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1180 mf1 E 04 p. 53. 

 Sabbato post octavas epiphanie: zaterdag 17-01-1394. 

 in die Sebastiani: dinsdag 20-01-1394. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1394. 

 Sabbato post diem Agnetis: zaterdag 24-01-1394. 

 

BP 1180 p 053r 01 za 17-01-1394. 

Broeder Johannes Derghaertmaker machtigde Nicholaus Hagen alle schulden te 

manen die Johannes Lodder de Berlikem hem moet betalen. 

 

Frater Johannes Derghaertmaker dedit potestatem Nicholao Hagen monendi 

omnia debita que Johannes Lodder de Berlikem sibi solvere tenetur ut 

dicebat et cum hiis faciendi etc ad revocacionem. Testes Jorden et 

Ghemert datum sabbato post octavas epiphanie. 

 

BP 1180 p 053r 02 di 20-01-1394. 

Godefridus Sceijnkel verkocht aan Theodericus zvw Ghibo van den Rendonc een 

n-erfcijns van 13 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, over het water, tussen erfgoed van Arnoldus Asinari enerzijds 

en erfgoed van Lambertus van Uden anderzijds, welk huis en erf behoorden 

aan wijlen hr Wolterus van Kuijc priester. 

 

Godefridus Sceijnkel hereditarie vendidit Theoderico filio quondam 

Ghibonis van den Rendonc hereditarium censum XIII librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area cum suis attinentiis sita in Busco in vico dicto Colperstraet ultra 

aquam inter hereditatem Arnoldi Asinari ex uno et inter hereditatem 

Lamberti de Uden ex alio et que domus et area predicta cum dictis eius 

attinentiis ad dominum quondam Wolterum de Kuijc presbitrum pertinere 

consuevit ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: exceptis) et sufficientem facere. Testes Goessuinus et Jorden datum 

in die Sebastiani. 

 

BP 1180 p 053r 03 do 22-01-1394. 

Henricus zvw Henricus Duijssche verkocht aan Theodericus zvw Johannes 

Goedekens soen een b-erfcijns van 30 schelling geld, te betalen met Sint-

Jan-Baptist, gaande uit erfgoederen in Berlicum, welke cijns aan hem 

verkocht was door Johannes van Troest. 

 

Henricus filius quondam Henrici Duijssche hereditarium censum XXX 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia de 

Berlikem venditum sibi a Johanne de (dg: Troet) Troest prout in litteris 

hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Johannis Goedekens soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Jordanus datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1180 p 053r 04 do 22-01-1394. 

Egidius zvw Henricus moelner van Herlaer gaf uit aan Nicholaus van den 

Leempoel (1) een hoeve die was van wijlen Wolterus van den Kerchoeve en die 

nu aan hem behoort, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, (2) een stukje 

land ter plaatse gnd Heukelom, tussen jkvr Heilwigis dvw Bruijstinus van 

Andel enerzijds en Henricus Bont anderzijds, (3) de helft van een beemd, 

deels in Moergestel gelegen, naast de molen gnd Stokt, tussen kvw Wolterus 

Gheijser enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welke helft 

jaarlijks deelt tegen de andere helft, behorend aan Johannes van Gestel; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen die hieruit gaan en thans voor een 
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n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). Voornoemde Nicholaus 

mag het hout op deze hoeve zagen. 

 

Egidius filius quondam Henrici multoris de Herlaer mansum quendam qui 

fuerat quondam Wolteri van den Kerchoeve nunc ad se spectantem situm in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Hukulem cum eius attinentiis 

singulis et universis atque particulam (dg: p) terre sitam in loco dicto 

Huk[ulem] inter hereditatem domicelle Heilwigis (dg: di) filie quondam 

Bruijstini de Andel ex uno et inter hereditates Henrici Bont ex alio 

atque me[dietatem] (dg: part) prati siti in parochia de Gestel prope 

Oesterwijc iuxta molendinum dictum Stoct inter hereditatem liberorum 

quondam Wolteri Gheijse[r] ex uno et inter (dg: h) aquam dictam die Aa ex 

alio que medietas dicti prati annuatim dividitur erga alteram medietatem 

dicti prati ad Johannem de Gestel spectantem ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Nicholao van den Leempoel ab eodem pro censibus 

annuatim prius exinde de jure solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Egidio ab 

altero purificationis et pro primo ultra annum et in Busco tradenda 

promittems warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis tali condicione quod dictus Nicholaus ligna 

super premissa stantia sine contradictione dicti Egidii libere secare 

valebit. Testes Lisscap et Goessuinus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1180 p 053r 05 do 22-01-1394. 

Voornoemde Nicholaus van den Leempoel beloofde aan voornoemde Egidius zvw 

Henricus moelner van Herlaer 112 oude Gelderse gulden of de waarde, een 

helft met Sint-Bartholomeus aanstaande (ma 24-08-1394) te betalen en een 

helft met Sint-Bartholomeus over een jaar (di 24-08-1395). 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto Egidio C et XII aude Gelre gulden vel 

valorem mediatim Bartholomei proxime persolvendos et mediatim a festo 

Bartholomei proxime futuro ultra annum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 053r 06 do 22-01-1394. 

Willelmus van Ouden, zijn zoon Johannes en Arnoldus Rover Vosse {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Willelmus de Ouden Johannes eius filius et Arnoldus Rover Vosse. 

 

BP 1180 p 053r 07 do 22-01-1394. 

Johannes Bleijs verkocht aan Wolterus van Eijndoven zv Johannes een huis, 

erf en tuin, in Den Bosch, aan de Vughterstraat, tussen de stadsmuur 

enerzijds en erfgoed van Sijmon Ghewanden anderzijds, met toebehoren, zowel 

aan deze als aan gene zijde van het water {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Bleijs domum aream et ortum sitos in Busco ad (dg: aggerem 

Vuchtensem) ad vicum Vuchtensem inter murum oppidi de Busco ex uno et 

inter hereditatem Sijmonis Ghewanden ex alio cum eius attinentiis 

singulis et universis quam ultra aquam tam citra aquam sitis ut dicebat 

hereditarie vendidit Woltero de Eijndoven filio Johannis pro. 

 

BP 1180 p 053r 08 do 22-01-1394. 

Johannes zv Thomas van Cromvoert beloofde aan Johannes Nellen schoenmaker 

121 Gelderse gulden, 34 Bergse groten voor 1 gulden gerekend, een helft te 

betalen met Vastenavond (di 03-03-1394) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1394). 

 

Johannes filius Thome de Cromvoert promisit Johanni Nellen sutori C et 

XXI Gelre gulden sci[licet] XXXIIII Berghsche Groet pro quolibet (dg: b) 

gulden computato (dg: ad) mediatim carnisprivium et mediatim penthecostes 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum ut infra. 

 

BP 1180 p 053r 09 za 24-01-1394. 

Arnoldus Veer ontlastte Theodericus van der Poerten van alle beloften die 

voornoemde Theodericus aan voornoemde Arnoldus in het verleden heeft 

gedaan. 

 

Arnoldus Veer (dg: recognovit sibi) quitum proclamavit Theodericum van 

der Poerten ab omnibus promissionibus quas dictus Theodericus prefato 

Arnoldo promiserat a quocumque tempore evoluto usque in hodiernum diem ut 

dicebat. Testes Goessuinus et Jorden datum sabbato post diem Agnetis. 

 

1180 mf1 E 05 p. 54. 

 in festo Aghate: donderdag 05-02-1394. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 27-01-1394. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 31-01-1394. 

 

BP 1180 p 054v 01 do 22-01-1394. 

Willelmus van Ouden, Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover, Johannes van 

Bruheze, Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke en Philippus van Gheldorp 

beloofden aan Johannes van Wijflit zv Johannes Backe Bertouts soen 573 

Hollandse gulden of de waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

Willelmus de Ouden (dg: J) Theodericus Rover filius quondam domini Emondi 

Rover Johannes de Bruheze et Lucas filius quondam Bartholomei dicti Meus 

de Beke (dg: #et Philippus# Godefridus de Gheldorpe fratri quondam Gl 

Philippi de Eijcke) #et Philippus de Gheldorp# promiserunt Johanni de 

Wijflit filio (dg: q) Johannis Backe Bertouts soen quingentos et 

septuaginta tres Hollant gulden seu valorem a data presentium ulta annum 

persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1180 p 054v 02 do 22-01-1394. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

Theodericus Rover. 

 

Solvit. Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Theoderico Rover. 

 

BP 1180 p 054v 03 vr 23-01-1394. 

Theodericus zv Wellinus Roveri en zijn broer Gheerlacus beloofden aan 

Philippus Jozollo 24 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1394; 8+28+31+19=86 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus filius Wellini Roveri et Gheerlacus #eius frater# promiserunt 

Philippo Jozollo X #XIIII aude scilde Francie# (dg: scilicet Francie) ad 

pasca proxime persolvendos pena I. Testes Ghisbertus Lisscap et 

Goessuinus datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1180 p 054v 04 vr 23-01-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II placken. 

Primus servabit [a]lium indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 054v 05 do 05-02-1394. 

Theodericus Kijevit van Beke bij Aarle verkocht aan Theodericus van den 

Steen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te 

betalen, gaande uit 4 bunder broek, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Petrus Wouters soen enerzijds en Nicholaus van 

den Steen anderzijds, reeds belast met 4 oude groten en 9 pond en 10 
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schelling geld aan Adam van Mierde. 

 

=. 

Theodericus Kijevit (dg: h) de Beke prope Aerle hereditarie vendidit 

Theoderico van den Steen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini et in Busco tradendum 

ex IIIIor bonariis paludis sitis in (dg: parochia de) infra libertatem 

#de Busco# in loco dicto Eilde inter hereditatem Petri Wouters soen ex 

uno et inter hereditatem Nicholai van den Steen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IIIIor 

antiquis grossis atque novem libris et decem solidis monete Ade de Mierde 

prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Lijsscap et Steenweg 

datum in festo Aghate. 

 

BP 1180 p 054v 06 di 27-01-1394. 

Arnoldus Lange gaf uit aan Godefridus gnd Vos huis en erf in Den Bosch, in 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Mersman enerzijds en de 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 

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

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394). 

 

Arnoldus Lange domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Arnoldi Mersman ex uno et inter communem platheam ex alio 

(dg: ut) prout ibidem est sita et ad eum dinoscitur pertinere ut dicebat 

(dg: hereditarie vendidit Godefrido dicto Vos promittens warandiam) dedit 

ad censum Godefrido dicto Vos ab eodem pro hereditario censu trium 

librarum monete dando dicto Arnoldo ab alio mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo in festo nativitatis Domini proxime futuro ex dicta 

domo et area promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Lisscap et Gestel datum 

3a post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 054v 07 di 27-01-1394. 

Voornoemde Godefridus Vos beloofde aan voornoemde Arnoldus Lange 10 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Arnoldo X Gelre gulden antiquos vel 

valorem ad festum (dg: nativitatis Domini proxime) nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 054v 08 di 27-01-1394. 

Voornoemde Godefridus Vos beloofde aan voornoemde Arnoldus Lange 10 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1395) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Arnoldo X aude Gelre gulden vel valorem 

a nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 054v 09 di 27-01-1394. 

Voornoemde Godefridus Vos beloofde aan voornoemde Arnoldus Lange 10 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Arnoldo X aude Gelre gulden vel valorem 

a Johannis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1180 p 054v 10 di 27-01-1394. 

(dg: Ludekinus). 

 

BP 1180 p 054v 11 di 27-01-1394. 

(dg: Henricus Graet: een hofstad die voor 20 voet breed is). 

 

(dg: Henricus Graet domistadium quonddam XX pedatas ante in latitudine). 

 

BP 1180 p 054v 12 di 27-01-1394. 

Ludekinus van der Poerten beloofde aan Arnoldus zv Johannes van der 

Zidewijnden 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1394) te betalen. 

 

Ludekinus van der Poerten promisit Arnoldo filio Johannis van der 

Zidewijnden XX Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 054v 13 di 27-01-1394. 

Henricus van der Molen en Bodo van Santten beloofden aan Pijramus gnd Moers 

zv Egidius van Lieshout 58 goede gulden geld van Gelre of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Henricus van der Molen et Bodo de (dg: Santo) Santten promisit Pijramo 

dicto Moers filio Egidii de Lieshout quinquaginta octo bonos florenos 

aureos monete Ge[l]rie vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Lijsscap et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 054v 14 za 31-01-1394. 

Theodericus Berwout gaf uit aan Willelmus van Hoelt zvw Willelmus van Hoelt 

een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Mathias Cleijnnael, thans Matheus van Os, met een weg 

ertussen, enerzijds en erfgoed van Jacobus Stephens anderzijds, met de 

osendrup van voornoemd huis aan de kant van voornoemde weg; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns, een b-erfcijns van 10 schelling geld, en 

thans voor een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1394). 

 

Theodericus Berwout domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi ad 

finem ibidem inter hereditatem (dg: ..) quondam Mathie Cleijnnael nunc ad 

Matheum de Os spectantem via quadam interiacente ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Stephens ex alio cum stillicidio dicte domus versus 

dictam (dg: di) viam sito ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Willelmo de Hoelt filio quondam Willelmi de Hoelt ab eodem pro censu 

domini nostri ducis et pro hereditario censu decem solidorum monete prius 

solvendis dandis a dicto Willelmo hereditarie terminis solucionis in hiis 

consuetis et pro hereditario censu (dg: ....) quatuor librarum monete 

dando dicto Theoderico ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo in festo nativitatis Domini proxime ex dicta domo 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis. Testes Goessuinus et Gestel datum sabbato 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 054v 15 za 31-01-1394. 

Johannes Mol verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Mol prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 054v 16 za 31-01-1394. 

Voornoemde Willelmus van Hoelt zvw Willelmus van Hoelt beloofde aan 

voornoemde Theodericus Berwout 4 pond 10 schelling geld met Kerstmis 
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aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Theoderico IIIIor #libras# et X solidos 

monete ad festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 054v 17 za 31-01-1394. 

Voornoemde Willelmus van Hoelt zvw Willelmus van Hoelt beloofde aan 

voornoemde Theodericus Berwout 4 pond 10 schelling geld met Kerstmis over 

een jaar (za 25-12-1395) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Theoderico IIIIor libras et X solidos 

monete a festo nativitatis #Domini# proxime a! festo nativitatis Domini 

proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 054v 18 za 31-01-1394. 

Voornoemde Willelmus van Hoelt zvw Willelmus van Hoelt beloofde aan 

voornoemde Theodericus Berwout 4 pond 10 schelling met Kerstmis over twee 

jaar (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Theoderico IIIIor libras et X solidos 

monete a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos. Testes 

datum. 

 

BP 1180 p 054v 19 za 31-01-1394. 

Voornoemde Willelmus van Hoelt zvw Willelmus van Hoelt beloofde aan 

voornoemde Theodericus Berwout 4 pond en 10 schelling geld en 15 Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis over drie jaar (di 25-12-1397) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Theoderico IIIIor libras et X solidos 

monete atque (dg: XLV H) XV Engels nobel vel valorem a festo nativitatis 

Domini proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 054v 20 za 31-01-1394. 

Henricus Wit szvw Johannes Wilgenman maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem 

verkocht door Johannes van Uden alias gnd van Helmont, en zijn natuurlijke 

kinderen Johannes en Nicholaus Rover. 

 

(dg: J-) Henricus Wit gener quondam Johannis Wilgenman hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam sibi a Johanne de Uden alias dicto de Helmont 

Johanne et Nicholao Rover pueris naturalibus primodicti Johannis monuit 

de tribus annis. Testes testes Goeswinus et Jordanus datum supra. 

 

1180 mf1 E 06 p. 55. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 12-05-1394. 

 in crastino Aghate: vrijdag 06-02-1394. 

 Sabbato post Aghate: zaterdag 07-02-1394. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1394. 

 Secunda post Aghate: maandag 09-02-1394. 

 in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1394. 

 

BP 1180 p 055r 01 di 12-05-1394. 

{vervolg van een contract} aan Arnoldus zvw voornoemde Henricus van den 

Haghen, belast met cijnzen, pachten en andere lasten, en wegen die erdoor 

lopen. 

 

{BP 1180 p 055r 01 is laatste deel van een contract, maar op de vorige 

pagina staat geen afgebroken contract}. 
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Arnoldo filio dicti quondam Henrici van den Haghen promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: eufb dn liberis quondam) censibus 

paccionibus ac ceteris oneribus annuatim exinde solvendis et faciendis 

atque viis (dg: annuatim ad) per premissa de jure tendentibus. #Testes 

Lijsscap [et] Jordanus datum tercia post jubilate#. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 055r 02 vr 06-02-1394. 

Gerardus van de Doorn gaf uit aan Arnoldus van Lijebergen een stuk land in 

Nistelrode, ter plaatse gnd op die Schulen, tussen de vrouwe van 

Werthuijzen enerzijds en Rutgherus gnd Henrics soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de omheiningen gnd schouwetuin, bij voornoemd stuk land 

behorend, (2) een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren. 

 

-. 

Gerardus de Spina peciam terre sitam in parochia de Nijsterle ad locum 

dictum op die Sculen inter hereditatem domine de Werthuijzen ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri dicti Henrics soen ex alio #prout ibidem est 

sita# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo de Lijebergen ab 

eodem jure hereditario possidendam pro (dg: aqu) sepibus dictis 

scouwetuijn ad dictam peciam terre spectantibus tenendis et conservandis 

etc et pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda dicto Gerardo ab alio in festo purificationis ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

ex premissis. Testes Goessuinus et Gestel datum in crastino Aghate. 

 

BP 1180 p 055r 03 vr 06-02-1394. 

Voornoemde Arnoldus van Lijebergen beloofde aan voornoemde Gerardus van de 

Doorn 21 Hollandse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-

11-1394) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Gerardo XXI Hollant gulden vel valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 055r 04 vr 06-02-1394. 

(dg: Ghisbertus). 

 

BP 1180 p 055r 05 vr 06-02-1394. 

Petrus van Broegel en Rodolphus van Cromvoert droegen over aan Johannes gnd 

Coelborner alle goederen, zowel roerende als onroerende en gerede goederen, 

die hen gekomen waren na overlijden van Katherina wv Johannes van Hijntham. 

 

X. {Voor BP 1180 p 055r 05 staat een < teken}. 

Petrus de Broegel et Rodolphus de Cromvoert omnia bona tam mobilia quam 

immobilia hereditaria atque parata ipsis de morte quondam (dg: Petri 

Luden soen) Katherine relicte quondam Johannis de Hijntham successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni dicto Coelborner promittentes super omnia 

warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes. 

 

BP 1180 p 055r 06 vr 06-02-1394. 

Marcelius van Eijndoven vernaderde 5 morgen land in Lith, aan Henricus zv 

Arnoldus van Berze verkocht door Rutgherus van Bomel, szvw Gerardus van 

Berze, en droeg weer over. 

 

Marcelius de Eijndoven prebuit et redimendum quinque jugera terre sita in 

parochia de Lijt vendita Henrico filio Arnoldi de Belze! a Rutghero de 

Bomel! genero Gerardi quondam de Berze ut dicebat et alter cessit et 

reportavit. Testes Lijsscap et Jordanus datum #in# crastino Aghate. 
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BP 1180 p 055r 07 za 07-02-1394. 

Baselius zvw Johannes gnd van Zidewijnden, szvw Arnoldus gnd van der Poort, 

droeg over aan Jacobus van Berze van der Horst b-een erfcijns van 3 pond 

geld, die Godefridus Heerkini beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes, 

met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed van wijlen hr Gerardus 

Bome priester enerzijds en erfgoed van Egghericus tapijtwever anderzijds, 

welke cijns aan voornoemde Baselius gekomen was na erfdeling na overlijden 

van zijn vader. 

 

Baselius filius quondam Johannis dicti de Zidewijnden generi Arnoldi 

dicti quondam de Porta hereditarium censum trium librarum monete quem 

Godefridus Heerkini promiserat se daturum et soluturum dicto quondam 

Johanni hereditarie in die beati Lamberti martiris ex domo et area sita 

in Busco ad vicum dictum Weverhuls inter hereditatem quondam domini 

Gerardi Bome presbitri ex uno et inter hereditatem Eggherici textoris 

tapetorum ex alio prout in litteris et quem censum dictus Baselius sibi 

de morte dicti quondam Johannis sui patris successione hereditarie 

advolutum esse et sibi mediante divisione hereditaria inter ipsum et eo? 

in hoc coheredes habita in partem cessisse dicebat hereditarie 

supportavit Jacobo de Berze van der Horst simul cum dictis litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et ex parte 

dicti quondam sui patris et eius heredum deponere. Testes Lisscap et 

Gestel datum sabbato post Aghate. 

 

BP 1180 p 055r 08 do 12-02-1394. 

Volpkinus gnd Stephens soen van Berchen verkocht aan Margareta ev Conradus 

gnd Pijec van Oijen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 morgen land in Nuland, 

ter plaatse gnd Nulander Bos, tussen Rodolphus van der Hage enerzijds en 

Nicholaus der Kijnder die Plaetmaker anderzijds, belast met 5 schelling 

geld aan de kerk van Nuland, (2) 7 hont land in Nuland, ter plaatse gnd die 

Kerkhoven, tussen wijlen Gerardus van Vladeracken enerzijds en Nicholaus 

Peters soen anderzijds. 

 

Volpkinus dictus Stephens soen de Berchen legitime vendidit Margarete 

uxori Conradi dicti Pijec de Oijen vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

Margarete et non ultra in festo nativitatis Domini et in Busco tradendam 

ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Nuwelander Bossche inter hereditatem Rodolphi van der Hage ex uno et 

inter hereditatem Nicholai der Kijnder die Plaetmaker ex alio atque ex 

septem hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Cerchoeven 

inter hereditatem quondam Gerardi de Vladeracken ex uno et inter 

hereditatem Nicholai Peters soen ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: tamquam) 

exceptis quinque solidis monete ecclesie de Nuwelant ex dictis duobus 

jugeribus prius solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit 

etc. Testes Lijsscap et Jordanus datum quinta post Scolastice. 

 

BP 1180 p 055r 09 ma 09-02-1394. 

Katherina wv Steijnskinus die Leijdecker droeg over aan haar zoon Henricus 

Weijer haar vruchtgebruik in de helft, behorend aan voornoemde wijlen 

Steijnskinus, van een huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Postel enerzijds en erfgoed van wijlen mr 

Johannes van Parijs goudsmid anderzijds, te weten in de helft richting 

voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus van Postel. 

 

Katherina relicta quondam Steijnskini die Leijdecker cum tutore 

usufructum et totum jus sue vitalis possessionis quem et quod habuit in 

medietate dicti quondam Steijnskini domus et aree site in Busco ad forum 
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inter hereditatem quondam Arnoldi de Postel ex uno et inter hereditatem 

quondam magistri Johannis de Parijs aurifabri ex alio scilicet in illa 

medietate que sita est versus dictam hereditatem dicti quondam Arnoldi de 

Postel atque in attinentiis dicte medietatis dicte domus et aree singulis 

et universis ut dicebat legitime supportavit Henrico Weijer suo (dg: 

fratri) filio promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui in dicto usufructu deponere. Testes Gestel et Jorden datum 

secunda post Aghate. 

 

BP 1180 p 055r 10 wo 11-02-1394. 

Henricus Weijer zvw Steijnkinus Leijdecker verkocht voornoemde helft aan 

Albertus Ketelaar; de helft was belast met (1) de hertogencijns, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, (3) een b-erfcijns van 19 pond 10 

schelling geld. De erfgenamen van wijlen Johannes van Postel hebben het 

recht een ondergrondse kelder te bouwen bij de muur van voornoemde helft. 

 

Henricus Weijer filius quondam Steijnkini Leijdecker dictam medietatem 

hereditarie vendidit (dg: Alberto) Alberto cacabario promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie et hereditario censu XIX 

librarum et X solidorum monete pro tempore in Busco etc (dg: exinde) #ex 

dicta medietate# solvendis salvo tamen heredibus quondam Johannis de 

Postel suo jure edificandi (dg: sub) penu sub terra apud murum dicte 

medietatis juxta continentiam litterarum exinde confectarum. Testes da 

(dg: supra) Berkel et Jordanus datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1180 p 055r 11 wo 11-02-1394. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: ..) Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 E 07 p. 56. 

 Tercia post Aghate: dinsdag 10-02-1394. 

 Quarta post Aghate: woensdag 11-02-1394. 

 Sexta post Scolastice: vrijdag 13-02-1394. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1394. 

 

BP 1180 p 056v 01 di 10-02-1394. 

Henricus van Beke droeg over aan Godefridus Posteel 24 mud rogge, Bossche 

maat, die de broers Johannes, Lambertus en Jacobus, kvw Jacobus van 

Engelant, en de broers Lambertus en Johannes, kvw Arnoldus van Engelant, 

beloofd1 hadden aan voornoemde Henricus, tbv hemzelf en Henricus van 

Hazewinckel. 

 

Henricus de Beke viginti quatuor modios bone siliginis mensure de Busco 

quos Johannes Lambertus et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi de 

Engelant Lambertus et Johannes fratres liberi quondam Arnoldi de Engelant 

dicto Henrico ad opus sui et ad opus Henrici de Hazewinckel vel ad opus 

alterius eorum promiserat prout in litteris legitime supportavit 

Godefrido Posteel cum litteris et jure. Testes Berkel et Lisscap datum 3a 

post Aghate. 

 

BP 1180 p 056v 02 di 10-02-1394. 

Ghibo gnd die Ridder zvw Johannes die Ridder van Cromvoert verkocht aan 

Ghibo zvw Johannes Everaets soen ½ oude groot en een b-erfpacht van 10 

lopen rogge, Bossche maat, die Petrus die Zeger beloofd had aan voornoemde 

Ghibo, met Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen wijlen Ludekinus Hagen 

                         
1 Zie ← BP 1179 p 576v 03 do 03-07-1393, belofte op 11-11-1393 24 mud rogge 

te leveren. 
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enerzijds en Johannes zv Petrus Emmen soen anderzijds. 

 

Ghibo dictus die Ridder filius quondam Johannis die Ridder de Cromvoert 

(dg: hereditariam paccionem) dimidium grossum antiquum et hereditariam 

paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Busco quos Petrus die 

Zeger promiserat se soluturum dicto Ghiboni hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia sancti Lamberti de 

Vucht in loco dicto Cromvoert inter hereditatem quondam Ludekini Hagen ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii Petri Emmen soen ex alio prout in 

litteris hereditarie vendidit (dg: Johanni) Ghiboni filio quondam 

Johannis Ever[ae]ts soen supportavit cum litteris et jure promittens 

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

Lisscap datum 3a post Aghate. 

 

BP 1180 p 056v 03 di 10-02-1394. 

Henricus zv Ghibo Ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Ghibonis Ridder prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 056v 04 di 10-02-1394. 

Johannes van Yngen schonk aan zijn schoonzoon Johannes gnd die Wert van Os 

en diens vrouw Aleidis ndv voornoemde Johannes van Yngen (1) 1 morgen land 

in Lithoijen, ter plaatse gnd Walbergen Kampke, tussen Henricus Reijmbouts 

soen enerzijds en Sophia gnd des Hoesschen dochter anderzijds, (2) 4½ hont 

land in Lithoijen, ter plaatse gnd die Kakonijen, tussen Godefridus gnd 

Jans soen enerzijds en Mechtildis gnd Beckers anderzijds, (3) 2 delen van 8 

hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd die Voorste Poedelaar, tussen erfg 

vw Luijtgardis van Ghoer enerzijds en Wolterus zv Henricus Bijeken 

anderzijds, belast met zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Johannes de Yngen unum juger terre situm in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto Walbergen Kempken inter hereditatem Henrici Reijmbouts soen ex 

uno et inter hereditatem Sophie (dg: filie) dicte des Hoesschen dochter 

ex alio atque quatuor et dimidium hont terre sita in dicta parochia in 

loco dicto die Caconijen inter hereditatem Godefridi dicti Jans soen ex 

uno et inter hereditatem Mechtildis dicte Beckers ex alio item duas 

partes octo hont terre sitorum in dicta parochia in loco dicto die Vorste 

Poedeleer inter hereditatem heredum quondam Luijtgardis de Ghoer ex uno 

et inter hereditatem Wolteri filii Henrici Bijeken ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Johanni dicto die Wert de Os suo genero cum Aleide 

eius uxore filia naturali dicti Johannis de Yngen nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegedike fossatis et aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 056v 05 wo 11-02-1394. 

Bessella van Megen en haar zoon Henricus beloofden aan Arnoldus nzvw 

Johannes van Zidewijnden 17¾ Engels nobel of de waarde met Sint-Philippus-

en-Jacobus aanstaande (vr 01-05-1394) te betalen. De brief overhandigen aan 

hem of zijn broer Johannes. 

 

Bessella de Megen et Henricus eius filius promiserunt super omnia Arnoldo 

filio #naturali# quondam Johannis de Zidewijnden XVIII Engels nobel 

quarta parte unius nobel minus vel valorem ad festum beatorum Philippi et 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Lisscap et Ghemert datum 

quarta post Aghate. Detur ipsi vel Johanni suo fratri. 

 

BP 1180 p 056v 06 vr 13-02-1394. 

Hilla wv Matheus Bruijn droeg over aan Henricus Loenman tbv Hubertus en 

Aleijdis, kv voornoemde Hilla en wijlen Matheus, het vruchtgebruik in een 
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huis en erf in Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, tussen 

erfgoed van wijlen Theodericus van Andel enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

Hermans soen anderzijds, en in alle andere goederen, zowel roerende als 

onroerende, erfelijke en gerede. De brief overhandigen aan Arnoldus Hermans 

soen en aan niemand anders. 

 

Hilla relicta quondam Mathei Bruijn cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco retro claustrum fratrum minorum 

inter hereditatem (dg: Th) quondam Theoderici de Andel ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Hermans soen ex alio atque in omnibus aliis bonis tam 

mobilibus quam immobilibus hereditariis atque paratis quocumque locorum 

sitis ut dicebat legitime supportavit Henrico Loenman ad opus Huberti et 

Aleijdis liberorum Hille et quondam Mathei predictorum promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Lijsscap et Jorden datum sexta post 

Scolastice. Detur Arnoldo Hermans soen et nulli alteri. 

 

BP 1180 p 056v 07 vr 13-02-1394. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Goessuinus zv Johannes Buc 

een stuk land in Kessel, ter plaatse gnd Zandhoeve, tussen wijlen Thomas 

van Mameren enerzijds en Joffrou Heilwigen Kamp anderzijds, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel (dg: unum jug) peciam terre 

sita in parochia de Kessel ad locum dictum Zanthoeven inter hereditatem 

quondam Thome de Mameren ex uno et inter campum dictum Joffrou Heilwigen 

Camp ex alio prout ibidem est sita hereditarie vendidit Goessuino filio 

Johannis (dg: B) Buc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegedike et aqueductibus ad eam spectantibus. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 056v 08 vr 13-02-1394. 

Destijds had Arnoldus Groetaert 8 hont land in Oss, in de Beemden, tussen 

kvw Henricus Boeghaert enerzijds en wijlen Theodericus Venbossche 

anderzijds, en een stuk land in Oss, ter plaatse gnd dat Nederveld, tussen 

Petrus van Hijntham enerzijds en Henricus zvw Gerardus gnd Bouwelkens soen 

anderzijds gerechtelijk gekocht van Adam van Mierde. Voornoemde Arnoldus 

Groetaert verkocht thans voornoemde 8 hont land aan Petrus Pels. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Groetaert octo hont terre (dg: 

sita) sita in parochia de Os in pratis ibidem inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Boeghaert ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici 

Venbossche ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco 

dicto dat Nedervelt inter hereditatem Petri de Hijntham ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Gerardi dicti Bouwelkens (dg: ex alio) 

soen ex alio erga Adam de Mierde per judicem mediante sententia 

scabinorum de Busco emendo acquisivisset prout in litteris #quas vidimus# 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus Groetaert 

predicta octo hont terre hereditarie vendidit Petro Pels supportavit cum 

litteris et jure sibi competente in dictis octo hont promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere in dictis octo hont salva 

tamen dicto Arnoldo dicta pecia terre in dictis litteris contenta. Testes 

Jorden et Ghemert datum supra. 

 

BP 1180 p 056v 09 vr 13-02-1394. 

Woltherus Coelborner en zijn dochter Ghertrudis gaven uit aan Henricus van 

Zulikem 1/3 deel in een huis, tuin, stukje land gnd ten Boekulen en stukje 

heide, in Gestel bij Herlaer, tussen een gemene weg enerzijds en de gemene 

akkers anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 6 oude groot aan de heer 

van Duffel, en thans voor (2) een n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren aan voornoemde Wolterus en Gertrudis en aan 

Wolterus, Rodolphus en Johannes, minderjarige kv voornoemde Wolterus. 
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Voornoemde Wolterus, Rodolphus en Johannes zullen, zodra ze meerderjarig 

zijn, hiermee instemmen. 

 

Woltherus Coelborner et Ghertrudis eius filia cum tutore terciam partem 

ad ipsos spectantem in domo orto et pecia terre #dictis ten Boeculen et 

particula merice# sitis in parochia de Gestel prope Herlaer inter 

communem platheam ex uno et inter communes agros ex alio prout huiusmodi 

tercia pars ibidem est sita et ad ipsos dinoscitur ut! dicebat dederunt 

ad hereditarium pactum Henrico de Zulikem ab eodem pro sex antiquis 

grossis domino de Duffel ex dicta tercia parte solvendis dandis etc et 

pro hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda et solvenda dictis Woltero et Gertrudi #et# Woltero Rodolpho et 

Johanni liberis primodicti Wolteri a dicto Henrico hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex dicta tercia parte promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere et quod ipsi dictos Wolterum 

Rodolphum et Johannem dum ad annos pervenerint dicte donacioni facient 

consentire et alter repromisit ex premissis. Testes Gestel et Jorden 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 056v 10 vr 13-02-1394. 

Rodolphus van den Zande verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus van den Zande prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 056v 11 za 14-02-1394. 

Woltherus zv Egidius van Ghoerle verkocht aan Johannes van Boerden nzv 

Gerardus van Boerden een n-erfcijns van 5 oude schilden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Heukelom, welke hoeve eertijds was van Ancelmus van ?Ghoerle, reeds belast 

met (1) de hertogencijns, (2) een b-erfpacht van 8 mud rogge. 

 

Woltherus filius Egidii de Ghoerle hereditarie vendidit Johanni de 

Boerden filio naturali Gerardi de Boerden hereditarium censum quinque 

aude scilde vel valorem solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini 

ex manso sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Hukelem atque ex 

eius attinentiis universis qui mansus quondam fuerat Ancelmi de 

Gh[?oer]le ut promittens! super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditaria paccione octo 

modiorum siliginis prius inde solvendis et sufficientem facere (dg: 

testes datum supra) Testes Berkel et Gestel datum in die Valentini. 

 

1180 mf1 E 08 p. 57. 

 Sexta post Scolastice: vrijdag 13-02-1394. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1394. 

 

BP 1180 p 057r 01 vr 13-02-1394. 

Gerardus zvw Johannes gnd van der After verkocht aan Heilwigis dvw Henricus 

Ghijssellen soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd 

Rusheuvel, ter plaatse gnd Heren Godevaarts Kamp, tussen Johannes van 

Dijnther enerzijds en erfg vw Marcelius van Os anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dictus! vandder! After hereditarie 

vendidit Heilwigi filie quondam Henrici Ghijssellen soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: un) uno jugero terre sito in 

parochia de Os ad locum dictum Rushoevel in loco dicto Heren Godevaerts 

Camp inter hereditatem Johannis de Dijnther ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Marcelii de Os ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Gestel et 
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Jorden datum sexta post Scolastice. 

 

BP 1180 p 057r 02 vr 13-02-1394. 

Hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel gaf uit aan Albertus Buc van Lijt 

(1) 3 morgen land in Oijen, ter plaatse gnd Oijenre Broek, tussen Zeijnsa 

gnd Robben enerzijds en Robbertus zvw Petrus gnd Teijen soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 mud 6 zester haver, Bossche 

maat, met Sint-Gertrudis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Albertus tot onderpand (2) 1 morgen land in Oss, tussen 

de wetering en de plaats gnd Hoije Grave, tussen Gerisius Lodekens soen 

enerzijds en eertijds Johannes van Zanbeke anderzijds. 

 

Dominus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel tria jugera terre sita in 

parochia de (dg: Os in loco) Oijen ad locum dictum Oijenre Broec inter 

hereditatem heredum Zeijnse dicte Robben ex uno et inter hereditatem 

Robberti filii quondam Petri dicti Teijen soen ex alio #prout ibidem sita 

sunt# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Alberto Buc de Lijt ab 

eodem pro hereditaria paccione sex modiorum et sex sextariorum avene 

mensure de Busco danda sibi a dicto Alberto hereditarie (dg: poss pro 

hereditaria paccione sex mod) hereditarie in die beate Gertrudis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Albertus (dg: duo iugera) #unum iuger# terre dicti Alberti sita! 

in parochia de Os (dg: ad locum ?dictum) inter aqueductum dictum 

weteringe et (dg: ?ae) locum dictum Hoije Grave inter hereditatem (dg: 

Gerardi) Gerisii (dg: de ?E) Lodekens soen ex uno et inter hereditatem 

#dudum# Johannis de Zanbeke ex alio ad pignus imposuit et promisit super 

omnia obligationem in dicto iugero terre existentem (dg: de) deponere. 

Testes Gerardus Gestel! datum supra. 

 

BP 1180 p 057r 03 vr 13-02-1394. 

