoals 

hierboven vermeld, terwijl het andere 1/3 deel aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Goeswinus. Het gehele huis en erf waren al belast met 6 pond paijment en 2 

kapoenen erfcijns. Voornoemde Luijtgardis zal deze cijns beuren, zolang zij haar zoon, 

voornoemde Johannes, in de kost heeft en voornoemde Johannes bij zijn voornoemde moeder 

Luijtgardis wil blijven. Als dat niet het geval is, zal Luijtgardis een helft en haar zoon 

Johannes de andere helft van deze cijns beuren. Zou voornoemde Luijtgardis met instemming van 

de vrienden en naasten trouwen, dan krijgt zij de helft van deze cijns slechts zolang zij zal 

leven. Na haar overlijden komt de cijns aan haar zoon Johannes. Zou voornoemde Luijtgardis 

zich oneervol gedragen, dan komt de gehele cijns aan haar zoon Johannes. Zou voornoemde 

Johannes overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar de erfgenamen van 

voornoemde wijlen Willelmus van Vlaendren. 
115 Zie ← BP 1180 p 267r 04 za 09-01-1395, Petrus zvw Petrus zvw Petrus die Heirde bakker 
verkocht aan Johannes Gerijs de helft van een huis en erf van voornoemde Petrus die Heirde 

bakker, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van voornoemde Johannes Gerijs 

enerzijds en wijlen Ghibo Boudekens, nu Aleijdis evw Walterus Pijnappel en haar kinderen, 

anderzijds, met het recht dat eerstgenoemde Petrus heeft in de stenen muur van het huis van 

voornoemde Johannes Gerijs, te weten de helft naast voornoemde Johannes Gerijs, deze helft 

belast met 6 pond geld b-erfcijns. En zie ← BP 1180 p 267r 08 do 25-03-1395, voornoemde 

Johannes Gherijs droeg voornoemde helft van voornoemd huis en erf over aan Gerardus zvw Thomas 

Ghenen soen van Bucstel. 
116 Zie ← BP 1179 p 380v 05 do 18-04-1392, Jacobus Stevens soen verkocht aan Johannes Gherijs 
een hofstad, 16 voet breed, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, achter het woonhuis van wijlen 

Ghisbertus Maechelini, over de stroom, tussen erfgoed van Ghibo van den Gheijne enerzijds en 

erfgoed van Henricus Zeelmaker anderzijds, strekkend vanaf een weg tot aan erfgoed van wijlen 

Johannes Stierken, met het recht te mogen gebruiken (1) voornoemde weg, die loopt vanaf de 

brug over voornoemd water naar de oude stadsmuur, (2) een weg die loopt van de Orthenstraat 

achterwaarts naar voornoemde brug, (3) voornoemde brug, (4) een trap, zoals ook eigenaars van 

erfgoederen van wijlen Johannes Stierken, achter voornoemde hofstad gelegen, die gebruiken. De 

gebruikers moeten de wegen, brug en trap samen onderhouden. En zie ← BP 1181 p 052v 02 vr 14-

09-1397, Johannes Gerijs droeg over aan Theodericus Posteel (1) een hofstad, 16 voet breed, in 

Den Bosch, aan de Orthenstraat, achter het woonhuis van wijlen Ghisbertus Maechelini, over de 

stroom aldaar, tussen erfgoed van Ghibo van den Gheijne enerzijds en erfgoed van Henricus 

Zeelmaker anderzijds, strekkend vanaf een weg aldaar, tot aan erfgoed van wijlen Johannes 
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voirscr Jan Gherijs allen jaer erfliken half (dg: sen) te Corsmisse ende 

half sent Jans mis uijt eenre hostat sesstien voet in breijdden begripende 

gelegen in tsHertogenbosch ter Orthenstraten after dwoenhuijs wilner 

Gijsbrechts Maechelems over dwater aldair lopende tusschen den erve Ghiben 

van Gheijne ende tusschen den erve Henric Zeelmakers streckende van enen 

wege aldair tot den erve wilner Jan Stierkens ende uten den recht te 

gebruijken den selven wech item aen enen erfcijns117 van XL scillingen 

welken die voirs Dirc Posteel heeft geloeft hem te geven ende te gelden den 

voirg Jan Gherijs elcs jaers erffeliken ten terminen voirscr uijt der 

cameren met hoiren gronde des selfs Dircs gelegen in tsHertogenbosch #ultra 

pontem piscium# over die Vischbrugge after den erffenissen Bathe Loden ende 

Reijners hoirs soens tusschen den erve der voirs Bathe Loden ende tusschen 

dander cameren des voirs Dircs item aen enen jaerliken ende erfpacht van 

enen mud rogs der maten van tsHertogenbosch welc Roelof Lambrechts soen 

geloift had hem te geven ende te gelden heren Rijcout den Koc ridder elcs 

jaers erffelijc tot onser vrouwen lichtmis uijt eenre hostat gelegen in die 

prochi van Geffen tusschen den erve Agnesen Meijers ende tusschen den erve 

Arnts Veren Bathen soens ende welken pacht die voirg Jan Gherijs tegen Yden 

#wijf# wilner Boudewijns van Zelant Jans Roelofs ende Lijsbetten kijnderen 

der selver Yden ende wilner Boudewijns in enen coep vercregen had item aen 

enen jaerliken ende erfpacht van enen halven mud rogs der maten voirscr te 

vergelden elcs jaers erfeliken in den hoechtijt der geboirten ons Heren 

uijt huijs ende hof met sijnre toebehoirten gelegen in Gestel bij Heirlaer 

in een stat geheijten Haenwijc tusschen die gemeijn straet (dg: op deen 

side) ende tusschen dwater die Dommel genoemt welken pacht die voirg Jan 

Gherijs tegen Arnt van Haenwijc in enen coep gecregen had item aen enen 

jaerliken ende erfpacht van J mud rogs der voirs maten te vergelden elcs 

iaers erffelijc sente Mertens mis in den wijnter uijt huijs ende hof 

Henrics van Ussen met sijnre hostat gelegen in die prochi van Os ter stat 

geheijten op Ussen welken pacht die voirs Jan Gherijs tegen Jan geheijten 

Rijc soen wilner Godeverts geheijten Rijc soen wilner Jans soen wilner 

Godeverts geheijten Riemmakers soen in enen coep gecregen had ende aen een 

helft tot den voirg Jan Gherijs behorende in enen camp V mergen ende twee 

hont lants of dair omtrent begripende wilner Peters van Waderle gelegen in 

die prochi van Berchen ter stat geheijten dat Harenssche Broec alder naest 

bij den erve geheijten dat Rimsel ende tusschen den erve Henric Venbosch 

ende Merten naturlec soener Jacop geheijten Cop Govijen welker helft des 

voirs camps die voirg Jan Gherijs tegen #Gerisium# Gherijs sinen brueder 

soen wilner Loedekens van Os #gecregen had# overmids gebrec van #enen# 

erfcijns van X nobel der munten des conincs van Engelant welken cijns die 

ijerstgenoemde Ludolf tegen den voirs Jan Gherijs met cope gecregen had 

ende Ludolf ijerstgeseet heet des mechtich gemaect Arnt Groet Art (dg: ende 

Arnt voirs heet die verboden ijerstwerf) in orconde scepenen Gijsbrechts 

van Vlochoven ende Jacop Tijts ende Arnt Grotart heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

                         
Stierken, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken, welke weg loopt vanaf een brug die 

daar over de stroom ligt tot aan de oude stadsmuur, en ook de weg, die vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts loopt tot aan voornoemde brug, voornoemde brug en de trap die daar ligt, welk 

recht de eigenaar van voornoemde hofstad heeft en de eigenaars van erfgoederen van wijlen 

Johannes Stierken, achter voornoemde hofstad en elders gelegen, welke hofstad aan voornoemde 