Voornoemde hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel gaf uit aan Robbertus 

zvw Petrus Teijen soen van Os (1) 17 hont land in Oijen, ter plaatse gnd 

Oijerbroek, tussen Albertus Buc van Lijt enerzijds en Johannes van 

Ghemonden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 mud 

13 lopen haver, Bossche maat, met Sint-Gertrudis in Den Bosch te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Robbertus tot onderpand (2) 1 

morgen land in Oss, ter plaatse gnd Opperen Poel, tussen wijlen Arnoldus 

Heijme enerzijds en kvw Hermannus Teijen anderzijds. 

 

Dominus Willelmus predictus decem et septem hont terre sita in parochia 

de Oijen in loco dicto (dg: Oijerb dip) Oijerbroec inter hereditatem 

Alberti Buc de Lijt ex uno et inter hereditatem Johannis de Ghemonden ex 

alio #in ea quantitate qua ibidem sita sunt# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Robberto filio quondam Petri Teijen soen de Os ab 

eodem hereditarie possidenda pro hereditaria paccione sex modiorum et 

XIII lopinorum avene mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie in 

die Gertrudis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Robbertus unum iuger terre dicti Robberti 

situm in parochia de Os ad locum dictum Opperen Poel inter hereditatem 

quondam Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Hermanni Teijen ex alio ad pignus imposuit et promisit super omnia (dg: 

dictum iuger) aliam obligationem in dicto iugero terre existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 057r 04 vr 13-02-1394. 

Voornoemde hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel gaf uit aan Johannes 

Gruijter van Os (1) 17 hont land in Oijen, ter plaatse gnd Oijer Broek, 

tussen Johannes van Ghemonden enerzijds en Elizabeth ndvw Henricus Bloijs 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 mud 13 lopen 
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haver, Bossche maat, met Sint-Gertrudis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes Gruijter tot onderpand (2) 1 

morgen land in Oss, ter plaatse gnd aan de Rusheuvel, tussen wijlen 

Marcelius van Os enerzijds en voornoemde Johannes Gruijter anderzijds. 

 

Dictus (dg: Willelmus) dominus Willelmus decem et septem hont terre sita 

in parochia de Oijen in loco dicto Oijer Broec inter hereditatem Johannis 

de Ghemonden ex uno et inter hereditatem (dg: J Johannis de Ertbro) 

Elizabeth filie (dg: #naturali# quondam H) naturali! quondam Henrici 

Bloijs ex alio #prout ibidem sunt sita# dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni Gruijter de Os ab eodem hereditarie possidenda pro hereditaria 

paccione sex modiorum et (dg: XIIII) XIII lopinorum avene mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie in die Gertrudis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes Gruijter unum iuger terre ad se spectans situm in 

parochia de Os ad locum dictum aen de! Rushoevel inter hereditatem 

quondam Marcelii de Os ex uno et inter hereditatem dicti Johannis 

Gruijter ex alio ad pignus (dg: imposit) imposuit et promisit super omnia 

aliam obligationem in dicto iugero terre existentem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 057r 05 vr 13-02-1394. 

Voornoemde hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel gaf uit aan Elizabeth 

ndvw Henricus Bloijs (1) 3 morgen land in Oijen, ter plaatse gnd Oijer 

Broek, tussen Johannes die Gruijter enerzijds en de wetering van de hertog 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 mud 13 lopen 

haver, Bossche maat, met Sint-Gertrudis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Elizabeth tot onderpand (2) een 

hofstad, 4 lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd Darselaar, tussen 

Elizabeth wv Henricus die Zegher enerzijds en Elizabeth gnd Aelwijns 

dochter anderzijds. 

 

Dictus dominus Willelmus tria iugera terre sita in parochia de Oijen in 

loco dicto Oijen Broec inter hereditatem Johannis (dg: de Gemonden) #die 

Gruijter# ex uno et inter et! inter aqueductum dictum weteringe domini 

ducis ex alio #prout ibidem sunt sita# ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Elizabeth filie naturali quondam (dg: domini) Henrici Bloijs ab 

eadem possidenda pro hereditaria paccione sex modiorum et (dg: X) XIII 

lopinorum avene mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie Gertrudis 

et in Busco tradenda ex premsisis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit et ad maiorem 

securitatem dicta Elizabeth cum tutore quoddam domistadium quatuor 

lopinos siliginis in semine continens situm in parochia de Os in loco 

dicto Darselaer inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Henrici die 

(dg: Yegher) #Zegher# ex uno et inter hereditatem Elizabeth (dg: fi) 

dicte Aelwijns dochter ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et promisit 

cum tutore super omnia aliam obligationem in dicto domistadio existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 057r 06 za 14-02-1394. 

Petrus zvw Jacobus gnd Peters soen verkocht aan Henricus zvw Henricus zvw 

Matheus een stuk land in Empel, ter plaatse gnd Henxtem, tussen erfgoed 

behorend aan een altaar in de kerk van Geffen enerzijds en Johannes zv 

Ghibo Melijs soen anderzijds, aan voornoemde Johannes zv Ghibo Melijs soen 

verkocht door Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder, welk stuk land aan 

voornoemde Petrus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde oom 

Johannes zv Ghibo. 

 

(dg: Johannes filius Ghibonis dicti Melijs soen) Petrus filius quondam 

Jacobi dicti Peters soen peciam terre sitam in parochia de Empel ad locum 
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dictum Henxtem inter hereditatem spectantem ad altare situm in ecclesia 

de Geffen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Ghibonis Melijs soen 

ex alio venditam dicto Johanni filio Ghibonis Melijs soen a Theoderico 

filio quondam domini Johannis Rover militis prout in litteris et quam 

peciam terre dictus Petrus sibi de morte dicti quondam Johannis filii 

Ghibonis sui avunculi successione hereditarie advolutam esse dicebat 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici filii quondam Mathei 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui et dicti quondam Johannis filii Ghibonis et suorum heredum 

deponere. Testes Berkel et Gestel datum in die Valentini. 

 

BP 1180 p 057r 08 za 14-02-1394. 

Lucas zvw Johannes van de Kelder deed tbv al degenen die eerder erfgoederen 

van voornoemde Lucas verworven hadden afstand van al die erfgoederen van 

wijlen Wolterus van den Water, in Acht, ter plaatse gnd Egenrode, die 

voornoemde Lucas verworven had van de heer van Hoestraten. 

 

Nota quod habebit ....... 

Lucas filius quondam Johannis de Penu (dg: qua omnes hereditates) #super 

omnibus hereditatibus# quondam Wolteri van den (dg: Wai) Water sitis in 

parochia de Acht in loco dicto Eghenrode (dg: ut) quas ipse Lucas erga 

dominum de Hoestraten acquisiverat ut dicebat atque super toto jure ad 

opus omnium (dg: aliarum) personarum que dictas hereditates erga dictum 

Lucam prius acquisiverant hereditarie renunciavit promisit ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 057r 09 za 14-02-1394. 

Thomas van Hijntham en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 80 Hollandse gulden met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394; 14+31+19=64 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Thomas de Hijntham et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo etc 

LXXX Hollant gulden ad pasca proxime persolvendos pena II. Testes Berkel 

et Lijsscap datum ut supra. 

 

BP 1180 p 057r 10 za 14-02-1394. 

Ywanus Stierken verkocht aan Brijno zv Arnoldus van Wike (1) een stenen 

huis en erf met twee kamers, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Woltherus Bierman enerzijds en een weg, 

behorend aan voornoemde Ywanus, anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het huis van voornoemde Ywanus, (2) een tuin, achter 

voornoemd stenen huis, erf en twee kamers gelegen, tussen voornoemd huis 

van Ywanus enerzijds en erfgoed van voornoemde Wolterus anderzijds, 

strekkend vanaf eerstgenoemd stenen huis tot aan de stadsmuur, zoals 

afgepaald, (3) een stuk land, 22 voet breed en 25 voet lang, aldaar, achter 

erfgoed van Reijnerus van Holthen, tussen Johannes Screijnmaker {p.058} 

enerzijds en voornoemde weg anderzijds, belast met 1½ oude groot aan de 

hertog. 

Voornoemde Brijno en Ywanus zullen voornoemde weg en een poort die aan die 

weg staat gebruiken, en die poort zullen ze voor gezamenlijke rekening 

onderhouden. Ywanus en Brijno zullen die poort gesloten houden, zodat de 

een aan de ander geen schade berokkent. 

Voornoemd huis van Ywanus, achter eerstgenoemd stenen huis gelegen, zal, 

zowel op het eind richting voornoemde weg, als aan de kant richting 

voornoemde tuin, een osendrup hebben die 1½ voet breed is. 

Woltherus Bierman heeft het recht te mogen bouwen in een bouwwerk, gevel 

genaamd, van voornoemd stenen huis, zoals dat heden het geval is. 

 

Ywanus Stierken domum lapideam et aream simul cum duabus cameris (dg: 

sit) ad ipsum spectantibus sitas in Busco ad finem vici Orthensis inter 

hereditatem Woltheri Bierman ex uno et inter quandam viam ad dictum 
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Ywanum spectantem ex alio tendentes a communi plathea retrorsum ad (dg: 

hereditatem di) domum dicti Ywani atque quendam ortum situm retro dictas 

domum lapideam aream et duas cameras inter (dg: he domum dicti) jamdictam 

domum dicti Ywani ex uno et inter hereditatem dicti Wolteri ex alio 

tendentem a primodicta domo lapidea ad murum oppidi de Busco prout 

huiusmodi ortus ibidem est limitatus atque peciam terre (dg: sitam ibidem 

retro hereditates) XXII pedatas in latitudine et XX quinque pedatas in 

longitudine continentem sitam ibidem retro hereditatem Reijneri de 

Holthen inter (dg: hereditatem dicti Ywani ex uno) Johannis Screijnmaker 

[ex] 

 

1180 mf1 E 09 p. 58. 

 in die Valentini: zaterdag 14-02-1394. 

 Quinta post Valentini: donderdag 19-02-1394. 

 Secunda post Valentini: maandag 16-02-1394. 

 Tercia post Valentini: dinsdag 17-02-1394. 

 Quarta post Valentini: woensdag 18-02-1394. 

 

BP 1180 p 058v 01 za 14-02-1394. 

uno et inter (dg: h) dictam viam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Brijnoni filio Arnoldi de (dg: Wijcl) Wike promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio antiquis grossis domino 

duci (dg: atque) inde solvendis tali condicione quod dicti Brijno et 

Ywanus (dg: primodictam viam) predicta via et porta in dicta via stante 

conventualiter utentur et quod ipsi Ywanus et Brijno portam dicte vie in 

suis communibus expensis in bona disposicione tenebut! et quod ipsi 

Ywanus et Brijno dictam portam taliter seratam et clausam tenebunt quod 

dicto Ywano (dg: .....) #ex parte# dicti Brijnonis (dg: d) nec dicto 

Brijnoni ex parte dicti Ywani dampna exinde non eveniant hoc eciam addito 

quod dicta domus ipsius Ywani retro primodictam domum lapideam situata 

habebit tam in fine versus platheam predictam atque in latere versus 

dictum ortum habebit stillicidium ubique unam et dimidiam pedatas in 

latitudine continens salvo tamen dicto Wolthero Bierman suo jure 

edificandi in edificio lapideo dicto ghevel dicte domus lapidee et sua 

edificia in eodem edificio ghevel vocato ponendi et edificandi prout 

huiusmodi edificia in dicto edificio ghevel vocato ad presens sunt 

edificata. Testes Berkel et Lijsscap datum in die Valentini. 

 

BP 1180 p 058v 02 za 14-02-1394. 

Bodo van Zantten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bodo de Zan[t]ten prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 058v 03 za 14-02-1394. 

Voornoemde Brijno, Johannes zvw Johannes Femijen soen, Herbertus zv 

Rodolphus Hals en Amelius zvw Lambertus Melijs soen beloofden aan 

voornoemde Ywanus Stierken 75 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Dictus Brijno et Johannes filius quondam Johannis (dg: Fenije) Femijen 

soen Herbertus filius Rodolphi Hals Amelius filius quondam Lamberti 

Melijs soen promiserunt dicto Ywano Stierken LXXV Hollant gulden vel 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 058v 04 za 14-02-1394. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan voornoemde Ywanus 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Dicti debitores (dg: promisit) promiserunt dicto Ywano centum Hollant 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 058v 05 za 14-02-1394. 

Jordanus zvw Henricus Brant en Rodolphus gnd Dolf zvw Jacobus Aven soen 

beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 12 Franse schilden, met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen, op straffe van 1. 

 

Jordanus filius quondam Henrici Brant et Rodolphus Dolf! filius quondam 

Jacobi Aven soen promiserunt Ludovico Asinario etc (dg: XII) #duodecim# 

scuta Francie ad pasche proxime persolvendos sub pena I. Testes Lijsscap 

et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1180 p 058v 06 do 19-02-1394. 

De broers Johannes en Matheus, kvw Johannes gnd van Os gewantsnijder, 

verkochten aan Franco gnd van Os wonend in Orthen 1 morgen land uit 15 

morgen land, van de Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, gelegen 

achter Orthen, ter plaatse gnd die Slagen, in een kamp dat ligt direct 

naast de gemeint aldaar, te weten de morgen naast erfgoed van Godefridus 

Sceijvel, aan voornoemde wijlen Johannes van Os verkocht door Amelius gnd 

Melijs Nouten soen, welke morgen aan hen gekomen was na overlijden van hun 

voornoemde vader Johannes. Slechts te vervreemden aan medepoorters van Den 

Bosch. 

 

Johannes et Matheus fratres liberi quondam Johannis dicti de Os 

#pannicide# (dg: .) unum iuger terre de quinque jugeribus terre scilicet 

de mille iugeribus terre communitatis oppidi de Busco sitis retro Orthen 

in loco dicto die Slagen in quodam campo qui situs est contigue iuxta 

communitatem ibidem videlicet illud juger terre de dictis quinque 

iugeribus terre quod situm est iuxta hereditatem Godefridi Sceijvel 

venditum dicto quondam Johanni de Os ab Amelio dicto Melijs Nouten soen 

prout in litteris et quod sibi de morte dicti Iohannis eorum patris 

successione hereditarie advolutum esse dicebant hereditarie vendiderunt 

Franconi dicto de Os commoranti in Orthen supportaverunt cum dictis 

litteris et aliis et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum et dicti eorum patris deponere et non alienabit. Testes Goes 

et Jordanus datum quinta post Valentini. 

 

BP 1180 p 058v 07 do 19-02-1394. 

Johannes Delijen soen van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Delijen soen de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 058v 08 ma 16-02-1394. 

Marcelius gnd van Beest en Henricus van Hees zvw Henricus van den Vonderen 

beloofden aan Theodericus zvw Johannes Goedekens soen 30 Hollandse gulden 

of de waarde met Vastenavond over een jaar (di 23-02-1395) te betalen. 

 

(dg: Ter) Marcelius dictus #de# Beest et Henricus de Hees filius quondam 

Henrici van den (dg: Vondert) #Vonderen# promiserunt Theoderico filio 

quondam Johannis Goedekens soen XXX Hollant gulden vel valorem a 

carnisprivio proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Jorden et 

Ghemert datum secunda post Valentini. 

 

BP 1180 p 058v 09 di 17-02-1394. 

Johannes van Vladeracken droeg over aan Margareta dvw Johannes schoenmaker 

van Mierle (1) de helft van een huis en erf in Den Bosch, achter de 

Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, aan hem verkocht door Willelmus zvw 

Gerardinus, (2) een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling geld, een helft te 

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

van een huis en erf, eertijds van wijlen Gerardinus, in Den Bosch, over de 

Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, welke cijns aan hem was verkocht door 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

19 

de broers Willelmus en Rutgherus, kvw voornoemde Gerardinus. 

 

Johannes de Vladeracken medietatem domus et aree site in Busco retro 

pontem bladi ad locum dictum Ulenborch venditam sibi a Willelmo filio 

quondam Gerardini prout in litteris atque hereditarium censum trium 

librarum et quindecim solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex medietate domus et aree que fuerat quondam 

Gerardini site in Busco ultra pontem bladi ad locum dictum Ulenborch 

venditum sibi a Willelmo et Rutghero fratribus liberis dicti quondam 

Gerardini prout in litteris hereditarie supportavit Margarete filie 

quondam Johannis sutoris de Mierle cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare. Testes Sta et Goeswinus et Gemert datum tercia 

post Valentini. 

 

BP 1180 p 058v 10 wo 18-02-1394. 

Johannes zvw Egidius van de Doorn verkocht aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini een huis en erf, gnd die Kemenade, in Den Bosch, in de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Ghisbertus van de Doorn enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Jordanus zv Arnoldus Tielkini anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Egidii de Spina domum et aream dictam communiter 

die Kemenade sitam in Busco in vico dicto Huls inter hereditatem (dg: ?G) 

Ghisberti de Spina ex uno et inter hereditatem Jordani filii Arnoldi 

Tielkini ex alio cum eius attinentiis singulis et universis prout (dg: 

huiusmod) ibidem est sita et ad dictum Johannem dinoscitur pertinere ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Jordano promittens #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere excepto censu ducis inde de 

jure solvendo. Testes Gestel et Ghemert datum quarta post Valentini. 

 

BP 1180 p 058v 11 wo 18-02-1394. 

Ghisbertus Lisscap de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lisscap junior prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 058v 12 wo 18-02-1394. 

Johannes van Edingen verkocht aan Henricus Ghecke een b-erfcijns van 3 pond 

15 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een kamp onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Meer, tussen Wolterus 

Coptiten enerzijds en Ludingus zvw Jacobus van Uden anderzijds, welk kamp 

behoorde aan voornoemde Henricus Ghecke. 

 

Nota. 

Johannes de Edingen hereditarium censum trium librarum et quindecim 

solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex campo sito infra 

libertatem ad locum dictum die Meer inter hereditatem Wolteri Coptiten ex 

uno et inter hereditatem Ludingi filii quondam Jacobi de Uden ex alio 

(dg: ut ut dicebat he) et quem campum (dg: dictus) dictus Johannes ad 

Henricum Ghecke pertinere dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico 

Ghecke promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem in 

dicto censu deponere. Testes Berkel et Gemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 058v 13 wo 18-02-1394. 

Godefridus zvw Johannes van Rode grutter droeg over aan Eustatius van 

Hedichuijsen een b-erfcijns van 3 pond geld, die Godefridus Dochnode 

beloofd had aan Jutta wv voornoemde Johannes van Rode en haar zoon 

eerstgenoemde Godefridus, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen 

Godefridus Dochnoede, in Den Bosch, in de Kerkstraat, bij huis en erf van 

wijlen Johannes Haveloes. 
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Godefridus filius quondam Johannis de Rode grumellatoris hereditarium 

censum trium librarum monete (dg: solvendum hereditarie mediatim) quem 

Godefridus Dochnode promiserat se daturum et soluturum Jutte relicte 

dicti quondam Johannis de Rode (dg: ad eius vitam et post) [et] 

primodicto Godefrido eius filio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area dicti quondam Godefridi Dochnoede sita in Busco 

in vico ecclesie prope domum et aream quondam Johannis Haveloes prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Eustatio de Hedichuijsen cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte Jutte et eius heredum 

deponere. Testes Spanct et Lisscap datum ut supra. 

 

BP 1180 p 058v 14 do 19-02-1394. 

Wolterus Volpkens soen van Loet verkocht aan Henricus nzvw Henricus zvw 

Nijcholaus gnd Coel van Aerle een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de 

waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een erfgoed gnd een weide, 5 

hont groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd Boterweide, tussen Gerardus Jans 

soen van Tefelen enerzijds en Johannes van den Dijke zvw Gerardus van den 

Dike anderzijds, reeds belast met 1 Hollandse gulden aan de koper. 

 

(dg: Ghist) Wolterus Volpkens soen de Loet hereditarie vendidit Henrico 

filio (dg: filio) #naturali# quondam Henrici filii quondam Nijcholai 

dicti Coel de Aerle hereditarium censum unius aurei floreni communiter 

gulden vocati monete Hollandie seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quadam hereditate dicta een weijde quinque hont 

terre continente sita in parochia de Lijttoijen ad locum dictum Boeter 

Weijde inter hereditatem Gerardi Jans soen de Tefelen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Dijke filii quondam Gerardi van den Dike ex 

alio promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno Hollant 

(dg: gulden p) gulden exinde prius solvendo dicto emptori (dg: pro) et 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jordanus datum quinta post (dg: 

J) Valentini. 

 

1180 mf1 E 10 p. 59. 

 Quinta post Valentini: donderdag 19-02-1394. 

 

BP 1180 p 059r 01 do 19-02-1394. 

Ghiselbertus gnd Ghize Colen soen van Braechusen verkocht aan Godefridus 

van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke een n-erfcijns van 3 kapoenen, in Den 

Bosch te leveren, een helft met Pasen en de andere helft met Sint-Martinus, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Geldrop, ter plaatse gnd Braakhuizen, 

tussen Johannes die Sprenger enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

een stuk land in Geldrop, ter plaatse gnd Braakhuizen, tussen Aleijdis gnd 

Leijtken Linen enerzijds en Johannes Moniken anderzijds, (3) een stuk 

erfgoed gnd een groeze, in Geldrop, ter plaatse gnd Braakhuizen, tussen 

Roverus van Verlaer enerzijds en Johannes Hamersteel anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment aan 

voornoemde Godefridus koper. 

 

Ghiselbertus dictus Ghize Colen soen de Braechusen hereditarie vendidit 

Godefrido de (dg: Gheldorp) Gheldorp filio quondam (dg: Gl) Philippi de 

Eijcke hereditarium censum trium caponum solvendum hereditarie mediatim 

pasche et mediatim Martini et in Busco tradendum ex domo et orto sitis in 

parochia de Gheldorp in loco dicto Braechusen inter hereditatem Johannis 

die Sprenger ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio 

atque ex pecia terre sita in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Aleijdis dicte (dg: Leijten Leijke) Leijtken Linen ex uno et inter 

hereditatem (dg: fr) Johannis Moniken ex alio item ex pecia (dg: pascue) 

#hereditatis# dicta een groeze sita in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Roveri de Verlaer ex uno et inter (dg: Johannis) Johannis 

Hamersteel ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 
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obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi et hereditario censu 

trium librarum communis pagamenti dicto Godefrido emptori exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: Goes) #?Gestel# et Jordanus 

datum quinta post Valentini. 

 

BP 1180 p 059r 02 do 19-02-1394. 

Otto zv Wernerus Obbekens soen verkocht aan Petrus van Evershoet een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 1 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Maarredelen, tussen wijlen 

Reijnkinus met den Crummen Halze enerzijds en kvw Lambertus van der Woert 

anderzijds, (2) ½ morgen land in Maren, ter plaatse gnd in den Groten Wert, 

tussen Valko Stijnen soen enerzijds en kv Hilla gnd Gherijts anderzijds, 

(3) een hofstad gnd Kijthoven, in Maren, ter plaatse gnd Gewande, tussen 

Walterus Roempot enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een huis en 

tuin in Maren, in Gewande, tussen Albertus van Ghewanden enerzijds en kvw 

Henricus Wouters soen anderzijds, reeds belast met 1 oude schild, dijken en 

waterlaten. 

 

Otto filius Werneri Obbekens soen hereditarie vendidit Petro de Evershoet 

hereditarium censum (dg: .....) quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Remigii ex uno jugero terre sito in parochia de Maren in loco 

dicto Maerredelen inter hereditatem #quondam# Reijnkini met den Crummen 

Halze ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Lamberti van der 

Woert ex alio atque ex dimidio iugero terre sito in dicta parochia in 

loco dicto in den (dg: Gr) Groten Wert inter hereditatem (dg: Valkens) 

Valkonis Stijnen soen ex uno et inter hereditatem liberorum Hille dicte 

Gherijts ex alio (dg: quod unum iuger et dimidium iuger terre dictus Otto 

venditor erga Johannem #et# Cristinam liberos quondam Willelmi de Ochten 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus) atque ex domistadio dicto 

Kijthoven sito in (dg: Ghe) parochia de Maren in loco dicto Gewanden 

inter hereditatem Walteri Roempot ex uno et inter (dg: h) communem 

plateam (dg: ut dicebat pro) atque ex domo (dg: ..) et orto sitis in 

parochia predicta in (dg: loco lo) Gewanden inter hereditatem Alberti van 

Ghewanden ex alio! et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Wouters 

soen ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis uno aude scilt exinde prius solvendo et aggeribus et 

aqueductibus ad premissa de premissa! spectantibus et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 059r 03 do 19-02-1394. 

Voornoemde koper beloofde dat voornoemde cijns direct na overlijden van hem 

en zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus Buekenleer, overgaat naar voornoemde 

Otto en zijn erfgenamen. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super habita et habenda pro se et suis heredibus 

quod dictus census statim post decessum dicti emptoris et Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Henrici Buekenleer amborum devolvetur ad dictum 

Ottonem et eius heredes et (dg: non) ad neminem alium. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 059r 04 do 19-02-1394. 

Johannes zvw Gerardus zvw Johannes van Berze, Johannes van Beircke ev 

Aleijdis, Johannes van Os ev Heijlwigis, en Johannes zv Johannes van 

Brolijo ev Heijlwigis de jongere, dvw voornoemde Gerardus, verkochten aan 

Henricus zvw Henricus Matheus een deel van een hofstad, 30 voet breed, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de poort, aan de kant richting de 

Vismarkt, naast de oude stadsmuur, te weten het deel naast erfgoed van 

Godefridus gnd Duncop, boven, richting de Orthenstraat, met een eind 

strekkend aan voornoemde oude stadsmuur, en met het andere einde aan 

erfgoed van Elizabeth van den Zande, met een gemene weg ertussen die 15 
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voet breed is, welk deel van de hofstad voornoemde wijlen Gerardus zvw 

Johannes van Berze gekocht had van Johannes van Rode alias gnd Tijmmerman, 

met de gebouwen op dit deel, en met een deel van de oude stadsmuur. 

 

Johannes filius quondam Gerardi filii quondam (dg: Ge) Johannis de Berze 

Johannes de Beircke maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

Johannes de Os maritus et tutor Heijlwigis sue [ux]oris et Johannes 

filius Johannis de Brol[ijo] #maritus et tutor Heijlwigis junioris 

filiarum dicti quondam Gerardi# (dg: Gerardus filius Johannis dicti de 

Berze) quandam partem cuiusdam domistadii triginta pedatas in latitudine 

continentem sitam in Busco in vico Orthensi extra portam (dg: dictam) 

ibidem in latere versus forum piscium contigue iuxta antiquum murum 

oppidi de Busco ibidem consistentem videlicet illam partem dicti 

domistadii que sita est contigue iuxta hereditatem Godefridi dicti Duncop 

superius versus (dg: vicum) dictum vicum Orthensem tendentem ibidem cum 

uno fine ad dictum antiquum murum et cum reliquo fine ad hereditatem 

Elizabeth van den Zande quadam communi platea interiacente quindecim 

pedatas in latitudine continente quam partem dicti domistadii dictus 

quondam Gerardus (dg: de Berz) filius quondam Johannis de Berze erga 

Johannem de Rode alias dictum Tijmmerman emendo acquisiverat prout in 

litteris #simul cum edificiis sitis cum! parte dicti antiqui muri ad 

dictam partem spectante# hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam 

Henrici Matheus supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere. 

Testes (dg: datum ?datum) Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 059r 05 do 19-02-1394. 

Johannes zvw Gerardus van Berze, Johannes van Beircke ev Aleijdis en 

Johannes zv Johannes van Brolijo ev Heijlwigis de jongere, dvw voornoemde 

Gerardus van Berze, droegen over aan Johannes van Os zvw Johannes van Os 

steenbakker ¾ deel in een huis en erf, vóór 27 1/3 voet breed, en achter 27 

2/3 voet, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Kolperstraat naar 

de stenen brug gnd Loefsbrug, welk huis en erf voornoemde wijlen Gerardus 

van Berze verworven had van Gerardus zvw Johannes gnd Grove vleeshouwer. 

 

Johannes filius quondam Gerardi de Berze Johannes Johannes de Beircke 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes filius 

Johannis de Brolijo maritus et tutor legitimus Heijlwigis junioris sue 

uxoris filiarum dicti quondam (dg: Johannis) Gerardi de Berze tres 

quartas partes ad se spectantes in domo et area viginti septem pedatas 

(dg: ante) et terciam partem unius pedate ante atque viginti septem 

pedatas (dg: pedatas) et duas (dg: pe) tercias partes unius pedate retro 

in latitudine continentem sita in Buscoducis in viculo tendente a vico 

dicto Colperstraet versus pontem lapideum ibidem situatum dictum 

communiter Loefsbrugghe quam domum et aream dictus quondam Gerardus de 

Berze erga Gerardum filium quondam Johannis dicti (dg: Groe) Grove 

carnificem (dg: e) acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Johanni de Os filio quondam Johannis de Os pannicide (dg: 

cum litteris) simul cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittentes 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et suorum 

coheredum deponere. Testes datum supra. (dg: Testes Ge) datum supra. 

 

BP 1180 p 059r 06 do 19-02-1394. 

Johannes van Ynghen zvw Snellardus die Bruijn verkocht aan Godefridus zvw 

Godefridus van der Aahorst een stuk beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd Herende, tussen wijlen Gerardus van Eijcke enerzijds en de gemeint van 

Beek anderzijds, belast met 9½ penning oude cijns. 

 

{Een doorgehaalde O in margine sinisytra}. 

Johannes de Ynghen filius quondam Snellardi die Bruijn peciam prati sitam 

in parochia de Beke prope Arle (dg: inter hereditatem) in loco dicto 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

23 

Herende inter hereditatem quondam Gerardi de Eijcke ex uno et inter 

communitatem de Beke predicta ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Godefridi van der Aahorst promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis novem et dimidio denariis 

antiqui census domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 059r 07 do 19-02-1394. 

Johannes van den Hulze smid verkocht aan Albertus van der Hazeldonc zvw 

Arnoldus van der Hazeldonc de oudere een hofstad in Vught Sint-Lambertus, 

tussen Johannes van Vucht enerzijds en Cristina gnd Willems anderzijds, aan 

eerstgenoemde Johannes in cijns uitgegeven door Arnoldus van der Hazeldonc, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes van den Hulze faber domistadium situm in (dg: p) Vucht in 

parochia (dg: de) sancti Lamberti inter hereditatem Johannis de Vucht ex 

uno et inter hereditatem Cristine dicte Willems ex alio datum ad censum 

primodicto Johanni ab Arnoldo van der Hazeldonc prout in litteris 

hereditarie vendidit Alberto (dg: fi) van der Hazeldonc filio quondam 

Arnoldi van der Hazeldonc senioris (?dg: pro) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 059r 08 do 19-02-1394. 

Henricus Lodewijch, Henricus gnd te Velde en Ghibo zvw Arnoldus gnd Vos, 

wonend in Kessel, beloofden aan Willelmus Balijart gedurende 4 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Jan, 1½ oude schild of de waarde te 

betalen. 

 

Henricus Lodewijch Henricus dictus te Velde et Ghibo filius quondam 

Arnoldi dicti Vos commoran[?te]s in Kessel promiserunt indivisi super 

omnia se daturos et soluturos Willelmo Balijart (dg: hereditarium censum) 

ad spacium (dg: sex) #quatuor# annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum (dg: sex) #quatuor# annorum unum et 

dimidium aude scilt seu valorem nativitatis Johannis et primo termino 

nativitatis Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 059r 09 do 19-02-1394. 

Henricus Bathenborch, Willelmus zv Willelmus Peters soen, Johannes van der 

Stegen zv Mijchael en Franco Pauwels soen van Orthen beloofden aan 

Goeswinus Steenwech, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Allerheiligen, 11 oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Henricus Bathenborch et Willelmus filius (dg: f quonda) Willelmi Peters 

soen et Johannes van der Stegen filius Mijchaelis et Franco Pauwels soen 

de Orthen promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Goeswino Steenwech ad spacium (dg: tri) trium annorum datam presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum XI aude scilde 

seu valorem in festo omnium sanctorum et primo termino (dg: nativitatis 

Domini) #omnium sanctorum# proxime futuro. Testes Gestel et Jordanus 

datum supra. 

 

1180 mf1 E 11 p. 60. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 20-02-1394. 

 in profesto Petri ad cathedram: zaterdag 21-02-1394. 

 

BP 1180 p 060v 01 vr 20-02-1394. 

Henricus zv Ludekinus van der Poerten verkocht aan Gerardus zv Andreas 

Molle een n-erfcijns van 40 schelling 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 Orthenstraat, tussen erfgoed van Agnes van Maren enerzijds en 

erfgoed dat nu behoort aan Thomas Yden soen anderzijds, welk huis en erf 
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aan voornoemde koper en zijn vrouw Belia dvw Philippus van Stochem gekomen 

was na overlijden van voornoemde Philippus, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Ludekini van der Poerten hereditarie 

vendidit Gerardo filio Andree Molle hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Agnetis de Maren 

ex uno et inter hereditatem nunc ad Thomam Yden soen spectantem ex alio 

quam domum et aream dictus venditor sibi et Belie eius uxori filie 

quondam Philippi de Stochem de morte dicti quondam Philippi successione 

hereditarie advolutam esse dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et 

hereditario censu XXX solidorum dicte monete prius inde solvendis (dg: s) 

et sufficientem facere. Testes testes (dg: Berkel et Goe) Berkel et 

Goeswinus datum sexta post Valentini. 

 

BP 1180 p 060v 02 vr 20-02-1394. 

Hr Goessuinus van Aa ridder droeg over aan hr Johannes van Zichen 

propositus van het klooster van Tongerlo, tbv het klooster, de helft van 

een windmolen in Helvoirt, welke helft voornoemde hr Goessuinus verworven2 

had van Johannes zvw Johannes van Ghestel. Vervolgens deed Franco zvw 

Willelmus van Gestel afstand. 

 

Dominus Goessuinus de Aa miles medietatem molendini venti siti in 

Helvoert cum attinentiis et juribus dicti molendini venti singulis et 

universis quam medietatem dictus dominus Goessuinus (dg: erga) erga 

Johannem filium quondam Johannis de Ghestel acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit domino Johanni de Zichen #proposito de 

Tongerloe# {in margine sinistra:} #ad opus [conv]entus ?ut# cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto (dg: rep) constitutus etc Franco filius quondam 

Willelmi de Gestel super predicta medietate dicti molendini et cum eius 

attinentiis ad opus #eorum# (dg: dicti) renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta Goessuinus et 

Ghemert datum sexta post Valentini. 

 

BP 1180 p 060v 03 vr 20-02-1394. 

Hr Johannes van Zichen propositus van het klooster van Tongerlo, namens het 

klooster, gaf uit aan Johannes Joede zvw Petrus voornoemde helft van de 

windmolen in Helvoirt; de uitgifte geschiedde voor 1 penning hertogencijns, 

een b-erfcijns van 10 pond geld aan andere lieden, en thans voor een 

n-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand 

een b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve die was van wijlen Theodericus Stercke van Breda, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, welke pacht voornoemde Johannes 

verworven had van Johannes van Bruheze. 

 

Dominus Johannes de Zichen propositus conventus monasterii de Tongerlo 

(dg: pro abbate et toto) ex parte et nomine abbatis et conventus predicti 

monasterii dictam medietatem dicti molendini ut supra dedit ad 

hereditarium pactum Johanni Joede filio quondam Petri #simul cum omnibus 

litteris# ab eodem pro (dg: uno) uno denario census domino nostro duci 

atque pro hereditario censu decem librarum monete aliis hominibus inde 

solvendis dandis a dicto Johanne etc et pro hereditaria paccione septem 

modiorum siliginis mensure de Busco danda dictis abbati et conventui ab 

altero purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens ex 

parte ut supra ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

                         
2 Zie ← BP 1177 f 386v 02 do 03-08-1385, verkoop van deze helft. 
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alter repromisit ex dicta medietate et ad maiorem securitatem etc dictus 

Johannes hereditariam paccionem novem modiorum #siliginis# dicte mensure 

solvendam hereditarie purificationis ex manso qui fuerat quondam 

Theoderici Stercke de Breda sito in parochia de Oesterwijc #in Udenhout# 

quam paccionem dictus Johannes erga Johannem de Bruheze acquisiverat 

prout in litteris #quas vidimus# ad pignus imposuit et promisit 

obligationem in dicta paccione novem modiorum #siliginis# deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 060v 04 vr 20-02-1394. 

Stephanus Wert droeg over aan Gerardus van Derenborch een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin 

in Den Bosch, aan de straat gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes 

gnd Boegart enerzijds en erfgoed van Elizabeth van Bruggen anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door Willelmus nzvw Willelmus gnd Maes 

soen. 

 

Stephanus Wert hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis de et ex domo et area et orto sitis in 

Busco ad vicum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis dicti 

Boegart ex uno et inter hereditatem Elizabeth de Bruggen ex alio venditum 

sibi a Willelmo filio (dg: qu) naturali quondam Willelmi dicti Maes soen 

prout in litteris hereditarie #supportavit# Gerardo de Derenborch cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goeswinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 060v 05 vr 20-02-1394. 

Ywanus van Vauderic en zijn zoon Egidius verpachtten aan Everardus Funsel 

een hoeve van wijlen Egidius van Ghele, in Heeswijk, ter plaatse gnd aan 

den Zoem Grave, zoals voornoemde Everardus deze hoeve thans als hoevenaar 

bezit, voor een periode van 8 jaar, ingaande Pinksteren (zo 07-06-1394), 

elk jaar voor 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Everardus zal elk jaar (1) leveren en betalen 2 mud koren, 16 

zwarte tournosen, ½ hoen, 2 hoenderen, ½ oude groot, die uit voornoemde 

goederen gaan, (2) aan voornoemde Ywanus 6 kapoenen en 2 steen vlas bereid 

tot de hekel leveren. Everardus en met hem zijn zoon Jacobus beloofden de 

afspraken na te komen. 

 

Solvit extraneus. 

Ywanus de Vauderic et Egidius (dg: Egidius) eius filius mansum (dg: -s 

dictum ad ipsos spectantem) quondam (dg: Egidii de Gh) Egidii de Ghele 

situm in parochia de Hezewijc ad locum dictum aen den Zoem Grave cum suis 

attinentiis (dg: un) universis prout Everardus Funsel huiusmodi mansum 

cum suis attinentiis ad presens possidet dederunt ad annuum pactum dicto 

Everardo ab eodem Everardo ad spacium octo annorum post festum (dg: pas) 

penthecostes sine medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: oct) octo 

annorum pro (dg: octo m) decem modiis siliginis mensure de Busco dandis 

dicto Ywano anno quolibet dictorum octo annorum purificationis et in 

Busco tradendis additis condicionibus sequentibus quod dictus Everardus 

solvet anno quolibet dictorum octo annorum #duos modios bladi# XVI 

Turonenses nigros Turonenses! dimidium pullum duos pullos dimidium 

grossum antiquum ex premissis solvendos (dg: dandos) item quod dictus 

Everardus solvet dicto Ywano anno quolibet dictorum octo annorum sex 

capones et II steen lini parati ad scalcrum (dg: item) et secundum istas 

condiciones promiserunt indivisi warandiam et aliam obligationem deponere 

dicto spacio pendente (dg: aliam ob) et alter (dg: repromisit super 

omnia) et cum eo Jacobus eius filius repromiserunt indivisi super omnia. 

Testes Gossuinus et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 060v 06 vr 20-02-1394. 

Henricus Torken van Ghestel droeg over aan hr Johannes van Zichen 
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propositus van Tongerlo, tbv het klooster, een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Beers, met Lichtmis in Beers te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land gnd die Schoot, in Oostelbeers, tussen Henricus van den Vloeghe 

enerzijds en Johannes zv Wolterus gnd Veren Oeden soen anderzijds, (2) een 

beemd in Beers, tussen Willelmus gnd van Spulle enerzijds en het water gnd 

die Aa anderzijds, welke pacht aan voornoemde Henricus Torken was 

overgedragen3 door Johannes Spikerman. 

 

Henricus Torken de Ghestel hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Berze solvendam hereditarie purificationis et in 

Berze tradendam ex pecia terre dicta die Scoet sita in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Henrici van den Vloeghe ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Wolteri dicti Veren Oeden soen ex [alio] atque 

ex prato quodam sito in dicta parochia inter hereditatem Willelmi dicti 

de Spulle ex uno et inter aquam dictam (dg: communiter) die Aa ex alio 

supportatam dicto Henrico Torken a Johanne Spikerman prout in litteris 

hereditarie supportavit domino Johanni de Zichen proposito de Tongerlo 

#ad opus conventus etc# dictis! litteris et aliis et jure promittens 

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

Ghestel) Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 060v 07 vr 20-02-1394. 

Lambertus van Ghestel droeg over aan zijn zoon Gerardus 1/3 deel, dat aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn neef Johannes sTorkens, in een huis, 

erf en tuin in Boxtel, naast erfgoed van Albertus nzvw Henricus zv 

Albertus. 

 

Lambertus de Ghestel terciam partem sibi de morte quondam Johannis 

s[T]orkens sui cognati successione advolutam in domo area et orto sitis 

in (dg: par) Bucstel #contigue# iuxta hereditatem Alberti (dg: ... dicti 

Abe Nerinc) #filius! filii naturalis quondam Henrici filii Alberti# ut 

dicebat hereditarie supportavit Gerardo suo filio promittens ratam 

servare. Testes Jorden et Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 060v 08 za 21-02-1394. 

Johannes Brugman gaf uit aan Theodericus zvw Henricus van Moerze 2 stukken 

land in Deurne, ter plaatse gnd die Braken, (1) tussen Marcelius van 

Bruggen enerzijds en Gerardus gnd Jans Scoenmakers Zwager anderzijds, (2) 

tussen voornoemde Gerardus enerzijds en voornoemde Theodericus zvw Henricus 

van Moerze anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, 1/3 

deel van een b-erfcijns van 5 schelling aan de Armen van Deurne, en thans 

voor een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Deurne te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot 

onderpand (3) 50 roeden land aldaar, naast erfgoed van voornoemde Gerardus. 

 

Johannes Brugman duas pecias terre sitas in parochia de Doerne ad locum 

dictum die Brake quarum una (dg: inter #iuxta) inter# hereditatem 

Marcelii de Bruggen ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti (dg: des S) 

Jans Scoenmakers Zwager ex alio et altera inter hereditatem dicti Gerardi 

ex uno et (dg: Th) inter hereditatem Theoderici filii quondam Henrici de 

Moerze ex alio sunt site ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto 

Theoderico filio dicti quondam Henrici de Moerze ab eodem pro censu ducis 

(dg: inde solvendo) ipsi domino duci atque pro tercia parte hereditarii 

census quinque solidorum pauperibus de Doerne prius inde solvendis dandis 

etc et pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de 

Helmont danda dicto Johanni ab alio purificationis et in parochia de 

Doerne tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem etc dictus 

Theodericus (dg: lopinatam terre sitam contigue iuxta predictam) 

                         
3 Zie ← BP 1177 f 337v 05 vr 01-02-1387, overdracht erfpacht. 
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quinquaginta virgatas terre sitas ibidem iuxta hereditatem dicti Gerardi 

ad pignus imposuit et sufficientem facere. Testes (dg: d) Jorden et 

Ghemert datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

1180 mf1 E 12 p. 61. 

 in profesto Petri ad cathedram: zaterdag 21-02-1394. 

 

BP 1180 p 061r 01 za 21-02-1394. 

Henricus, Johannes, Goetscalcus en Weijndelmodis, kvw Johannes Becker zvw 

Henricus Becker, Theodericus van Lijt ev Elisabeth, en Nicholaus gnd 

Wijchmans soen mesmaker ev Agnes, dvw voornoemde Johannes Becker, maakten 

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

voornoemde Johannes Becker en zijn vrouw Margareta, ouders van voornoemde 

kinderen. 

Voornoemde Henricus en Theodericus van Lijt kregen (1) een b-erfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, te leveren met Sint-Andreas, gaande uit 

erfgoederen, in Helvoirt, welke pacht aan voornoemde wijlen Johannes Becker 

was verkocht door de broers Henricus en Petrus, kvw Wolterus gnd Noijdeken 

van Helvoert, (2) 3 pond geld b-erfcijns, een helft te betalen met Kerstmis 

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

in de Kleerherstellersstraat, aan voornoemde wijlen Johannes Becker 

verkocht door Arnoldus van den Berge, (3) de helft van 3 pond b-erfcijns, 1 

groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment, te 

betalen met Sint-Martinus, aan voornoemde wijlen Johannes Becker verkocht 

door Ghisbertus Scermer, (4) een b-erfcijns van 34 schelling geld, die 

Johannes Lanen soen betaalt, gaande uit erfgoederen in Vught Sint-

Lambertus, (5) 5 morgen ter plaatse gnd Plasmans Kamp, naast de Cromvoirtse 

Beemden, (6) 3 morgen 1 hont, gelegen voor Vlijmen, tussen erfgoed van 

Mathias Posteel enerzijds en erfgoed van Agnes dv Nicholaus van Megen 

anderzijds. 

 

Henricus Johannes Goetscalcus et Weijndelmodis liberi quondam Johannis 

Becker #filii quondam Henrici Becker# Theodericus de Lijt maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris #et# Nicholaus dictus 

Wijchmans soen cultellifex maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Becker palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ipsis de morte quondam dicti Johannis Becker et Margarete sue uxoris 

parentum dictorum liberorum successione hereditarie advolutis ut dicebant 

mediante qua divisione hereditaria paccio unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie in festo beati Andree ex 

quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Helvoert vendita dicto 

quondam Johanni Becker ab Henrico et Petro fratribus liberis quondam 

Wolteri dicti Noijdeken de Helvoert (dg: prout in litteris) atque (dg: 

hereditarium census trium librarum) #tres libre hereditarii census# 

monete solvende hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area sita in Busco in vico reparatorum veterum vestium vendite dicto 

quondam Johanni Becker ab Arnoldo van den Berge (dg: prout in litteris) 

item (dg: tres) medietas (dg: libre) #trium librarum# hereditarii census 

grosso Turonensi etc pro XVI denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti solvenda hereditarie Martini vendite! dicto quondam Johanni 

Becker a Ghisberto Scermer (dg: ut dicebant dictis Henrico et Theoderico 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes 

cum tutore ratam servare et si via juris etc) item hereditarius census 

XXXIIII solidorum monete quem Johannes Lanen soen solvere tenetur ex 

hereditatibus sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht ut dicebant #+# 

dictis Henrico et Theoderico de Lijt cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes cum tutore ratam servare et 

si via juris. Testes Berkel et Jorden datum in profesto Petri ad 

cathedram. 
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BP 1180 p 061r 02 za 21-02-1394. 

+ {met haal verbonden met +, in BP 1180 p 061r 01} item quinque jugera 

sita (dg: in loco) in loco dicto Plasmans Camp contigue iuxta prata dicta 

die Cromvoertsche Beemde item (dg: tria) tria jugera et unum hont sita! 

ante Vlijmen inter hereditatem Mathie Posteel ex uno et inter hereditatem 

[Ag]netis filie Nicholai de Megen {in margine sinistra: Megen} ex alio. 

 

BP 1180 p 061r 03 za 21-02-1394. 

Voornoemde Johannes en Weijndelmodis, kvw Johannes Becker zvw Henricus 

Becker, kregen (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd dat Lookt, in Sint-

Michielsgestel, welke pacht aan voornoemde wijlen Johannes Becker was 

verkocht door Woltherus gnd Koc, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, met 

Sint-Andreas te leveren, aan Margareta wv voornoemde Johannes Becker 

verkocht door Petrus gnd Rademaker, (3) een b-erfcijns van 4 pond 10 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een hofstad met gebouwen, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Ghisbertus Bucs enerzijds en erfgoed 

van Franco gnd Wervemaker anderzijds, welke cijns Henricus zvw Henricus van 

den Lande overgedragen had aan voornoemde wijlen Johannes Becker, (4) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

zesterzaad roggeland, gnd die Radegen Brake, in Vught Sint-Petrus, (5) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

akker gnd de Radengen Brake, in Vught Sint-Petrus, welke cijnzen van 20 en 

40 schelling voornoemde wijlen Johannes Becker verworven had van Hubertus 

Jordens soen van Vucht, (6) 3½ morgen 4¼ roeden land in het 6e kamp, welk 

kamp 11 morgen 17 roeden groot is, gelegen voor Vlijmen, boven, richting de 

weg naar de plaats gnd die Cromvoirtse Beemden, tussen de gemene weg 

enerzijds en erfgoed van Jacobus zvw Henricus Goes anderzijds, (7) 5 morgen 

land in het kamp gnd Plasmans Kamp, te weten de 5 morgen richting Vught. 

 

C. 

Et mediante eadem divisione hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de Buschoducis solvenda hereditarie in festo nativitatis Domini 

ex pecia terre dicta communiter dat Loect sita in parochia de Gestel 

prope Herlaer vendita (dg: -m) dicto quondam Johanni Becker a Wolthero 

dicto Koc atque hereditaria paccio unius modii siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie in festo beati Andree vendita Margarete relicte 

dicti quondam Johannis Becker a Petro dicto (dg: Ra.) Rademaker item 

hereditarius census quatuor librarum et decem solidorum monete solvendus 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio cum eius 

edificiis sito in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem 

quondam Ghisberti Bucs ex uno et inter hereditatem Franconis dicti 

Wervemaker ex alio quem censum Henricus filius quondam Henrici van den 

(?dg: v) Lande dicto quondam Johanni Becker supportaverat item 

hereditarius census XX solidorum monete solvendus hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex sextariata terre siliginee dicta die Radeghen Brake 

sita in Vucht in parochia sancti Petri atque hereditarius census XL 

solidorum monete solvendus hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

agro terre dicto den Radengen Brake sito in dicta parochia sancti Petri 

de Vucht quos census XX solidorum et XL solidorum dictus quondam Johannes 

Becker erga Hubertum Jordens soen de Vucht acquisiverat item tria et 

dimidium jugera quatuor virgate et quarta pars unius virgate terre site 

in sexto campo (dg: sito ante Vlimen quas dictus quondam Johannes erga 

oppidum de Busco acquisiverat) qui campus undecim jugera et decem et 

septem virgatas terre continet et qui campus situs est ante Vlimen 

superius #versus# platheam tendentem ad locum dictum die Cromvoertsche 

(dg: Stege) #Beemde# inter communem platheam ex uno et inter hereditatem 

Jacobi filii quondam Henrici Goes ex alio item quinque jugera terre sita 

in campo dicto Plasmans Camp scilicet illa quinque jugera que sita sunt 

versus Vucht ut dicebant prefatis Johanni et Weijndelmodi cesserunt in 
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partem ut alii recognoverunt promittentes ut supra et erit totum ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 061r 04 za 21-02-1394. 

Voornoemde Godescalcus zvw Johannes Becker zvw Henricus Becker en Nicholaus 

gnd Wijchmans soen mesmaker ev Agnes dvw voornoemde Johannes Becker, kregen 

(1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, aan 

voornoemde wijlen Johannes Becker verkocht door Gerardus van Berkel zv 

Gerardus van Berkel van Vucht, (2) de helft van een b-erfcijns van 7 pond 

geld, die Jordanus gnd Goetlief met Sint-Jan betaalt, (3) een b-erfcijns 

van 8 groten geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Lambert gnd Lem Lizen soen, 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Pasen te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van Mathias 

Spoermaker, in Vught, (5) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, 

met Kerstmis te betalen, die voornoemde wijlen Johannes Becker verworven 

had van Hubertus zvw Johannes zv Jordanus van Vucht, (6) een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, die voornoemde wijlen 

Johannes Becker verworven had van Henricus Coelborner, (7) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, welke pacht 

voornoemde wijlen Johannes Becker verworven had van Johannes zvw Petrus van 

den Stripe, (8) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, aan voornoemde wijlen Johannes Becker verkocht door Ghibo gnd 

met den Ghemake. 

 

Et mediante eadem divisione hereditarius census XX solidorum monete 

solvendus hereditarie Martini venditus dicto quondam Johanni Becker a 

Gerardo de Berkel filio Gerardi de Berkel de Vucht item medietas 

hereditarii census septem librarum monete quem censum septem librarum 

Jordanus dictus Goetlief solvere tenetur hereditarie in festo nativitatis 

Johannis item hereditarius census octo grossorum monete solvendus 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area Lamberti 

dicti quondam Lem Lizen soen sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis 

item hereditarius census XX solidorum monete solvendus hereditarie pasche 

ex domo area et orto Mathie Spoermaker sitis in Vucht item hereditarius 

census XX solidorum monete predicte solvendus hereditarie in festo 

nativitatis Domini quem dictus quondam Johannes Becker erga Hubertum 

filium quondam Johannis filii (dg: Jordi) Jordani de Vucht atque item! 

hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis quam dictus quondam Johannes Becker erga 

Henricum Coelborner acquisiverat item hereditaria paccio dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis quam 

paccionem jamdictam #dictus quondam Johannes Becker# erga Johannem filium 

quondam Petri van den (dg: Stripe acq) Stripe acquisiverat item 

hereditaria paccio unius modii siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis vendita dicto quondam Johanni Becker a Ghibone 

dicto met den Ghemake ut dicebant dictis Godescalco et Nicholao cesserunt 

in partem ut alii recognoverunt et erit totum ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 061r 05 za 21-02-1394. 

Voornoemde Henricus, Johannes en Weijndelmodis, kvw Johannes Becker zvw 

Henricus Becker, Theodericus van Lijt ev Elisabeth, en Nicholaus gnd 

Wijchmans soen mesmaker ev Agnes, dvw voornoemde Johannes Becker, deden tbv 

Godescalcus zvw voornoemde Johannes Becker afstand van (1) een b-erfcijns 

van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Akaerts enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes gnd Rike anderzijds, (2) een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, welke cijns 

voornoemde wijlen Johannes Becker verworven had van Goessuinus Canis 
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{p.062}, (3) een stukje beemd, ter plaatse gnd die Maat, naast erfgoed van 

Adam van Mierde, (4) de helft van 3 morgen land, ter plaatse gnd in het 

Riet, ter plaatse gnd Kaluwen Berg. 

 

Henricus Johannes Weijndelmodis liberi quondam Johannis Becker #filii 

(dg: Johannis) Henrici quondam Becker# cum tutore Theodericus de Lijt et 

Nicholaus Mesmaker ut supra super super! hereditario censu trium librarum 

monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem 

quondam Johannis Akaerts ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

quondam Rike ex alio item super hereditario censu trium librarum monete 

solvendo hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis quem censum 

dictus quondam Johannes Becker erga Goessuinum Canis acquisiverat 

 

1180 mf1 E 13 p. 62. 

 in profesto Petri ad cathedram: zaterdag 21-02-1394. 

 in vigilia Mathije: maandag 23-02-1394. 

 

BP 1180 p 062v 01 za 21-02-1394. 

item super quadam particula prati sita in loco dicto die Maet contigue 

iuxta hereditatem Ade de Mierde item super medietate trium jugerum terre 

sitorum in loco dicto int Riet ad locum dictum Caluwen Berch prout 

huiusmodi medietas dictorum trium jugerum terre ad dictum quondam 

Johannem Becker pertinere consuevit ut dicebant atque super toto jure ad 

opus Godescalci filii dicti quondam Johannis (dg: Bec) Becker hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et si via juris etc. 

Testes Berkel et Jorden datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1180 p 062v 02 za 21-02-1394. 

Henricus, Johannes, Goedescalcus en Weijndelmodis, kvw Johannes Becker, en 

Theodericus van Lijt ev Elisabeth dvw voornoemde Johannes deden tbv 

Nicholaus Wijchmans soen afstand van 3 morgen land, ter plaatse gnd 

Wolfsdonk, waarvan voornoemde wijlen Johannes Becker 2 morgen verworven had 

van Johannes zv Alardus en 1 morgen van Petrus zv Woltherus gnd Gheenkens 

soen. 

 

Henricus Johannes Goedescalcus et Weijndelmodis liberi quondam Johannis 

Becker cum tutore Theodericus de Lijt maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis (dg: tris) 

super tribus jugeribus terre sitis in loco dicto Wolfsdonc de quibus 

dictus quondam Johannes Becker duo jugera terre erga Johannem filium 

Alardi et unum juger terre de dictis tribus jugeribus terre idem quondam 

Johannes Becker erga Petrum filium (?dg: quondam) Woltherum! dictum 

Gheenkens soen acquisiverat ut dicebant atque super toto jure ad opus 

Nicholai Wijchmans soen hereditarie renunicaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et si via juris etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 062v 03 za 21-02-1394. 

Voornoemde Henricus, Johannes, Goedescalcus en Weijndelmodis, kvw Johannes 

Becker, Theodericus van Lijt ev Elisabeth en Nicholaus Wijchmans soen 

mesmaker ev Agnes, dvw voornoemde Johannes, droegen over aan Gerardus van 

Berkel een stukje beemd, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed 

van voornoemde Gerardus van Berkel, tussen erfgoed van voornoemde Johannes 

zvw voornoemde Johannes Becker enerzijds en het gemene water anderzijds, 

zoals voornoemde Gerardus dat thans bezit. 

 

Dicti Henricus Johannes Godescalcus et Weijndelmodis Theodericus et 

Nicholaus Wijchmans soen particulam prati sitam in Busco ad aggerem 

Vuchtensem retro hereditatem Gerardi de Berkel inter hereditatem dicti 

Johannis filii dicti quondam Johannis Becker ex uno et inter communem 

aquam ex alio #prout dictus Gerardus ad [presens] possidet# ut dicebant 
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hereditarie supportaverunt dicto Gerardo de Berkel promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gestel 

et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1180 p 062v 04 za 21-02-1394. 

Theodericus van der Poerten: een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche 

maat, die wijlen Henricus Hoessche hem met Kerstmis leverde, gaande uit een 

streep land in {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus van der Poerten hereditariam unius! (dg: modii s) sextarii 

siliginis mensure de Busco quam Henricus quondam Hoessche sibi solvere 

consuevit hereditarie in nativitatis Domini ex strepa terre sita in. 

 

BP 1180 p 062v 05 za 21-02-1394. 

Elisabeth gnd van Nuijssen dv Henricus machtigde Johannes van Vladeracken 

haar cijnzen, pachten en tegoeden te manen, en haar erfgoederen en goederen 

te beheren en verhuren. 

 

Elisabeth dicta de Nuijssen filia Henrici dedit et contulit Johanni de 

Vladeracken potestatem monendi eius census pacciones et credita que sibi 

debentur atque regendi et locandi hereditates et bona ipsius (?dg: B) 

Elisabeth quocumque locorum sitas ad revocacionem. Testes Jorden et (dg: 

Gestel) Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 062v 06 za 21-02-1394. 

Gobelinus van den Berge beloofde aan Hilla dvw Johannes gnd Coman Jan van 

Hedel een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit de hoeve van voornoemde Ghobelinus, in Berkel, welke hoeve was 

van wijlen Gerardus Ponnenborch. 

 

Gobelinus van den Berge promisit se daturum Hille filie quondam Johannis 

dicti (dg: J) Coman Jan de Hedel vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: solvendam) ad vitam dicte Hille et non ultra 

purificationis ex manso dicti Ghobelini sito in Berkel et eius 

attinentiis qui mansus fuerat quondam Gerardi Ponnenborch ut dicebat et 

cum mortua fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 062v 07 za 21-02-1394. 

Johannes, Petrus, Gobelinus en Katherina, kv Gobelinus van den Berge, deden 

tbv Hilla wv Gerardus zv voornoemde Gobelinus afstand van het huisraad, 

waarin voornoemde Gerardus was overleden. Henricus, minderjarige zv 

voornoemde Gobelinus, zal, zodra hij meerderjarig is, hiervan afstand doen. 

 

Johannes Petrus Gobelinus (dg: liberi) et Katherina liberi Gobelini van 

den Berge cum tutore super omnibus utensilibus domus et clenodiis dictis 

huijsraet in quibus #quondam# Gerardus filius dicti Gobelini decessit 

quocumque locorum sitis ut dicebant #et jure# ad opus Hille relicte dicti 

quondam Gerardi renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

promiserunt super omnia quod ipsi Henricum filium dicti Gobelini dum ad 

annos pervenerit super premissis ad opus dicte Hille facient renunciare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 062v 08 za 21-02-1394. 

Hilla wv Gerardus zv Gobelinus van den Berge verklaarde dat aan haar alle 

goederen zijn voldaan, die voornoemde Gobelinus aan wijlen zijn voornoemde 

zoon Gerardus beloofd had. 

 

Hilla relicta quondam (dg: Gerardi Gobel) Gerardi filii (dg: quo) 

Gobelini van den Berge cum tutore palam recognovit sibi fore satisfactum 

ab omnibus bonis que dictus Gobelinus dicto quondam Gerardo suo filio 

nomine dotis promiserat ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum ut 
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supra. 

 

BP 1180 p 062v 09 za 21-02-1394. 

Theodericus van Loet verkocht aan Johannes van Vladeracken en Gerardus 

Vosse, tbv de armen in het Groot Gasthuis bij de Gevangenpoort, een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld, 

die Jacobus van der Haer chirurgijn beloofd4 had aan voornoemde 

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

Kerstmis, gaande uit de helft van een ledig erfgoed, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Mathijas gnd Cleijnael enerzijds en 

huis en erf van Paulus Kaarsmaker anderzijds, te weten uit de helft naast 

voornoemd huis en erf van wijlen Mathijas. 

 

Theodericus de Loet hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex hereditario censu 

quinque librarum monete predicte quem censum quinque librarum Jacobus van 

der Haer cyrrurgicus promiserat se daturum et soluturum dicto Theoderico 

hereditarie terminis solucionis predictis de et ex medietate vacue 

hereditatis site in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam 

Mathije quondam dicti Cleijnael ex uno et inter domum et aream Pauli 

candelatoris ex alio scilicet ex illa medietate dicte vacue hereditatis 

que sita est contigue iuxta dictam domum et aream dicte quondam Mathije 

prout litteris! quas vidimus hereditarie vendidit Johanni de Vladeracken 

et Gerardo Vosse ad opus pauperum in hospitali m[aio]ri sito prope portam 

captivorum pro tempore degentium promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem in dicto censu deponere et sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 062v 10 ma 23-02-1394. 

Nicholaus zvw Hermannus gnd Scuwinc verkocht aan Theodericus Buc en 

Johannes Wert 1½ morgen land, maat van Empel, in Empel, ter plaatse gnd die 

Nederste Hosteden, tussen Hermannus Scut zvw Henricus van Henxstem 

enerzijds en Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewichs soen van Kessel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de zegedijk en met het andere eind 

aan voornoemde Albertus, aan voornoemde Nicholaus verkocht door voornoemde 

Albertus. 

 

Nicholaus filius quondam Hermanni dicti Scuwinc unum et dimidium jugera 

terre mensure de Empel sita in jurisdictione de Empel in loco die! 

Nederste Hosteden inter hereditatem Hermanni Scut filii quondam Henrici 

de Henxstem ex uno et inter hereditatem Alberti filii quondam Arnoldi 

dicti Lodewichs soen de Kessel ex alio tendentia cum uno fine supra 

aggerem dictum zegedike et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Alberti 

vendita dicto Nicholao a dicto Alberto prout in litteris hereditarie 

vendidit Theoderico Buc et Johanni Wert supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sta et Lisscap datum in vigilia Mathije. 

 

BP 1180 p 062v 11 ma 23-02-1394. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 oude schilden of de 

waarde met Sint-Jan (wo 24-06-1394) en 20 oude schilden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori XX aude scilde vel valorem ad 

Johannis et XX aude scilde vel valorem Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 356v 09 wo 23-02-1390, belofte van de cijns. 
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BP 1180 p 062v 12 do 05-03-1394. 

Johannes van Dusel als procurator van het leprozenhuis gnd Eiendonk droeg 

over aan Gerardus zvw Nicholaus Ghenen soen, 2 morgen land, die behoorden 

aan Elizabeth gnd van Zonne, in een kamp, ongeveer 3 morgen groot, gelegen 

achter het klooster Porta Celi, achter de hofstad van wijlen Roverus gnd 

Uden soen,tussen hr Henricus van Best priester enerzijds en Rodolphus 

Vrient anderzijds, {p.063r} aan voornoemde Johannes van Dusel en Judocus 

gnd Bruijstens, tbv voornoemd Leprozenhuis, verkocht. 

 

Johannes de Dusel procuratos#r# domus leprosorum dicte communiter 

Eijendonc cum consensu et voluntate provisorum domus predicte duo jugera 

terre que spectabant ad Elizabeth dictam de Zonne in quodam campo tria 

jugera terre vel circiter continente qui campus situs est retro conventum 

de Porta Celi retro domistadium quondam Roveri dicti Uden soen inter 

hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Vrient ex alio prout huiusmodi duo jugera terre ibidem sunt sita 

et ad 

 

1180 mf1 E 14 p. 63. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1394. 

 in festo Mathie: dinsdag 24-02-1394. 

 Quinta post Mathije: donderdag 26-02-1394. 

 

BP 1180 p 063r 01 do 05-03-1394. 

dictam quondam Elisabeth de Zonne spectare consueverunt vendita dicto 

Johanni de Dusel #et Judoco dicto Bruijstens# ad opus dicte domus 

leprosorum prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio 

quondam Nicholai Ghenen soen simul cum dictis et aliis et jure promittens 

ex parte dicte domus ratam servare et obligationem ex parte dicte domus 

deponere. Testes Jorden et Gemert datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1180 p 063r 02 do 05-03-1394. 

Voornoemde Gerardus zvw Nicholaus gnd Ghenen soen droeg over aan Johannes 

van Dusel, tbv het Leprozenhuis, 1 bunder beemd in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Blok, tussen Amelius gnd Diependijc en wijlen Johannes Diependike 

enerzijds en erfgoed behorend aan het Leprozenhuis gnd die Eiendonk 

anderzijds, strekkend vanaf die Hovedijk en met het andere eind aan een 

gemene waterlaat, belast met 3 oude groot en 3 obool aan de hertog, en met 

waterlaten. 

 

Dictus Gerardus filius quondam Nicholai dicti Ghenen soen unum bonarium 

prati situm in parochia de Roesmalen in loco dicto die Bloc inter 

hereditatem Amelii dicti Diependijc et quondam Johannis Diependike ex uno 

et inter hereditatem spectantem ad domum leprosorum dicte! die Eijendonc 

ex alio (dg: ut dicebat) tendens ab aggere dicto die Hovedike et cum 

reliquo fine ad communem aqueductum prout ibidem est situm et ad dictum 

Gerardum dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

de Dusel ad opus dicte domus leprosorum promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis tribus antiquis 

grossis et tribus obulis domino nostro duci atque aqueductibus ad 

predictum bonarium de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 063r 03 di 24-02-1394. 

Henricus, Elizabeth en Margareta, kvw Jacobus Goes zvw Henricus Goes, deden 

tbv hun broer Jacobus afstand van (1) een huis5 en erf van voornoemde 

wijlen Jacobus, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van 

Nijcholaus van Berze enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Posteel 

anderzijds, (2) een huis en erf van voornoemde wijlen Jacobus, in Den 

                         
5 Zie → BP 1182 p 402v 02 za 23-04-1401, belofte van een lijfrente uit dit 

huis. 
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Bosch, in een straat die loopt van de Korenmarkt naar de Vismarkt, tussen 

erfgoed van voornoemde Nijcholaus van Berze enerzijds en erfgoed van wijlen 

Goeswinus van Orthen anderzijds, zoals deze goederen aan hun vader Jacobus 

behoorden, (3) het geld, behorend aan voornoemde Henricus, Elizabeth en 

Margareta, en aan hun voornoemde broer Jacobus, en alle tegoeden die 

verschillende mensen aan hen verschuldigd zijn. Voornoemde Jacobus zvw 

voornoemde Jacobus Goes deed tbv voornoemde Henricus, Elizabeth en 

Margareta afstand van alle andere goederen, die behoren aan voornoemde 

Jacobus, Henricus, Elizabeth en Margareta, kvw voornoemde Jacobus Goes, en 

van al het varend goed, behorend aan voornoemde Henricus, Elizabeth, 

Margareta en Jacobus. 

 

Duplicetur. 

Henricus (dg: f) Elizabeth et Margareta liberi quondam Jacobi #Goes# 

filii quondam Henrici Goes cum (dg: si) tutore super domo et area dicti 

quondam Jacobi sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem Nijcholai 

de (dg: Berze) Berze ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Posteel 

ex alio #super# atque domum! et aream (dg: si) dicti quondam Jacobi in! 

vico tendente a foro bladi versus forum piscium inter hereditatem dicti 

Nijcholai de Berze ex uno et inter hereditatem quondam (dg: Jacobi Sca) 

Goeswini de Orthen ex alio prout ibidem site sunt et ad dictum quondam 

Jacobum (dg: f) eorum patrem sepctare consueverunt atque super (dg: 

omnibus paccionibus dicti q debentur dictis 3 pecuniis pecuniis q d ad) 

tota pecunia ad dictos Henricum Elizabeth et Margareta! et ad Jacobum 

eorum (dg: spectan) fratrem spectante atque super (dg: toto) omnibus (dg: 

debitis) creditis que debentur dictis Henrico Elizabeth et Margarete et 

Jacobo eorum fratribus! a personis quibuscumque ut dicebant ad opus dicti 

Jacobi eorum fratris renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare. Quo facto dictus Jacobus filius dicti quondam Jacobi Goes super 

omnibus aliis bonis (dg: dicti quondam Jacobi Goes et) #ad dictos Jacobum 

Henricum Elizabeth et Margaretam liberos dicti quondam Jacobi Goes# super 

omnibus aliis bonis (dg: p) pecoralibus (?dg: ..) a dictos Henricum 

Elizabeth Margaretam et Jacobum eorum fratrem spectantibus quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ad opus dictorum Henrici Elizabeth et 

Margarete renunciavit promittens ratam servare. Testes (dg: datum) 

Lijsscap et Goeswinus datum in festo Mathie. 

 

BP 1180 p 063r 04 di 24-02-1394. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Henricus, Elizabeth en Margareta 

500 oude Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia dictis Henrico Elizabeth et Margarete 

quingentos antiquos Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 063r 05 di 24-02-1394. 

Johannes Dircs soen van Herlaer verkocht aan Heijlwigis dvw Gerardus van 

Zelant een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Tede, tussen de plaats gnd dat Gemene Ven enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een akker gnd die Hostat, ½ mud rogge groot, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Tede, in de Akkers aldaar, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en Goeswinus van Halle anderzijds, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Johannes Dircs soen de Herlaer hereditarie vendidit Heijlwigi filie 

quondam Gerardi de Zelant hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer ad 

locum dictum Thede inter (dg: hereditatem dictam ..) #locum dictum# dat 

Gemeijn Venne ex uno et inter communem plateam ex alio item ex quodam 
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agro dicto die Hostat dimidium modium siliginis in semine capiente sito 

in parochia et loco predictis (dg: j) in agris ibidem inter hereditatem 

Johannis de Aggere ex uno et inter Goeswini de Halle ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus domini fundi ex premissis solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 063r 06 di 24-02-1394. 

Jacobus van Vessem beloofde aan Henricus, Elizabeth en Margareta, kvw 

Jacobus Goes, een n-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis 

op de onderpanden te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen Jacobus van 

Vessem gnd te Wuest Braken, in Oerle. 

 

Jacobus de Vessem promisit se daturum et soluturum Henrico Elizabeth et 

Margarete liberis quondam Jacobi Goes hereditariam paccionem (dg: q) 

trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerle hereditarie 

purificationis et (dg: in ..) supra hereditates infrascriptas tradendam 

ex quodam manso quondam Jacobi de Vessem dicto te Wuest Brake sito in 

parochia de Oerle et ex attinentiis dicti mansi universis (dg: pro) 

quocumque sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 063r 07 di 24-02-1394. 

Jacobus van Vessem verklaarde eertijds beloofd te hebben te schenken aan 

wijlen zijn schoonzoon Jacobus Goes en diens vrouw Hilla dv eerstgenoemde 

Jacobus een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oerle. Voornoemde Jacobus 

van Vessem beloofde thans aan Henricus, Elizabeth en Margareta, kvw 

voornoemde Jacobus Goes, een n-erfpacht van 3 mud rogge, met Lichtmis op 

voornoemde hoeve te leveren, gaande uit voornoemde hoeve, gnd te Wuest 

Braken. Jacobus zvw voornoemde Jacobus Goes deed, tbv voornoemde Henricus, 

Elizabeth en Margareta, kvw voornoemde Jacobus Goes, afstand van voornoemde 

n-erfpacht van 3 mud rogge. 

 

Jacobus de Vessem palam recognovit se dudum promisisse Jacobo quondam 

Goes suo genero cum Hilla quondam sua uxore filia primodicti Jacobi 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Oerle nomine 

dotis ad jus oppidi et ad maiorem evidenciam v...atis dictus Jacobus de 

Vessem promisit se daturum et soluturum Henrico Elizabeth et Margarete 

liberis dicti quondam Jacobi Goes hereditariam #.......# paccionem trium 

modiorum siliginis dicte mensure hereditarie purificationis et in supra! 

(dg: di) mansum infrascriptum tradendam (dg: si) de et ex (dg: man) 

supradicto manso (dg: ...) #te# Wuest Braken vocato cum suis attinentiis. 

Quo facto Jacobus filius dicti quondam Jacobi Goes super dicta paccione 

trium modiorum siliginis et jure ad opus dictorum Henrici Elizabeth et 

Margarete liberorum dicti quondam Jacobi Goes renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 063r 08 di 24-02-1394. 

Aleijdis wv Henricus gnd die Gheest zvw Henricus Lanen soen droeg over aan 

Weijndelmoedis wv Henricus Claes soen, tbv haar en andere erfg vw 

voornoemde Henricus die Gheest, haar vruchtgebruik in alle eikebomen 

staande op erfgoederen van voornoemde wijlen Henricus Lanen soen, gelegen 

onder Heeswijk. De brief overhandigen aan voornoemde Weijndelmoedis. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Henrici dicti die Gheest #filii quondam Henrici 

Lanen soen# cum tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus (dg: 

..) arboribus quercinis consistentibus supra hereditates quascumque dicti 

quondam Henrici Lanen soen sitas infra parochiam de Hezewijc ut dicebat 

supportavit Weijndelmoedi relicte quondam Henrici Claes soen ad opus sui 

et ad opus omnium aliorum heredum dicti quondam Henrici die Gheest 
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promittens cum tutore ratam. Testes Ghisbertus et Jorden datum in festo 

Mathije. Tradetur littera dicte Weijndelmoedi. 

 

BP 1180 p 063r 09 di 24-02-1394. 

Willelmus van Dongen en Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel beloofden 

aan Philippus Jozollo 170 Hollandse gulden vandaag over 3 weken te betalen. 