Johannes Gerijs was verkocht116 door Jacobus Stevens soen, (2) een stukje erfgoed, 8 voet 

breed, uit een erfgoed dat was van wijlen Ghiselbertus van Hazenbossche, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, welk stukje gelegen is tussen erfgoed dat was van voornoemde Jacobus, nu van 

Johannes Gerijs, enerzijds en erfgoed van voornoemde Jacobus anderzijds, welk stukje met een 

eind reikt tot aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken en met het andere eind aan erfgoed dat 

was van wijlen Johannes Berwout, welke stukje aan voornoemde Johannes Gerijs was verkocht116 

door voornoemde Jacobus Stephens, (3) een stuk erfgoed, achter voornoemde hofstad gelegen, in 

een erfgoed van wijlen Johannes Stierken, zoals hierop gebouwd is. 
117 Zie ← BP 1181 p 052v 04 vr 14-09-1397, Theodericus Posteel beloofde aan Johannes Gerijs 
een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een kamer met ondergrond, in Den Bosch, over de Visbrug, achter 

erfgoederen van Batha Loden en haar zoon Reijnerus, tussen erfgoed van Batha Loden enerzijds 

en andere kamers van voornoemde Theodericus anderzijds. 
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VB 1799 f 153r 03. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 06. 

Item Ludolf soen wilner Ludolfs van Boemel was gericht in orconde scepenen 

Gijsbrechts van Vlochoven ende Jacop Loze voirs aen118 allen goide Jans 

geheijten Bathenborchs ende aen een helft welke Roelof soen (dg: wilner) 

Jan Gherijs van dode wilner Mechtelden sijnre moeder met recht van 

versterve aencomen is ende van dode des voirs Jan Gherijs met recht van 

versterven aencomen sal ende in een hoeve des voirg Jan Gherijs gelegen in 

die prochi van Os ende in toebehoerten der voirs hoeven allen ende een 

ijegeliken ende welc helft met hoirre toebehoerten der hoeven voirs tot den 

selven Roelof nu behoert ende aen een helft welc den voirg Roelof van dode 

der voirs wilner Mechtelden sijnre moeder ende met recht van versterve 

aencomen is ende na dode der voirg Jans Gherijs sijns vaders met recht van 

versterve aencomen sal in huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die 

strate geheijten Colperstrate tusschen 

 

VB 1799 f 153v 01. 

di 27-04-1400. 

den erve wilner Claes Gheenmans ende welke helft des huijs ende erfs voirs 

tot den voirg Roelof nu behoert overmids gebrec van #enen# erfcijns (dg: 

van X nobel der munten des conincs van Engelant) dien die ijerstgenoemde 

Ludolf dair aen heet ende Ludolf ijerstgenoemt heet (dg: die nu verboden 

ijerstwerf) des mechtich gemaect Arnt Grotart in orconde der scepenen 

Gijsbrechts van Vlochoven ende Jacop Tijts ende Arnt Grotart voirs heet die 

nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 153v 02. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 07. 

Item Wouter Delijen soen was gericht in orconde scepenen allen voirs aen 

die goide Arnts van den Venne geheijten gemeijnlic Vroenhoven gelegen in 

die prochie van Zon ende aen toebehoirten der selver goide allen ende een 

ijegeliken overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen heet ende Wouter 

Delijen soen voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 153v 03. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 08. 

Item die selve Wouter Delijen soen was gericht in orconde der scepenen 

allen voirs aen die alinge goide geheijten te Vroenhoven gelegen in den 

prochien van Zonne ende van Brogel ende aen toebehoirten der selver goiden 

allen ende een ijegeliken tot wat steden sij wesende zijn of gelegen 

                         
118 Zie → BP 1182 p 621r 06 za 05-11-1401, destijds had Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel (1) 
alle goederen van wijlen Johannes Bathenborch in cijns uitgegeven aan Rodolphus zv Johannes 

Gherijs voor de lasten die eruit gaan en voor een erfcijns van 10 Engelse nobel, met Sint-Jan 

te betalen. Vervolgens had voornoemde Rodolphus beloofd voornoemde cijns te betalen aan 

voornoemde Ludolphus zvw Ludolphus, gaande uit voornoemde goederen van wijlen Johannes 

Bathenborch. Ter meerdere zekerheid had voornoemde Rodolphus tot onderpand gesteld (2) de 

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Mechtildis, resp. aan hem zal 

komen na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes Gherijs in een hoeve van voornoemde 

Johannes Gherijs, in Oss, en (3) de helft, die aan voornoemde Rodolphus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde moeder Mechtildis, resp. aan hem zal komen na overlijden van 

zijn voornoemde vader Johannes Gherijs, in een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat. 

Voornoemde Rodolphus had vervolgens garantie beloofd van voornoemde helft van de hoeve en van 

het huis en erf en deze goederen van waarde te houden. {p.622} Voornoemde Ludolphus zvw 

Ludolphus van Boemel beloofde thans aan Rodolphus Rover zvw Arnoldus van der Bolst en 

Conrardus zvw Johannes van Geffen, tbv hen en Gertrudis dvw voornoemde Johannes van Gheffen, 

mbv voornoemde cijns van 10 nobel en brieven, beloften en verzwaringen aan hem door voornoemde 

Rodolphus gedaan mbt deze cijns, nimmer recht te halen op het huis en erf, dat nu behoort aan 

voornoemde Rodolphus Rover, Conrardus en Gertrudis, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van Os zv Rutgerus enerzijds en erfgoed van Willelmus van Beke en 

Gerardus van Orthen anderzijds; voor het overige blijven voornoemde brieven, andere brieven en 

beloften van kracht. 
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overmids gebrec van erfpacht dien hi dair aen had ende Wouter voirs heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 153v 04. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 09. 

Item Gerijt die Wilde (dg: dair to) was gericht in orconde scepenen 

Gijsbrechts van Vlochoven ende Jacops Lozen ende Jacop Tijt ende Jan 

Wolpharts aen allen goide heren Rijcouts Kocs ridders Jans van Nuwelant 

Jans van Beest Gerijts van Berkel Jans van Boxtel soen wilner Jans 

geheijten Pape Jan van Nuwelant ende Jans geheijten van Enode met scepenen 

scout brieven119 ende Gerijt ijerstgenoemt heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 153v 05. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 10. 

Item (dg: Willem van) Lambrecht van den Lare soen wilner Yden dochter 

wilner Lambrechts van den Laere was gericht in orconde der scepenen allen 

voirs aen tween #pascua# weijden geheijten twee tefelre weijden Gijsbrechts 

soen wilner Leijten van Loet gelegen in Lijttoijen ende welc twee weijden 

die selve Gijsbrecht X hont lants sede (dg: we) begripende wesen ende 

tusschen welc twee weijden Dirc van Leuwen een weijde (dg: -n) liggende had 

overmids gebrec van erfcijns dien (dg: h) Lambrecht ijerstgenoemt dair aen 

heet ende Lammbrecht ijerstgenoemt heet des mechtich gemaect Willem van 

Volkel in orconde der scepenen Jacop Loze ende Jacop Tijt ende Willem voirs 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 153v 06. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 11. 

Item Godevert Sceijvel dair toe mechtich gemaect van der abdissen des 

convents van sente Claren was gericht in orconde scepenen Ywijns van den 

Grave ende Goeswijn Moedels Bertouts soen die dat voirt aenbrachten aen 

allen die scepenen voirs aen die alinge erffenisse120 gelegen in 

tsHertogenbosch ter Merct tusschen den erve Goeswijn Steenwechs ende 

tusschen den erve Wouter Bacs Smeeds (dg: tenden) streckende van der 

gemeijnre straten achterwart tot der #auder# muere der stat van 

tsHertogenbosch ende aen allen ende een ijgeliken tijmmeringen in der voirs 

alingen erffenissen wesende ende aen een gedeelt der voirs auder muere der 

stat van tsHertogenbosch voirs ende aen een gedeelt eenre erffenissen 

gelegen buijten der voirg auder mueren after die ijerstgenoemde alinge 

erffenis tusschen die erffenissen der voirs Goeswijns ende Wouter Bacs (dg: 

ende) streckende van der voirs auder mueren tot den water aldaer loepende 

#fluentem# overmids gebrec van erfcijns dien tconvent dair aen heet ende 

Godevert voirs heet des mechtich gemaect Jan Vijnninc den goutsmijt in 

orconde der scepenen allen voirs ende Jan Vijnninc voirs heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 153v 07. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 158r 12. 