 

Willelmus de Dongen et Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici (dg: 

Posteel) Posteel promiserunt Philippo Jozollo centum et septuaginta 

Hollant gulden (dg: se) a data presentium ultra tres septimanas 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 063r 10 do 26-02-1394. 

Gerardus van Uden verpachtte aan Sophia wv Franco Ermgaerden soen en haar 

zoon Henricus de hoeve gnd het Goed tot Esp, in Deurne, met de cijnzen die 

op de hoeve worden betaald, voor een periode van 6 jaar, per jaar voor de 

cijnzen die eruit gaan, voor 17 oude franken of de waarde met Lichtmis aan 

voornoemde Gerardus te betalen, 4 steen vlas, bereid tot de hekel, 8 

kapoenen en 4 ganzen, met Sint-Remigius te leveren. Voornoemde Sophia en 

haar zoon, en met hen Lambertus Hellinc en Petrus Vrancken soen, beloofden 

de voorwaarden na te komen. Ze zullen de gebouwen te pachters recht 

onderhouden. 

Zou Hermannus zv voornoemde Gerardus van Uden binnen deze 6 jaar 

overlijden, dan zijn deze voorwaarden nietig. Eén brief voor Gerardus. 

 

Gerardus de Uden mansum dictum tGoet tot Esp situm in parochia de Doerne 

cum suis attinentiis prout ibidem est situs #et cum censibus super dicto 

manso solvendis# ut dicebat dedit ad annum pactum Sophie relicte quondam 

Franconis Ermgaerden soen et Henrico suo filio ab eisdem ad spacium sex 

annorum a festo pasce proxime futuro sine medio subsequentium possidendum 

pro censibus exinde solvendis dandis ab ipsis dictis sex annis durantibus 

termino solucionis etc atque pro decem et septem denariis #aude# vrancken 

vocatis vel valorem dandis dicto Gerardo ab aliis purificationis (dg: 

additis condicionibus sequentibus primo v) atque pro quatuor ponderibus 

lini parati ad scalcrum et pro octo caponibus et pro quatuor ancis dandis 

dicto Gerardo ab aliis anno quolibet dictorum sex annorum Remigii (dg: ex 

premissis) promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere pro premissis dictis annis durantibus. Quo facto repromiserunt 

(dg: dicti) dicti Sophia et Henricus eius filius et cum eis Lambertus 

Hellinc et Petrus Vrancken soen super omnia indivisi et quod dicti Sophia 

et Henricus edificia dicti mansi ad jus coloni in bona disposicione 

conservabunt (dg: h) tali condicione si contingat Hermannum filium dicti 

Gerardi de Uden infra dictos sex annos mori extunc dicte promissiones ab 

utraque parte facte annullate erunt et (dg: sopi) sopite. Testes 

Goessuinus et Jorden datum quinta post Mathije. Et erit una littera pro 

Gerardo. 

 

1180 mf1 F 01 p. 64. 

 Sabbato post Mathije: zaterdag 28-02-1394. 

 Quarta ante invocavit: woensdag 04-03-1394. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1394. 

 Sexta ante invocavit: vrijdag 06-03-1394. 

 

BP 1180 p 064v 01 za 28-02-1394. 

Cristina wv Woltherus Ludinc gaf uit aan Johannes van Tephelen zvw Alardus 

3 morgen land in Macharen, ter plaatse gnd den Langen Enge, tussen erfgoed 

van de graaf van Megen enerzijds en Philippus zvw Johannes van Oijen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te 

leveren. Voornoemde Cristina en met haar Ghisbertus van Amstel nzv 

voornoemde Cristina beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 1½ roeden 
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maasdijk in Macharen, tussen de dijk van Willelmus Willems soen enerzijds 

en de dijk van Arnoldus zv Arnoldus van Tephelen anderzijds. 

 

Cristina relicta quondam Woltheri Ludinc cum tutore tria jugera terre 

sita in parochia de Macharen ad locum dictum den Langen Enghe inter 

hereditatem comitis de Megen ex uno et inter hereditatem Philippi filii 

quondam Johannis de Oijen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni de Tephelen filio quondam Alardi ab eodem hereditarie possidenda 

(dg: pro una et dimidia virgatis aggeris Mose sitis in M pro una et 

dimidia virgatis aggeris Mose ad dicta tria jugera spectantibus sitis in 

Macharen inter aggerem Willelmi dicti Willems soen et inter aggerem W 

Arnoldi filii Arnoldi de Tephelen tenendis et observandis atque) pro 

hereditario censu quinque novorum gulden monete Gelrie vel pro valore 

dandis dicte Cristine ab alio in festo Petri ad cathedram (dg: et) et in 

Busco tradendo ex premissis promittentes dicta Cristina cum tutore et cum 

ea Ghisbertus de Amstel filius naturalis dicte Cristine super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis una et 

dimidia virgatis aggeris Mose sitis in Macharen inter (dg: hereditatem) 

#aggerem# Willelmi Willems soen et inter aggerem Arnoldi filii Arnoldi de 

Tephelen ad dicta (dg: ter) tria jugera terre spectantibus ut dicebat et 

alter repromisit se daturum dicte Cristine dictum censum etc et promisit 

super omnia quod ipse dictas unam et dimidiam virgatas aggeris tenebit 

quod dicte Cristine dampna exinde non eveniant. Testes Goessuinus et 

Ghemert datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1180 p 064v 02 wo 04-03-1394. 

Hermannus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C=. 

Hermannus de Os prebuit et reportavit. Testes Sta et Jorden datum quarta 

ante invocavit. 

 

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-erfcijns6 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. 

 

-. 

Lambertus Bathen soen et Petrus filius quondam Goessuini Model de Lapidea 

Via hereditarie vendiderunt Theoderico van den Hoevel filio quondam 

Cristiani van den Hoevel hereditarium censum quinque librarum et decem 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

domo et area sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem 

dicti Lamberti Bathen soen ex uno et inter hereditatem Deenkini dicti 

Scuerman ex alio ut dicebant promittentes warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis triginta solidis dicte monete annuatim prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: datum ut supra) testes 

Goessuinus et Ghemert datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1180 p 064v 04 za 28-02-1394. 

Voornoemde Lambertus Bathen soen en Petrus zvw Goessuinus Model van de 

Steenweg verkochten aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den 

                         
6 Zie → SAsH RA VB 1799 f 155r 03 di 27-04-1400, Dirc soen wilner Corstiaens van den Hoevel 
was gericht … 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 erfcijns dien hi dair aen heet. 
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Hoevel een n-erfcijns7,8 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. 

 

-. 

Dicti Lambertus et Petrus venditores hereditarie vendiderunt dicto 

Theoderico emptori #hereditarium censum# quatuor librarum et decem 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

domo et area sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem 

dicti Lamberti ex uno et inter hereditatem domini Johannis de Mierde ex 

alio ut dicebant promittentes warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu quinquaginta quinque solidorum 

monete prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 064v 05 za 28-02-1394. 

Udo nzvw Godefridus van Erpe droeg over aan Johannes van Straten een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

een stuk land in Orthen, ter plaatse gnd die Stert, in een beemd gnd Heins 

Broek, tussen kvw Godefridus Sceijvel enerzijds en kv Willelmus gnd Gheronc 

anderzijds, te weten voor die 20 schelling, die wijlen heer Albertus Boc in 

zijn testament vermaakt had aan Henricus van der Langdonc. Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini en Ywanus Stierken deden afstand. 

 

Udo filius naturalis quondam Godefridi de Erpe (dg: hereditarie vendidit 

Johannis de Straten) hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie Martini ex pecia terre sita in parochia de Orthen ad locum 

dictum die Stert in prato dicto Heijns Broec inter hereditatem liberorum 

quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem liberorum Willelmi 

dicti Gheronc ex alio ut dicebat (dg: promittens scilicet pro) 

hereditarie supportavit Johanni de Straten scilicet pro illis XX solidis 

quos dominus quondam Albertus Boc Henrico van der Langdonc in suo 

testamento legaverat ut dicebat promittens (dg: warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis et) #ex parte sui#. Quo facto Willelmus 

filius Arnoldi Tielkini et Ywanus Stierken super predicto censu XX 

solidorum et jure ad opus dicti Johannis de Straten hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Steenwech et Ghemert datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1180 p 064v 06 za 28-02-1394. 

Lambertus Bathen soen beloofde aan Petrus zv Gossuinus Model van de 

Steenweg geen goederen, die hij verworven had na overlijden van zijn vrouw 

Cristina, te verkopen, te vervreemden of te bezwaren. Die goederen zullen 

staan in plaats van een oud erfgoed, gnd “aude erve”. 

 

Lambertus (dg: filius) Bathen soen promisit super omnia (dg: G) Petro 

filio Gossuini Model de Lapidea Via quod ipse nulla bona que ipse post 

mortem Cristine sue uxoris acquisivit non vendet neque alienabit nec 

obligationem in eisdem faciet scilicet quod huiusmodi bona stabunt et 

manebunt in loco antique hereditatis dicte aude erve. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 064v 07 za 28-02-1394. 

Voornoemde Lambertus Bathen droeg over aan Petrus zvw Goessuinus Model de 

                         
7 Zie → SAsH RA VB 1799 f 155r 04 di 27-04-1400, Dirc soen wilner Corstiaens van den Hoevel 
was gericht … 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 erfcijns dien hi daer aen heet. 
8 Zie → BP 1184 f 166v 06 vr 24-07-1405 (2), vermelding van de cijns in een niet afgewerkt 
contract. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

39 

helft van alle goederen, die voornoemde Lambertus thans bezit, belast met 

de helft van de lasten. Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Lambertus 

niets van deze helft te zullen verkopen, vervreemden of bezwaren, zolang 

voornoemde Lambertus leeft. Twee brieven. 

 

Dictus Lambertus (dg: omn) medietatem omnium bonorum que idem Lambertus 

ad presens possidet ut dicebat hereditarie supportavit Petro filio 

quondam Goessuini Model promittens ratam servare et obligationem deponere 

excepta medietate onerum ex dictis bonis solvendorum. Quo facto promisit 

dictus Petrus super omnia dicto Lamberto quod ipse de dicta medietate 

dictorum bonorum nichil vendet nec alienabit neque obligationem in eadem 

medietate (dg: de) faciet (dg: siv) quovis modo quamdiu dictus Lambertus 

vixerit. Testes datum ut supra. Et erunt due littere. 

 

BP 1180 p 064v 08 do 05-03-1394. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel droeg over aan Hilla ndv Heilwigis 

Spiker een b-erfcijns van 4 pond geld, die Henricus van Haren vleeshouwer 

beloofd had aan voornoemde Jacobus, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, naast 

de Berenbrug, tussen erfgoed van de broers Ghibo en Henricus gnd van 

Eijndoven enerzijds en de gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van voornoemde broers Ghibo en Henricus, en met het andere eind aan 

de gemene stroom. 

 

Jacobus filius Gerardi Groij de Driel hereditarium censum quatuor (dg: 

modiorum) librarum monete (dg: sol) quem Henricus de Haren carnifex 

promiserat se daturum et soluturum dicto Jacobo hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco iuxta pontem 

dictum Berenbrugge inter hereditatem Ghibonis et Henrici fratrum dictorum 

de Eijndoven ex uno et inter communem platheam ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem dictorum Ghibonis et Henrici fratrum et cum reliquo 

fine ad communem aquam ibidem currentem prout in litteris hereditarie 

supportavit Hille filie naturali (dg: quondam Ghi... Ghiselberti) 

#Heilwigis Spiker# cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

sufficientem facere. Testes Lijsscap et Jorden datum quinta ante 

invocavit. 

 

BP 1180 p 064v 09 do 05-03-1394. 

Henricus Mutsaert zvw Henricus Mutsaert beloofde aan Gerardus zvw Gerardus 

van Berkel 35 oude Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren over twee 

jaar (zo 21-05-1396) te betalen. 

 

Henricus Mutsaert filius quondam Henrici Mutsaert promisit Gerardo filio 

quondam Gerardi de Berkel XXXV aude Gelre gulden vel valorem a festo 

penthecostes proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes (dg: d) 

Jorden et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1180 p 064v 10 do 05-03-1394. 

Voornoemde Henricus Mutsaert zvw Henricus Mutsaert beloofde aan Arnoldus 

gnd Ghisen soen van Loe 38 oude Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

over twee jaar (zo 21-05-1396) te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus Mutsaert debitor promisit Arnoldo dicto Ghisen soen de 

Loe XXXVIII #aude# Gelre gulden vel valorem a festo penthecostes proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 064v 11 vr 06-03-1394. 

Jkvr Johanna van Rijningen en jkvr Mechtildis van den Werve als 

meesteressen van het Groot Begijnhof in Den Bosch, namens de infirmerie van 
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het Begijnhof, droegen over aan Goessuinus van Best een b-erfpacht van 3 

zester rogge, Bossche maat, met Sint-Jan te leveren, gaande uit de 

windmolen die was van wijlen Johannes ?Cijhemd en Nicholaus van den 

Arennest, in Hintham, op het zand, van welke pacht Reijmboldus van den 

Zande, Wellinus van den Zande en Hilla gnd Wijnters elk 1 zester vermaakt 

hadden. 

 

Domicella Johanna de Rijningen et domicella Mechtildis van den Werve 

tamquam magistre (dg: ma) maioris curie beghinarum in Busco cum consensu 

et voluntate (dg: p Goessuini Steenw) provisorum eiusdem curie (dg: cum 

suis) ex parte et nomine infirmarie dicte curie #cum tutore# hereditariam 

paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Busco quam dicta 

infirmaria (dg: se) solvendam habet hereditarie in festo nativitatis 

Johannis ex molendino venti quod fuerat quondam Johannis ?Cijhemd et 

Nicholai van den Arennest sito in Hijntham super arenam (dg: quam 

paccionem Reij) de qua paccione Reijmboldus van den Zande unum sextarium 

siliginis Wellinus van den Zande unum sextarium siliginis et Hilla dicta 

Wijnters unum sextarium siliginis dicte infirmarie legaverant ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Goessuino de Best promittentes cum tutore ex 

parte et nomine dicte infirmarie ratam servare et obligationem ex parte 

dicte infirmarie deponere. Testes (dg: Goess) et Lijsscap et Goessuinus 

datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1180 p 064v 12 vr 06-03-1394. 

Bazelius van den Zidewijnden beloofde aan Willelmus zv Henricus van den 

Perre 20 lichte gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Bazelius van den Zidewijnden promisit Willelmo (dg: dicto Perre) #filio 

Henrici van den Perre# XX licht gulden scilicet XXX gemeijn placken pro 

quolibet ad pasca proxime persolvendos. Testes ut! supra. 

 

1180 mf1 F 02 p. 65. 

 Sabbato ante invocavit: zaterdag 07-03-1394. 

 Secunda post invocavit: maandag 09-03-1394. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 10-03-1394. 

 

BP 1180 p 065r 01 za 07-03-1394. 

Johannes Ridder zvw Ghibo Ridder en Jacobus Stephens soen beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 14 Hollandse gulden met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1394; 24+30+31+24=109 dgn) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Johannes Ridder filius G quondam Ghibonis Ridder et Jacobus Stephens soen 

promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii etc XIIII Hollant gulden ad 

Johannis proxime persolvendos pena I. Testes Goessuinus et Jorden datum 

sabbato ante invocavit. 

 

BP 1180 p 065r 02 za 07-03-1394. 

Woltherus Bierman verkocht aan Willelmus gnd Daems soen van Bochoeven en 

zijn vrouw Heilwigis dvw Jacobus Lambrechts soen een huis, erf en tuin in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen het stenen huis van 

wijlen Johannes Stierken, nu van Ywanus Stierken, enerzijds en erfgoed van 

Mechtildis Crulliaerts en haar zuster Elisabeth anderzijds, welk 

eerstgenoemd huis met ondergrond, samen met de osendrup, vóór, naast de 

gemene weg, 20 voet breed is, en achter, 19 voet, en welke tuin overal 19 

voet breed is, en welke tuin reikt vanaf eerstgenoemd huis tot aan de 

stadsmuur, met het recht gebouwen te verankeren aan het stenen bouwwerk gnd 

gevel van voornoemd stenen huis van Ywanus, aan voornoemde Woltherus 

verkocht door Arnoldus Meijssen zv Godefridus Meijssen en voornoemde Ywanus 
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Stierken. 

 

Woltherus Bierman domum aream et ortum sitos in Busco ad finem vici 

Orthensis inter (dg: hereditatem) #domum lapideam (dg: dicti)# quondam 

(dg: Cl) Johannis Stierken (dg: ex uno) nunc ad Ywanum Stierken 

spectantem ex uno et inter hereditatem Mechtildis Crulliaerts (dg: ex 

alio) et Elisabeth eius (dg: uxoris) #sororis# ex alio que domus 

primodicta cum eius fundo continet cum suo stillicidio ante juxta 

communem platheam (dg: vigin) viginti pedatas in latitudine et retro 

decem et novem pedatas in latitudine et qui ortus predictus continet 

ubique in latitudine decem et novem pedatas et qui ortus predictus (dg: 

dei) tendit a primodicta domo usque ad murum oppidi de Busco simul cum 

toto jure firmandi per anchoras edificia in lapideo edificio dicto 

communiter ghevel dicte domus lapidee ipsius Ywani venditos dicto 

Wolthero ab Arnoldo Meijssen (dg: soen) filio Godefridi Meijssen (dg: 

soen) et dicto Ywano Stierken prout in litteris hereditarie vendidit 

Willelmo dicto Daems soen de Bochoeven (dg: supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) et 

Heilwigi eius uxori filie quondam Jacobi Lambrechts soen supportavit cum 

dictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Lijsscap et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1180 p 065r 03 za 07-03-1394. 

Johannes van Tephelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Tephelen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 065r 04 za 07-03-1394. 

Voornoemde Willelmus koper, Willelmus van Ghiessen en Bernardus Huge 

beloofden aan voornoemde Wolterus verkoper 62 Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Pinksteren (zo 07-

06-1394) en de andere helft met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394). 

 

Dictus Willelmus emptor Willelmus de Ghiessen et Bernardus Huge 

promiserunt dicto Woltero venditori LXII Gelre gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato mediatim penthecostes et 

mediatim Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 065r 05 za 07-03-1394. 

(dg: P). 

 

BP 1180 p 065r 06 ma 09-03-1394. 

Johannes van Moudewijc beloofde aan Gerardus gnd Maes soen 39 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-

1394) en de andere helft met Maria-Geboorte aanstaande (di 08-09-1394). 

 

Johannes de Moudewijc promisit Gerardo dicto Maes soen XXXIX novos Gelre 

gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim in festo nativitatis 

Marie proxime persolvendos. Testes Gestel et Ghemert datum secunda post 

invocavit. 

 

BP 1180 p 065r 07 ma 09-03-1394. 

Goessuinus zvw Rutgerus van Zegeworpe en Johannes Bijeken zv Willelmus 

Eelkens soen beloofden aan voornoemde Gerardus gnd Maes soen 39 Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1394) en 

de andere helft Maria-Geboorte aanstaande (di 08-09-1394). 

 

Goessuinus filius quondam Rutgeri de Zeg[?ew]orpe et Johannes Bijeken 

filius Willelmi Eelkens soen promiserunt dicto Gerardo (dg: XXXIX) 

triginta novem Gelre gulden vel valorem ad dictos terminos persolvendos. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 065r 08 ma 09-03-1394. 

Johannes zvw Martinus van der Donc, voor zich en voor zijn broer Walterus 

zvw voornoemde Martinus, Petrus zvw voornoemde Martinus, voor zich en voor 

zijn broer Henricus zvw voornoemde Martinus, en Katherina dvw voornoemde 

Martinus verklaarden een deling gemaakt te hebben van goederen in Mierlo 

{niet afgewerkt contract9}. 

 

Johannes filius quondam (dg: Martin) Martini van der Donc pro se et pro 

Waltero suo fratre #filio dicti quondam Martini# Petrus filius dicti 

quondam Martini pro se et pro Henrico suo fratre filio dicti quondam 

Martini et Katherina filia dicti quondam Martini cum tutore palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad se spectantibus sitis in parochia de Mierle. 

 

BP 1180 p 065r 09 ma 09-03-1394. 

(dg: Katherina dvw). 

 

(dg: Katherina filia quondam). 

 

BP 1180 p 065r 10 di 10-03-1394. 

Mathias Gheghel zvw Johannes van Os steenbakker verkocht aan Margareta dvw 

Lambertus Dunnecop een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

erfgoederen van wijlen Gerardus van Boerden, nu van verkoper, in Den Bosch, 

aan de Hinthamerstraat, voorbij de huizinge van wijlen Johannes van 

Neijnsel, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Heijme enerzijds en erfgoed 

van Henricus Snider en Arnoldus Berwout anderzijds, reeds belast met 6 

schelling oude pecunia. 

 

Mathias Gheghel filius quondam (dg: Go) Johannis de Os pannicide 

hereditarie vendidit Margarete filie quondam (dg: Lod) Lamberti Dunnecop 

hereditarium (dg: censum) censum (dg: XL) XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam (dg: 
?habitatione-s d) #hereditatibus# quondam Gerardi de Boerden nunc ad 

dictum venditorem spectantibus sitis in Busco ad vicum Hijnthamensem (dg: 

in) ultra (dg: ..) ?quandam habitationem quondam (dg: ?Gh) Johannis de 

Neijnsel inter hereditatem quondam Arnoldi Heijme et inter hereditatem 

Henrici Snider et Arnoldi Berwout ex alio et cum attinentiis dictarum 

hereditatum ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex solidis antique pecunie exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Lijsscap et Goess datum tercia 

post invocavit. 

 

BP 1180 p 065r 11 di 10-03-1394. 

Katherina dvw Martinus van der Donc gaf uit aan haar broer Johannes zvw 

voornoemde Martinus van der Donc (1) 1/5 deel in erfgoederen van wijlen 

voornoemde Martinus, in Mierlo, te weten in (1a) een huis en tuin, tussen 

erfgoed gnd van den Goer enerzijds en Johannes van den Grave anderzijds, 

(1b) een akker gnd de Zorpel Brake, beiderzijds tussen Reijnerus Haengrave, 

(1c) een hieraan gelegen stuk eusel, (1d) een stuk beemd gnd die 

Waterhorst, tussen Paulus van den Donc enerzijds en wijlen Arnoldus van 

Kigloe anderzijds, (1e) een stuk beemd ter plaatse gnd die Nieuwe Beemden, 

tussen Jacobus van Kigloe enerzijds en erfg vw Martinus van Haelscot 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten die voornoemde wijlen 

Martinus van der Donc hieruit had, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) 1/5 deel, dat aan 

                         
9 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 066v 04. 
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hem gekomen was na overlijden van zijn ouders in voornoemde erfgoederen, 

(3) 1/5 deel, dat aan Walterus zvw voornoemde Martinus gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in voornoemde goederen, welk 1/5 deel 

voornoemde Johannes verworven had van voornoemde Walterus. 

 

Katherina filia quondam Martini van der Donc cum tutore quintam partem ad 

se spectantem in hereditatibus dicti quondam Martini sitis in parochia de 

Mierle videlicet in domo et orto sitis inter hereditatem (dg: Arnoldi) 

dictam van den Goer ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: w) van den 

Grave ex alio item in quodam agro dicto de Zorpel Brake sito inter 

hereditatem Reijneri Haengrave ex utroque latere coadiacentem #et in 

pecia pascue sibi adiacente# item in (dg: ?pratis) pecia prati (dg: sita) 

dicta die Waterhorst (dg: inter) sita inter hereditatem Pauli van den 

Donc ex uno et inter hereditatem (dg: Ar liberorum) quondam Arnoldi de 

(dg: Kig) Kigloe ex alio {hier staat een streep} item in pecia prati sita 

in loco dicto die Nuwebeemde inter hereditatem Jacobi de Kigloe ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Martini de Haelscot ex alio (dg: item 

ut d) prout huiusmodi hereditates ad dictum quondam Martini! Donc 

spectare consueverunt ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

suo fratri filio dicti quondam Martini van der Donc ab eodem hereditarie 

possidendam pro oneribus quibuscumque que (dg: dictus) dictus quondam 

Martinus van der Donc ex (dg: -inde) dicta quinta de jure solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

aliam ex parte sui deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes (dg: duas) unam quintam partem sibi de morte dicti 

quondam (dg: Martini sui sui patris) #suorum parentum# successione 

advolutam in dictis hereditatibus atque unam quintam partem que Waltero 

filio (dg: q) dicti quondam Martini de morte quondam suorum parentum 

#successione# est advoluta in premissis et quam (dg: quam) quintam partem 

dictus Johannes erga dictum Walterum acquisiverat ut dicebat ad pignus 

imposuit promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem et 

quod ipse onera ex premissis solvenda (dg: cum) et arrestadia exinde (dg: 
?si) arrestantia (dg: taliter) solvet sic quod dicte Katherine dampna 

exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 065r 12 di 10-03-1394. 

Voornoemde Johannes zvw Martinus van der Donc beloofde voornoemde Katherina 

dvw voornoemde Martinus van der Donc schadeloos te houden van 24 Gelderse 

gulden en al het geld dat voornoemde Johannes en Katherina en hun broers 

beloofd10 hadden aan Johannes Bolart. 

 

Dictus (dg: Katherina) Johannes promisit super omnia dictam Katherinam 

indempnem servare a XXIIII Gelre gulden et a tota #pecunia dictus! 

Johannes dicta Katherina et eorum fratres promiserunt Johanni Bolart 

prout in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 065r 13 di 17-03-1394. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw Goeswinus zvw Johannes uten 

Steen verkocht aan Johannes Monic tbv Hilla en Elizabeth dv voornoemde 

Johannes Monics een b-erfcijns11,12 van 6 pond, gaande uit de goederen van 

Boudekinus gnd van de Poort, ter plaatse gnd op die Dungen, welke cijns 

voornoemde wijlen Johannes uten Steen verworven had van Henricus van den 

                         
10 Zie ← BP 1178 f 175v 03 ±vr 24-02-1391, belofte 24 Gelre gulden te 

betalen binnen ½ jaar na overlijden van Elizabeth wv Walterus van der Donc. 
11 Zie → BP 1180 p 475r 01 di 29-06-1395, overdracht van 1/3 deel van de 

cijns. 
12 Zie → BP 1180 p 475r 02 di 29-06-1395, overdracht van 2/3 deel van de 

cijns. 
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Dijk, welke cijns van oude pecunia is, te weten een groot Tournoois voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, en van welke 

cijns 40 schelling met Lichtmis betaald worden, 4 pond met Kerstmis. 

{p.066} Johannes zvw Gerardus van Vladeracken verklaarde dat het met zijn 

instemming en die van Johannes zvw Danijel van Vladeracken is, dat 

eerstgenoemde Gheerlacus voornoemde cijns verkoopt. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Goderadis sue uxoris filie quondam Goeswini filii quondam Johannis uten 

Steen hereditarium censum sex librarum solvendum anno quolibet 

hereditarie de bonis Boudekini dicti de Porta sitis in (dg: p) loco dicto 

op die Dunghen et quem censum (dg: dictus quondam) sex librarum dictus 

quondam Johannes uten Steen erga Henricum de Aggere acquisiverat prout in 

litteris et de quem (?verbeterd uit: quo) censum (dg: di antiq) sex (dg: 

.) librarum dicebat esse antique pecunie (dg: scil) scilicet grosso 

Turonensi denario etc pro sedecim denariis computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris et de quo (dg: de) censu XL solidos in festo 

purificationis et quatuor libras in festo nativitatis Domini solvendos 

esse dicebat et quem nunc (dg: ad) ad se spectare dicebat hereditarie 

(dg: su) vendidit Johanni Monic ad opus Hille et Elizabeth filiarum 

eiusdem Johannis Monics supportavit cum litteris et aliis 

 

1180 mf1 F 03 p. 66. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1394. 

 Quarta post invocavit: woensdag 11-03-1394. 

 

BP 1180 p 066v 01 di 17-03-1394. 

et jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui et (dg: quorumcumque 

heredum et dicti quond) heredum dicte Goderadis (dg: et p) deponere. Quo 

facto (dg: Arnoldus de van den Acken et) Johannes filius quondam Gerardi 

de Vladeracken palam recognovit id sue et Johannis filii quondam 

Danijelis de Vladeracken fore [consensus] et voluntatis quod (dg: dictus) 

primodictus (dg: Ger) #Gheerlacus# dictum censum vendidit et alienavit et 

supra eundem censum obligationem fecit promittens super omnia ratam 

servare et dictum Johannem filium quondam Danijelis semper dictam 

vendicionem et alienacionem dicti census facere consentire et ratam 

servare. Testes Lijsscap et Gestel datum tercia post (dg: J) reminiscere. 

 

BP 1180 p 066v 02 di 17-03-1394. 

Voornoemde Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw Goeswinus zvw 

Johannes uten Steen verkocht aan Johannes Monic, tbv zijn vader Arnoldus 

Monic, een b-erfcijns13 van 40 schelling geld, die wijlen Johannes Coptiten, 

grootvader van voornoemde Goderadis, met Kerstmis beurde, gaande uit een 

huis en erf van wijlen Fredericus bakker, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

waarin Arnoldus gnd Monic thans woont. Na overlijden van voornoemde 

Arnoldus Monic gaat de cijns naar zijn kinderen, verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Elizabeth Scaefs. 

Johannes zvw Gerardus van Vladeracken verklaarde dat het met zijn 

instemming en die van Johannes zvw Danijel van Vladeracken is, dat 

eerstgenoemde Gheerlacus voornoemde cijns verkoopt. 

 

Dictus Gheerlacus filius Gheerlacus! ut supra hereditarium censum XL 

solidorum monete quem Johannes quondam Coptiten avus olim dicte Goderadis 

solvendum habuit hereditarie nativitatis Domini ex domo et area quondam 

(dg: Gi) Frederici pistoris sita in Busco (dg: juxta forum) ad forum 

piscium in qua Arnoldus dictus Monic ad presens moratur ut dicebat (dg: 

...) et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni 

                         
13 Zie ← BP 1178 f 012r 02 ma 13-01-1388 (15), erfdeling onder meer van een 

erfcijns van 40 schelling uit dit huis. 
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Monic ad opus Arnoldi Monic sui patris (dg: promittens per totum ut 

supra) promittens super habita et habenda (dg: per totum ut supra) 

#warandiam et obligationem deponere# tali condicione quod (dg: q) dictus 

(dg: ...) Arnoldus Monic dictum censum quoad vixerit possidebit post eius 

decessum ad eius liberos ab eo et quondam Elizabeth Scaefs sua uxore 

devolvendum. Quo facto Johannes filius Gerardi de Vladeracken ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 066v 03 di 17-03-1394. 

Voornoemde Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw Goeswinus zvw 

Johannes uten Steen verkocht aan Johannes Monic tbv zijn vader Arnoldus 

Monics een b-erfcijns van 4 pond geld, uit een b-erfcijns van 16 pond geld, 

welke cijns van 16 pond voornoemde wijlen Goeswinus zvw Johannes van den 

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

gaande uit een stenen huis, erf en hofstad, van wijlen Johannes Coptiten, 

in Den Bosch, over de Korenbrug, naast erfgoed van wijlen Jacobus gnd 

Copgovij enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus Posteel anderzijds. Na 

overlijden van voornoemde Arnoldus Monic gaat de cijns naar zijn kinderen, 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth. 

Johannes zvw Gerardus van Vladeracken verklaarde dat het met zijn 

instemming en die van Johannes zvw Danijel van Vladeracken is, dat 

eerstgenoemde Gheerlacus voornoemde cijns verkoopt. 

 

Dictus Gheerlacus ut supra hereditarium censum censum! (dg: ad) quatuor 

librarum monete ad se et dictam Oderadem! spectantem de hereditario censu 

sedecim librarum monete (dg: ?same) quem censum XVI librarum dictus 

quondam (dg: Godefridus) Goeswinus (dg: ....) filius quondam Johannis van 

den Steen solvendum habuit hereditarie mediatim mediatim! Johannis et 

mediatim Domini ex domo lapidea et area ac (dg: dicta) domistadio cum 

eius attinentiis quondam Johannis Coptiten sitis in Buscoducis ultra 

pontem bladi contigue juxta hereditatem quondam Jacobi dicti Copgovij ex 

uno et inter hereditatem quondam Theoderici Posteel ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Monic ad opus Arnoldi Monics sui patris 

promittens super habita et habenda per totum #ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte et coheredum dicte (dg: Ger) 

Goderadis deponere# etc ut immediate (dg: quo facto et dictus) hoc addito 

quod dictus Arnoldus Monic dictum censum IIII librarum quoad vixerit 

possidebit post eius decessum ad eius liberos et! quondam Elizabeth eius 

uxore (dg: here ..) pariter genitos hereditarie devolvendum. Quo facto 

Johannes filius Gerardi de Vladeracken etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 066v 04 wo 11-03-1394. 

Johannes zvw Martinus van der Donc, voor zich, zijn broer Walterus en zijn 

zuster Katherina, en Petrus zvw voornoemde Martinus, voor zich en voor zijn 

broer Henricus zvw voornoemde Martinus, verklaarden een deling gemaakt te 

hebben van erfgoederen van voornoemde wijlen Martinus, in Mierlo. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) een huis en tuin in Mierlo, tussen erfgoed 

gnd dat Erve van den Goer enerzijds en Johannes van den Grave anderzijds, 

(2) 1/3 deel van een akker gnd die Zorpel Brake, beiderzijds gelegen tussen 

Reijnerus Haengreve, te weten het 1/3 deel richting voornoemd huis, (3) een 

aan deze akker gelegen stuk eusel gnd groeze, (4) een stuk beemd gnd die 

Waterhorst, tussen Paulus van der Donc enerzijds en wijlen Arnoldus van 

Kigloe anderzijds. Voornoemde Petrus beloofde dat voornoemde Henricus 

hiervan afstand zal doen. Voornoemde Petrus en Henricus zullen 2/5 deel van 

de lasten voor hun rekening nemen, die wijlen voornoemde Martinus had uit 

zijn erfgoederen in Mierlo en de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

die Rutgherus van den Scaepbroec verworven had van voornoemde Petrus en 

Walterus. Voornoemde Johannes zal 3/5 deel van voornoemde lasten en de 

helft van de pacht van ½ mud rogge voor zijn rekening nemen, en voorts een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes moet 
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leveren aan zijn zuster Katherina. 

 

Johannes filius quondam Martini van der Donc pro se et pro Waltero suo 

fratre et Katherina sua sorore atque Petrus filius dicti quondam Martini 

pro se et pro Henrico suo fratre filio dicti quondam Martini palam 

recognoverunt se divisionem (dg: divo) hereditariam fecisse de quibusdam 

hereditatibus dicti quondam Martini sitis in parochia de Mierle ut 

dicebant mediante qua divisione domus et ortus siti in dicta parochia 

inter hereditatem dictam dat Erve van den Goer ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Grave ex alio atque (dg: da) terciam! partem 

cuiusdam agri dicti die Zorpel Brake (dg: et pecie pascue dicte groze 

sibi adiacentis sitorum) #siti# inter hereditatem Reijneri Haengreve ex 

utroque latere coadiacentem scilicet illa tercia pars que sita est versus 

dictam domum #atque pecia pascue dicte groeze dicto agro adiacens# item 

pecia prati dicta die Waterhorst sita inter hereditatem Pauli van der 

Donc ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de Kigloe ex alio ut 

dicebant dicto Johanni cesserunt in partem super quibus etc promittens 

se! et (dg: su) Henrico suo fratre ratam servare promisit [in]super 

dictus Petrus quod ipse dictum Henricum suum fratrem dicte divisioni 

faciet consentire et quod ipse dictum Henricum suum fratrem super dictis 

(dg: ?bonis) hereditatibus dicto Johanni in partem cessis ad opus dicti 

Johannis faciet renunciare et quod ipse Petrus (dg: .) et Henricus eius 

frater duas quintas partes omnium onerum que dictus quondam Martinus ex 

omnibus hereditatibus suis sitis in parochia de Mierle solvere consuevit 

(dg: taliter solvet sic quod dicto Jo) atque medietatem hereditarie 

paccionis (dg: d..) dimidii modii modii! siliginis quam Rutgherus van den 

Scaepbroec erga dictos (dg: Petrum et W) Petrum et Walterum acquisiverat 

taliter dabit et exsolvet (dg: dic) quod dicto (dg: dampna exinde non 

eveniant) Johanni et supra dicta hereditates sibi in partem cessas dampna 

exinde non eveniant in futurum et simili modo dictus Johannes Johannes! 

solvet reliquam (dg: medietatem dictorum onerum) tres quintas partes 

dictorum onerum et medietatem dicte paccionis dimidii modii siliginis 

atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

(dg: dictus) dictus Johannes Katherine sue sorori solvere annuatim 

taliter dabit et exsolvet sic quod dictis Petro et Henrico fratribus suis 

dampna exinde non eveniant in futurum ut dicti Johannes et Petrus mutuo 

super omnia promiserunt. Testes datum! Gossuinus et Ghemert datum (dg: 

tercia post invo) quarta post invocavit. 

 

BP 1180 p 066v 05 wo 11-03-1394. 

Voornoemde Petrus en Henricus kregen (1) 2/3 deel van voornoemde akker gnd 

die Zorpel Brake, gelegen beiderzijds tussen Reijnerus Haengreve, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan een stuk eusel gnd groze van 

voornoemde wijlen Martinus, aldaar gelegen, (2) een stuk beemd ter plaatse 

gnd die Nieuwe Beemden, tussen Jacobus zvw Arnoldus van Kigloe enerzijds en 

erfg vw Martinus van Haelscot anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione due tercie partes eiusdem agri dicti (dg: te) 

die Zorpel Brake (dg: et pe) siti (dg: in lu) inter hereditatem 

hereditatem! Reijneri (dg: Hae) Haengreve ex utroque coadiacentem (dg: 

te) tendentis a communi platea retrorsum usque ad peciam pascue (dg: 

dicti quondam M) dicte groze (dg: site) dicti quondam Martini sitam 

ibidem item peciam! prati sitam in loco dicto die Nuwebeemde inter 

hereditatem Jacobi filii quondam Arnoldi de Kigloe ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Martini de Haelscot ex alio ut dicebat dicto 

Petro et Henrico suo fratri cesserunt in partem promittens ratam servare 

et ?erit per totum ut (dg: ..) immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 066v 06 wo 11-03-1394. 

Henricus zvw Gerardus Monics visser, Arnoldus van Eijndoven ev Jutta dvw 

Petrus Steenwech, Beatrix wv Matheus Posteel en Lambertus Arts soen van 
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Vlimen verklaarden een erfdeling gemaakt te hebben van twee kampen, in de 

dingbank van Empel, ter plaatse gnd Slagen, tussen Theodericus van Kalkeren 

enerzijds en erfgoed gnd Sterts Grave anderzijds, met een eind strekkend 

aan de wetering en met het andere eind aan erfgoed gnd Lokeren. 

Lambertus Arts soen kreeg ¼ deel van beide kampen, te weten het ¼ deel 

richting de plaats gnd Danels Werf, zoals omgraven. Voornoemde Lambertus 

moet de omheiningen, gnd scoutuijn, die bij deze kampen horen, gelegen 

naast de plaats gnd Danels Werf onderhouden. Voornoemde Arnoldus van 

Eijndoven moet 3 roeden dijk onderhouden, bij beide kampen behorend, 

gelegen ter plaatse gnd Scumenorde, tussen de dijk van voornoemde Arnoldus 

van Eijndoven enerzijds en de dijk van Johannes Corstiaens anderzijds, en 2 

roeden dijk, tot beide kampen behorend, ter plaatse gnd Scumenorde, tussen 

de dijk van voornoemde Johannes Corstiaens enerzijds en de dijk van 

Margareta Hoernics anderzijds. Voornoemde Henricus zvw Gerardus Monics moet 

onderhouden 4 roeden dijk, tot voornoemde kampen behorend, gelegen ter 

plaatse gnd Scumenorde, tussen de dijk van Hermannus Aelbrechts soen 

enerzijds en de dijk van Margareta Hoernics anderzijds. Voornoemde Beatrix 

moet onderhouden 7 roeden dijk, tot voornoemde kampen behorend, gelegen ter 

plaatse gnd op die Dieze, naast de dijk van kv Truda Loden. Elk van de 

delers verleent aan de anderen recht van weg. 

Voornoemd ¼ deel zal na overlijden van voornoemde Lambertus overgaan naar 

erfg van voornoemde Lambertus. Voornoemde Beatrix beloofde dat haar 

erfgenamen nimmer rechten op dit ¼ deel zullen doen gelden. 

 

Henricus filius quondam Gerardi Monics piscatoris Arnoldus de Eijndoven 

maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Petri Steenwech 

Beatrix relicta quondam Mathei Posteel cum tutore Lambertus Arts soen de 

Vlimen palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

(dg: quodam campo) duobus campis sitis in jurisdictione de Empel ad locum 

dictum Slagen inter hereditatem Theoderici de Kalkeren ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter Sterts Grave ex alio tendentes! cum uno 

fine ad aqueductum dictum communiter weteringe et cum reliquo fine (dg: 

fin) ad hereditatem dictam Lokeren ut dicebat mediante qua divisione (dg: 

quadam q) una quarta pars vel circiter dictorum duorum camporum scilicet 

illa quarta pars vel circiter que sita est versus locum dictum Danels 

Werf prout huiusmodi quarta pars circumfossata est ut dicebant dicto 

Lamberto Arts soen cessit partem promittentes cum tutore (dg: ratam 

servare #....... divisi ratam servare ... ratam) divisim super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte ....... deponere# tali 

condicione quod dictus Lambertus perpetue tenebit sepes dictas scoutuijn 

ad dictos duos campos spectantes sitas iuxta dictum locum Danels (dg: Wa) 

Werf vocatum sic quod aliis dampna exinde non eveniant item quod dictus 

Arnoldus de Eijndoven perpetue in bona disposcione observare! tres 

virgatas aggeris #ad (dg: premissa) dictos duos campos spectantes# sitas 

ad locum dictum Scumenorde (dg: contigue) inter (dg: hereditatem) 

#aggerem# dicti Arnoldi de Eijndoven et inter (dg: hereditatem) #aggerem# 

Johannis Corstiaens atque duas virgatas aggeris ad dictos duos campos 

spectantes sitas (dg: ib) ad dictum locum (dg: Sc Scum...) Scumenorde 

inter (dg: hereditatem) #aggerem# Johannis Corstiaens predicti (dg: ex 

uno) et inter aggerem Margarete Hoernics sic quod aliis dampna exinde non 

eveniant item quod dictus Henricus filius quondam Gerardi Monics perpetue 

in bona disposcione observare quatuor virgatas aggeris (dg: sitas) ad 

dictos duos campos spectantes sitas ad (dg: locum) dictum locum 

Scumenorde vocatum inter aggerem Hermanni Aelbrechts soen et inter (dg: 

hereditatem) aggerem Margarete Hoernics sic quod aliis dampna exinde 

eveniant! item quod dicta Beatrix perpetue in bona disposcione observare 

tenebitur septem virgatas (dg: terre) #aggeris# ad dictus duos campos 

spectantes sitas ad locum dictum op die Diesa (dg: iux) contigue iuxta 

aggerem liberorum Trude Loden sic quod aliis dampna exinde nono eveniant 

quovis modo in futurum ut ipsi recognoverunt et mutuo promiserunt hoc 

eciam addito quilibet ipsorum tenebitur viare (dg: alios) ad minus 
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dampnum per quartam partem sibi ad partem cessam veniendi ad partes 

dictorum camporum aliis predictis in partem cessas tali condicione quod 

(dg: q) dicta pars quarta vel circiter post decessum dicti Lamberti 

devolvetur ad (dg: illos ad quos de jure) heredes dicti Lamberti ad quos 

de jure devolvi (dg: de) tenebitur. Quo facto dicta Beatrix cum tutore 

promisit super omnia quod ipsa suos heredes quoscumque perpetue tales 

habebit quod nunquam presument se jus in dicta quarta parte habere. 

Testes Goeswinus et Gemert datum quarta post invocavit. 

 

1180 mf1 F 04 p. 67. 

 mensis marcii die XI: woensdag 11-03-1394. 

 Quarta post invocavit: woensdag 11-03-1394. 

 anno nonagesimo quarto index secunda mensis marcii die XII 

  pontificis Bonifacii noni anno quinto: donderdag 12-03-1394. 

 

BP 1180 p 067r 01 wo 11-03-1394. 

Voornoemde Arnoldus van Eijndoven kreeg ¼ deel van beide kampen, te weten 

het ¼ deel dat ligt tussen erfgoed dat aan voornoemde Lambertus ten deel is 

gevallen enerzijds en erfgoed dat aan eerstgenoemde Henricus zvw Gerardus 

Monic ten deel is gevallen anderzijds, zoals omgraven. De voorwaarden van 

het hieraan voorafgaande contract zijn van toepassing. Voornoemde Beatrix 

beloofde dat haar erfg nimmer rechten op dit ¼ deel zullen doen gelden. 

Gerardus Vuchts ev Aleijdis, Henricus van den Broec ev Heijlwigis en 

Godescalcus zvw Johannes Becker ev Elizabeth, dv voornoemde Lambertus, 

deden afstand van dit ¼ deel. 

 

Et mediante divisione una quarta pars (dg: dicto) vel circiter dictorum 

duorum camporum scilicet illa quarta pars vel circiter (dg: s) que sita 

est inter hereditatem que dicto (dg: ..) Lamberto mediante eadem 

divisione cessit in partem ex uno et inter hereditatem que dicto #-primo# 

Henrico filio quondam Gerardi Monic mediante eadem divisione cessit in 

partem ex alio prout huiusmodi quarta pars vel circiter ibidem sita est 

(dg: ..) et circonfossata ut dicebant dicto Arnoldo de Eijndoven cessit 

in partem ut alii recognoverunt promittentes cum tutore (dg: ratam 

servare tali condicione quod dictus Arnoldus perpetue in bona in-) divisi 

#quilibet pro se# super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere additis condicionibus supra. Quo facto dicta 

Beatrix cum tutore promisit super omnia quod ipsa quoscumque suos heredes 

tales habebit quod nunquam presumet! se jus in (dg: premissis) dicta 

quarta parte habere in futurum. Quo facto Gerardus Vuchts maritus et 

tutor Aleijdis sue uxoris Henricus van den Broec maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris et Godescalcus filius quondam Johannis 

Becker (dg: super) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filiarum dicti Lamberti super dicta quarta parte et jure ad opus Arnoldi 

renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

(dg: et mediante) Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 067r 02 wo 11-03-1394. 

Voornoemde Henricus zvw Gerardus Monics kreeg ¼ deel van beide kampen, te 

weten het ¼ deel dat ligt tussen erfgoed, dat aan voornoemde Arnoldus van 

Eijndoven ten deel is gevallen, enerzijds en erfgoed, dat aan voornoemde 

Beatrix ten deel is gevallen, anderzijds, zoals omgraven. Voornoemde 

Beatrix beloofde dat haar erfg nimmer rechten in dit ¼ deel zullen doen 

gelden. Voornoemde Gerardus Vuchts, Henricus van den Broec en Godescalcus, 

szv voornoemde Lambertus, deden afstand van dit ¼ deel. 

 

Et mediante qua divisione una quarta pars vel circiter dictorum duorum 

camporum scilicet illa quarta pars vel circiter que sita est inter 

hereditatem dicti (dg: Henrici f) Arnoldi de Eijndoven que eidem Arnoldo 

mediante eadem divisione cessit in partem ex uno et inter hereditatem 

dicte Beatricis que eidem Beatrici mediante eadem divisione cessit in 
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partem ex alio prout huiusmodi quarta pars vel circiter ibidem sita est 

et circumfossata ut dicebant dicto Henrico filio quondam Gerardi Monics 

cessit in partem super quibus et jure promittentes (dg: quo f) divisi 

#quilibet pro se# super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere additis condicionibus predictis. Quo facto dicta 

Beatrix cum tutore promisit quod ipsa suos heredes quoscumque perpetue 

tales habebit quod nunquam presumet! se jus in premissis habere insuper 

dicti (dg: ?se) Gerardus Vuchts Henricus van den Broec et Godescalcus 

generi dicti Lamberti ut supra (dg: ren) super dicta quarta parte 

renunciaverunt ad opus dicti Henrici filii Gerardi Monics. Datum supra. 

 

BP 1180 p 067r 03 wo 11-03-1394. 

Voornoemde Beatrix kreeg ¼ deel van beide kampen, te weten het ¼ deel dat 

ligt naast erfgoed gnd Sterts Grave, zoals omgraven. Voorgaande voorwaarden 

zijn van toepassing. Voornoemde Gerardus Vuchts, Henricus van den Broec en 

Godescalcus deden afstand van dit ¼ deel. 

 

Et mediante qua divisione una quarta pars vel circiter dictorum duorum 

camporum scilicet illa quarta pars vel circiter que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem (dg: di) Sterts Grave vocatam prout huiusmodi 

quarta pars ibidem sita est et circonfossata dicte Beatrici cessit in 

partem promittentes (dg: in-) divisi super! quilibet pro se super habita 

et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere additis 

condicionibus predictis. Quo facto dicti Gerardus Vuchts Henricus van den 

Broec et Godescalcus ut supra super dicta quarta ad! opus dicte Beatricis 

renunciaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 067r 04 wo 11-03-1394. 

Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven ev Jutta dvw Petrus Steenwech droeg 

over aan Henricus van Eijcke zv Gerardus van Eijcke (1) het ¼ deel, dat aan 

hem ten deel is gevallen, in voornoemde twee kampen, (2) de helft, die aan 

voornoemde wijlen Petrus Steenwech behoorde, in 4 morgen land in Empel, in 

een kamp gnd der Kerken Kamp, boven in hetzelfde kamp, tussen erfgoed 

behorend aan de kerk van Empel enerzijds en een kamp gnd den Overste Bloet 

Kamp anderzijds, welke 4 morgen voornoemde wijlen Petrus Steenwech en zijn 

broer Goeswinus Steenwech gekocht hadden van Willelmus van Gielbeke en zijn 

vrouw jkvr Johanna dv Willelmus Vrancke, (3) de andere helft, die aan 

voornoemde Goeswinus behoorde, van voornoemde 4 morgen, deze goederen 

belast met dijken en 7 pond geld b-erfcijns aan Jacobus Steenwech. 

 

Arnoldus filius quondam Ghevardi de Eijndoven maritus etc ut supra dictam 

quartam partem (dg: dicto) sibi in partem cessam ut premittitur in dictis 

duobus campis atque medietatem que ad dictum quondam Petrum Steenwech 

spectabat (dg: in) #de# quatuor iugeribus terre sitis in parochia de 

Empel in campo dicto communiter der (dg: Kerk) Kercken Camp superius in 

(dg: d) eodem campo inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex 

uno et inter campum dictum den Overste Bloet Camp ex alio que quatuor 

iugera terre (dg: dicta) dictus quondam Petrus Steenwech et Goeswinus 

#Steenwech# eius frater erga Willelmum de Gielbeke (dg: marit) et 

domicellam Johannam eius uxorem filiam Willelmi Vrancke emendo 

acquisiverant prout in litteris atque reliquam medietatem (dg: dictorum 

quatuor iugerum terre) que ad (dg: ad) dictum Goeswinum spectabat 

dictorum quatuor iugerum terre hereditarie supportavit Henrico de Eijcke 

filio Gerardi de Eijcke cum omnibus litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticieonem ex parte 

sui et heredum dicti quondam Petri Steenwech deponere #(.......)# 

promiserunt insuper super habita et habenda warandiam de (dg: dictis) 

dicta medietate que ad dictum quondam Goeswinum Steenwech spectabat in 

dictis quatuor iugeribus terre et obligationem deponere exceptis 

aggeribus ad hoc de jure spectantibus et exceptis septem (dg: octo) 

libris hereditarii census monete Jacobo Steenwech ex dicta quarta parte 
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et dictis quatuor iugeribus terre de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 067r 05 wo 11-03-1394. 

En hij kan terugkopen gedurende 8 jaar, ingaande heden, met 350 Hollandse 

gulden of de waarde, of de helft terugkopen, met de helft van dit geld. En 

als hij terugkoopt, zal voornoemde Henricus de goederen weer aan voornoemde 

Arnoldus afstaan, net zo vrij van lasten als voornoemde Arnoldus die aan 

voornoemde Henricus van Eijcke heeft overgedragen. Opgesteld in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, in het woonhuis van Johannes van Ghemert, in 

aanwezigheid van Johannes van Middegael, Henricus Steenwech zvw Gerardus 

Monics en Petrus Valant. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium octo annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis octo annis durantibus cum trecentis et 

quinquaginta Hollant gulden seu valorem hoc addito quod poterit redimere 

(dg: de) medietatem premissorum cum medietate dicte pecunie semper quando 

voluerit dictis annis durantibus ut in forma et si redemerit premissa vel 

medietatem premissorum extunc dictus Henricus resignabit et (dg: resig) 

resupportabit (dg: sibi) dicto Arnoldo tam (dg: libera) libera ab omni 

onere sicut dictus Arnoldus prefato Henrico de Eijcke premissa 

supportavit (dg: ts). Acta in Bussco in vico Hijnthamensi in domo 
?habitationis Johannis de Ghemert presentibus Johanne de Middegael 

Henrico Steenwech filio quondam Gerardi Monics Petro Valant datum mensis 

marcii die XI hora post nonam. 

 

BP 1180 p 067r 06 wo 11-03-1394. 

Godescalcus van Hijntham, zijn broer Johannes en Johannes Bits Goesswijns 

soen beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 14 oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 19-04-1394; 20+19=39 dgn) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Godescalcus de Hijntham Johannes eius frater et Johannes Bits Goesswijns 

soen promiserunt Ludovico Asinarii etc XIIII aude scilde Francie ad 

festum pasche proxime persolvendos sub pena unius. Testes Lijsscap et 

Jorden datum quarta post invocavit. 

 

BP 1180 p 067r 07 wo 11-03-1394. 

Destijds hadden Bartholomeus zv Henricus gnd Onderbroec en Henricus zv 

Johannes gnd Jordens soen van Bucstel een hofstad in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van voornoemde Bartholomeus enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Clijnge anderzijds, verkocht aan Johannes gnd van 

Luijcel. Thans deden Henricus en Elisabeth, kvw voornoemde Henricus zv 

Johannes Jordens soen, tbv kv voornoemde Bartholomeus Onderbroec afstand 

van voornoemde hofstad. Ze behouden echter cijnzen die zij hieruit beuren. 

Twee brieven maken, één voor kv voornoemde Henricus Onderbroec en één voor 

kv voornoemde Henricus Jordens soen. 

 

Notum sit universis quod cum Bartholomeus filius Henrici dicti Onderbroec 

et Henricus filius Johannis dicti Jordens soen de Bucstel domistadium 

situm in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem dicti 

Bartholomei ex uno et inter hereditatem Theoderici Clijnge ex alio 

hereditarie vendidisset Johanni dicto de Luijcel prout in litteris 

constituti coram scabinis infrascriptis Henricus (dg: filius dicti 

quondam Johannis dicti Johannis) et Elisabeth liberi dicti quondam 

Henrici filii Johannis Jordens soen cum tutore (dg: promiserunt indivisi 

super omnia) super dicto domistadio atque super toto jure ad opus 

liberorum dicti Bartholomei Onderbroec hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare salvis tamen tamen! dictis Henrico 

et Elisabeth liberis (dg: dictis) dicti quondam Henrici filii Johannis 

Jordens soen suis censibus dictis Henrico et Elisabeth eius sorori ex 
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dicto domistadio solvendis iuxta continentiam litterarum scabinorum de 

Busco exinde confectarum. Testes datum ut supra. Et erunt due littere 

quarum unam liberi dicti Henrici Onderbroec et alteram [liberi] dicti 

Henrici Jordens soen habebunt. 

 

BP 1180 p 067r 08 wo 11-03-1394. 

Woltherus van Halle, zijn vrouw Aleidis wv Bartholomeus zvw Henricus 

Onderbroec en Henricus en Elisabeth, kv voornoemde Aleidis en wijlen 

Bartholomeus, beloofden aan Henricus en Elisabeth, kvw Henricus zvw 

Johannes Jordens soen een n-erfcijns14 van 3 pond 10 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind 

van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes Cloet timmerman enerzijds 

en erfgoed van Johannes van Cromvoert anderzijds. 

 

Woltherus de Halle maritus legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris (dg: 

filie) relicte quondam Bartholomei filii quondam Henrici Onderbroec et 

ipsa cum eo tamquam cum tutore Henricus et Elisabeth liberi dictorum 

Aleidis et quondam Bartholomei cum tutore promiserunt se daturos Henrico 

et Elisabeth liberis quondam Henrici filii quondam Johannis Jordens soen 

hereditarium censum trium librarum et X solidorum monete hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Johannis Cloet carpentarii ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Cromvoert ex alio ut dicebant promittentes cum 

tutore warandiam (dg: et ob) et sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 067r 09 do 12-03-1394. 

En zij kunnen de cijns terugkopen gedurende zes jaar, ingaande heden, met 

35 Hollandse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar van 

wederkoop, naar rata van de verstreken tijd. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Henricus Weijer, Willelmus Donc en 

Franco Croecke. 

 

A. 

Et (dg: poterint) ipsi seu eorum alter poterint redimere dictum censum ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente cum XXXV Hollant gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis pro rata ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de 

Globo Henrico Weijer Willelmo Donc Francone Croecke testibus datum anno 

nonagesimo quarto (dg: mensis) index secunda mensis marcii die XII hora 

vesperarum pontificis Bonifacii noni anno quinto. 

 

1180 mf1 F 05 p. 68. 

 Quarta post invocavit: woensdag 11-03-1394. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1394. 

 Sexta ante purificationis: vrijdag 30-01-1394. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1394. 

 

BP 1180 p 068v 01 wo 11-03-1394. 

Franco gnd Ghenen soen kramer beloofde aan Hubertus van Ghemert 34 

Hollandse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 29-

03-1394) te betalen, op straffe van 5 Hollandse gulden. 

 

Franco dictus Ghenen soen institor promisit Huberto de Ghemert XXXIIII 

Hollant gulden vel valorem ad letare Jherusalem proxime persolvendos pena 

V Hollant gulden. Testes ...... et Ghemert datum quarta post invocavit. 

 

BP 1180 p 068v 02 wo 11-03-1394. 

Johannes Robben soen, Franco van Os zvw Henricus Vrancken soen, Johannes 

                         
14 Zie → BP 1181 p 096v 02 do 24-01-1398, overdracht van de cijns. 
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zvw Cristianus Rogge en Johannes Veer zvw Henricus Stijnen soen beloofden 

aan voornoemde Hubertus van Ghemert 42 Hollandse gulden op zondag Letare-

Jerusalem aanstaande (zo 29-03-1394) te betalen, op straffe van 8. 

 

Johannes Robben soen et Franco de Os filius quondam Henrici Vrancken soen 

et Johannes filius quondam Cristiani Rogge et Johannes (dg: filius quo) 

Veer filius quondam Henrici Stijnen soen promiserunt dicto Huberto XLII 

Hollant gulden vel valorem ad letare proxime persolvendos pena VIII. 

Testes Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1180 p 068v 03 do 22-01-1394. 

Willelmus van Ouden, zijn broer Johannes en Roverus Vos beloofden aan jkr 

Johannes van Megen de pensioenen van Oisterwijk te betalen, voorzover de 

schout van Peelland die pensioenen verschuldigd is, zolang voornoemde 

Willelmus schout van Peelland zal blijven. 

 

Willelmus de Ouden Johannes eius frater (dg: Ro ..) Roverus Vos 

promiserunt #super omnia# domicello Johanni de Megen quod ipsi (dg: 

pensiones de Oesterw) pensiones de Oesterwijc in quantum sculthetus de 

Pedelandia huiusmodi pensiones solvere tenetur taliter solvent quod dicto 

domicello Johanni de Megen nullum dampnum exinde eveniat quamdiu dictus 

Willelmus sculthetus in Pedelandia permanserit. Testes (dg: Goess et 

Jorden datum in crastino Agnetis Goess dixit) et (dg: ab omnib) si dicto 

domicello dampna exinde evenit extunc ipsum exinde indempnem servabunt. 

Testes Goess et Jorden datum in crastino Agnetis Goessuinus dixit. 

 

BP 1180 p 068v 04 vr 30-01-1394. 

Henricus Cnode machtigde zijn zoon Gheerlacus zijn cijnzen, pachten en 

tegoeden te manen. 

 

Henricus Cnode dedit potestatem Gheerlaco suo filio potestatem monendi 

suos census et pacciones etc ac debita ut in forma ad revocacionem. 

Testes Goess et Gestel datum sexta ante purificationis Goessuinus dixit. 

 

BP 1180 p 068v 05 vr 30-01-1394. 

Johannes zvw Gheerlacus Cnode vernaderde een hoeve, in Vught, aan 

Theodericus Berwout verkocht door Goessuinus bv voornoemde Johannes. De 

ander week en hij droeg weer over. 

 

Johannes filius quondam Gheerlaci Cnode prebuit etc ad redimendum mansum 

situm in parochia de Vucht venditum Theoderico Berwout a Goessuino fratre 

dicti Johannis ut dicebat alter cessit et reportavit. Testes Lijsscap et 

Goessuinus datum ut supra Goessuinus dixit. 

 

BP 1180 p 068v 06 vr 13-03-1394. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Petrus Scilthouwer een 

erfgoed die Oplage met een aangelegen eiland, in Diegeden, tussen erfgoed 

van de heer van Borne enerzijds en Gerardus gnd die Sceerre anderzijds, 

belast met 2 kapoenen aan voornoemde verkoper Johannes met Pasen te 

leveren. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis (dg: peciam terre) 

#hereditatem# die Oplage cum insula sibi adiacente sitam in parochia de 

(dg: Duer) Diegeden# inter hereditatem domini de Borne ex uno et inter 

hereditatem Gerardi dicti die Sceerre ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro Scilthouwer promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus caponibus dicto Johanni venditori 

annuatim in festo pasce inde solvendis. Testes Gestel et Jordan sexta 

post invocavit. 
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BP 1180 p 068v 07 vr 13-03-1394. 

Voornoemde Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Johannes 

Scilthouwer een stuk land gnd die Putakker, in Diegeden, tussen de gemene 

waterlaat enerzijds en Petrus Sceer anderzijds, belast met 4 roeden 

maasdijk, in Herpen, tussen de dijk van Henricus van Bronchorst enerzijds 

en de dijk van Ghibo van den Eijnde anderzijds. Afgeven aan Petrus 

Scilthouwer. 

 

Dictus Johannes venditor unam peciam terre dictam die Putacker sitam in 

parochia de (dg: Duer) #Diegeden# inter communem aqueductum ex uno et 

inter hereditatem Petri Sceer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Scilthouwer ab eodem etc promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quatuor virgatis aggeris Mose sitis in jurisdictione de 

Herpen inter aggerem Henrici de Bronchorst et inter aggerem Ghibonis van 

den Eijnde ad predictam peciam terre spectantibus ut dicebat. Testes 

datum ut supra. Detur Petro Scilthouwer. 

 

BP 1180 p 068v 08 vr 13-03-1394. 

Voornoemde Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Johannes 

van Berze en Henricus Jonge (1) 14 hont land in Diegeden, ter plaatse gnd 

op die Werden, tussen Henricus gnd van Dijegheden en kinderen gnd Beenkens 

Kijnder enerzijds en voornoemde Johannes van Berze en zijn broer 

Goessuinus, kvw Johannes van Berze, anderzijds, (2) 4 roeden eiland met een 

aangelegen erfgoed gnd dat Roede Land, in Diegeden, tussen Henricus van 

Bronchorst enerzijds en Johannes die Bruijn en de zijnen anderzijds, belast 

met 3 roeden maasdijk, in Diegeden, achter de tuin van Henricus Bergher, 

tussen de dijk van voornoemde Johannes verkoper enerzijds en de dijk van 

Gerardus Hillen soen anderzijds. Twee brieven, één voor Johannes van Berse 

en de andere voor Henricus Jong. 

 

Dictus Johannes venditor #(dg: medietatem)# quatuordecim hont terre sita 

in parochia de (dg: Duer) #Diegeden# ad locum dictum op die Werden inter 

hereditatem Henrici dicti de Dijegheden et liberorum dictorum Beenkens 

Kijnder ex uno et inter hereditatem Johannis de Berze et Goessuini sui 

fratris liberorum quondam Johannis de Berze ex alio atque #(dg: 

medietatem)# quatuor virgatas insule cum #(dg: medietate)# hereditate 

dicta dat Roede Lant #sibi adiacente# sitas in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici de Bronchorst ex uno et inter hereditatem Johannis 

die Bruijn et eius sociorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni de Berze et Henrico Jonge (dg: .) promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus virgatis aggeris Mose sitis in 

dicta parochia (dg: inter aggerem dicti Johannis) retro ortum Henrici 

Bergher inter aggerem dicti Johannis venditoris et inter aggerem Gerardi 

Hillen soen (dg: et aq) ad premissa spectantibus (dg: c). Testes datum ut 

supra. Et erunt due littere quarum unam dictus Johannes de Berse et 

alteram Henricus Jong habebunt. 

 

BP 1180 p 068v 09 vr 13-03-1394. 

Voornoemde Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Johannes 

van Berze, tbv Margareta gnd Luijten dochter, 1 morgen land, in Diegeden, 

achter de plaats gnd die Paalakker, tussen voornoemde Johannes Rover 

enerzijds en Sophia van den Eijnde anderzijds, belast met 1 roede maasdijk, 

tussen de dijk van jkvr Truda van Nuwelant enerzijds en de dijk van 

Gerardus Aleiten soen anderzijds. 

 

Dictus Johannes venditor unum juger terre situm in parochia de (dg: Duer 

inter) #Diegeden# retro locum dictum die Paelacker inter hereditatem 

dicti Johannis Rover ex uno et inter hereditatem Sophie van den Eijnde ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Berze ad opus Margarete 

dicte Luijten dochter promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta una virgata aggeris Mose sita inter aggerem domicelle Trude de 
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Nuwelant et inter aggerem Gerardi Aleiten soen ad dictum juger spectante. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 068v 10 vr 13-03-1394. 

Voornoemde Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Henricus 

gnd Cloet Willems soen een stuk land gnd den Akker, in Diegeden, tussen 

Gerardus gewantsnijder enerzijds en Johannes gnd Scolmont anderzijds, 

belast met 4 kapoenen aan de verkoper, met Pasen te leveren, en 3 roeden 

maasdijk, tussen de dijk van de heer van Borne enerzijds en de dijk van 

voornoemde Johannes verkoper anderzijds. 

 

Dictus Johannes venditor peciam terre dictam den Acker sitam in parochia 

de Diegeden inter hereditatem Gerardi rasoris pannorum ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Scolmont ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico dicto (dg: Loze) #Cloet# Willems soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis IIIIor caponibus dicto 

venditori hereditarie in festo pasce inde solvendis atque tribus virgatis 

aggeris Mose sitis inter aggerem domini de Borne et inter aggerem dicti 

Johannis venditoris ad dictam (dg: p) peciam terre spectantibus. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 068v 11 vr 13-03-1394. 

Voornoemde Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Henricus 

gnd Ricaerts soen van Dijegeden 3 morgen land in Diegeden, ter plaatse gnd 

Achter Hoeve, tussen Sophia van den Eijnde enerzijds en Hilla gnd Heijnen 

anderzijds, belast met 3 roeden maasdijk, in Diegeden, tussen welke 3 

roeden Laurencius wever 1 roede dijk heeft liggen. De brief overhandigen 

aan hem of aan Henricus van Dijegheden. 

 

Dictus Johannes venditor tria jugera terre sita in parochia de Dijegeden 

ad locum dictum After Hoeve inter hereditatem Sophie (dg: Henrici) van 

den Eijnde ex uno et inter hereditatem Hille dicte Heijnen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto Ricaerts soen de Dijegeden 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus virgatis 

aggeris Mose sitis in dicta parochia (dg: inter aggerem inter .) ad 

premissa spectantibus inter quas tres virgatas Laurencius textor unam 

virgatam (dg: terre) aggeris habet sitam ut dicebat. Testes datum supra. 

Detur (dg: Henrico) sibi vel Henrico de Dijegheden. 

 

BP 1180 p 068v 12 vr 13-03-1394. 

Johannes en Elisabeth, kvw Henricus van den Hoernoc, beloofden aan 

Willelmus van Hoelt 20 schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, 

met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

(dg: dictus Johannes venditor) Johannes et Elisabeth liberi quondam 

Henrici van den Hoernoc promiserunt super omnia Willelmo de Hoelt viginti 

scilde scilicet XII gemeijn placken pro quolibet scilt computato ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 068v 13 vr 13-03-1394. 

Margareta dvw Corstianus gnd van Zonne droeg al haar goederen over aan 

Heijmericus gnd Didderics soen. 

 

(dg: Cristina filia) Margareta filia quondam Corstiani dicti de Zonne cum 

tutore omnia sua bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata 

quocumque locorum sita hereditarie supportavit Heijmerico dicto Didderics 

soen promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf1 F 06 p. 69. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 13-03-1394. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 17-03-1394. 
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 Quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1394. 

 

BP 1180 p 069r 01 vr 13-03-1394. 

Nicholaus gnd van den Broec verkocht aan Johannes van Vladeracken zv 

Elisabeth een stuk beemd in Sint-Oedenrode, tussen hr Heijmericus van den 

Velde enerzijds en Lambertus zv Engelbertus anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde hr Heijmericus tot aan de gemene weg. 

 

Nicholaus dictus van den Broec (dg: he) peciam prati sitam in parochia de 

Rode inter hereditatem domini Heijmerici van den Velde ex uno et inter 

Lamberti filii Engelberti ex alio tendentem ab hereditate dicti domini 

Heijmerici ad communem platheam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

de Vladeracken filio Elisabeth promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Sta et 

Jorden datum sexta post invocavit. 

 

BP 1180 p 069r 02 vr 13-03-1394. 

Johannes van Vladeracken zv Elisabeth droeg over aan Godefridus van Zeelst 

een huis en erf van Johannes zvw Bruijstinus van Andel snijder, in een 

straat die loopt vanaf de Vughterstraat voor het huis van Postel, naar de 

Vismarkt, direct naast erfgoed van wijlen Wolterus van Erpe, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Johannes zv Gerardus van Vladeracken. 

 

Johannes de Vladeracken filius Elisabeth domum et aream Johannis filii 

quondam Bruijstini de Andel sartoris sitam in vico tendente a vico 

Vuchtensi ante domum de Postula versus forum piscium contigue iuxta 

hereditatem quondam Wolteri de (dg: Er) Erpe venditam sibi a Johanne 

filio Gerardi de Vladeracken per judicem mediante sententia scabinorum 

prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido de Zeelst cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 069r 03 di 17-03-1394. 

Johannes van den Bossche de jongere en zijn broer Gerongius beloofden aan 

Willelmus Moelner 220 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior et Gerongius eius frater promiserunt 

Willelmo Moelner CC et viginti aude Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sta et Jorden 

datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1180 p 069r 04 di 17-03-1394. 

Arnoldus Vere en Gerardus Aa beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 32 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394; 14+30+31+24=99 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus Vere et Gerardus Aa promiserunt Ludovico Asinario etc XXXII aude 

scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum sub pena II. 

Testes Lijsscap et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 069r 05 di 17-03-1394. 

De eerste zal Gerardus schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit Gerardum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 069r 06 di 17-03-1394. 

Theodericus van Keppel beloofde aan Johannes Keijser 6 Engelse nobel of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 
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Theodericus de Keppel (dg: alias de) promisit Johanni Keijser sex Engels 

nobel seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 069r 07 di 17-03-1394. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw Goeswinus van den Steen 

verkocht aan Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker een b-erfcijns van 10 

schelling, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen huis en erf van Johannes Blankart 

enerzijds en huis en erf van Johannes gnd met de Kwade Maat, anderzijds, 

welke cijns Jacobus zvw Coppetite gekocht had van Elizabeth dvw Anshelmus 

van Vucht, en welke cijns nu aan hem behoort. Johannes zvw Gerardus van 

Vladeracken verklaarde dat met zijn instemming en die van Johannes zvw 

Danijel van Vladeracken voornoemde Gheerlacus deze cijns verkocht heeft. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken zal met de verkoop instemmen. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode maritus et tutor legitimus Goderadis 

sue uxoris filie quondam (dg: Gode) Goeswini van den Steen hereditarium 

censum X solidorum solvendum hereditarie nativitatis Johannis de domo et 

area sita in Busco in vico Vuchtensi inter domum et aream Johannis 

Blankart ex uno et inter (dg: .) domum et aream Johannis dicti cum Mala 

Mensura ex alio quem censum (dg: Jacobus) #Jacobus# filius quondam 

Coppetite! erga Elizabeth filiam quondam !Anshelmi de Vucht emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat (dg: 

supportavit) #vendidit# Nijcholao Wijchmans soen cultellificis cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et (dg: ob) impeticionem ex parte sui et quorumcumque 

heredum dicte Goderadis deponere. Quo facto Johannes filius Gerardi 

quondam de Vladeracken (dg: pro) palam recognovit id sue et Johannis 

filii quondam Danijelis de Vladeracken fore voluntatis quod dictus 

Gheerlacus dictum censum vendidit et alienavit (dg: et ob) promittens 

ratam servare et dictum Johannem filium quondam Danijelis de Vladeracken 

huiusmodi vendicioni et alienacioni semper facere consentire. Testes 

Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 069r 08 di 17-03-1394. 

Voornoemde Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw Goeswinus van 

den Steen verkocht aan Beatrix wv Matheus Posteels 10 schelling leuvensen 

b-erfcijns en 5 schelling leuvensen b-erfcijns, die wijlen Jacobus, neef 

van Leijta Peregrinus met Sint-Martinus beurde, gaande uit een huis en 

ondergrond van wijlen Henricus Rogge, in Den Bosch, naast de Vismarkt, over 

het water, welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Dictus Gheerlacus ut supra decem solidos Lovaniensium annui et 

hereditarii census atque quinque solidos Lovanienses hereditarii census 

quos Jacobus quondam consanguineus Leijte Peregrini solvendos habuit 

hereditarie Martini (dg: ex domo dicti) ad domum (dg: cum) et ad fundum 

Henrici quondam Rogge sitam et situm in Busco juxta forum piscium ultra 

aquas prout in litteris et quos census nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Beatrici relicte quondam Mathei (dg: Postel) 

Posteels cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare etc per totum ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 069r 09 di 17-03-1394. 

Voornoemde Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw Goeswinus van 

den Steen droeg over aan Gheerlacus vv Gheerlacus en Johannes zv Gerardus 

van Vladeracken, tbv hen en Johannes bv voornoemde Gheerlacus Cnode en 

Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken, alle goederen, die hij en zijn vrouw 

Goderadis genoten hadden, uitgezonderd de cijnzen die heden door voornoemde 

Gheerlacus zijn verkocht. De brief overhandigen aan voornoemde Gheerlacus 
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Cnode en Johannes. 