Item Arnt soen Volcken Mijs soen van Amersfoert was gericht in orconde 

scepenen Dirc Rovers ende Jan Wolpharts aen huijs ende erve gelegen in 

                         
119 Zie → BP 1182 p 292v 01 vr 24-12-1400, Gerardus die Wilde verklaarde ontvangen te hebben 
van Ludovicus Asinarius 50 oude Franse schilden, die hr Rijcoldus Koc ridder, Johannes van 

Nuwelant, Johannes van Beest, Gerardus van Berkel, Johannes van Bucstel zvw Johannes gnd Pape 

Jan van Nuwelant en Johannes van Enode beloofd hadden aan Engbertus zv Johannes van Tephelen. 
120 Zie ← BP 1179 p 138v 09 za 09-03-1392, verkoop van deze erfgoederen door Wellinus van Beke 
aan Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp en Albertus zv voornoemde Wellinus; 

eertijds aan Wellinus en Johannes gnd van Gheldorp verkocht door Johannes gnd van Brolijo zvw 

Waelwinus van Brolijo; van welke goederen Wellinus de helft, die aan voornoemde Johannes van 

Geldorp behoorde, verworven had van voornoemde Johannes van Gheldorp. 



Inventarisnummer 1799 katern 4 f 115r – 159v. 

 

129 

tsHertogenbosch ter Merct tusschen den erve wilner Arnt Poeldoncs ende 

tusschen den erve wilner (dg: Jo) Aelbrechts Loze ende aen die alinge 

erffenisse tot den voirg huijs ende erve behorende #tam ante quam retro 

sitas# beijde voir ende (dg: over) after gelegen ende aen die tijmmeringe 

in der selver erffenissen wesende overmids gebrec van erfcijns121 dien hi 

daer aen heet ende Arnt ijerstgenoemt heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154r 01. 

di 27-04-1400. 

Item Jacop Tijt was gericht in orconde scepenen allen voirs aen een stuc 

lants geheijten den Bijgairt gelegen in die prochi van Gestel tusschen den 

erve des meeste gasthuijs in tsHertogenbosch #ende# tusschen den erve 

Willem Sceijven item aen een stuc lants gelegen in die voirs prochi bij een 

stat geheijten die Tommel tusschen den erve des voirg gasthuijs ende 

tusschen den erve (dg: H) Peters geheijten Zibben ende aen een stuc lants 

gelegen in die voirs prochi bij een stat geheijten Leempoel tusschen den 

erve des voirs gasthuijs ende tusschen den erve Arts geheijten Elijaes item 

aen een stuc lants gelegen in die voirs prochi bi die voirg stat Leempoel 

genoemt ende tusschen den erve Wouters geheijten Pouwels item aen een stuc 

lants gelegen aldair bi die voirg stat die Leempoel genoemt tusschen den 

erve des voirg gasthuijs ende tusschen den erve der kijnder Mijskens van 

der Bijest ende aen een stuc lants gelegen bij die voirs stat Leempoel 

genoemt tusschen den erve des voirg gasthuijs ende tusschen den erve Peters 

van den Eijgen overmids gebrec van erfpacht dien hi daer aen heet ende 

Jacop voirs heet die nu verbonden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154r 02. 

di 27-04-1400. 

Item Arnt van Vladeracken soen wilner Gerijts van Vladeracken was gericht122 

in orconde der scepenen (dg: Iacop Loze ende Jan Wolpharts) allen voirs aen 

allen goide Jans van Geldorp soen wilner Jans van Geldorp overmids gebrec 

van geloiften die welc die ijerstgenoemde Jan van Geldorp geloift had (dg: 

den voirg) op hem ende op al siin goide den voirg Arnt van Vladeracken van 

enen jaerliken ende erfcijns van tween aude scilden ende van tween auden 

scilden te vergelden jaerlecs ende erffelic uijt huijs123 ende erve gelegen 

in tsHertogenbosch #ad# aen den Vuchteren Dijc tusschen den erve Matheeus 

Rademakers ende tusschen enen wech aldair ende aen der helft desselfs weges 

ende welc huijs ende erve voirs strect van der gemeijnre straten after tot 

der druppen toe des huijs der peirdemoelen aldair after dat voirg huijs 

ende erve wesende (dg: met) min nochtan enen voet lants ende van welken 

erfcijnsen124,125,126 voirs die ijerstgenoemde Jan van Geldorp heeft geloeft op 

                         
121 Zie ← BP 1181 p 145r 07 do 11-07-1398, Henricus Weijer droeg over aan Arnoldus zv 
Volcquinus Mijs soen van Amersfort 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 te betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Poeldonc enerzijds en erfgoed van wijlen Albertus Loze 

anderzijds, en uit het erfgoed, zowel voor als achter het huis gelegen, en de gebouwen, welke 

cijns aan hem was overgedragen door Rodolphus van Duer zvw Rodolphus van Duer bakker. Met 

achterstallige termijnen van de afgelopen 3 jaar. 
122 Zie ← VB 1799 f 091v 07, ma 11-01-1395, Art van Vladeracken was gericht 

aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche op den Vuchteren Dijc 

tusschen den erve Matheus Rademakers ende tusschen enen wech ende aen die 

heilft des selvers wechs welc huus ende erve vors strect van der gemeijnre 

straten afterwart tot der druppen des huus der rosmoelen aldair after dat 

vors huus ende erve aldair wesende min nochtant enen voet overmids gebrec 

van erfcijns. 
123 Zie ← BP 1180 p 546v 07 di 22-02-1396, overdracht van het huis en erf na gerechtelijke 
verkoop. 

124 Zie ← BP 1179 p 049r 08 wo 24-05-1391, overdracht van een erfcijns uit het huis. 
125 Zie ← BP 1179 p 049r 09 wo 24-05-1391, overdracht van een erfcijns uit het huis. 
126 Zie → BP 1180 p 546v 07 di 22-02-1396, overdracht van het huis en erf na gerechtelijke 
verkoop. 
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hem ende op al sijn goide den voirs Arnt allen commer van sijnre wegen in 

den voirs cijnsen wesende af te doin ende dat voirg huijs ende erve ende 

helft des voirg weechs voir die gulde der voirs erfcijnsen (dg: ?wae) goid 

gnoech wael dogende te maken altoes ende seker gnoech gelijc in sommigen 

scepen letteren van Den Bosch begrepen werden ende van welken geloiften die 

voirg Arnt gebrec gehadt heet ende scade geleden met recht ende Arnt voirs 

heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154r 03. 

di 27-04-1400. 

Item Bartholomeeus soen wilner Bertholomeeus Wedigen was gericht in orconde 

scepenen Gijsbrechts van Vlochoven ende Jacop Lozen aen tween husen ende 

erve gelegen in tsHertogenbosch #ad aggerem vici Hijnthamensis# ten dijke 

der Hijnthemerstraten bij den huijse Jans van Best #in qua idem morabatur# 

in den (dg: hi woende) welken hi woende ende van welken #in quarum domorum 

una# huijsen in den enen (dg: Henric) Heijn #Heijno# Menneken ende #in 

alia# in den anderen Tielman oem des selfs Heijnen #morabantur# woendden 

(dg: occacione des) overmids gebrec van erfcijns die hi daer aen had ende 

Bartholomeeus ijerstgenoemt heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154r 04. 

di 27-04-1400. 

Item Ghijb Kesselman was gericht in orconde scepenen her Dircs Rovers ende 

Jacop Loze aen allen goide Henric Ghenen soens Gherijs van Os ende Jan 

Gherijs met scepenen scout brieven127 ende Ghijb Kesselman heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154r 05. 

di 27-04-1400. 

Item Arnt Grotart was gericht in orconde scepenen Gijsbrechts van Vlochoven 

ende Jacop Loze aen erffenis128 gelegen in tsHertogenbosch tot den eijnde 

der Hijnthemerstraten tusschen thuijs Art van Erpe des Hantschoenmakers 

#cijrothecarii# ende tusschen thuijs Jans van Hijntham des Scoenmakers 

overmids gebrec van erfcijns129 dien Arnt (dg: voirs) ijerstgemoemt dair aen 

had ende Arnt ijerstgenoemt heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154r 06. 

di 27-04-1400. 

(dg: Item Henric die Yeger was gericht in orconde scepenen allen voirs). 

 

VB 1799 f 154r 07. 

di 27-04-1400. 

Item Gerijt van der Aa was gericht130 in orconde scepenen allen voirs aen 

                         
127 Zie ← BP 1181 p 207r 01 wo 06-11-1398, Henricus Ghenen soen, Gherisius van Os en Johannes 
Gherijs beloofden aan voornoemde Ghibo Kesselman 8 Gentse nobel en 49 gemene plakken met Sint-

Jan aanstaande (24-06-1399) te betalen. 
128 Zie → BP 1182 p 757r 05 ma 27-02-1402, Godefridus gnd Mersken zvw Johannes van Dommellen 
bakker droeg over aan Yudocus Bruijstens de helft van een erfgoed, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Erpe handschoenmaker enerzijds en het 

huis van Johannes van Hijntham schoenmaker anderzijds, welk eerstgenoemd erfgoed Walterus van 

Os gerechtelijk gekocht had van Arnoldus Groet Art en welk eerstgenoemd erfgoed voornoemde 

Godefridus Mersken verworven had van voornoemde Walterus van Os. 
129 Zie ← BP 1178 f 373v 11 do 07-04-1390, Walterus zvw Walterus van Hijntam verkocht aan 
Arnoldus Groetart 35 schelling, 1 oude Tournooise groot van de koning van Frankrijk voor 16 

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

uit een erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen het huis van 

Arnoldus van Erpe handschoenmaker enerzijds en het huis van Johannes van Hijntam schoenmaker 

anderzijds, aan hem verkocht door Jacobus Loze ev Enghella dvw Henricus zvw Henricus bakker. 
130 Zie → BP 1182 p 190v 03 vr 27-08-1400, destijds hadden hr Willelmus van Huerne heer van 
Duffel en Herlaer, hr Willelmus van Aa, ridders, Gerardus van Berkel en Hubertus van Ghemert 

360 oude schilden van de keizer of van de koning van Frankrijk of de waarde in ander paijment 

beloofd aan Gerardus van Aa, na maning te betalen. Voornoemde Gerardus van Aa verklaarde thans 

dat !36 oude schilden aan hem zijn betaald in afkorting van voornoemde !360 schilden, waarna 
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allen goide heren Willems van Huerne heren van Duffel ende van Herlaer 

heren Willems van der Aa ridderen Gerijts van Berkel ende Hubrechts van 

Ghemert met scepenen scout brieven ende Gerijt ijerstgenoemt heet (dg: die 

nu verboden ijerstwerf) des mechtich gemaect Arnt Grotart in orconde 

scepenen Gijsbrechts van Vlochoven ende Jacop Tijts ende Arnt Grotart heet 

die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154v 01. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 160r 01. 

Item Lambrecht soen wilner Gerijt Witmerijs was gericht in orconde scepenen 

Gijsbrechts van Vlochoven ende Jacop Lozen aen allen goide Jan Mersmans van 

Hedel ende Jan Milters sijns soens met scepenen scout brieven131 ende 

Lambrecht voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154v 02. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 160r 02. 

Item Henric Yeger was gericht in orconde scepenen alen voirs aen een hueve 

gelegen in die prochi van Knechsel tot eenre stat geheijten Wolfhoven ende 

aen toebehoerten der selver hoeven allen ende een ijegelijc overmids gebrec 

van erfpacht dien hi dair aen had ende Henric voirs heet die nu verboden 

ijerstwerf ende heeft des mechtich gemaect coman Art in orconde der scepen 

allen voirs. 

 

VB 1799 f 154v 03. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 160r 03. 

Item Jan van Holaer die Riemsleger #corrigiator# was gericht in orconde 

scepenen Gijsbrechts van (dg: den Doirne ende) Vlochoven ende Jan Wolpharts 

aen allen goide Peters soen wilner Goeswijn Moedels van den Steenweg #de 

Lapidea Via# met scepenen scout brieven132 ende Jan voirs heet die nu 

verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154v 04. 

di 27-04-1400. 

Item Henric die Yeger (dg: was gericht) #filius Adolphi# soen Adolfs was 

gericht in orconde scepenen allen voirscr aen enen camp wilner #Happonis# 

Happen van Wetten gelegen in die prochi van Tongelre tusschen den erve 

Mertens des Blaken ende tusschen der gemeijnt streckende met den enen 

eijnde tot den erve wilner Jans van Derentheren overmids gebrec van 

erfcijns dien hi dair aen heet ende Henric Yeger voirs heet die nu verboden 

ijerstwerf ende des heet hi mechtich gemaect coman Arnt in orconde allen 

der scepenen voirs. 

 

VB 1799 f 154v 05. 

di 27-04-1400. 

Item Dirc Mersman mechtich dairtoe gemaect van Jan naturlec soen wilner 

heren Henrics (dg: priesters) van Best priesters was gericht in orconde 

scepenen Jacop Loze ende Jacop Tijts aen twee hosteden gelegen in Hijntham 

tusschen den erve Huberts soen Ansems van Nuwelant ende tusschen die 

gemeijn straet streckende met beijden eijnden ter gemeijnre straten 

overmids gebrec van erfcijns dien die voirg Jan dair aen heet ende Dirc 

                         
voornoemde Gerardus van Aa de resterende !334 oude schilden overdroeg aan voornoemde Bertoldus 

zv Johannes Bac Bertouts van Tijlborch met de brief en adiusticatie. 
131 Zie ← BP 1181 p 205r 10 do 31-10-1398, Johannes Mersman van Hedel en zijn zoon Johannes 
Milter beloofden aan Lambertus zvw Gerardus Witmeri 11 Gentse nobel of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 
132 Zie ← BP 1180 p 599r 07 do 12-10-1396, Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg 
beloofde aan Johannes van Holaer riemmaker 28 Hollandse gulden of de waarde en 14 gemene 

plakken met Kerstmis aanstaande (25-12-1396) te betalen. 
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Mersman voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154v 06. 

di 27-04-1400. 

Item Arnt Hoernken was gericht in orconde scepenen allen voirs aen enen 

acker lants geheijten den Boudens Acker XXI loepen rogs (dg: jairlec) der 

maten van Tongeren in zade jairlec begripende gelegen in die prochi van 

Tongeren tusschen die gemeint aldair ende tusschen erffenis der kijnder 

wilner Henric Jans soens item aen J mudsaed roglants gelegen in die voirs 

prochi achter die kerc aldair tusschen den erve Jan Peters soen ende 

tusschen den (dg: erve) gemeijnen wech aldair ende aen vier lopenssaet 

lants geheijten die Boudens Hostat gelegen in die voirs prochi tusschen die 

gemeijn straet ende tusschen erffenis geheijten Eeussel Hepkens #Herberti 

dicti Hepken# (dg: Tresiaens) Tresianen soens van Wetten item aen IIII 

buenre #pascue dicte gruezen# gruezen gelegen in die voirs prochi tusschen 

die gemeijn straet ende tusschen den erve wilner Jans van Derentheren item 

aen enen beemt acht vueder hoijmaets #continente# begripende gelegen in  

die voirs prochi tusschen dwater geheijten die Dommel aldair lopende 

tusschen den erve Mertens sBlaken soen ende tusschen den erve Willems des 

Blaken soen ende aen enen (dg: sester rogs) dat hof enen sester rogs in 

zade begripende gelegen in die prochi van Nuenen ter stat geheijten Wetten 

bij die watermolen aldair tusschen den erve Aleijten suster der voirg 

Hepkens ende tusschen dwater geheijten die Aa overmids gebrec van erfpacht 

dien hi dair aen heet ende Arnt Hoernken voirs heet die nu verboden 

ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154v 07. 

di 27-04-1400. 