 

Dictus Gheerlacus ut supra omnia et singula bona que ipse cum dicta 

Goderade sua uxore sumpserat quocumque locorum consistentia exceptis 

censibus hodierno die a dicto Gheerlaco venditis et alienatis ut dicebat 

supportavit Gheerlaco (dg: suo fr) patri (dg: Johanni fratri eius 

eiusdem) Gheerlaci #et# Johanni filio Gerardi de Vladeracken ad opus sui 

et ad opus Johannis fratris dicti Gheerlaci Cnode et Jacobi filii quondam 

Gerardi de Vladeracken promittens warandiam. Testes datum supra. Tradetur 

littera dictis Gheerlaco Cnode et Johanni. 

 

BP 1180 p 069r 10 di 17-03-1394. 

Arnoldus van der Heijden verkocht aan Johannes van Gheldorp een stukje 

erfgoed, vóór 3 voet breed en achter 1 voet, in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Gheldorp zvw Henricus van Eijke 

anderzijds, welk stukje reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het 

gemene water. 

 

Arnoldus van der Heijden particulam hereditatis t tres pedatas ante iuxta 

platheam in latitudine et (dg: in fine unu) unam pedatam retro in 

latitudine continentem sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Gheldorp filii quondam Henrici de Eijke ex alio et que particula predicta 

tendit a communi plathea retrorsum ad aquam communem ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Gheldorp promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Spanct et Jorden datum 3a post reminiscere. 

 

BP 1180 p 069r 11 di 17-03-1394. 

Voornoemde Johannes van Gheldorp verkocht aan Gerardus van der Merendonc 

een n-erfcijns15 van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van der Heijden enerzijds en 

erfgoed van Lambertus Cannaert anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 3 pond geld. 

 

Dictus Johannes de Gheldorp hereditarie vendidit Gerardo (dg: van den) 

van der Merendonc hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Arnoldi van der (dg: ..) Heijden ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Cannaert ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu trium librarum 

monete prius inde solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 069r 12 do 19-03-1394. 

Gerardus Carper zvw Gerardus Carper verkocht aan Truda gnd Graets een 

n-erfpacht16 van 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, 

gaande uit de helft van een stuk land gnd die Brugakker, in Erp, naast de 

brug, tussen Arnoldus Hoernken enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. Zodra de verkoper deze pacht aan de 

koopster op een ander erfgoed, gelegen onder Erp, heeft aangewezen en 

gevest, zal voornoemde helft hiervan ontlast zijn. 

 

Gerardus Carper filius quondam Gerardi Carper hereditarie vendidit Trude 

dicte (dg: ....) #Graets# hereditariam paccionem unius modii siliginis 

                         
15 Zie → SAsH RA VB 1799 f 190r 03 ma 09-01-1402, Gerijt van der Merendonc was gericht .. aen 
huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch aen deijnde der Hijnthemerstraten tusschen den erve 

Arnts van der Heijden ende tusschen den erve Lambrecht Cannarts overmids gebrec van erfcijns 

dien hi daer aen had. 
16 Zie → BP 1180 p 396v 07 do 13-01-1396, overdracht van de erfpacht. 
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mensure (dg: de Busco so) de Erpe solvendam hereditarie purificationis et 

in Erpe tradendam ex (dg: p) medietate ad se spectante (dg: de) pecie 

terre dicte die Brugacker site in parochia de Erpe iuxta pontem ibidem 

inter hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem platheam ex alio (dg: ut) ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi ex dicta medietate 

solvendo et sufficientem facere tali condicione quod cum dictus venditor 

dicte emptrici dictam paccionem unius modii siliginis ad aliam 

hereditatem infra dictam parochiam de Erpe sitam assignaverit et sic 

firmaverit prout hoc sibi ratum erit extunc dicta medietas a solucione 

dicte paccionis exonerata permanebit. Testes Lijsscap et Jorden datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1180 p 069r 13 do 19-03-1394. 

Leonius van der Buxbruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius van der Buxbruggen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 F 07 p. 70. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1394. 

 anno XCIIII mensis marcii die Benedicti: zaterdag 21-03-1394. 

 

BP 1180 p 070v 01 za 21-03-1394. 

Woltherus gnd Berijs soen verkocht aan Johannes van Breda een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit (1) 

1½ gerden land in Waalwijk, tussen voornoemde verkoper enerzijds en 

Gerardus Snacke anderzijds, strekkend vanaf de Hofgrave tot aan die 

Meerdijk, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

(2) 1 morgen land aldaar, gelegen over de Hoijgrave, tussen voornoemde 

Gerardus Snacke enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, (3) 1/3 deel 

in 6 gerden land, in Waalwijk, tussen erfgoed gnd Dodeland enerzijds en 

voornoemde verkoper anderzijds, de 6 gerden belast met 1/3 deel van 3½ mud 

rogge. 

 

Woltherus dictus Berijs soen hereditarie vendidit Johanni de Breda annuam 

et hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree ex una et dimidia mensuris terre dictis 

gherden sitis in parochia de Waelwijc inter hereditatem dicti venditoris 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Snacke ex alio tendentibus a fossato 

dicto Hofgrave ad (dg: aquam) aggerem dictum die Meerdike atque ex uno 

jugero terre sito ibidem (dg: usq) ultra fossatum dictum den Hoijgrave 

inter hereditatem dicti Gerardi Snacke ex uno et inter hereditatem dicti 

venditoris ex alio item ex tercia parte (dg: ad d) vel circiter ad se 

spectante in sex mensuris terre dictis gherden sitis in dicta parochia 

inter hereditatem dictam Dodelant ex uno et inter hereditatem dicti 

venditoris ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi atque hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis ex dictis una et dimidia mensuris et tercia parte trium 

et dimidii modiorum siliginis ex dictis sex mensuris solvendis et 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jorden datum sabbato post 

reminiscere. 

 

BP 1180 p 070v 02 za 21-03-1394. 

Destijds had Willelmus van Orten alle goederen van de broers Everardus, 

Gerardus en Arnoldus, kvw Ambrosius van der Wedehagen, gerechtelijk gekocht 

van Arnoldus Stamelart van Spanct. 

Laurencius van den Broule ev Yda svw voornoemde Willelmus van Orthen droeg 

thans over aan Danijel Roesmont (1) de hoeve gnd ter Wedehagen, in Uden, 

(2) ongeveer 2 bunder beemd in Uden, ter plaatse gnd in het Meerken, direct 

naast Henricus zv Rodolphus van Merlaer, (3) een stuk beemd gnd dat 

Haverland, in Uden, ter plaatse gnd in het Udense Goer, direct naast kv 
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Jacobus van Dicloe, (4) 3 stukken beemd, ongeveer 2 bunder groot, in Uden, 

ter plaatse gnd in die Wiest, met een eind strekkend aan voornoemde hoeve 

gnd die Wedehage, (5) alle andere erfgoederen en toebehoren van voornoemde 

hoeve. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 070v 05}. 

Notum sit universis quod cum Willelmus de Orten omnia et singula bona 

Everardi Gerardi et Arnoldi fratrum liberorum quondam Ambrosii van der 

Wedehagen erga Arnoldum Stamelart de Spanct per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisivisset prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Laurencius van den Broule 

maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris sororis olim dicti #quondam# 

Willelmi de Orthen (dg: b) mansum dictum (dg: d) ter Wedehagen (dg: sit 

dictorum olm) dictorum Everardi Gerardi et Arnoldi fratrum situm in 

parochia de Uden atque duo bonaria prati (dg: sito in d) #vel circiter# 

dictorum fratrum sita in dicta parochia in loco dicto int Meerken (dg: 

ve) contigue iuxta hereditatem Henrici filii Rodolphi de Merlaer atque 

peciam prati dictam dat Haverlant #dictorum fratrum# sitam in dicta 

parochia in loco dicto int Udenssche Goer contigue iuxta hereditatem 

liberorum Jacobi de Dicloe item (dg: duos) #tres# pecias prati #dictorum 

fratrum# duo bonaria vel circiter continentes sitas in dicta parochia in 

loco dicto in die Wiest tendentes cum uno fine ad dictum mansum die 

Wedehage vocatum atque omnes alias hereditates et attinentias dicti mansi 

quocumque locorum sitas ut dicebat hereditarie supportavit Danijeli 

Roesmont cum litteris et (dg: jire) jure promittens ratam servare et 

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

 

BP 1180 p 070v 03 za 21-03-1394. 

Voornoemde Laurencius van den Broule ev Yda svw voornoemde Willelmus van 

Orthen droeg thans over aan voornoemde Danijel Roesmont een b-erfpacht van 

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

uit goederen van de broers Everardus en Arnoldus, zvw Ambrosius gnd Broes 

van der Wedehage, gnd ter Wedenhage, in Uden, welke pacht voornoemde wijlen 

Willelmus van Orthen gekocht had van voornoemde broers Everardus en 

Arnoldus, zvw Ambrosius gnd Broes van der Wederhagen. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Dictus Laurencius ut supra hereditariam paccionem decem modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex bonis (dg: Ever et Ard) Everardi et Arnoldi fratrum 

filiorum quondam Ambrosii dicti (dg: Broes) Broes van der Wedehage dictis 

communiter ter Wedenhage sitis in parochia de Uden atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum (dg: ..) sitis 

quam paccionem dictus quondam Willelmus de Orthen erga dictos Everardum 

et Arnoldum fratres filios quondam Ambrosii dicti Broes van der 

Wederhagen emendo acquisiverat #prout in litteris# hereditarie 

supportavit dicto (dg: -s) Danijeli (dg: Ro) cum arrestadiis et litteris 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 070v 04 za 21-03-1394. 

Voornoemde Laurencius van den Broule ev Yda svw voornoemde Willelmus van 

Orthen droeg thans over aan Danijel Roesmont een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht de broers Everardus en Arnoldus, kvw 

Ambrosius gnd Broes van der Wedehagen, beloofd hadden aan voornoemde 

Willelmus van Orthen, met Lichtmis te leveren, gaande uit de goederen gnd 

ter Wedehagen, in Uden. Met achterstallige termijnen. 

 

Dictus Laurencius ut supra hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solvendam hereditarie purificationis ex 

bonis dictis ter Wedehagen sitis in parochia de Uden atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 
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sive sitis) quam paccionem (dg: dictus quondam Willelmus de Orthen erga) 

Everardus et Arnoldus fratres liberi quondam Ambrosii dicti (dg: Br) 

Broes van der Wedehagen (dg: acquisiverat prout) dicto Willelmo de Orthen 

dare et solvere promiserant #hereditarie purificationis# ex bonis dictis 

ter Wedehagen sitis in parochia de Uden et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

prout in litteris hereditarie supportavit Danijeli Roesmont cum litteris 

et jure (dg: promittens ratam servare et ob) et arrestadiis promittens 

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

 

BP 1180 p 070v 05 za 21-03-1394. 

Gerardus zvw Ambrosius gnd Broes van der Wedehagen, zijn kinderen 

Wijnricus, Johannes en Aleijdis, Johannes zvw Willelmus van den Elsen en 

zijn vrouw Katherina dvw Theodericus van Overaa droegen over aan Danijel 

Roesmont voornoemde hoeve, gnd ter Wedehagen, 2 bunder, een stuk beemd, 3 

stukken beemd, en al het andere toebehoren van voornoemde hoeve, belast met 

(1) 22 schelling grondcijns in zdanig geld als waarin ze betaald moeten 

worden, (2) een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, in Uden te 

leveren aan aan Elisabeth Meus dvw Arnoldus Snavel, (3) een b-erfcijns van 

55 schelling gemeen paijment aan de kerk van Uden, (4) 2 lopen rogge aan de 

kerk van Uden, (5) 1 lopen rogge aan de kapel van de H.Maria in Uden, (6) 

een b-erfpacht van 10 mud rogge, (7) een b-erfpacht van 2 mud rogge aan 

wijlen Willelmus van Orthen. Voornoemde Johannes zvw Willelmus van den 

Elsen, zijn vrouw Katherina en met hen Johannes zvw Lambertus van Weert 

timmerman beloofden dat alle kvw Henricus van der Hulst ev voornoemde 

Katherina, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

{met haal verbonden met BP 1180 p 070v 02}. 

Gerardus (dg: B) filius quondam Ambrosii dicti (dg: Br) Broes van der 

Wedehagen (dg: W) Wijnricus Johannes Aleijdis eius liberi (dg: cum tutore 

totam partem et omne jus eis in bo dictis bonis ter Wedehagen .) #cum 

tutore# Johannes filius quondam Willelmi van den Elsen maritus legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici de Overaa et dicta 

Katherina eodem! tamquam cum tutore (dg: totam partem et omne) dictum 

mansum ter Wedehagen et duo bonaria et peciam prati et tres pecias prati 

(dg: atque) simul cum omnibus aliis attinentiis et juribus dicti mansi 

quocumque consistentibus sive sitis hereditarie supportaverunt Danijeli 

Roesmont promittentes cum (dg: -tore) tutore indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censibus domini) 

XXII solidis domino fundi in tali moneta in quali de jure sunt solvendi 

et hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

Elisabeth #Meus# filie quondam Arnoldi Snavel #et in Uden tradenda# et 

hereditario censu LV solidorum communis pagamenti ecclesie de (dg: de) 

Uden et duobus lopinis siliginis ecclesie de Uden et uno lopino siliginis 

capelle beate Marie site in Uden (dg: et uno plaustro feni) atque 

hereditaria paccione (dg: XII) #X# modiorum siliginis et hereditaria 

paccione II modiorum siliginis Willelmo quondam de Orthen exinde 

solvendis promiserunt insuper dicti Johannes filius (dg: Joh) quondam 

Willelmi van den Elsen et Katherina eius uxor cum eodem tamquam cum 

tutore #et cum eis# (dg: Heijlwigis ac magister Arnoldus filius quondam) 

Johannes (dg: Lam) filius quondam Lamberti de Weert carpentarii! indivisi 

super omnia quod ipsi omnes liberos #quondam# Henrici van der Hulst 

mariti olim dicte Katherine super premissis et jure dum ad annos 

pubertatis pervenerint ad opus dicti Danijelis facient renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 070v 06 za 21-03-1394. 

Danijel Roesmont beloofde aan Elizabeth ev Paulus Bits soen van Os 60 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-

1394) te betalen. 
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Danijel Roesmont promisit super omnia Elizabeth (dg: f) uxori Pauli Bits 

soen de Os LX novos Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 070v 07 za 21-03-1394. 

Voornoemde Gerardus zvw Ambrosius gnd Broes van der Wedehagen, zijn 

kinderen Wijnricus, Johannes en Aleijdis, Johannes zvw Willelmus van den 

Elsen en zijn vrouw Katherina dvw Theodericus van Overaa casseerden alle 

brieven en instrumenten van wederkoop en kwijting, aan hen of aan Everardus 

zvw voornoemde Ambrosius van der Wedehagen gegeven door Willelmus van 

Orthen, van pachten gaande uit voornoemde goederen ter Wedehagen, en andere 

beloften, aan hen gegeven door voornoemde Willelmus. Opgesteld in het huis 

van Johannes Camp in Den Bosch, aan de Markt, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes Sceffennere, Willelmus van Volkel en mr Walterus 

Meelman. 

 

A. 

Dicti Gerardus Wijnricus Johannes et Aleijdis eius liberi Johannes et 

Katherina (dg: q) cassaverunt et annullaverunt omnes litteras et 

instrumenta (dg: eis prius datas ... de) redempcionis et quitationis eis 

(dg: prius datas et promis a) seu eorum alteri seu Everardo #(dg: ?vand)# 

filio dicti quondam Ambrosii van der Wedehagen datas et promissas a 

Willelmo de Orthen de paccionibus ex dictis bonis ter Wedehagen solvendis 

et de aliis promissionibus quibuscumque eis a dicto Willelmo (dg: so) 

datis et promissis clamantes inde quitum promiserunt insuper nunquam 

impetere. Acta in domo Johannis Camp in Busco ad forum presentibus 

scabinis Johanne Sceffennere Willelmo de Volkel magistro Waltero Meelman 

datum anno (dg: ?LI) XCIIII mensis marcii die Benedicti hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 070v 08 za 21-03-1394. 

Adam van Mierde droeg over aan Luijtgardis dvw Johannes Leuwe een 

lijfrente17 van 2 dobbel mottoen geld van Brabant en 2 dobbel mottoen geld 

van Holland of ander paijment van dezelfde waarde, die Gerardus Balijaert 

beloofd had aan voornoemde Adam, tbv voornoemde Adam en Henricus van Erpe, 

zolang voornoemde Luijtgardis leeft, een helft te betalen met Sint-

Laurencius-Martelaar en de andere helft met Sint-Petrus-Stoel. 

 

Adam de Mierde vitalem pensionem duorum aureorum denariorum communiter 

dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie boni auri et justi ponderis 

atque duorum aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum 

monete Hollandie boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris quam (dg: Theodericus) Gerardus Balijaert promiserat 

super habita et habenda se daturum et soluturum dicto Ade ad opus eiusdem 

Ade et ad opus Henrici de Erpe aut ad opus alterius eorundem anno 

quolibet (dg: ad vitam) quamdiu Luijtgardis filia quondam Johannis Leuwe 

vixerit in humanis et non ultra mediatim in festo beati (dg: Laurencii) 

Laurencii martiris et mediatim in festo beati Petri ad cathedram prout in 

litteris legitime supportavit dicte Luijtgardi cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes Goessuinus et Ghemert datum ut supra. 

 

1180 mf1 F 08 p. 71. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1394. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-03-1394. 

 Sexta post oculi: vrijdag 27-03-1394. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 28-03-1394. 

 

                         
17 Zie ← BP 1179 p 243bv 03 vr 07-04-1391, Luijtgardis wv Theodericus zv 

Bartholomeus had achterstallige termijnen ontvangen van waarschijnlijk deze 

lijfrente. 
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BP 1180 p 071r 01 za 21-03-1394. 

Adam van Mierde droeg over aan Luijtgardis dvw Johannis Leuwe een lijfrente 

van 20 pond geld, die Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus beloofd 

had aan Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman, Johannes gnd Cuper en 

voornoemde Adam van Mierde, zolang voornoemde Luijtgardis leeft, een helft 

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

b-erfcijns van 8 pond oude pecunia aan voornoemde Theodericus behorend uit 

een b-erfcijns van 21 pond oude pecunia, die wijlen Winricus van Oijen 

moest betalen aan voornoemde wijlen Bartholomeus, gaande uit erfgoederen 

van voornoemde wijlen Winricus, gelegen ter plaatse gnd in die Hoeven. 

 

Adam de Mierde vitalem pensionem viginti librarum monete quam Theodericus 

filius quondam Bartholomei filii Theoderici promiserat super omnia se 

daturum et soluturum Johanni filio quondam Boudewini dicti Appelman 

Johanni dicto Cuper et dicto Ade de Mierde aut alteri eorundem anno 

quolibet (dg: ad vitam) quamdiu Luijtgardis filia quondam Johannis Leuwe 

vixerit in humanis et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

hereditario censu octo librarum antique pecunie ad dictum Theodericum 

spectante de de annuo et hereditario censu viginti unius librarum antique 

pecunie quem Winricus quondam de Oijen dicto quondam Bartholomeo annuatim 

et hereditarie solvere tenebatur ex hereditatibus dicti quondam Winrici 

sitis in loco dicto in die Hoeven prout in litteris legitime supportavit 

dicte Luijtgardi cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes 

Goessuinus et Ghemert datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1180 p 071r 02 do 26-03-1394. 

Henricus Gruijter van Eersel verkocht aan Wolterus van der Moelen van 

Meerhove een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit (1) een akker land, in Eersel, ter plaatse gnd die Oude Molenstat, 

tussen Johannes Heijnkens enerzijds en Henricus Boem anderzijds, (2) 1 

lopen land in Eersel, ter plaatse gnd die Oude Hoeve, tussen Johannes 

Marcelijs soen enerzijds en Henricus Bije wonend in Eijcke anderzijds, (3) 

een stuk beemd gnd die Oude Hostat, in Eersel, tussen Johannes Moelner 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een 

b-erfcijns van 1 Hollandse gulden aan Willelmus Loijer en een lijfpacht van 

½ mud rogge, maat van Eersel, aan Bartholomeus gnd Hovemans op diens leven. 

De brief overhandigen aan Willelmus Loijer. 

 

Henricus Gruijter de Eersel hereditarie vendidit Woltero van der Moelen 

de Meerhove hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex agro terre sito in parochia de Eersel ad 

locum dictum die Aude Molenstat inter hereditatem Johannis Heijnkens ex 

uno et inter hereditatem Henrici Boem ex alio atque ex una lopinata terre 

sita in dicta parochia ad locum dictum (dg: die ..) die Aude Hoeve inter 

hereditatem Johannis Marcelij soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Bije commorantis in Eijcke ex alio item ex (dg: de) pecia prati dicta die 

Aude Hostat sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis Moelner ex 

uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat promittens warandiam 

#questionem proximitatis# et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et hereditario censu unius Hollant gulden Willelmo Loijer et 

vitali pensione dimidii modii siliginis mensure de Eersel Bartholomeo 

dicto Hovemans ad eius vitam inde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Lijsscap et Goessuinus datum quinta post oculi. Tradetur littera 

Willelmo Loijer. 

 

BP 1180 p 071r 03 do 26-03-1394. 

Johannes zv Johannes van den Dijke van Beke verkocht aan Theodericus zv 

Henricus Scoeten een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met 

Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit (1) een stuk erfgoed in 

Hilvarenbeek, tussen Johannes van der Laet enerzijds en Johannes van den 

Herenpoel anderzijds, (2) een stuk land gnd de Varenakker, in Hilvarenbeek, 
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tussen Noudo gnd Noijden Mijchijels enerzijds en kvw Jacobus van der Elst 

anderzijds, reeds belast met 10 penning geld. 

 

(dg: Johannes van den D) Johannes filius (dg: quondam) Johannis van den 

Dijke (dg: here) de Beke hereditarie vendidit Theoderico filio Henrici 

(dg: Scoel) Scoeten hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie purificationis et in Beke 

predicta tradendam ex pecia hereditatis sita in parochia de Hildwarenbeke 

inter hereditatem Johannis van der Laet ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Herenpoel ex alio atque ex pecia terre dicta den 

Varenacker sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: r) Noudonis 

dicti Noijden Mijchijels ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Jacobi van der Elst ex alio (dg: J) ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis X denariis monete prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 071r 04 do 26-03-1394. 

Berisius zvw Henricus Moenken van Gravia bakker droeg over aan na te noemen 

Johannes van Ghele, Johannes Rutten soen, en Johannes, Margareta en 

Aleijdis, kvw Johannes Scoenmaker, zijn vruchtgebruik in het deel, dat aan 

Johannes van den Ghelen van Gheldorp, Johannes Rutten soen van Gheldorp, en 

Johannes, Margareta en Aleijdis, kvw Johannes Scoenmaker van Gheldorp 

gekomen was na overlijden van Aleijdis ev voornoemde Berisius, tante van 

voornoemde kinderen, resp. dat aan hen zal komen na overlijden van 

voornoemde Berisius, in (1) een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de 

Orthenstraat, tussen huis en erf van Gerardus Velkennere enerzijds en huis 

en erf van Wolphardus Baardscheerder anderzijds, (2) een b-erfcijns van 7 

schelling geld, welke kamer met ondergrond en cijns voornoemde Berisius 

gekocht had van Johannes van Gravia. 

 

Berisius (dg: van den Grave) #filius quondam Henrici Moenken de Gravia 

pistor# suum usufructum sibi competentem in tota parte et omni jure 

Johanni van den Ghelen de Gheldorp Johanni Rutten soen de Gheldorp 

Johanni (dg: Aleijd) Margarete et Aleijdi liberis quondam Johannis 

Scoenmaker de Gheldorp de morte quondam (dg: quon) Aleijdis (dg: .......) 

uxoris olim dicti (dg: Berisii) Berisii (dg: f) matertere olim dictorum 

liberorum successione advolutas et post mortem dicti Berisii advolvendas 

in (dg: qua) quadam camera sita in Buscoducis ad vicum Orthensem inter 

domum et aream Gerardi Velkennere ex parte una ac inter domum et aream 

Wolphardi barbitonsoris (dg: ex alia parte) ex altera coadiacentem et in 

fundo eiusdem camere et in (dg: alii) reliquis eiusdem camere attinentiis 

singulis et universis et in hereditario (dg: censu) censu septem 

solidorum monete (dg: vendito dicto Berisio a) quam cameram cum eius 

fundo et attinentiis et censum dictus Berisius erga Johannem de Gravia 

emendo acquisiverat prout in litteris legitrime supportavit dictis 

Johanni de Ghele Johanni Rutten soen Johanni et Margarete et Aleijdis 

liberis quondam Johannis Scoenmaker promittens ratam servare. Testes 

(dg:d) Lijsscap et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 071r 05 vr 27-03-1394. 

Voornoemde Johannes, Johannes, Johannes, Margareta en Aleijdis droegen 

voornoemde kamer met ondergrond en cijns over aan voornoemde Berisius. 

 

{In margine sinistra een haal, kennelijk om een vak open te houden}. 

Dicti Johannes Johannes Johannes Margareta et Aleijdis cum tutoribus 

dictam cameram cum eius fundo #et censum# ut supra hereditarie 

supportaverunt dicto Berisio cum omnibus litteris etc promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Ghisbertus et Goessuinus datum sexta post oculi. 
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BP 1180 p 071r 06 za 28-03-1394. 

Henricus nzvw Henricus van Beke verkocht aan Godefridus zv Henricus 

Vissscher van Os (1) een stuk land in Vught Sint-Lambertus, tussen Johannes 

gnd Heijnkens enerzijds en een gemene weg gnd die Holle anderzijds, (2) een 

stuk land, in Vught Sint-Lambertus, tussen Petrus gnd Eijfelaers enerzijds 

en hr Theodericus van Rumel priester anderzijds, aan eerstgenoemde Henricus 

overgedragen door zijn broer Theodericus nzvw voornoemde hr Theodericus van 

Rumel priester. 

 

Henricus filius naturalis quondam Henrici de Beke peciam terre sitam in 

Vucht in parochia sancti Lamberti inter hereditatem Johannis dicti 

Heijnkens (dg: soen) ex uno et inter communem platheam dictam communiter 

die Holle ex alio atque peciam terre cum eius attinentiis sitam in Vucht 

in dicta parochia inter hereditatem Petri dicti Eijfelaers ex uno et 

inter hereditatem domini Theoderici de (dg: Ru ..) Rumel presbitri ex 

alio supportatas primodicto Henrico a Theoderico suo fratri! naturali 

filio naturali dicti quondam domini Theoderici de Rumel presbitri prout 

in litteris hereditarie vendidit Godefrido filio Henrici Vissscher de Os 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Goessuinus et Jorden datum 

sabbato post oculi. 

 

BP 1180 p 071r 07 za 28-03-1394. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1394) en de 

andere helft met Vastenavond (di 23-02-1395). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX novos Gelre gulden vel valorem 

mediatim Remigii et mediatim carnisprivii proxime persolvendos (dg: 

testes datum supra). Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 071r 08 vr 27-03-1394. 

Ghiselbertus zvw Ghiselbertus zvw Godefridus gnd Sceenkel verkocht aan 

Nicholaus zv Hubertus van Ghemert Swenelden soen een b-erfcijns van 30 

schelling geld, die Johannes gnd van Ghoerpe szvw Johannes gnd Gasteldonc 

beloofd had aan voornoemde Ghiselbertus Sceenkel zvw Godefridus Sceenkel, 

met Pasen te betalen, gaande uit een huis en erf, waarin voornoemde 

Johannes van Ghoerpe thans woont, in Den Bosch, aan de Markt, in welk huis 

en erf voornoemde wijlen Johannes Gasteldonc woonde, welke cijns nu aan 

verkoper behoort. 

 

Ghiselbertus (dg: filius quondam) filius quondam Ghiselberti filii 

quondam Godefridi dicti (dg: Scenkel) Sceenkel hereditarium censum XXX 

solidorum monete quem Johannes dictus de Ghoerpe gener quondam Johannis 

dicti Gasteldonc promisit ut debitor principalis super se et bona sua 

omnia quod ipse dabit et solvet dicto Ghiselberto Sceenkel filio dicti 

quondam Godefridi Sceenkel (dg: anno quolibet dictum censum XXX 

solidorum) hereditarie in festo pasche de domo et area in qua dictus 

Johannes de Ghoerpe ad presens residet sita in Busco ad forum in qua domo 

et area supradicta dictus quondam Johannes Gasteldonc residere consuevit 

et in eadem decessit prout in litteris et quem nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie vendidit Nicholao filio Huberti (dg: f) de Ghemert 

Swenelden soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum in hoc coheredum deponere. Testes 

Lijsscap et Goessuinus datum sexta post oculi. 

 

1180 mf1 F 09 p. 72. 

 Sexta post oculi: vrijdag 27-03-1394. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 28-03-1394. 

 Dominica letare: zondag 29-03-1394. 

 Secunda post letare: maandag 30-03-1394. 
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 Quarta post letare: woensdag 01-04-1394. 

 Quinta post letare: donderdag 02-04-1394. 

 Sexta post letare: vrijdag 03-04-1394. 

 

BP 1180 p 072v 01 vr 27-03-1394. 

Margareta van Hijnen, haar kinderen Johannes en Petrus, haar schoonzoon 

Gerardus Bits en Ludingus Pinappel beloofden aan Aleidis ev Theodericus van 

Megen 54 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1394) te betalen. 

 

Margareta de Hijnen Johannes (dg: eius filius) et Petrus eius liberi 

Gerardus Bits eius gener et Ludingus Pinappel promiserunt super omnia 

Aleidi uxori Theoderici de Megen LIIII Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Lisscap et Gossuinus 

datum sexta post oculi. 

 

BP 1180 p 072v 02 vr 27-03-1394. 

Voornoemde Margareta, Johannes, Petrus en Gerardus beloofden voornoemde 

Ludingus schadeloos te houden. 

 

+. 

Dicti Margareta Johannes Petrus et Gerardus promiserunt dictum Ludingum 

indempnem servare. Testes (dg: Ghisbertus) testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 072v 03 vr 27-03-1394. 

Ludingus Pinappel beloofde aan Aleidis ev Theodericus van Megen 72½ 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

Ludingus Pinappel promisit Aleidi uxori Theoderici de Megen LXXIIJ Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 072v 04 za 28-03-1394. 

Heilwigis wv Goessuinus Vrancken droeg over aan Henricus gnd Vorster van 

Hoelaer ev Heilwigis dv eerstgenoemde Heilwigis haar vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan haar voornoemde dochter Heilwigis gekomen waren na 

overlijden van haar voornoemde vader Goessuinus, resp. die aan haar dochter 

Heilwigis zullen komen na overlijden van eerstgenoemde Heilwigis. 

 

{BP 1180 p 072v 04 is met een haal verbonden met BP 1180 p 072v 05, 

kennelijk om ruimte voor BP 1180 p 072v 05 vrij te laten}. 

Heilwigis relicta quondam Goessuini Vrancken cum tutore usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis que (dg: eid) Heilwigi sue filie de morte 

dicti quondam Goessuini sui patris successione hereditarie sunt advoluta 

et que dicte Heilwigi post mortem primodicte Heilwigis jure successionis 

hereditarie advolventur quocumque locorum sitis ut dicebat legitime 

supportavit Henrico (dg: des) dicto Vorster de Hoelaer marito dicte 

Heilwigis filie Heilwigis primodicte promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem (dg: ex parte sui deponere). Testes Lisscap et Goessuinus 

datum sabbato post oculi. 

 

BP 1180 p 072v 05 zo 29-03-1394. 

Voornoemde Henricus Vorster ev Heilwigis dvw Goessuinus Vrancken droeg over 

aan Arnoldus zvw voornoemde Goessuinus Vrancken alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Goessuinus, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van Heilwigis mv voornoemde Heilwigis. 

 

Dictus Henricus Vorster maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis 

sue uxoris filie quondam Goessuini Vrancken omnia bona ipsis de morte 

dicti quondam Goessuini successione hereditarie advoluta atque post 
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mortem Heilwigis matris (dg: dicte dicti quo dicti quondam) dicte 

Heilwigis successione hereditarie advolvenda quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit (dg: Goess) Arnoldo filio dicti quondam 

Goessuini Vrancken promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lisscap et Jorden datum dominica letare. 

 

BP 1180 p 072v 06 za 28-03-1394. 

Arnoldus zvw Goessuinus Vrancken en zijn moeder Heilwigis beloofden aan 

Avezoeta ev Wellinus Scilder, tbv voornoemde Wellinus, 29 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Goessuini Vrancken (dg: promisit) et Heilwigis 

eius mater promiserunt Avezoete uxori Wellini Scilder ad opus dicti 

Wellini XXIX novos Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Lijsscap et Goessuinus datum sabbato post oculi. 

 

BP 1180 p 072v 07 ma 30-03-1394. 

Johannes Reijmbrant en Godefridus Posteel beloofden aan Theodericus van den 

Hovel zvw Lambertus 255 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes Reijmbrant et Godefridus Posteel promiserunt Theoderico van den 

Hovel filius! quondam Lamberti IIc et LV aude Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden 

datum secunda post letare. 

 

BP 1180 p 072v 08 ma 30-03-1394. 

Arnoldus zv Yseboldus gnd Nouden soen droeg over aan zijn zwager Johannes 

zv Johannes Boertman alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn moeder Ermegardis resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn voornoemde vader Yseboldus en na overlijden van Theodericus Terlinc 

grootvader van voornoemde Arnoldus, gelegen zowel in Helmond als in Bakel. 

 

{Voor BP 1180 p 072v 08 staat een <-vormige haal. Geen testes of datum 

ingevuld. Het contract is ook niet doorgehaald}. 

Arnoldus filius Yseboldi dicti Nouden soen omnia bona sibi de morte 

quondam Ermegardis sue matris successione hereditarie advoluta atque post 

mortem dicti Yseboldi sui patris et (dg: de m) post mortem Theoderici 

Terlinc avi dicti Arnoldi successione hereditarie advolvenda quocumque 

locorum tam in Helmont quam in Bakel consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio Johannis Boertman sororio dicti 

Arnoldi promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1180 p 072v 09 wo 01-04-1394. 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont beloofde aan haar dochter Hilla 500 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont promisit Hille sue filie 

Vc Hollant gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes Sta et 

Ghemert datum quarta post letare. 

 

BP 1180 p 072v 10 wo 01-04-1394. 

Voornoemde Mechtildis wv Godescalcus Roesmont droeg over aan haar dochter 

Hilla 24 Gelderse gulden, aan haar beloofd door Johannes Bathenborch. 

 

Dicta Mechtildis XXIIII Gelre gulden promissos sibi a Johanne Bathenborch 

ut dicebat legitime supportavit Hille sue filie. Testes datum ut supra. 
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BP 1180 p 072v 11 wo 01-04-1394. 

Johannes Vrijeze bakker beloofde18 aan Henricus van Best 15 mud rogge met 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te leveren. 

 

Johannes Vrijeze pistor promisit Henrico de Best XV modios siliginis ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

 

BP 1180 p 072v 12 do 02-04-1394. 

Lambertus van Bossche, Egidius Broechoven, Henricus Collaert, Arnoldus van 

der Hagen, Henricus molenaar van Rode en Petrus Loenen soen beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 16 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1394) te betalen, op straffe van 1. 

 

Lambertus van Bossche Egidius Broechoven Henricus Collaert Arnoldus van 

der Hagen Henricus multor de Rode #et Petrus Loenen soen# promiserunt 

Ludovico Asinario etc (dg: XIIII) #XVI (dg: ?s)# aude scilde Francie ad 

Johannis proxime persolvendos pena I. Testes (dg: s ..) testes Lijsscap 

et Gemert datum quinta post letare. 

 

BP 1180 p 072v 13 do 02-04-1394. 

Johannes Blaer zv Gheerlacus en zijn zoon Gheerlacus beloofden aan Henricus 

Stempel 10 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1394) te betalen. 

 

Johannes Blaer filius Gheerlaci et Gheerlacus eius filius promiserunt 

Henrico Stempel X aude Gelre gulden vel valorem ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Berkel et Sta datum quinta post letare. 

 

BP 1180 p 072v 14 do 02-04-1394. 

Hilla wv Mijchael gnd Loekens droeg over aan haar zoon Tielmannus haar 

vruchtgebruik in een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, 

tussen Hermannus Drijnchellinc enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

{Voor BP 1180 p 072v 14 en 15 staat een haal, kennelijk om er ruimte voor 

open te houden}. 

Hilla relicta quondam Mijchaelis dicti (dg: ?Lobeke) Loekens cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in pecia terre sita in (dg: parochia de) 

parochia de Berlikem ad locum dictum Middelrode inter hereditatem 

Hermanni Drijnchellinc ex uno et inter communem viam ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Tielmanno suo filio promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Lijsscap et Gemert datum quinta post letare. 

 

BP 1180 p 072v 15 do 02-04-1394. 

Voornoemde Tielmannus zv Hilla wv Mijchael gnd Loekens verkocht voornoemd 

stuk land aan Johannes van Berlikem zv Arnoldus van Berlikem, belast met 5½ 

penning gemeen paijment aan de priester van Berlicum. 

 

Dictus Tielmannus dictam peciam terre (dg: ven) hereditarie vendidit 

Johanni de Berlikem filio (dg: quon) Arnoldi de Berlikem promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque et dimidio (dg: et) 

denariis (dg: cens) communis pagamenti presbitro de Berlikem exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 072v 16 vr 03-04-1394. 