Item Arnt Volcken Mijs soen van Amersfoert was gericht in orconde scepenen 

heren Dircs Rovers ende Jan Wolpharts aen huijs ende erve wilner Jans van 

Malsen gelegen in tsHertogenbosch aen die Corenbrugge op dwater aldaer 

overmids (dg: vervolchder scout) gebrec van vervolchder scout (dg: ende 

Arnt voirs heet dat nu verboden ijerstwerf die Arnt voirs op Lijsbetten 

Jans wijf van Malsen met recht vervolcht heet) ende Arnt voirscr heet die 

nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 154v 08. 

di 27-04-1400. 

Item Dirc Waelwijns soen (dg: van) ende Andries van Oudrigem waren gericht 

in orconde scepenen heren Dircs Rovers ende Jan Wolpharts aen allen goide 

Jan Meeus soens van Hoerne ende Marselijs Claes Conincs soens met scepenen 

scout brieven ende des hebben sij mechtich gemaect meester Jan (dg: -s) van 

Best (dg: die d) ende die heet hi nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 155r 01. 

di 27-04-1400. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers was gericht in orconde 

scepenen allen voirscr aen tween mudde roggen (dg: erfpachts) ende tween 

mudde gersten erfpachts der maten van Den Bosch welc twee mud rogs ende twe 

mud gersten her Willem van den Kelre #de Penu# priester jaerlec ende 

erflijc had #habebat# in den goiden geheijten te Houthem gelegen in Onlant 

in die prochi van Rode overmids gebrec van erfpacht dien meester Jacop dair 

aen had ende meester Jacop heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 155r 02. 

di 27-04-1400. 

→VB 1799 f 160r 15. 

→VB 1799 f 161r 05. 

Item Henric van den Cloet als procureerden der tafelen tsHeijlichs Geests 

in tsHertogenbosch was gericht in orconde scepenen allen voirs aen die 

wijnmoelen Rutghers Cort ende Henric sijns soens gemeijnlic Creijtenmolen 
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genoemt met horen gronde gelegen in die prochi van Roesmalen tusschen 

Roesmalen ende Berlikem ende aen toebehoirten ende rechten der selver 

wijnmoelen allen ende een ijegeliken tot wat steden sij wesende sijn oft 

gelegen overmids gebrec van erfpacht dien die tafel voirs daer aen had ende 

Henric van den Cloet voirs heet die nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 155r 03. 

di 27-04-1400. 

Item Dirc soen wilner Corstiaens van den Hoevel was gericht in orconde 

scepenen heren Dircs #Roveren# ende Jan Wolpharts aen huijs ende erve 

gelegen in tsHertogenbosch in die straet geheijten Peperstraet tusschen den 

erve Lamberts Bathen soens ende tusschen den erve Deenken Scuermans 

overmids gebrec van erfcijns133 dien hi dair aen heet ende Dirc voirs heet 

dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 155r 04. 

di 27-04-1400. 

Item Dirc (dg: van den Hoevel w w) soen wilner Corstiaens van den Hoevel 

was gericht in orconde scepenen heren Dircs ende Jan Wolpharts voirs aen 

huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die straet geheijten 

Peperstraet tusschen den erve Lamberts Bathen soens ende tusschen den erve 

heren Jans van Mierde priesters overmids gebrec van erfcijns134 dien hi daer 

aen heet ende Dirc voirs heet dat nu verboden ijerstwerf. 

 

VB 1799 f 155r 05. 

di 27-04-1400. 

Item Goeswijn Moedel (dg: soen wilner) van der Donc was gericht in orconde 

der scepenen allen voirscr aen III mergen lants geheijten Valken Beemt 

wilner heren Rijcouts Kocs ridders gelegen te Gewanden after Peters van Os 

ende aen VII mergen lants of dair omtrent gelegen in die prochi van Kessel 

ter stat geheijten Huberts Hoeve ende aen tween mergen lants {niet 

afgewerkt}. 

 

VB 1799 f 155v 01. 

ma 10-05-1400. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den genecht gedinge dat gelegen was 

des maendaechs na den sondach dat men singt jubilate int jaer ons Heren M 

vierhondert in orconde der scepenen (dg: heren Dircs Rovers ridders) 

Gijsbrecht van Vlochoven Jacop Loze Jacop Tijts #(dg: Dirc Rovers)# 

Gijsbrecht van den Doirne ende Jan Wolpharts. 

 

VB 1799 f 155v 02. 

ma 10-05-1400. 

Item Claes Plaetmaker gelijc als hi verboden had anderwerf een hostat 

gelegen in tsHertogenbosch in een straet streckende van der Vuchterstraten 

voir thuijs der woningen wilner Arnts Berwouts (dg: ter mueren) ter mueren 

wart der stat van tsHertogenbosch (dg: heet hi nu verbode) tusschen den 

erve wilner Art Plaetmakers ende tusschen die muer der voirs stat van 

tsHertogenbosch heet hi nu verboden derdewerf. 

 

                         
133 Zie ← BP 1180 p 064v 03 za 28-02-1394, Lambertus Bathen soen en Petrus zvw Goessuinus 
Model van de Steenweg verkochten aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel 

een n-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus Bathen soen 

enerzijds en erfgoed van Deenkinus gnd Scuerman anderzijds, reeds belast met 30 schelling 

voornoemd geld. 
134 Zie ← BP 1180 p 064v 04 za 28-02-1394, Lambertus Bathen soen en Petrus zvw Goessuinus 
Model van de Steenweg verkochten aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel 

een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus enerzijds en 

erfgoed van hr Johannes van Mierde anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 55 schelling geld. 
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VB 1799 f 155v 03. 

ma 10-05-1400. 

Item Claes der Kijnder die Plaetmaker gelijc als hi verboden had anderwerf 

IIII stucken beemds gelegen in die prochi van Hees ter stat geheijten die 

Bleken heet hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 155v 04. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 147r 07. 

←VB 1799 f 148r 08. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide 

Jans van Yper heet hi nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 155v 05. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 147r 08. 

←VB 1799 f 148r 09. 

Item Herman Loden soen gelijc als hi verboden heet anderwerf allen goide 

Jan Haijken ende Gijsbrecht die Veer sijns brueders kijnder wilner 

Lambrechts van Bakel ende Stevens soen wilner Lambrechts Raets heet hi nu 

verboden derdwerf. 

Ende hieraf en sal men niet copen dan Stevens goide voirs. 

 

VB 1799 f 155v 06. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148r 10. 

Item her Alart van Os soen wilner sWedekens naturlec soen wilner heren 

Alarts van Os proefst te Loven ende Alijt van Os dochter wilner Wedekens 

voirs gelijc als sij verboden hebben ijersterf allen goide Gerijt van 

Berkel hebben si nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 155v 07. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148r 11. 

Item Alijt dochter wilner Wedekens naturlec soen wilner heren Alarts van Os 

proefst te Loven gelijc als si verboden heet ijerstwerf allen goide Gerijts 

van Berkel heet sij verbonden (dg: derdwerf) anderwerf. 

 

VB 1799 f 155v 08. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148r 12. 

Item Arnt Rover Boest gelijc als hij verboden heet ijerstwerf allen goide 

Gerijt Maes soens Roelof Gerijs Henric Mombairs ende Henric Moelen Jans 

soens heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 155v 09. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148v 01. 

Item her Jan van Orthen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een stuc 

lants geheijten den Poel gelegen in die prochi van Empel ende een stuc 

lants geheijten dat Rogstuc gelegen aldair heet hi nu (dg: vobe) verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 155v 10. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148v 02. 

Item Jan Lijsscap gelijc als hi verboden heet ijerstwerf een erve Dirc 

Writerer gelegen in tsHertogenbosch in die Orthenstraet buijten der poirten 

aldair heet hi nu verboden anderwerf. 
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VB 1799 f 155v 11. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148v 03. 

Item Maes Valant (dg: gelijc als hi) #had# verboden (dg: heet) ijerstwerf 

enen eijoven met sinen gronde ende met hoirre toebehoirten ende erffenissen 

dair aen gelegen Peters soen wilner Goeswijn Moedels van den Steenweg 

gelegen in die prochi van Orthen ter stat geheijten Langdonc (dg: heet hi 

nu verboden anderwerf) ende des heet hi mechtich gemaect Jan Lijsscap in 

orconde scepenen Gijsbrechts van Vlochoven ende Jacop Tijts ende heet dat 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 155v 12. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148v 04. 

Item Wouter van Os gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide Jan 

Gherijs heet hi nu verboden anderwerf ende des heet hi mechtich gemaect 

meester Jan van Best in orconde der scepenen allen voirs. 

 

VB 1799 f 155v 13. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148v 05. 

Item Wouter van Os gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Gerijt Maes soens heet hi nu verboden anderwerf ende des heet hi mechtich 

gemaect meester Jan van Best in orconde der scepenen allen voirs. 

 

VB 1799 f 156r 01. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148v 06. 

Item Gerijt soen wilner Jans soen wilner Jan Bathen soens gelijc als hi 

verboden heet ijerstwerf V mergen lants Lambrechts soen wilner Jan Bathen 

soens gelegen in den lande van Herpen in die prochi van Hueselingen [e]nde 

(dg: aen) enen mergen lants des selfs Lambrechts gelegen in den lande van 

Herpen in die prochi van Herpen ende J mergen lants gelegen in die prochi 

van Doirne ter stat geheijten dat Doer#n#ssche Broec heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 02. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 148v 07. 

Item die selve Gerijt soen wilner Jans soen wilner Jan Bathen soens gelijc 

als hi verboden heet ijerstwerf IJ mergen lants Lambrechts soen wilner Jan 

Bathen soens gelegen in die prochi van Berchen ter stat geheijten aen dLaer 

ende die tijmmeringe in den selven IJ mergen lants wesende ende I stuc 

lants geheijten gemeijnlic die Ganse Acker XII lopen rogs in zade 

begripende gelegen in die voirs prochi ter stat geheijten Duer heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 03. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149r 01. 

Item her Dirc die Rover ridder had verboden ijerstwerf allen goide Gerijts 

van Berkel ende des heet hi mechtich gemaect Arnt Rover Boest ende Arnt 

Rover Boest heet die nu verboden (dg: ijerst) #ander#werf. 

 

VB 1799 f 156r 04. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149r 02. 

Item Willem Broeder gelijc als hi verboden heet !een watermoelen gelegen in 

die prochi van Roesmalen ter stat geheijten Engelant ende toebehoirten der 

selver (dfg: stat) moelen all ende een ijegeliken heet hi nu verboden 
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anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 05. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149r 03. 

Item her Dirc Snoec priester had verboden ijerstwerf allen goide Hubrechts 

van der Voert Dircs soen wilner Jans geheijten Berwijns soen ende Dircs 

geheijten die Bloet soen wilner Ians geheijten Wouters (dg: soen) die sij 

nu hebben ende namaels hebben ende vercrigen sullen ende her Dirc voirs had 

des mechtich gemaect (dg: coman) Arnt #Grotart# ende (dg: coman) Arnt 

#Grotart# voirs heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 06. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149r 04. 

Item Peter soen wilner Godeverts soen wilner Andries van Berlikem gelijc 

als hi (verbeterd uit: si) verboden heet ijerstwerf alle ende een ijegelike 

erffenissen tot Henric Posteel soen Gerijts van Eijcke behorende gelegen in 

tsHertogenbosch ter straten geheijten Huls ende (dg: aen) die tijmmeringen 

in die selve erffenissen wesende ende V mergen lants gelegen bij een stat 

geheijten die Ghelendonc streckende van den gemeijnen water geheijten die 

stroem tot den erve Gerijts van Berkel heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 07. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149r 05. 

Item Wedige soen wilner Bartholomeus geheijten Meeus Wedigen soen gelijc 

als hi verboden heet ijerstwerf allen goide Jan Stempel Otten soens ende 

Jans van Brolijo heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 08. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149v 01. 

Item Dirc soen wilner Jans van Vucht soen wilner Dircs van der Masen gelijc 

als hi verboden heet ijerstwerf een hostat met hoirre tijmmeringen ende 

alle anderen hoer toebehoerten gelegen in tsHertogenbossche op den dike der 

Vuchterstraten heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 09. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149v 02. 

Item Lucas van Erpe had verboden ijerstwerf allen goide Engbrecht Ludincs 

van Uden ende Elijaes van den Wiel ende des heet hi mechtich gemaect Art 

Rover Boest ende Arnt Rover Boest heet die nu verboden (dg: ijerstwerf) 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 10. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149v 03. 

Item Lucas van Erpe voirs had verboden ijerstwerf allen goide Willem Lucas 

soens van Erpe ende had des mechtich gemaect Arnt Rover Boest ende Arnt 

Rover Boest voirs heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 11. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149v 04. 

Item Lucas van Erpe voirs had verboden ijerstwerf die goide geheijten ter 

Ynden welc waren wilner Henric Haecs gelegen in die prochi van Erpe ende 

die toebehoirten der selver goide all ende een ijegelijc ende allen goide 

Willem Lucas soens van Erpe ende heet des mechtich gemaect Arnt Rover Boest 
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ende Arnt Rover Boest heet die nu verboden (dg: ijerstwerf) anderwerf. 

 

VB 1799 f 156r 12. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149v 05. 

Item Henric van den Broec gelijc als hi verboden heet ijerstwerf sommige 

erffenissen die waren wilner Andries van Cobbeke beijde binnen der prochien 

van Mierfelt ende binnen der prochien van Zeelst gelegen heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 01. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149v 07. 

Item Jan die Raet gelijc als hi verboden heet ijerstwerf XV mergen lants 

gelegen voir Vlimen in tsHeren Camp ende V mergen lants gelegen aldair heet 

hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 02. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 149v 08. 

Item Jan die Raet gelijc als hi verboden heet ijerstwerf die wijnmoelen met 

hoirre toebehoirten Gerijts van Berkel gelegen in die prochie van Vucht 

Sente Lambrechts aen deijnde van den Vuchteren Dijke ende aen toebehoirten 

ende rechten een ijegelijc der voirs wijnmoelen met hoiren gronde heet hi 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 03. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 01. 

Item Jan van Vucht soen wilner Wouters soen wilner Jans van Vucht des 

Visschers gelijc als hi verboden had tsteenhuijs ende erve Dircs van den 

Put gelegen in tsHertogenbosch ter Merct bij den erve Ywijns Stierkens heet 

hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 04. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 02. 

Item (dg: Jan Monic soen wilner Art Monics w Monics) #meester Jan van Best 

gelijc als hi verboden# had (dg: verboden) ijerstwerf een helft van enen 

huijse ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstraet (dg: des had 

hi mechtich gemaect meester Jan van Best ende meester Jan van Best) heet 

dat nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 05. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 03. 

Item die selve meester Jan van Best gelijc als hi verboden had ijerstwerf 

huijs erve ende hof gelegen in tsHertogenbosch aen den Vuchterendijc heet 

hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 06. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 04. 