Lambertus zv Henricus zvw Johannes Ricaerts soen vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis etc. te mogen gaan van zijn vader. Voornoemde 

Hernricus droeg bij wijze van emancipatie over aan zijn zoon Lambertus een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Yda gnd Goedekens van Os aan hem met 

                         
18 Zie → BP 1183 f 057v 05 ma 23-10-1402, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Kerstmis moet betalen, gaande uit 1 morgen land in Oss, achter Schadewijk. 

De brief afgeven aan Henricus zv Lambertus van den Arennest. 

 

Solvit. 

Lambertus filius Henrici filii quondam Johannis Ricaerts soen instanter 

supplicavit dicto Henrico suo patri quatenus sibi daret licenciam 

recedendi a domo etc nomine emancipationis et pater annuens ut in forma 

dictusque Henricus hereditarium censum XX solidorum monete quem Yda dicta 

Goedekens de Os sibi solvere tenetur hereditarie Domini ex jugero terre 

sito in parochia de Os retro Scadewijc (dg: inter) ut dicebat dicto 

Lamberto suo filio nomine emancipationis tradidit promittens ratam 

servare. Testes Lisscap et Steenwech datum sexta post letare. Detur 

Henrico filio Lamberti van den Arennest. 

 

BP 1180 p 072v 17 vr 03-04-1394. 

Elisabeth dvw Amelius van Baerdewijc verkocht aan Willelmus Loijer nzvw 

Johannes Loijer een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch aan het woonhuis van wijlen voornoemde Amelius te leveren, 

gaande uit 4 lopen roggeland, in Cromvoirt, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd die Hoeven, tussen Johannes van Steensel wapenkoning enerzijds 

en Johannes zvw Laurencius gnd van Cromvoert anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, welke pacht aan voornoemde wijlen Amelius was 

verkocht door voornoemde wijlen Johannes zv Laurencius. 

 

Elisabeth filia quondam Amelii de Baerdewijc cum tutore hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

in festo purificationis et in Busco ad domum dicti quondam Amelii 

tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in Cromvoert in 

parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem Johannis de Steensel regis armorum ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Laurencii dicti de Cromvoert ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem platheam venditam dicto quondam 

Amelio a dicto quondam Johanne filio Laurencii predicti prout in litteris 

(dg: hereditarie vendidit Willelmo) et quam nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Loijer filio naturali quondam Johannis 

Loijer supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes 

Lisscap et Ghemert datum ut supra. 

 

1180 mf1 F 10 p. 73. 

 Sabbato post letare: zaterdag 04-04-1394. 

 Tercia post judica: dinsdag 07-04-1394. 

 

BP 1180 p 073r 01 vr 03-04-1394. 

Elisabeth dvw Amelius van Baerdewijc verkocht aan Willelmus Loijer nzvw 

Johannes Loijer een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) 5 lopen roggeland, in Helvoirt, tussen Johannes 

Loze enerzijds en Johannes van Uden anderzijds, (2) ½ bunder beemd aldaar, 

ter plaatse gnd Noordbroek, tussen voornoemde Johannes van Uden enerzijds 

en Nicholaus zv Rodolphus anderzijds, welke pacht aan voornoemde wijlen 

Amelius was verkocht door Henricus Weijdehaze van Helvoert. 

 

Elisabeth filia quondam Amelii de Baerdewijc #cum tutore# hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex quinque lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Helvoert inter hereditatem Johannis Loze ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Uden ex alio atque ex dimidio bonario prati sito ibidem in 

loco dicto Noertbroec inter hereditatem dicti Johannis de Uden ex uno et 

inter hereditatem Nicholai filii Rodolphi ex alio venditam dicto quondam 

Amelio ab Henrico Weijdehaze de Helvoert prout in litteris et quam nunc 

ad se pertinere dicebat hereditarie vendidit Willelmo Loijer filio 
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naturali quondam Johannis Loijer supportavit cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui et eius 

coheredum deponere. Testes Lisscap J et Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 073r 02 vr 03-04-1394. 

Voornoemde Elisabeth dvw Amelius van Baerdewijc verkocht aan Willelmus 

Loijer nzvw Johannes Loijer een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 lopen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Denekinus gnd van den 

Acker enerzijds en Ghevardus van den Venne anderzijds, (2) 3 lopen 

roggeland, gnd die Roet, aldaar, beiderzijds tussen Nicholaus gnd Coel 

Wautgheers soen, welke pacht aan voornoemde wijlen Amelius was verkocht 

door Ghevardus zvw Johannes van Casteren. 

 

Dicta Elisabeth cum tutore hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex sex lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem Denekini dicti van den 

Acker ex uno et inter hereditatem Ghevardi van den Venne ex alio atque ex 

tribus lopinatis terre siliginee dictis communiter die Roet sitis ibidem 

inter hereditates Nicholai dicti Coel Wautgheers soen ex utroque latere 

coadiacentes venditam dicto quondam Amelio a Ghevardo filio quondam 

Johannis de Casteren prout in litteris et quam nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo Loijer filio naturali etc 

promittens cum tutore ut supra per totum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 073r 03 vr 03-04-1394. 

Voornoemde Elisabeth dvw Amelius van Baerdewijc verkocht aan Willelmus 

Loijer nzvw Johannes Loijer een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoederen van Ghevardus zv 

Enghelberna gnd van Eijsche, in Esch, aan voornoemde Ghevardus uitgegeven 

door Johannes zvw Leijta gnd van der Voert, te weten uit die erfgoederen, 

die aan voornoemde Johannes zvw Leijta gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, welke pacht voornoemde wijlen Amelius gekocht had van Oda dvw 

Johannes gnd van den Bredeacker. 

 

Dicta Elisabeth cum tutore hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco #dandam et# solvendam hereditarie 

purificationis (dg: et ad) de hereditatibus Ghevardi filii Enghelberne 

dicte de Eijsche sitis in parochia de Eijsche datis eidem Ghevardo a 

Johanne filio quondam Leijte dicte van der Voert antea ad pactum de illis 

scilicet hereditatibus que eidem Johanni filio quondam Leijte predicte de 

morte suorum parentum fuerant jure succesisonis hereditarie advolute quam 

paccionem predictam dictus quondam Amelius erga Odam filiam quondam 

Johannis dicti van den Bredeacker emendo acquisiverat prout in litteris 

et quam nunc ad se pertinere dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo 

Loijer filio naturali quondam Johannis Loijer promittens cum tutore ut 

supra per totum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 073r 04 vr 03-04-1394. 

Johannes zvw Johannes van Kessel verklaarde met zijn vrouw Jutta ndv 

Gerardus van de Doorn ontvangen te hebben van voornoemde Gerardus 70 

Hollandse gulden, die voornoemde Gerardus aan hem en zijn vrouw beloofd had 

te schenken. Eerstgenoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus, tbv 

de wettige kv voornoemde Gerardus, dat, ingeval voornoemde Johannes en 

Jutta zouden overlijden zonder wettig nageslacht, de wettige kv voornoemde 

Gerardus zullen ontvangen een erfcijns van 7 pond geld, gaande uit alle 

goederen van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Kessel recognovit se recepisse a 

Gerardo de Spina cum Jutta eius uxore filia naturali dicti Gerardi LXX 
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Hollant gulden quos dictus Gerardus sibi cum dicta eius uxore nomine 

dotis (dg: promisit) promiserat ut dicebat clamans inde quitum. Quo facto 

repromisit (dg: dictus) primodictus Johannes super habita et habenda 

dicto Gerardo ad opus liberorum legitimorum dicti Gerardi si contingat 

dictos Johannem et Juttam eius uxorem ambas! mori nulla prole legitima ab 

ipsis Johanne et Jutta procreanda superviva remanente extunc legitimi 

liberi eiusdem Gerardi percipient atque levabunt hereditarium censum 

septem librarum monete ex omnibus bonis (dg: ipsorum Johannis) primodicti 

Johannis ab ipso habitis et habendis quocumque locorum sitis ut dicebat. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 073r 05 vr 03-04-1394. 

Willelmus Loijer nzvw Johannes Loijer beloofde aan Wolterus Backe zvw 

Amelius van Baerdewijc 75 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Willelmus Loijer filius naturalis quondam Johannis Loijer promisit 

Woltero Backe filio quondam Amelii de Baerdewijc LXXV Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 073r 06 vr 03-04-1394. 

Voornoemde Willelmus Loijer beloofde aan Elisabeth dv Amelius van Baerdeijc 

35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus Loijer promisit Elisabeth filie Amelii de Baerdeijc (dg: 

XXX Hollant gu) XXXV Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 073r 07 vr 03-04-1394. 

Woltherus Backe zvw Amelius van Baerdewijc beloofde aan zijn zuster 

Elisabeth 95 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1394) te betalen. 

 

Woltherus Backe filius quondam Amelii de Baerdewijc promisit Elisabeth 

sue sorori nonaginta quinque Hollant gulden vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 073r 08 za 04-04-1394. 

Petrus gnd Heilen soen van Moergestel verkocht aan Gerardus Vosse en 

Johannes van Vladeracken, tbv de armen in het Groot Gasthuis naast de 

Gevangenpoort, een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 3 lopen land, in Moergestel, 

tussen kvw Mathias gnd Tijs Claes enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) ½ mudzaad roggeland, gnd die Lange Akker, in Moergestel, tussen 

kinderen gnd Brouwers Kijnder enerzijds en kvw Johannes Laet anderzijds, 

(3) een bunder beemd gnd die Spaandonk, in Moergestel, tussen kinderen gnd 

Crols Kijnder enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 2 vrachten 

hooiland, aldaar, tussen erfgoed van voornoemd Groot Gasthuis enerzijds en 

Egidius van Eten anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht 

van 1 mud rogge aan de investiet van Gestel en 20 schelling 3½ ?penning. 

 

Petrus dictus Heilen soen de Gestel prope Oesterwijc hereditarie vendidit 

Gerardo Vosse et Johanni de Vladeracken ad opus pauperum in maiori 

hospitale sito iuxta portam captivorum decumbentium hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex domo et orto et tribus lopinatis terre sitis in 

parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem liberorum quondam 

Mathie dicti Tijs Claes ex uno et inter communem platheam ex alio atque 

ex dimidia (dg: lop) modiata terre siliginee (dg: sita in dicta) dicta 
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die Lange Acker sita in dicta parochia inter hereditatem liberorum 

dictorum Brouwers Kijnder ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Laet ex alio item bonario prati dicto die Spaendonc sito in 

dicta parochia inter hereditatem liberorum dictorum Crols Kijnder ex uno 

et inter communem plateham ex alio (dg: ut) item ex duobus plaustratis 

feni sitis ibidem inter hereditatem spectantem ad dictum hospitale ex uno 

et inter hereditatem Egidii de Eten ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi atque hereditaria paccione unius modii siliginis investito 

de Gestel et XX solidis IIIJ ?penninc inde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Berkel et Gestel datum sabbato post letare. 

 

BP 1180 p 073r 09 di 07-04-1394. 

Johannes van Audehuesden en zijn zoon Johannes verkochten aan Katherina wv 

Gerardus Ketelleer een n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, hofstad en tuin van verkopers, in Den Bosch, tegenover 

het huis van wijlen de heer van Boxtel, nu van Johannes van de Dijk, tussen 

erfgoed van Johannes gnd van Doerne wever enerzijds en erfgoed van wijlen 

Nicholaus die Wise, met een weg ertussen, anderzijds. 

 

Johannes de Audehuesden Johannes eius filius hereditarie vendiderunt 

Katherine relicte quondam Gerardi Ketelleer hereditarium censum quinque 

librarum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo 

domistadio et orto dictorum venditorum sitis in Busco in opposito domus 

quondam domini de Bucstel nunc ad Johannem de Aggere spectantis inter 

hereditatem Johannis (dg: de Doe) dicti de Doerne textoris ex uno et 

inter hereditatem quondam Nicholai die Wise #quadam via interiacente# ex 

alio ut dicebant promittentes super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jorden datum tercia 

post judica. 

 

BP 1180 p 073r 10 di 07-04-1394. 

Hilla wv Willelmus van Ghiesen verkocht aan Lambertus Lexus vleeshouwer de 

helft in 1/3 deel van een hofstad in Den Bosch, aan een weg die loopt van 

de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van Ghibo gnd Buijc 

enerzijds en erfgoed van Katherina gnd van Helvoert anderzijds, te weten de 

helft van het derde deel dat ligt naast voornoemd erfgoed van Ghibo, welk 

geheel 1/3 deel voornoemde wijlen Willelmus van Ghiessen in cijns verkregen 

had van Johannes zv Johannes van Boemel, belast met 1/3 deel van de 

cijnzen, in de brief vermeld. 

 

Hilla relicta quondam Willelmi de (dg: Giessen) Ghiesen cum tutore 

medietatem ad se jure hereditario spectantem in una tercia parte cuiusdam 

domistadii siti in Busco in vico quodam tendente a vico dicto 

Colperstraet versus vicum dictum Peperstraet inter hereditatem Ghibonis 

dicti Buijc ex uno et inter hereditatem Katherine dicte de Helvoert ex 

alio scilicet dividendo predictum domistadium in tres partes equales 

scilicet medietatem illius tercie partis dicti domistadii que tercia pars 

sita est contigue iuxta (dg: hereditatem) dictam hereditatem dicti 

Ghibonis quam integram terciam partem dicti domistadii dictus quondam 

Willelmus de Ghiessen erga Johannem filium Johannis de (dg: Boe) Boemel 

ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) 

vendidit Lamberto Lexus carnifici supportavit cum litteris et jure (dg: 

pro) occacione promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta medietate censuum in dictis litteris 

contentorum. Testes Lijsscap et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 073r 11 di 07-04-1394. 

Voornoemde Lambertus beloofde voornoemde Hilla te onderhouden in voeding, 

kleding en andere behoeften. 
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Dictus Lambertus promisit super habita et habenda dicte Hille quod ipse 

eandem Hillam tenebit et enutriet de victu et vestitu et aliis 

necessitatibus juxta decentiam sui (dg: status) status (dg: juxta 

decentiam sui stat) quamdiu ipsa Hilla vixerit in humanis et cum mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 F 11 p. 74. 

 Tercia post judica: dinsdag 07-04-1394. 

 Quinta post judica: donderdag 09-04-1394. 

 Sexta post judica: vrijdag 10-04-1394. 

 anno XCIIII mensis aprilis die X: vrijdag 10-04-1394. 

 

BP 1180 p 074v 01 di 07-04-1394. 

Willelmus gnd Bresser maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Walterus van der Donc met zijn goederen. 

 

Willelmus dictus Bresser omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Walterum van der Donc cum suis bonis calumpniavit. Testes Lijsscap et 

Jorden datum tercia post judica. 

 

BP 1180 p 074v 02 do 09-04-1394. 

Martinus die Decker verkocht aan Arnoldus zvw Willelmus van den Kerchoeve 

een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, voor het 

eerst over een jaar (do 24-06-1395), gaande uit twee kamers met ondergrond 

van verkoper, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes 

Kegeleer enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan het 

gemene water en met het andere eind aan erfgoed van Goeswinus Timmerman, 

belast met de hertogencijns. 

 

Martinus die Decker hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi 

van den Kerchoeve hereditarium censum X solidorum monete solvendum 

hereditarie (dg: purificationis et) nativitatis Johannis et primo termino 

(dg: ter pro) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex duabus 

cameris (dg: dicti ve) cum suis fundis dicti venditoris sitis in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Johannis Kegeleer ex uno et 

communitatem ex alio tendentibus cum uno fine ad communem aq[uam et cum 

r]eliquo fine ad hereditatem Goeswini (dg: filii) carpentarii ut (dg: 

pro) dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes (dg: datum 

supra) Lijsscap et Jorden datum quinta post judica. 

 

BP 1180 p 074v 03 do 09-04-1394. 

Johannes zvw Petrus gnd Wouters soen droeg over aan hr Johannes van Orthen, 

tbv hem en, na zijn overlijden, de broederschap van de priesters en klerken 

van de H.Maagd-Maria in Den Bosch, een b-erfcijns van 10 schelling geld, 

die Tielmannus gnd Willems soen beloofd had aan voornoemde Johannes zvw 

Petrus, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stukje erfgoed in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoederen van voornoemde Tielmannus, 

Mechtildis van Breda, Rodolphus van Breda en Paulus van Heijst, met de 

stroom ertussen, tussen erfgoed van eerstgenoemde Johannes enerzijds en het 

gemene water anderzijds, met beide einden strekkend aan de stroom, zoals 

afgepaald, met 2 jaar achterstallige termijnen. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti Wouters soen hereditarium censum (dg: 

decem s) decem solidorum monete quem Tielmannus dictus Willems soen 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni filio dicti quondam Petri 

hereditarie nativitatis Johannis ex quadam particula hereditatis sita in 

Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditates dicti Tielmanni (dg: 

Mechil) Mechtildis de Breda Rodolphi de Breda et Pauli de Heijst communi 

aqua (dg: inter) dicta die stroem interiacente inter hereditatem 

primodicti Johannis ex uno et inter communem aquam ex alio tendente cum 
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utroque fine ad communem aquam die stroem vocatam prout huiusmodi 

particula hereditatis ibidem est limitata prout in litteris hereditarie 

supportavit domino Johanni de Orthen ad opus sui et ad opus 

confraternitatis (dg: beate) presbitrorum et clericorum beate Marie 

virginis in Busco simul cum litteris et jure et cum arrestadiis sibi per 

spacium duorum annorum proxime preteritorum (dg: sine medio sequentium) 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dictus dominus Johannes dictum censum ad suam vitam 

possidebit post eius decessum ad dictam confraternitatem hereditarie 

devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 074v 04 do 09-04-1394. 

Ancelmus gnd Wael droeg over aan Nijcholaus gnd der Kijnder een hofstad en 

tuin gelegen onder de vrijheid van Oisterwijk, tussen erfg vw Petrus gnd 

Sterts enerzijds en Lambertus gnd des Papen anderzijds, aan hem verkocht 

door Johannes van Os zvw Johannes van Os gewantsnijder. 

 

Ancelmus dictus Wael domistadium et ortum cum suis attinentiis sitos 

infra libertatem de Oesterwijc inter hereditatem heredum quondam Petri 

dicti Sterts ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti des (dg: P) Papen 

ex alio venditos sibi a Johanne de Os filio quondam Johannis de Os 

pannicide prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao dicto der 

Kijnder cum litteris (dg: et aliis) et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 074v 05 do 09-04-1394. 

Johannes Sluijsman tonnenmaker verkocht aan Alardus van Berlikem, tbv 

Johannes van Loenen nzvw hr Arnoldus van de Hout priester, een n-erfcijns 

van 5 pond geld, te betalen met Letare-Jerusalem, gaande uit een huis en 

tuin van verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Arnoldus van Scijnle enerzijds en erfgoed van voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 33 

schelling voornoemd geld. De brief overhandigen aan hr Walterus dekaan van 

de Sint-Janskerk. 

 

Johannes Sluijsman doliator hereditarie vendidit Alardo de Berlikem ad 

opus Johannis de Loenen filii naturalis domini quondam Arnoldi de Ligno 

presbitri hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie (dg: p pasche) letare Jherusalem ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in Buscoducis in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Arnoldi de Scijnle ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XXXIII solidorum dicte monete exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur 

littera domino Waltero decano ecclesie sancti Johannis. 

 

BP 1180 p 074v 06 vr 10-04-1394. 

Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel gaf uit aan Johannes Vos zvw Petrus 

van Hoghe Casteren en zijn vrouw Katherina dvw Henricus gnd Venman van 

Vessem een hoeve gnd die Biesheuvel, van wijlen voornoemde Godescalcus van 

Bladel, in Loon bij Eersel; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfpacht 

van 7 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus zvw Arnoldus Hake, en thans 

voor (2) een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, 2 lopen raapzaad, 

maat van Eersel, 2 steen vlas bereid tot de hekel, en 2 kapoenen, met 

Lichtmis op de hoeve te leveren. Voornoemde Johannes en Katherina, of de 

langstlevende, zal de hoeve bezitten; na overlijden van voornoemde Johannes 

en Katherina beiden, gaat de hoeve naar de gezusters Katherina, Delijana en 

Cristina, dv eerstgenoemde Katherina, bij haar verwekt door wijlen Johannes 

Peijnsart. 
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(dg: Arnoldus filius quondam Arnoldi Hake) #Ludovicus filius quondam 

Godescalci de Bladel# quendam mansum (dg: quondam) dictum die Bijeshoevel 

quondam (dg: Goeswini de B) Godescalci de Bladel predicti situm in 

parochia de Loen prope Eersel cum attinentiis dicti mansi universis 

quocumque sitis prout dictus mansus cum suis attinentiis ad dictum 

quondam Godescalcum spectare consuevit et pertinere et quem mansum (dg: 

p) cum suis attinentiis (dg: primodictus Arnoldus) #dictus Ludovicus# 

nunc ad se spectare dicebat (dg: hereditarie) dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni (dg: Peters soen) Vos filio quondam Petri de Hoghe 

Casteren et Katherine sue uxori filie quondam Henrici dicti Venman de 

Vessem ab eisdem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione septem 

modiorum siliginis mensure de Busco Arnoldo filio quondam Arnoldi Hake 

danda et (dg: da) solvenda etc atque pro hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Eersel (dg: et pro duob) et duorum 

lopinorum seminis raparum dicte mensure de Eersel et pro duobus ponderis 

dictis steen lini parati ad scalcrum et (dg: pro) duorum! caponum dandis 

et solvendis dicto Ludovico ab aliis hereditarie purificationis et supra 

dictum mansum tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi tali 

condicione quod dicti Johannes et Katherina ac eorum alter diutius vivens 

dictum mansum cum suis attinentiis pro predictis oneribus quoad vixerint 

possidendum post decessum eorundem Johannis et Katherine amborum ad (dg: 

liberos eorundem Johannis et Katherine Elisa) Katherinam Delijanam et 

Cristinam sorores filias (dg: eiusdem Johannis) #primodicte (dg: ..)# 

Katherine (dg: coniugum hereditario jure devolvendum pro oneribus et 

paccionibus predictis) ab eadem Katherina primodicta et (dg: Johanne Pe) 

Johanne #quondam# Peijnsart pariter genitas hereditario jure devolvendum 

pro paccionibus et oneribus predictis. Testes Lijsscap et Goessuinus 

datum sexta post judica. 

 

BP 1180 p 074v 07 vr 10-04-1394. 

Bodo van den Stocke droeg over aan Jacobus Dunnecop en Bodo van Zanthen al 

het geld, dat aan hem komt doordat voornoemde Bodo in het conflict tussen 

Brabant en Gelre was gevangengenomen ter plaatse gnd Niftrik. 

 

Bodo van den Stocke totam pecuniam (dg: pro) sibi competentem et 

proveniendam (dg: et) de et ex eo quia dictus Bodo alias in conflictu 

habito inter Brabantinos et Gelrenses fuerat captus in (dg: nominata) 

#loco dicto Nifteric# ut dicebat supportavit Jacobo Dunnecop et Bodoni de 

Zanthen seu eorum alteri promittens ratam insuper primodictus Bodo dedit 

et contulit dictis Jacobo et Bodoni de Zanthen #seu eorum# planam 

potestatem dictam pecuniam petendi et prosequendi et cum ?ea faciendi 

quod primodictus Bodo faceret si presens interesset. Testes Goeswinus et 

Jordatus! datum sexta post judica. 

 

BP 1180 p 074v 08 vr 10-04-1394. 

De broers Johannes en Theodericus, kvw Johannes Bathen soen, en Theodericus 

van der Wagen beloofden aan de broers Henricus en Reijnerus, kvw Reijnerus 

Willems, 79½ oude Gelderse gulden of de waarde op zondag Jubilate 

aanstaande (zo 10-05-1394) te betalen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 074v 10}. 

Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Johannis Bathen soen #et 

Theodericus van der Wagen# promiserunt indivisi super omnia Henrico et 

Reijnero fratribus (dg: liberis quond) liberis quondam Reijneri Willems 

#seu eorum alteri# (dg: oct) septuaginta novem et dimidium aude Gelre 

gulden seu valorem ad dominicam qua cantatur jubilate proxime futuram 

persolvendos (dg: sub pena). Testes Goes et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 074v 09 vr 10-04-1394. 

Vervolgens beloofden voornoemde Johannes, Theodericus en Theodericus dit 
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geld op voornoemde zondag te betalen op straffe van 10 oude schilden aan 

onze hertogin. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit (dg: constitutus igitur) 

constituti igitur (dg: G) dicti Johannes Theodericus et Theodericus 

promiserunt indivisi super omnia dictam pecunia! persolvere dicto termino 

sub pena X aude scilde domine nostre ducisse dandis etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 074v 10 vr 10-04-1394. 

Voornoemde Johannes beloofde zijn broer, voornoemde Theodericus, schadeloos 

te houden. 

 

+. 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 074v 08}. 

Johannes predictus promisit dictum Theodericum suum fratrem indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 074v 11 vr 10-04-1394. 

Voornoemde Johannes beloofde Theodericus van der Wagen schadeloos te houden 

van voornoemd geld. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid 

van Stamelart, Johannes van de Kloot en Godefridus van Rode. 

 

A. 

Dictus Johannes promisit Theodericum van der Wagen indempnem servare (dg: 

acta) de predicta pecunia. Acta in camera scriptorum presentibus Sta 

Johanne de Globo Godefrido de Rode datum anno XCIIII mensis (dg: marcii) 

#aprilis# die X hora complete. 

 

1180 mf1 F 12 p. 75. 

 Sexta post judica: vrijdag 10-04-1394. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 13-04-1394. 

 in cena Domini: witte donderdag 16-04-1394. 

 Quinta post pasca: donderdag 23-04-1394. 

 Sexta post pasca: vrijdag 24-04-1394. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 27-04-1394. 

 

BP 1180 p 075r 01 vr 10-04-1394. 

Theodericus zvw Willelmus van den Brekelen beloofde aan Petrus Keijot 16 

mud hop, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi van den Brekelen promisit Petro 

Keijot XVI modios lupuli dicti hoppen mensure de Busco (dg: tradendos) ad 

Martini proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

Goeswinus et Jorden datum sexta post judica. 

 

BP 1180 p 075r 02 ma 13-04-1394. 

Godefridus van den Hoevel, Johannes Boem zv Lambertus, Ghisbertus Vrijeze, 

Arnoldus gnd Lube, Gerardus zvw Johannes gnd Coppaerts soen, Woltherus 

Scutte, Johannes Pijnlet, Willelmus Duijcke, Hermannus van Os van Panhedel 

en Gerardus van Uden beloofden aan Philippus Jozollo 600 Hollandse gulden 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394; 17+31+24=72 dgn) te betalen op 

straffe van 10 Hollandse gulden. 

 

Godefridus van den Hoevel Johannes Boem filius Lamberti Ghisbertus 

Vrijeze Arnoldus dictus Lube Gerardus filius quondam Johannis dicti 

Coppaerts soen Woltherus Scutte Johannes Pijnlet Willelmus Duijcke 

Hermannus de Os de Panhedel et Gerardus de Uden promiserunt Philippo 

Jozollo VIc Hollant gulden ad nativitatis Johannis proxime persolvendos 

pena X Hollant gulden. Testes Berkel et Goessuinus datum secunda post 
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dominicam palmarum. 

 

BP 1180 p 075r 03 ma 13-04-1394. 

De zeven eersten beloofden de drie laatsten schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi septem servabunt ultimos tres indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 075r 04 do 16-04-1394. 

Johannes van Meerwijc beloofde aan Johannes Peters soen alias gnd 

Sceffeneer 60 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1394) te betalen. 

 

Johannes de Meerwijc promisit Johanni Peters soen alias dicto Sceffeneer 

LX Hollant gulden #vel valorem# ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Berkel Jorden et Ghemert datum in cena Domini. 

 

BP 1180 p 075r 05 do 23-04-1394. 

Johannes zvw Engbertus van den Nuwenhuijze verkocht aan Rutgherus zvw 

Henricus Berwout een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit een stuk land, 5 lopen groot, in Helvoirt, tussen 

Wellinus van Beke enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 

4 penning cijns. 

 

Johannes filius quondam Engberti van den Nuwenhuijze hereditarie vendidit 

Rutghero filio quondam Henrici (dg: Be) Berwout hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex pecia terre quinque lopinos terre continente in 

semine sita in parochia de Helvoert inter hereditatem Wellini de Beke ex 

uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis IIII denariis census exinde de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes Lijsscap et Goeswinus datum 

quinta post pasca. 

 

BP 1180 p 075r 06 do 23-04-1394. 

Henricus van der Bruggen, Henricus gnd Rike, Leonius zv Petrus Loeders en 

Petrus gnd Noijden beloofden aan Martinus Berwout 40 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1394) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394). 

 

Henricus van der Bruggen Henricus dictus Rike Leonius filius Petri 

Loeders Petrus dictus Noijden promiserunt Martino Berwout (dg: X) XL 

Hollant gulden vel valorem mediatim Remigii et mediatim Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Lijsscap et Goeswinus datum quinta post 

pasca. 

 

BP 1180 p 075r 07 do 23-04-1394. 

Henricus van Bernheze zvw Nicholaus van den Arennest, Petrus zvw Rutgherus 

van den Yvenlaer en Rutgherus Cnode beloofden aan voornoemde Martinus 

Berwout 44 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Remigius (do 01-10-1394) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1394). 

 

Henricus de Bernheze filius quondam Nicholai van den Arennest Petrus 

filius quondam Rutgheri van den Yvenlaer et Rutgherus Cnode promiserunt 

dicto Martino Berwout XLIIII Hollant gulden vel valorem mediatim Remigii 

et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 075r 08 vr 24-04-1394. 

Maria dvw Johannes Koc van Eersel deed tbv Johannes van Amerzoijen afstand 

van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 
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gaande uit erfgoederen gelegen onder Eersel, welke pacht de broers 

Godefridus en Arnoldus, kvw voornoemde Johannes Koc, verkocht hadden aan 

Willelmus Minnemeer, en welke pacht voornoemde Willelmus overgedragen had 

aan voornoemde Johannes van Amerzoijen. 

 

Maria filia quondam Johannis Koc de Eersel cum tutore super hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Eersel) Busco solvenda 

hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus infra parochiam de 

Eersel sitis quam paccionem Godefridus et Arnoldus fratres liberi dicti 

quondam Johannis Koc Willelmo Minnemeer vendiderant et quam paccionem 

dictus Willelmus Johanni de Amerzoijen supportaverat prout in litteris 

dicebat contineri atque super toto jure ad opus dicti Johannis 

hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam servare et quod ipsa 

(dg: Marga) Maria dicto Johanni de dicta paccione prestabit warandiam. 

Testes Sta et Gestel datum sexta post pasca. 

 

BP 1180 p 075r 09 ma 27-04-1394. 

Agnes wv Johannes Jacobs soen van der Lijnden droeg over aan haar zoon 

Arnoldus haar vruchtgebruik in (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Jutta Heijnkens enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus van Casteren anderzijds, (2) een huis en erf in Den 

Bosch, in de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Johannes Aelbrechts 

enerzijds en erfgoed van Johannes Meester anderzijds, met de lasten die 

hieruit gaan, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit 1½ morgen land, gnd Baten Kempke, in 

Rosmalen, welke pacht eerstgenoemde wijlen Johannes gekocht had van 

Henricus gnd Prijem, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit 1½ morgen land in Nuland, ter plaatse gnd op Nieuwland, 

aan eerstgenoemde wijlen Johannes verkocht door Arnoldus zv Nijcholaus gnd 

Arts soen, (5) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit 2 mud roggeland en aangelegen beemd, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, welke pacht eerstgenoemde wijlen Johannes gekocht had 

van Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen, (6) de helft, die aan eerstgenoemde 

Johannes behoorde, in een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Mijchael zvw 

Rodolphus Bever met Kerstmis leverde aan eerstgenoemde wijlen Johannes 

Jacobs soen en Willelmus van Beke, gaande uit een stuk land gnd die 

Straatakker, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen erfgoed van kvw 

Theodericus Sceijvel enerzijds en de gemene weg anderzijds, (7) 3 pond 

b-erfcijns, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit een huis en erf van Albertus gnd Ghec, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast erfgoed van Aleijdis gnd Ghegels, welke 3 pond 

Heijlwigis dvw Henricus gnd Wons begijn gekocht had van Henricus zvw 

Matheus Ghegel, (8) een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

gnd ten Plakke, ter plaatse gnd Rumel, in de dingbank van Herlaar, aan 

eerstgenoemde wijlen Johannes verkocht door Theodericus zvw Theodericus van 

Megen wollenklerenwever, (9) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin, in Mierveld, en een 

aangelegen stuk land en beemd, aan Jacobus van der Lijnden bv eerstgenoemde 

Johannes verkocht door Johannes Mersman van Hedel. 

Voornoemde Arnoldus, zvw eerstgenoemde Johannes en Agnes, verklaarde dat 

hiermee voldaan is een erfcijns van 40 pond, die wijlen eerstgenoemde 

Johannes beloofd had aan zijn voornoemde zoon Arnoldus en diens vrouw 

Gertrudis dvw Hermannus Bruijstens soen van Berkel, bij hun huwelijk. 

 

Agnes relicta quondam Johannis (dg: filii quondam) Jacobs #soen# van der 

Lijnden cum tutore #suum usufructum sibi competentem in# domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum #Auden# Huls inter hereditatem Jutte 

Heijnkens ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Casteren ex alio atque 

#in# domo et area sita in dicto vico inter hereditatem Johannis 

Aelbrechts ex uno et inter hereditatem Johannis Meester ex alio (dg: i 
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he) simul cum oneribus ex dictis domo et area de jure solvendis item #in# 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie nativitatis Domini ex uno et dimidio iugeribus terre 

vulgaliter vocatis Bathen Kempken sitis in parochia de Roesmalen quam 

paccionem primodictus quondam Johannes erga Henricum dictum Prijem emendo 

acquisiverat #prout in litteris# item #in# hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis solvenda hereditarie nativitatis Domini ex (dg: uno et 

dimidio) uno et dimidio iugeribus (dg: s-) terre sitis in parochia de 

Nuwelant in loco dicto op Nuwelant vendita primodicto (dg: Johanni) 

quondam Johanni ab Arnoldo filio (dg: J) Nijcholai dicti Arts soen prout 

in litteris item #in# hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie purificationis ex duabus modiatis siliginis 

ac prato ipsis adiacente sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto 

(dg: Heze) Heze quam paccionem primodictus quondam Johannes erga Arnoldum 

filium quondam Rodolphi Danen soen acquisiverat emendo prout in litteris 

item #in# medietate que ad primodictum Johannem spectabat in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure quam! paccionem unius modii 

siliginis Mijchael filius quondam Rodolphi (dg: Bes) Bever primodicto 

quondam Johanni Jacobs soen et Willelmo de Beke solvere consuevit et 

tenebatur hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre dicta communiter 

die Straetacker sita in parochia de Roesmalen in loco dicto communiter 

Hijnen inter hereditatem liberorum quondam Theoderici Sceijvel ex uno et 

inter communem plateam ibidem ex alio prout in litteris item (dg: 

hereditarium censum) #in# tribus libris annui et hereditarii census 

solvendi hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area 

Alberti dicti (dg: Giece) Ghec sita in Busco in vico Orthensi contigue 

iuxta hereditatem Aleijdis dicte Ghegels quas tres libras dicti census 

Heijlwigis filia quondam Henrici dicti Wons beghina (dg: erga) erga 

Henricum filium quondam Mathei Ghegel emendo acquisiverat prout in 

litteris item #in# hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex (dg: bonis) bonis 

dictis ten Placke sitis in ad! locum dictum Rumel in jurisdictione de 

Herlaer vendito primodicto quondam Johanni a Theoderico filio quondam 

Theoderici de Megen textoris laneorum prout in litteris item #in# 

hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto sitis in parochia de Mierfelt et ex (dg: pra) 

pecia terre et prato eisdem domui et orto adiacentibus vendito (dg: 

primodicto) Jacobo van der Lijnden fratri (dg: olim) primodicti Johannis 

a Johanne Mersman de Hedel prout in litteris supportavit (dg: Jo) Arnoldo 

suo filio #cum litteris# promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et hiis mediantibus dictus Arnoldus 

filius (dg: di) primodicti quondam Johannis et Agnetis palam recognovit 

#satisfactum# de hereditario censu XL librarum quem primodictus quondam 

Johannes promiserat dicto Arnoldo suo filio cum Gertrude sua uxore filia 

quondam Hermanni Bruijstens soen de Berkel nomine dotis et in subsidium 

matrimonii ut dicebat #clamans inde quitum# promittens super omnia dictam 

Agnetem suam matrem de (dg: dictis) dicto hereditario censu XL librarum 

#et ab arrestadiis inde deficientibus# et ab omni impeticione sibi Agneti 

(dg: ex in) occacione dicti hereditarii census XL solidorum! indempnem. 

Testes Goeswinus et Jorden datum secunda post octavas pasche. 

 

BP 1180 p 075r 10 ma 27-04-1394. 

Albertus Mutsart beloofde aan Mechtildis wv Johannes zv Truda een 

n-erfcijns van 3 oude Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Albertus. 

 

Albertus Mutsart promisit super omnia #habita et habenda# se daturum et 

soluturum Mechtildi (dg: relic) relicte quondam Johannis filii Trude 

hereditarium censum trium aude Gelre gulden seu valorem hereditarie 

purificationis ex omnibus bonis dicti Alberti habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens (dg: 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

79 

warandiam) super habita et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 075r 11 ma 27-04-1394. 