Item Jan Scraghe had verboden ijerstwerf huijs ende hof Henrics van Eijck 

naturlec soen wilner heren Willems van Eijck gelegen in die prochi van Sent 

Oedenrode ter stat geheijten Eerscot ende allen ende een ijegelijc anderen 

goide der voirg Henrics van Eijck tot wat steden si gelegen sijn ende des 

had hi mechtich gemaect meester Jan van Best die heet die nu verboden 

anderwerf. 
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VB 1799 f 156v 07. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 05. 

Item Jan van Best soen wilner Willem Broeders gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf IJ mergen lants welc tot wilner Arnt Nolleken Quappe plagen te 

behoiren gelegen ter stat geheijten op die Hoghe Bijghair/Bijeshaer bij een 

stat geheijten Ghalgheberch heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 08. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 06. 

Item Jan van Mijngen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Peters van Geffen heet hi nu verboden (dg: ijerst) #ander#werf. 

 

VB 1799 f 156v 09. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 07. 

Item Otte Bruijstens gelijc als hi verboden had allen goide Arnts van Ghele 

soen wilner Gielijs van Ghele heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 10. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 08. 

Item (dg: Ma) Arnt Grotart gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen 

goide Daneels soen wilner Mathijs Werne[er]s heet die nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 11. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150r 10. 

Item meester Jan van Best gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen 

goide Jan Mersmans van Hedel ende Jan Milters sijns soens heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 12. 

ma 10-05-1400. 

(dg: Item die selve meester Jan van Best gelijc als .. m). 

 

VB 1799 f 156v 13. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150v 01. 

Item meester Jacop Groij soen wilner Willem Loijers gelijc als hi verboden 

heet ijerstwerf huijs ende hostat gelegen in die prochi van Os ter stat 

geheijten den Hoevel heet hi nu verboden anderwerf ende maect des mechtich 

(dg: coman Art) #Arnt Groetart den iongen# in orconde der scepenen allen 

voirs. 

 

VB 1799 f 156v 14. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150v 02. 

Item Henric van Geffen Jans soen gelijc als hi verboden had ijerstwerf 

allen goide Jans van Brolijo ende Jan Steijmpel Otten soens heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 156v 15. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150v 04. 

Item Peter dochter wilner Goeswijn Moedels van den Steenwege (dg: gelijc) 

als wijf wilner Peter Alarts (dg: gelijc als sij) had verboden ijerstwerf 

allen goide Peters soen wilner des voirs Goeswijn Moedel[s] van den 

Steenwege ende des heet si mechtich gemaect Goeswijn horen soen ende die 
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selve Goeswijn heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 01. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150v 05. 

Item Jan naturlec soen wilner Arnt Heijmen gelijc als hi verboden heet 

#ijerstwerf# allen goide Jans van Malsen heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 02. 

ma 10-05-1400. 

(dg: item meester Jan van Best gelijc als hi verboden h). 

 

VB 1799 f 157r 03. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150v 06. 

Item Gerijt van Berze had verboden ijerstwerf allen goide Jans van Brolijo 

ende Gerijt voirs had des mechtich gemaect meester Jan van Best ende 

meester Jan heet die nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 04. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 150v 07. 

Item Aelbrecht die Wael (dg: gelijc als hi #had#) verboden had ijerstwerf 

een wijnmoelen gelegen in Vucht ende huijs ende hof ende erve ende ackeren 

gelegen aldair ende allen anderen toebehoirten der selver moelen (dg: heet 

hi nu verboden anderwerf) ende des heet hi mechtich gemaect Arnt Rover 

Boest in orconde scepenen allen voirs ende Arnt Rover voirs heet die nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 05. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 01. 

Item Rutger van Geldorp gelijc als hi verboden had ijerstwerf allen goide 

Jans Meesteren heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 06. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 02. 

Item Lodewijch Asinier gelijc als hi verboden had ijerstwerf allen goide 

Jan Haijkens van Empel Gijsbrechts Veer sijns brueders Stevens soen wilner 

Lambrecht Raets ende jonchere Jans van Herlaer heren van Merewijc heet hi 

nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 07. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 03. 

Item Lodewijc Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Engbrecht Ludincs van Uden ende Elijaes van den Wijel heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 08. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 04. 

Item Lodewijc Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Peters van den Steenwege soen wilner Goeswijn Moedels van den Steenwege 

ende Lambrechts geheijten Bathen soens heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 09. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 05. 

Item Lodewijc Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 
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Jans van Scadewijc Willem Broet des Pelsers ende Jans Smedekens van Boxtel 

heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 10. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 06. 

Item Lodewijch Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Emont Rovers soen wilner Jans van Hellu Gerijts van Berkel ende Arnts Veer 

heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf en sal men niet vercopen dan Gerijts goide van Berkel. 

 

VB 1799 f 157r 11. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 07. 

Item Lodewijch Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerff allen goide 

jonchere Jans here van Megen ende van Hoeps Gerijts van Berkel Jans van 

Ghemert ende Jans van Dordrecht heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden Jans goide van Ghemert. 

 

VB 1799 f 157r 12. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 08. 

Item die selve Lodewijch gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

jonchere Jans here van Megen ende van Hoeps Jans van Bruheze Jans van 

Ghemert Jans van Dordrecht Jans van Gestel ende Arnts van Scijndel heet hi 

nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden die goide Jans van Bruheze ende Jans van 

Ghemerts. 

 

VB 1799 f 157r 13. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 09. 

Item Lodewijch Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Jans van Jeckendonc ende Geerlecs soen wilner Lucas van Erpe heet hi nu 

verboden anderwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden Geerlecs goide voirs. 

 

VB 1799 f 157r 14. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 10. 

Lodewijch Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Geerlecs Arnt geheijten Rovers ende Dircs gebruederen kijnderen Wellens 

geheijten Scriver ende Bruijstens van Andel soen wilner Hessels van 

Oesterwijc heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden (dg: een lijfp) heren Dirc Boests 

lijfpensie die hi uijt Gerlecs goide jaerlecs heet. 

 

VB 1799 f 157r 15. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151r 11. 

Item Lodewijc Asinier voirs gelijc als hi verboden had #ijerstwerf# allen 

goide Godevarts van Beest Henric Dicbiers heren van Mierle (dg: h) ende 

Engbrecht Ludinc Pijnappels heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157r 16. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151v 01. 

Item Lodewijc Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

Emont Rovers Gerijts van Berkel ende Arnts Veeren heet hi nu verboden 

anderwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden die goide Emonts Rovers ende Arnts Veren 
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voirscr. 

 

VB 1799 f 157v 01. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151v 02. 

Item die selve Lodewijch gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen goide 

heren Arnts van Hoemen ridde[rs] Emont Rovers Gerijts van Berkel Arnts 

Veeren ende Henrics geheijten Boden soen heet hi nu verboden anderwerf. 

Ende hieraf sal men uijtsceijden die goide Emont Rovers ende Arnts Veren 

ende Henrics Boden soens voirs. 

 

VB 1799 f 157v 02. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151v 03. 

Item die selve Lodewijch Asinier gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

allen goide Jans van Brolijo ende Zibrechts zoen wilner Zibrechts van 

Hoculem heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 03. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151v 04. 

Item Jan van Middengael had verboden ijerstwerf huijs ende erve wilner 

Gielijs Boijen gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstraet ende/bij den 

erve Peters van Geffen ende des heet hi mechtich gemaect meester Jan van 

Best ende meester Jan heet dat nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 04. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151v 05. 

Item Jan soen Everaets van Berck gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstraet heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 05. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151v 06. 

Item Arnt Grotart gelijc als hi verboden heet ijerstwerf VIII hont lants 

gelegen in die prochi van Os in tween mergen lants heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 06. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 151v 07. 

Item Henric soen wilner Henric Matheeus soens gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf een helft van eenre hostat gelegen in tsHertogenbosch te Boerde 

heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 07. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152r 01. 

Item Lonijs soen wilner Godeverts van Erpe (dg: gelijc als hi) #had# 

verboden (dg: heet) ijerstwerf een hoeve geheijten tGoit te Hezelaer des 

selfs wilner Godevarts ende die toebehoirten der selver hoeven allen ende 

een ijegeliken behaudelijc den selven Lonijs twe beemden gelegen in der 

selven prochien van den welken deen in den Oelbeemt ende dander den 

Dongebeemt geheijten (dg: h) is (dg: heet hi nu verboden anderwerf) ende 

des had hi gemaect mechtich (dg: ende hier af sal men vercopen die) #Arnt 

Grotart die jonge# (dg: coman Art) ende die selve Art heet die nu verboden 

anderwerf. 

Ende hieraf sal men (dg: uijt) vercopen die een helft welc Jan naturlec 

soen Wouters van den Rullen toebehoert ende uijtsceijden die helft die 
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Wouter wittege soen Wouters van den Rullen voirs toebehoert. 

 

VB 1799 f 157v 08. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152r 02. 

→VB 1799 f 160r 12 (tweede maal anderwerf). 

→VB 1799 f 161r 02. 

Item Henric van den Cloet procureerder der taflen van tsHeijlichs Geests in 

tsHertogenbosch gelijc als hi verboden heet ijerstwerf huijs ende erve in 

den welken Geerlec soen wilner Gielijs die wullenlakenscheerre woende 

gelegen in tsHertogenbosch in die Colperstrate heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 09. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152r 03. 

→VB 1799 f 160r 13 (tweede anderwerf). 

→VB 1799 f 161r 03. 

Item die selve Henric van den Cloet gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Orthenstraet heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 10. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152r 04. 

→VB 1799 f 160r 14. 

→VB 1799 f 161r 04. 

Item die selve Henric van den Cloet gelijc als hi verboden heet ijerstwerf 

huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch aen die Corenmerct heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 11. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152r 05. 

Item Andries van Oudrigem (dg: gelijc a) had verboden ijerstwerf enen beemt 

geheijten die Tangerrijt anderhalven buenre begripende gelegen in die 

prochi van Nuenen tot Wetten ende I stuc lants J mud gersten der maten van 

Nuenen in zade begripende gelegen tot Wetten voirs in den Passche (dg: h) 

ende die heet hi mechtich gemaect meester Jan van Best ende meester Jan 

heet nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 12. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152r 06. 

Item die selve Andries had verboden ijerstwerf een helft welc tot Gerijt 

soen wilner Henrics van Mulsel toebehoirt in huijs erve ende hof desselfs 

wilner Henrics van Mulsel aan deijnde van der Orthenstraten ende des heet 

hi mechtich gemaect meester Jan van Best ende meester Jan heet die nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 157v 13. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152v 01. 

Item Ansem soen wilner Goeswijns soen wilner Jans van Best gelijc als hi 

verboden heet ijerstwerf IIIIen mergen lants gelegen in tween campen 

geheijten gemeijnliken Bijeshaer ende Ghalgheberch heeft hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 01. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152v 02. 
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[Item] Jan Pijnappel soen wilner Wouter Pijnappels soen wilner Jan 

Pijnappels gelijc als hi (dg: ven) verboden [heet] ijerstwerf allen goide 

Daems geheijten Boef heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 02. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152v 03. 

Item Gerijt die Wael soen wilner Ghiben geheijten die Wael gelijc als hi 

verboden heet ijerstwerf een sesten deel eenre erffenissen wilner heren 

Arnts Rovers ridders gelegen in tsHertogenbosch bij die Merct after den 

erve Melijs Specier heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 03. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152v 04. 

Item Luijtgart dochter wilner Jans geheijten Coman gelijc als sij verboden 

heet ijerstwerf twe derden dele tot Arnt soen wilner Goeswijn Vrancken 

behorende in huijs ende erve des selfs wilner Goeswijns gelegen in 

tsHertogenbosch in die Orthenstraet heet si nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 04. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 152v 05. 

Item Jan natuerlec soen wilner Art Heijmen gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf allen goide Gielijs van [G]heel soen wilner Ywijns van Vauderic 

Jacops van Gheel soen wilner (dg: deselfs) Gielijs van Gheel Jan van den 

Hautart ende Gerijts van Hemert Stanssen soen heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 05. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153r 02. 

Item Arnt Grotart gelijc als hij verboden heet #ijerstwerf# alrehande 

erffenissen cijnsen ende pachten (dg: hee) Jans Gerijs heet hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 06. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153r 03. 

Item die selve Arnt Grotart gelijc als hi verboden heet ijerstwerf allen 

goide Jans geheijten Bathenborchs ende een helft welke Roelof soen Jan 

Gherijs van dode wilner Mechtelden sijnre moeder met recht van versterve 

aencomen is ende van dode des selfs Jan Gherijs met recht van versterven 

aencomen sal in een hoeve des voirs Jan Gerijs gelegen in die prochi van Os 

ende in toebehoirten der selver hoeven all ende een ijegelijc ende een 

helft den voirg Rolof van dode Mechtelden siinre moeder aenverstorven ende 

na dode des voirs Jan Gherijs met recht van versterve aencomen sal in huijs 

ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Colperstraet heet hi nu 

verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 07. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153v 02. 

Item Wouter Delijen soen gelijc als hi verboden heet ijerstwerf die goide 

Arnts van den Venne geheijten gemeijnliken Vroenhoven gelegen in die 

prochie van Zonne ende die toebehoirten der selver goide all en[de] een 

ijegeliken heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 08. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153v 03. 
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Item die selve Wouter Delijen soen gelijc als hi verboden heet die alinge 

goide geheijten #te# Vroenhoven gelegen in die prochien van Zonne ende van 

Broegel (dg: heet hi nu) ende die toebehoirten der selver goiden all ende 

ijegeliken die heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 09. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153v 04. 

Item Gerijt die Wilde gelijc als hi verboden heet allen goide heren 

Rijcouts Kocs ridders Jans van Nuwelant Jans van Beest Gerijts van Berkel 

Jans van Boxtel soen wilner Jans geheijten Pape Jan van Nuwelant ende Jans 

van Enode heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 10. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153v 05. 

Item Willem van Volkel gelijc als hi verboden heet ijerstwerf twe weijden 

geheijten twee tefelre weijden Gijsbrechts soen wilner Leijten van Loet 

gelegen in Lijttoijen heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158r 11. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153v 06. 

Item Jannes Vijnninc gelijc als hi verboden heet ijerstwerf die alinge 

erffenis gelegen in tsHertogenbosch ter Merct tusschen den erve Goeswijn 

Steenwechs ende tusschen den erve Wouter Bacs tSmeeds ende (dg: all) ?die 

tijmmeringe (dg: der) in die selve erffenis wesende ende een gedeelt der 

auder muere van tsHertogenbosch ende een gedeelt (dg: eenre) erffenissen 

gelegen buten die voirs aude muers after die voirs alinge erffenisse heet 

hi nu verboden anderwerf ende heet des mechtich gemaect meester Jan van 

Best in orconde scepenen allen voers. 

 

VB 1799 f 158r 12. 

ma 10-05-1400. 

←VB 1799 f 153v 07. 

Item Arnt soen Volcken Mijs soen van Amersfoert gelijc als hi verboden heet 

ijerstwerf (dg: allen) huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch ter Merct 

tusschen den erve wilner Arnt Poeldoncs ende tusschen den erve wilner 

Aelbrechts Lozen ende die alinge erffenissen tot den voirs huijse ende erve 

beh[oren]d[e be]ijde voir ende after heet hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 158v 01. 

Onbeschreven. 

 

VB 1799 f 159r 01. 

Onbeschreven. 

 

VB 1799 f 159v 02. 

Onbeschreven. 