Gerisius zv Willelmus van Herpen smid en Henricus van der Rennen beloofden 

aan Ludovicus Asinarius etc 24 oude Franse schilden met Maria-Hemelvaart 

aanstaande (za 15-08-1394; 3+31+30+31+15=110 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Gerisius filius Willelmi de Herpen fabri et Henricus van der Rennen 

promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario etc XXIIII (dg: aude 

scilde) aude scilde Francie ad assumptionem Marie proxime futuram 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 075r 12 ma 27-04-1394. 

{in margine sinistra}. 

Willem Rijcarts soen van der Voert tegen Peter Werner. 

 

1180 mf1 F 13 p. 76. 

 Quarta post octavas: woensdag 29-04-1394. 

 Quinta post octavas: donderdag 30-04-1394. 

 Quinta post pasca: donderdag 23-04-1394. 

 

BP 1180 p 076v 01 wo 29-04-1394. 

Johannes zv Thomas gnd Hillen soen verkocht aan Johannes zvw Theodericus 

gnd Hammans van Eersel de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, te weten de helft naast erfgoed van Johannes van den Hecke, 

aan hem verkocht door Jacobus zv Henricus Zelen soen, belast met de 

hertogencijns en 4 pond 10 schelling geld b-erfcijns. De brief overhandigen 

aan hem of aan Walterus Coelborner. 

 

Johannes filius Thome dicti Hillen soen medietatem domus et aree site in 

Buscoducis ad aggerem vici Vuchtensis contigue iuxta hereditatem Johannis 

dicti van den Hecke scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis (dg: Johannis) van den Hecke venditam 

sibi a Jacobo filio Henrici Zelen soen prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Theoderici dicti Hammans de Eersel 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens (dg: ratam-) super 

omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte) deponere exceptis 

censu domini ducis et (dg: hereditario censu) quatuor libris et decem 

solidis monete hereditarii census ex dicta medietate de jure solvendis. 

Testes (dg: Gl) Lijsscap et Jorden datum quarta post octavas. Tradetur 

littera sibi vel Waltero Coelborner. 

 

BP 1180 p 076v 02 wo 29-04-1394. 

Petrus zv Johannes Leijten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Johannis Leijten soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 076v 03 wo 29-04-1394. 

Voornoemde Johannes koper en Walterus Coelborner beloofden aan de verkoper 

33 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes emptor (dg: promisit dicto venditori XXXIII E) et 

Walterus Coelborner promiserunt indivisi super omnia dicto venditori 

XXXIII Engels nobel (dg: -s) seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 076v 04 wo 29-04-1394. 

Johannes zv Thomas Hillen soen beloofde aan Gerardus zv Hubertus gnd Abts 
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43½ Franse kronen of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

Johannes filius Thome Hillen soen promisit Gerardo filio (dg: quond) 

Huberti dicti Abts XLIII et dimidium Vrancrijcs cronen seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 076v 05 do 30-04-1394. 

Johannes die Groeve zvw Gerardus Vleeshouwer en Willelmus van Hamvelt 

spoormaker ev Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus Vleeschehouwer verkochten 

aan Johannes Buc zvw Johannes Buc van Lijt (1) 5 hont land in Groot Lith, 

ter plaatse gnd in Jans Hoeve, tussen wijlen Agnes van Dordrecht enerzijds 

en voornoemde Johannes Buc zvw Johannes Buc anderzijds, (2) de helft van 

een stuk land gnd een kort wester akker, in Groot Lith, tussen Theodericus 

van Heze enerzijds en Henricus Bouman anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Theodericus van Heze, (3) de helft van een stuk land gnd een 

scharpe rot, in Groot Lith, buiten de dijk, ter plaatse gnd in den Ham, 

tussen voornoemde Theodericus van Heze enerzijds en Johannes Belen soen 

anderzijds, zoals deze behoorden aan Katherina van den Culen, en aan 

Mechtildis dv voornoemde Katherina gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Katherina, belast met cijnzen aan het kapittel van Luik, dijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Johannes die Groeve filius quondam Gerardi Vleeshouwer et Willelmus de 

Hamvelt calcariator maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris filie dicti quondam (dg: Gerardi) Gerardi Vleeschehouwer 

quinque hont terre sita in parochia de Magna Lijt in loco dicto in Jans 

Hoeve inter hereditatem quondam (dg: q) Agnetis de Dordrecht ex uno et 

inter hereditatem Johannis Buc filii quondam (dg: quo) Johannis Buc de 

Lijt ex alio item medietatem pecie terre dicte (dg: een) een cort wester 

acker site in dicta parochia inter hereditatem Theoderici de Heze ex uno 

et inter hereditatem Henrici Bouman ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti (dg: H) Theoderici de 

Heze item medietatem pecie terre dicte een scarpe rot site in dicta 

parochia extra aggerem in loco dicto in den Ham inter hereditatem dicti 

Theoderici de Heze ex uno et inter hereditatem Johannis Belen soen prout! 

ibidem site sunt et ad Katherinam van den Culen spectare consueverunt et 

ad Mechtildem filiam eiusdem Katherine de morte eiusdem quondam Katherine 

successione erant advolute ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni Buc filio quondam Johannis Buc promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus capitulo Leodiensi 

exinde solvendis et aggeribus et aqueductibus et fossatis ad premissa 

spectantibus. Testes Goeswinus et Gemert datum quinta post octavas. 

 

BP 1180 p 076v 06 do 30-04-1394. 

Albertus Buc van Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Buc de Lijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 076v 07 do 30-04-1394. 

Hermannus Coenen droeg over aan Egidius zv Johannes zvw Franco der 

Luborgen, tbv zijn voornoemde vader Johannes, de helft van alle goederen, 

die voornoemde Johannes zvw Luborgen en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes 

Sluijsman tezamen verworven hadden, zoals voornoemde Mechtildis voornoemde 

helft aan voornoemde Hermannus had vermaakt. 

 

Hermannus Coenen medietatem omnium (dg: bonorum que Johannes Vranc) 

omnium et singulorum bonorum que Johannes filius quondam Franconis der 

Luborgen et Mechtildis eius uxor pariter #filia quondam Johannis 

Sluijsman# acquisiverant seu alter eorum (dg: acquisiverat) acquisivit 

quocumque locorum consistentium sive sitorum et ?lcos et ?sternnum prout 
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dicta Mechtildis dictam medietatem dictorum bonorum ac ?lcos et ?sternnum 

dicto Hermanno legaverat ut dicebat hereditarie supportavit Egidio filio 

dicti Johannis (dg: Vr ad opus) filii dicti quondam Luborgen #ad opus 

eiusdem Johannis sui patris# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Geel et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 076v 08 do 30-04-1394. 

(dg: Hiervan een instrument maken). 

 

(dg: et fiet instrumentum super eodem). 

 

BP 1180 p 076v 09 do 30-04-1394. 

Luijtgardis wv Willelmus Vos van Dijnter en haar zoon Johannes droegen over 

aan Albertus van Lijt zvw Petrus 4 koeien, 4 een winter runderen, 2 

kalveren, 3 paarden en 1 merrie in Dinther, op de goederen gnd te Reitsel. 

Voornoemde Luijtgardis en haar zoon Johannes houden die dieren te 

schattingsrecht van voornoemde Albertus gedurende 3 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394). Zodra voornoemde Albertus van deze 

dieren 50 oude Gelderse gulden heeft ontvangen, zullen ze voor de helft van 

voornoemde Albertus zijn en voor de andere helft van Luijtgardis en haar 

zoon Johannes. 

 

Luijtgardis relicta quondam Willelmi Vos de Dijnter et (dg: Henricus) 

#Johannes# eius filius quatuor vaccas quatuor pecudes dictos een wijnter 

runder (dg: duo) duas vitulas et (dg: quat q) tres (dg: cal) equos et 

unam equam (dg: consis) ad se spectantes et consistentes in parochia de 

Dijnter supra bona dicta te Reijtsel supportaverunt Alberto de Lijt filio 

quondam Petri promittens warandiam tali condicione quod dicti Luijtgardis 

et (dg: Henricus) #Johannes# eius filius dictas bestias a dicto Alberto 

ad jus stabulitionis (dg: ad sp) quod exponetur (dg: te) #te# scettinc 

recht tenebunt (dg: ita quod cum dictus) ad spacium trium annorum a festo 

penthecostes proxime futuro sine medio sequentium tali condicione quod 

cum dictus Albertus de premissis (dg: percepit) et inde proveniendis 

percepit L antiquos Gelre gulden extunc premissa et (dg: e) inde 

provenienda erunt mediatim dicti Alberti et mediatim Luijtgardis et (dg: 

Henrici) #Johannis# sui filii predictorum. Testes Goeswinus et Jorden 

datum s supra. 

 

BP 1180 p 076v 10 do 23-04-1394. 

Rodolphus Bever zv Petrus die Bever droeg over aan Gerardus van Bruggen al 

zijn goederen in Nistelrode of daarbuiten. 

 

Rodolphus Bever filius Petri die Bever omnia et singula sua bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum in parochia de 

Nijsterle seu extra parochiam de (dg: Nij) Nijsterle consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie (dg: supportavit vendidit) supportavit 

Gerardo de Bruggen promittens super omnia warandiam. Testes Berkel et 

Goeswinus datum quinta post pasca. 

 

BP 1180 p 076v 11 do 23-04-1394. 

De broers Petrus en Arnoldus, kvw Petrus Costken, droegen over aan hun oom 

Arnoldus gnd Costkens 1/15 deel in een huis en tuin in Den Bosch, ter 

plaatse Uilenburg, tussen erfgoed van Johannes Cortroc enerzijds en erfgoed 

van Matheus van Buttel anderzijds, het gehele huis en de tuin belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 46 schelling 2 penning geld. 

 

Petrus et Arnoldus fratres liberi quondam Petri Costken unam quintam 

decimam partem ad ipsos spectantem in domo et orto (dg: sitis) sitis in 

(dg: parochia de) Busco ad locum Ulenborch inter hereditatem Johannis 

Cortroc ex uno et inter hereditatem (dg: Jo) Mathei de Buttel ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo dicto Costkens eorum avunculo 
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promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu XLVI solidorum et duorum 

denariorum monete ex (dg: -inde) dictis integris domo et orto de jure 

solvendis. Testes Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 076v 12 do 23-04-1394. 

Laurencius van Gherwen zvw Johannes van Gherwen, zijn kinderen Willelmus en 

Elizabeth, en Walterus Spijerinc van Hezewijc ev Luijtgardis dv voornoemde 

Laurencius verkochten aan Adam van Mierde (1) een b-erfrente van 2½ 

cijnshoen die Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd van Wetten met Sint-

Lambertus beurde, gaande uit goederen behorend aan Ghibo Herinc, in 

Heeswijk, (2) een b-erfrente van 2½ cijnshoen, die voornoemde Arnoldus van 

Wetten met Sint-Lambertus beurde, gaande uit een erfgoed in Heeswijk, dat 

was van wijlen Henricus van den Vosbrech!, welke renten voornoemde 

Laurencius eertijds verworven had van voornoemde Arnoldus van Wetten. 

Voornoemde Laurencius en zijn kinderen Willelmus en Elizabeth beloofden 

lasten van hun kant af te handelen. Voornoemde Walterus Spijerinc beloofde 

lasten van zijn kant af te handelen. Behoort aan hr Gerardus Groij. 

 

Laurencius de Gherwen filius quondam Johannis de Gherwen Willelmus (dg: 

eius filius) #et Elizabeth eius liberi cum tutore# et Walterus Spijerinc 

de Hezewijc maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris filie dicti 

Laurencii hereditarium (dg: red) redditum duorum et dimidii pullorum 

dictorum cijns hoenre quem Arnoldus de Wetten filius quondam Johannis 

dicti (dg: Colten) de Wetten solvendum (dg: ?habuit) habuit hereditarie 

Lamberti ex bonis (dg: sitis in parochia de Hezewijc) spectantibus (dg: 

in paro) ad Ghibonem Herinc sitis in parochia de Hezewijc atque 

hereditarium redditum duorum et dimidii pullorum dictorum cijns hoenre 

quem dictus Arnoldus de Wetten solvendum habuit hereditarie termino 

solucionis predicto ex hereditate sita in dicta parochia que fuerat 

quondam Henrici van den Vosbrech! quos redditus predictos dictus 

Laurencius dudum erga dictum Arnoldum de Wetten acquisiverat (dg: .) 

hereditarie vendiderunt (dg: mihi) Ade de (dg: M..) Mierde promittentes 

(dg: indivisi super omnia wa et suorum) dicti Laurencius Willelmus et 

Elizabeth #cum tutore# eius (dg: fli..) liberi (dg: lb) indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

#insuper# dictus Walterus (dg: Spijerinc Spierinc) Spijerinc ratam 

servare et obligationem ex parte deponere!. Testes datum supra. Spectat 

ad dominum Gerardum Groij. 

 

BP 1180 p 076v 13 do 23-04-1394. 

Rutgherus van den Grave en Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteels 

beloofden aan Petrus van Geffen 214 oude Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Rutgherus van den Grave et Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici 

Posteels promiserunt indivisi super omnia Petro de Geffen ducentos et 

XIIII aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Berkel et Goeswinus datum supra. 

 

1180 mf1 F 14 p. 77. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 30-04-1394. 

 

BP 1180 p 077r 01 do 30-04-1394. 

Jacobus en Yda, kvw Arnoldus van den Berghe de jongere, droegen over aan 

Johannes zv Theodericus van Gherwen een b-erfpacht van 3½ lopen rogge, 

Bossche maat, en 2/3 deel van 4 oude sterling gnd oude Engels b-erfcijns, 

welke pacht en 2/3 deel zij met Sint-Remigius beuren, gaande uit 2/3 deel 

van een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefoertse Hoeve, tussen de 

plaats gnd die Zandberg enerzijds en wijlen Johannes Keijsters anderzijds, 
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te weten uit het 2/3 deel richting die Zandberg. 

 

Jacobus et Yda liberi quondam Arnoldi van den Berghe junioris cum tutore 

hereditariam paccionem trium et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Busco et duas (dg: terre) tercias partes (dg: ad se spectantes in 

hereditario censu d) quatuor antiquorum sterlingorum dictorum aude Engels 

hereditarii census quas paccionem duas! tercias partes dicti census se 

solvendas habere dicebant hereditarie Remigii ex duabus terciis partibus 

pecie terre site in parochia de Roesmalen ad locum dictum Loefoertsche 

Hoeve inter (dg: he) locum dictum die Zandberch ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Keijsters ex alio scilicet ex illis duabus 

(dg: ter..) terciis partibus dicte pecie terre que site sunt versus 

dictum locum (dg: Z) die (dg: Zandberch) Zandberch vocatum ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni filio Theoderici de Gherwen 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem (dg: d ex) deponere et 

quod ipsi (dg: omnem) omnem censum domini fundi in dictis duabus terciis 

partibus dicte pecie terre existentes (dg: depo) et omnem (dg: 

obligationem et) impeticionem ex parte sui! et suorum coheredum deponere. 

Testes Berkel et Goes datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 077r 02 do 30-04-1394. 

Gerardus Melijs soen van Boekel beloofde aan Johannes Sceijvel, zijn broer 

Ghiselbertus Sceijvel, Theodericus die Writer van Vechel en de gezusters 

Deliana en Mechtildis, dvw Jacobus Coptiten, gedurende 3 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Lichtmis 5 mud 15 lopen rogge en 25 lopen boekweit, 

Bossche maat, te leveren. Voornoemde Gerardus zal de grondcijns uit een 

hoeve die was van wijlen jkvr Leria van Neijnsel, in Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, gedurende deze 3 jaar betalen. 

 

Gerardus Melijs soen de Boekel promisit (dg: Johanni Sceijvel ad opus s) 

super omnia se daturum et soluturum Johanni Sceijvel Ghiselberto Sceijvel 

suo fratri Theoderico die Writer de Vechel Deliane et Mechtildis! (dg: 

fil) sororibus filiabus quondam Jacobi Coptiten ad spacium trium annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium 

annorum quinque modiorum! et quindecim lopinos siliginis et (dg: qu) 

viginti quinque lopinos bladi dicti (dg: boec boecweijst) boecweijts 

mensure de Busco purificationis et (dg: primo termino purificationis 

proxime futuro) et quod ipse Gerardus censum domini fundi (dg: solvendum 

annuatim) ex quodam manso qui fuerat quondam domicelle Lerie de Neijnsel 

sito in parochia de (dg: Buekel) Uden in loco dicto Buekel et ex 

attinentiis dicti mansi annuatim solvendis dictis tribus annis durantibus 

dabit et exsolvet sic dictis! Johanni Ghisberto Theoderico Deliane et 

Mechtildi dampna exinde non eveniant. Testes Lijsscap et Gemert datum 

quinta post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 077r 03 do 30-04-1394. 

Yseboldus van Zonne wonend in Sint-Oedenrode, Johannes Teije, Henricus Maes 

soen, Lambertus die Bont, Ghevardus zv Ghevardus van den Venne wonend in 

Liemde beloofden aan Henricus Dicbier heer van Mierlo 143 Hollandse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Yseboldus de Zonne commorans in Rode sancte Ode Johannes Teije Henricus 

Maes soen Lambertus die Bont Ghevardus filius Ghevardi van den Venne (dg: 

promiserunt indivisi si) commoran{?te}s in Lijemde promiserunt indivisi 

super omnia Henrico Dicbier domino de Mierle centum et XLIII Hollant 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 077r 04 do 30-04-1394. 

(dg: Johannes van Driel z). 
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(dg: Johannes de Driel fi). 

 

BP 1180 p 077r 05 do 30-04-1394. 

Aleidis dvw Jacobus gnd Roest en Johannes van Driel kramer ev Batha dvw 

voornoemde Jacobus Roest droegen over aan na te noemen Elizabeth alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Lucas zvw voornoemde 

Jacobus Roest, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Elizabeth wv voornoemde Lucas dv Henricus Ysvoegel. 

 

{Voor BP 1180 p 077r 05 staat een <-teken; het contract is niet 

doorgehaald}. 

Aleidis filia quondam Jacobi dicti Roest cum tutore et Johannes de Driel 

institor maritus et tutor legitimus Bathe sue uxoris filie dicti quondam 

Jacobi Roest omnia bona eis de morte quondam Luce filii dicti quondam 

Jacobi Roest successione advoluta et post mortem Elizabeth relicte 

eiusdem Luce filie Henrici Ysvoegel successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

dicte Elizabeth promittens cum tutore ratam servare (dg: et p) et 

obligationem (dg: ex parte eorum) et impeticionem ex parte eorum 

deponere. 

 

BP 1180 p 077r 06 do 30-04-1394. 
Vergelijk: BP 1181 p 619r 01 do 30-04-1394, transcriptie, gemaakt op za 10-01-1400, van de 

schepenbrief. 

Hr Henricus van Gheldorp kanunnik van Oirschot verkocht aan Agatha ev 

Zegherus van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp een huizinge gnd die Borch 

met ondergrond, tuin, akker, 2 strepen land, een beemd gnd Wijerbeemd en 

andere aangelegen erfgoederen, in Geldrop, tussen Godefridus gnd Gobbens 

soen enerzijds en Walterus van Berze anderzijds, met een eind strekkend aan 

die Aa en met het andere eind aan Aleijdis van Braechusen, vrij van elke 

cijns, bede en schatting, voorzover dit de heer van Geldrop betreft. 

 

Dominus Henricus de Gheldorp canonicus Oerscottensis quandam habitationem 

dictam die Borch cum suis fundis (dg: et attinentiis) ac ortum agrum (dg: 

st) duas strepas terre et pratum dictum Wijerbeemt ac alias hereditates 

(dg: eis) #sibi# adiacentes sitos in parochia de Gheldorp inter 

hereditatem Godefridi dicti Gobbens soen ex uno et inter hereditatem 

Walteri de Berze ex alio tendentes cum uno fine ad communem aquam dictam 

die Aa et cum reliquo fine ad hereditatem Aleijdis de Braechusen 

hereditarie vendidit (dg: .) Aghate uxori (dg: Rutgheri) Zegheri de 

Gheldorp filii quondam Johannis de Gheldorp promittens super omnia (dg: 

warandiam et obligationem deponere tq) habita et habenda warandiam 

tamquam de hereditate ab omni censu et ab precaria et (dg: exactione re) 

dicta bede et exactione dicta scattinge libera (dg: et obligationem 

deponere) in quantum huiusmodi precaria et exactio dicti! scattinge 

tangent et spectabunt ad (dg: dominum) dominum de Gheldorp libera et 

obligationem deponere. Testes (dg: d) Berkel et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1180 p 077r 07 do 30-04-1394. 

Jacobus en Yda, kvw Arnoldus zvw Arnoldus van den Berghe, gaven uit aan 

Goeswinus Emonts soen (1) een stuk land van eerstgenoemde wijlen Arnoldus, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen voornoemde Goeswinus Emonts 

enerzijds en Johannes zvw Henricus Wuts? soen anderzijds, (2) 2 stukken 

land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefortse Hoeve, (2a) tussen hr 

Henricus Buc enerzijds en kvw Johannes Kersmaker anderzijds, (2b) tussen 

kvw Johannes van der Loefort enerzijds en kvw Johannes Keijsters 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 3 pond 10 

schelling geld aan hr Johannes Dargartmaker gaande uit voornoemde goederen 

en andere erfgoederen van wijlen eerstgenoemde Arnoldus, en thans voor een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, met Pasen te betalen. Voornoemde 

Goeswinus beloofde voornoemde cijns van 3 pond 10 schelling aan hr Johannes 
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Dargartmaker vanaf heden uit voornoemde goederen te betalen. 

 

Jacobus et Yda liberi quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi van den 

Berghe cum tutore peciam terre #primodicti quondam Arnoldi# sitam in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Loefort inter hereditatem Goeswini 

Emonts ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Henrici Wuts? 

soen ex alio atque duas pecias terre sitas in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum die Loefortsche Hoeve quarum una inter hereditatem domini 

Henrici Buc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

Kersmaker ex alio et altera inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

van der Loefort ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

Keijsters ex alio sunt site ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

dicto Goeswino Emonts soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu trium librarum et X solidorum monete domino Johanni 

Dargartmaker ex premissis et (dg: aliis) quibusdam aliis hereditatibus 

(dg: predicti) primodicti quondam Arnoldi annuatim de jure solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu (dg: L) quinquaginta solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie pasce ex premissis promittens cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

promisit insuper dictus Goeswinus super omnia quod ipse (dg: dictos) 

dictum censum trium librarum et X solidorum dicto domino Johanni 

Dargartmaker annuatim ex dictis tribus peciis terre et aliis 

hereditatibus primodicti quondam Arnoldi solvendum annuatim ut prefertur 

nunc deinceps perpetue et annuatim taliter exsolvet ex premissis sic quod 

supra alias hereditates quascumque primodicti quondam Arnoldi dampna 

exinde non eveniant. Testes Berkel et Goeswinus datum quinta post octavas 

pasche. 

 

1180 mf1 G 01 p. 78. 

 Secunda post misericordia: maandag 04-05-1394. 

 Quinta post misericordia: donderdag 07-05-1394. 

 

BP 1180 p 078v 01 ma 04-05-1394. 

Nicholaus zv Woltherus van Vucht bontwerker beloofde aan Johannes van den 

Hoevel Zerijs soen 8¾ Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Nicholaus filius Woltheri de Vucht pelliciatoris promisit Johanni van den 

Hoevel Zerijs soen VIII Engels nobel et tres quartas partes unius (dg: 

nob) Engels nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Berkel et Lijsscap datum secunda post misericordia. 

 

BP 1180 p 078v 02 do 07-05-1394. 

Thomas die Hoege van Helmont droeg over aan Johannes zvw Johannes van Oerle 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te 

leveren, in het woonhuis van Theodericus van der Vesten szv hr Nijcholaus 

investiet van Bakel, gaande uit (1) een akker die eertijds was van Liza gnd 

Didden dochter, in Bakel, tussen Johannes gnd Duijssche soen enerzijds en 

Ghevardus van Laervenne anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, 

(2) een akker gnd die Steinakker, in Bakel, tussen wijlen Gerardus gnd 

Ghiben soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht voornoemde 

Thomas gekocht had van voornoemde Theodericus van der Vest. 

 

Thomas die Hoege de Helmont hereditariam paccionem unius et dimidii (dg: 

modii s) modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in domo habitationis (dg: dicti Thome tradendam s) 

Theoderici van der Vesten generi domini Nijcholai investiti de Bakel (dg: 

tra) sita in Bakel tradendam ex quodam agro terre qui fuerat olim Lize 

dicte Didden dochter sito in parochia de (dg: He) Bakel inter hereditatem 

Johannis dicti Duijssche soen ex uno et inter hereditatem Ghevardi de 

Laervenne ex alio tendente cum uno fine ad communitatem atque ex quodam 
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agro terre dicto die Steijnacker sito in dicta parochia inter hereditatem 

quondam (dg: Gh) Gerardi dicti Ghiben soen ex uno et inter hereditatem 

communem! viam ex alio quam paccionem dictus Thomas erga dictum 

Theodericum van der Vest acquisiverat emendo prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Johannis (dg: Oe) de Oerle 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Lijsscap et Gemert datum quinta post misericordia. 

 

BP 1180 p 078v 03 do 07-05-1394. 

Arnoldus van den Goer en zijn natuurlijke dochter Engelberna maakten 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan met de goederen 

van wijlen Arnoldus van Kiglo en diens kinderen Willelmus en Gerardus. 

 

Arnoldus van den Goer ende (dg: Enghela) #Engelberna# eius filia 

naturalis omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis quondam 

Arnoldi de (dg: Ko) Kiglo et Willelmi et (dg: Gerardi) Gerardi liberorum 

eiusdem quondam Arnoldi de (dg: K) Kigloe calumpniaverunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 078v 04 do 07-05-1394. 

Johannes zvw Henricus die Rode van Erpe droeg over aan zijn broer Henricus 

die Rode een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Mijchael van 

Espdonc beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis in Uden, ter 

plaatse gnd op Boekel, te leveren, gaande uit (1) een hoeve die was van 

wijlen voornoemde Henricus die Rode, in Uden, ter plaatse gnd op Boekel, 

(2) 1 mudzaad roggeland, ter plaatse gnd Boekel, tussen Johannes van 

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

Leonius van der Buxbruggen en met het andere eind aan Goeswinus van der 

Meer, (3) 1/8 deel, dat aan voornoemde Mijchael gekomen was na overlijden 

van zijn ouders, in goederen gnd die Espdonk, in de dingbank van Gemert, 

welke mudzaad, en 1/8 deel voornoemde Mijchael mede tot onderpand had 

gesteld. 

 

+ {gehaald door een <-teken}. 

Johannes filius quondam Henrici die Rode de Erpe hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Mijchael de Espdonc 

promisit se daturum et soluturum hereditarie predicto Johanni hereditarie 

purificationis et in parochia de (dg: de) Uden in loco dicto op Boekel 

tradendam de et ex quodam manso qui fuerat dicti quondam Henrici die Rode 

sito in dicta parochia de Uden in dicto loco op Boekel vocato atque ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis atque de et ex unius! modiate terre siliginee 

sita in dicto loco Boekel vocato inter hereditatem Johannis de Dijnter ex 

uno et inter communem plateam ex alio (dg: quas modias) tendente cum uno 

fine ad hereditatem Leonii van der Buxbruggen et cum reliquo fine (dg: 

ad) ad hereditatem Goeswini van der (dg: Meer) Meer atque ex octava parte 

dicto Mijchaeli de morte quondam suorum parentum succesione advoluta in 

bonis dictis die Espdonc sitis in jurisdictione de Ghemert et in 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum 

sitis quas modiatam terre et octavam partem jamdictorum bonorum die 

Espdonc vocatorum dictus Mijchael imposuit ad pignus primodicto Johanni 

pro solucione dicte paccionis duorum modiorum (dg: siliginis) solucionis! 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico die Rode suo fratri cum 

(dg: fratri) litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 05 do 07-05-1394. 

(dg: Arnoldus van der). 

 

BP 1180 p 078v 06 do 07-05-1394. 

Enghelberna ndv Arnoldus van der Goer machtigde haar voornoemde vader 
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Arnoldus haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen, en bezwaar te 

maken tegen verkopingen en vervreemdingen van goederen van personen die 

schulden bij voornoemde Enghelberna hebben of aan haar lijfrenten moeten 

betalen. 

 

Enghelberna filia naturalis Arnoldi (dg: de) #van der# Goer dedit 

potestatem dicto Arnoldo suo (dg: filio potestatem) #patri# monendi etc 

suos census redditus pacciones et credita (dg: usque ad revocacionem) et 

omnes vendiciones et alienaciones factas et faciendas cum bonis (dg: ill) 

quarumque personarum que debent et tenetur dicte Enghelberne pecuniarum 

summas aut vitales pensiones et cum hiis etc. Testes supra. 

 

BP 1180 p 078v 07 do 07-05-1394. 

Hubertus zvw Henricus Delijen soen van Essche droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Willelmus zvw Laurencius van Bruggen (1) een tuin in 

Esch, tussen de gemeint enerzijds en voornoemde Willelmus zvw Laurencius 

van Bruggen anderzijds, (2) een stuk land gnd Hulsbusselken, in Esch, 

beiderzijds tussen voornoemde Willelmus zvw Laurencius. 

 

Hubertus filius quondam Henrici Delijen soen de Essche quendam ortum 

situm in parochia de (dg: Os) #Essche# inter communitatem ibidem ex uno 

et inter hereditatem Willelmi filii quondam Laurencii de Bruggen ex alio 

item peciam terre (dg: sitam in dicta parochia de) dictam Hulsbusschelken 

sitam in dicta parochia (dg: ..) inter hereditates dicti Willelmi filii 

dicti quondam Laurencii ex (df: uno) utroque latere coadiacentes ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Willelmo filio dicti quondam 

Laurencii de Bruggen (dg: promittens w) per modum hereditarie 

permutationis etc promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: 

ex parte sui) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 08 do 07-05-1394. 

Voornoemde Willelmus zvw Laurencius van Bruggen droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan voornoemde Hubertus zvw Henricus Delijen soen (1) 

een tuin in Esch, tussen een beemd gnd die Mortslag, behorend aan Hubertus 

zvw Henricus Delijen soen van Essche, enerzijds en een akker gnd die Hage 

Akker van voornoemde Hubertus anderzijds, (2) een stuk beemd in Esch, ter 

plaatse gnd die Donk, tussen voornoemde Hubertus enerzijds en Johannes 

Ghiben soen anderzijds. 

 

Dictus Willelmus filius quondan Laurencii de Bruggen quendam ortum situm 

in (dg: -fr) parochia de Essche inter (dg: hereditatem dictam d) pratum 

dictum die Mortslach (dg: #....# ex uno et inter splom) spectans ad 

Hubertum filium quondam Henrici Delijen soen de Essche ex uno et inter 

agrum (dg: quendam) quendam dictum die Hage Acker dicti Huberti ex alio 

item peciam prati sitam in dicta parochia in loco dicto die Donc inter 

hereditatem dicti Huberti ex uno et inter hereditatem Johannis Ghiben 

(dg: ex alio) soen ex alio ut dicebat (dg: de) hereditarie supportavit 

dicto Huberto filio quondam Henrici Delijen soen #in modum hereditarie 

permutationis etc# promittens super omnia (dg: wa) warandiam et 

obligationem (dg: ex) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 09 do 07-05-1394. 

Lambertus zv Petrus gnd Tijmmerman van Nijsterle verkocht aan Johannes zv 

Ghibo gnd Hadewigen soen van Nijsterle een stuk land in Nistelrode, ter 

plaatse gnd aan den Stokakker, tussen Henricus Hermans soen enerzijds en 

Wellinus Erenbrechts soen anderzijds, met een eind strekkend op de weg gnd 

de Groenenweg. 

 

Lambertus filius (dg: quondam) Petri dicti Tijmmerman de Nijsterle peciam 

terre sitam in parochia de Nijsterle ad locum dictum aen den (dg: Sto) 

Stocacker inter hereditatem Henrici Hermans soen ex uno et inter 
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hereditatem Wellini Erenbrechts soen ex alio tendentem cum uno fine supra 

viam dictam den Gruenenwech hereditarie vendidit Johanni filio Ghibonis 

dicti Hadewigen soen de Nijsterle promittens warandiam et obligationem 

(dg: ex) deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 10 do 07-05-1394. 

Willelmus Wouters soen verkocht aan Godefridus gnd Keij een erfgoed gnd een 

half huisdeel, in Groot Lith?, ter plaatse gnd die Wert, tussen Arnoldus 

Pouwels enerzijds en Johannes gnd Loij anderzijds, belast met een cijns aan 

het kapittel van Luik. De brief overhandigen aan hem of aan Thomas Yden 

soen. 

 

Willelmus Wouters soen hereditatem dictam een half huusdeel sitam in 

parochia de Groet! in loco dicto die Wert inter hereditatem Arnoldi 

Pouwels ex uno et inter hereditatem (dg: A) Johanni! dicti Loij ex alio 

prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido dicto 

Keij promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu capitulo 

(dg: d) Leodiensi exinde solvendo. Testes datum supra. Tradetur littera 

sibi vel Thome Yden soen. 

 

BP 1180 p 078v 11 do 07-05-1394. 

Henricus Nezen soen beloofde aan Johannes van den Broec zvw Willelmus van 

den Broec 8 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1395) te betalen. 

 

Henricus Nezen soen promisit super omnia Johanni van den Broec filio 

quondam Willelmi van den Broec octo novos Gelre gulden seu valorem ad 

purificationis (dg: pr) proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 12 do 07-05-1394. 

Arnoldus Ruver en Nijcholaus van Kessel beloofden aan Johannes van der 

Stegen 36 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1394) te betalen. 

 

Arnoldus Ruver et Nijcholaus de Kessel promiserunt indivisi super omnia 

Johanni van der Stegen XXXVI novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et 

Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 13 do 07-05-1394. 

Danijel zvw Egidius gnd Reijnsen soen van Vechel verkocht aan Gerardus van 

de Doorn een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een kamp in Veghel, ter plaatse gnd Herbers Wijk, tussen erfgoed van de 

H.Geest in Veghel enerzijds en Aleijdis Belen dochter anderzijds, en uit 

het toebehoren en de gebouwen van dit kamp, reeds belast met 9 penning 

cijns. 

 

Danijel filius quondam Egidii dicti Reijnsen soen de Vechel hereditarie 

vendidit Gerardo de Spina hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: domo et orto et camp) 

quodam campo sito in parochia de Vechel ad locum dictum Herbers Wijc 

inter hereditatem (dg: mense) mense sancti spiritus in Vechel ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis (dg: Be) Belen dochter (dg: d) ex alio atque 

de et ex attinentiis et edificiis dicti campi ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

novem denariis census exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 14 do 07-05-1394. 

Johannes uter Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes uter Hautart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 078v 15 do 07-05-1394. 

Reijmboldus en Katherina, dvw Lambertus molenaar, Johannes Vrieze bakker ev 

Aleijdis, Johannes Robben soen ev Bela, dvw voornoemde Lambertus molenaar, 

verkochten aan Albertus die Moelner ½ morgen land in Oss, naast de molen, 

tussen wijlen Wijnricus Custers enerzijds en ev Johannes van Berchen 

anderzijds, welke ½ morgen voornoemde wijlen Lambertus verworven had van 

Johannes van Druenen. Lasten van hun kant en van de kant van voornoemde 

wijlen Lambertus en zijn weduwe Katherina worden afgehandeld. 

 

- {gevolgd door <-teken; het contract is niet doorgehaald}. 

Reijmboldus Katherina (dg: Aleij Bel) liberi quondam Lamberti multoris 

Johannes Vrieze pistor maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

Johannes Robben soen maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filiarum 

dicti quondam Lamberti multoris dimidium iuger terre situm in parochia de 

Os iuxta molendinum inter hereditatem Wijnrici quondam Custers ex uno et 

inter hereditatem (dg: Jo Jo) uxoris Johannis de Berchen ex alio quod 

dimidium iuger terre dictus quondam Lambertus erga Johannem de Druenen 

acquisiverat ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt Alberto die 

Moelner promittentes #cum tutore# (dg: si) indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Lamberti et Katherine relicte quondam Lamberti deponere. 

 

1180 mf1 G 02 p. 79. 

 Quinta post misericordia: donderdag 07-05-1394. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 08-05-1394. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 09-05-1394. 

 

BP 1180 p 079r 01 do 07-05-1394. 

Johannes Vrieze bakker beloofde aan Henricus van Best 15 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te leveren. 

 

Johannes Vrieze pistor promisit Henrico de Best XV modios siliginis 

mensure de Busco ad nativitatis Johannis (dg: de) proxime futurum 

deponere!. Testes datum (dg: supra) Lijsscap et Gemert datum quinta post 

miam. 

 

BP 1180 p 079r 02 do 07-05-1394. 

Rodolphus zvw Ghibo gnd Willems soen van den Even droeg over aan Henricus 

die Wilde zv Willelmus Wiltens soen wever ¼ deel in een b-erfpacht van 14 

zester 1 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus Wilde zvw 

Willelmus Wiltens soen beloofd had aan voornoemde Rodolphus, Johannes en 

Bela, kvw voornoemde Ghibo Willems soen, en aan Udemannus gnd die Meester 

szvw voornoemde Ghibo, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een huis en tuin in Nuenen, ter plaatse gnd tot Genen Even, tussen Henricus 

van den Even enerzijds en Elizabeth van den Even anderzijds, (2) een beemd 

in Nuenen, ter plaatse gnd tot Genen Even, tussen Henricus van den Even 

enerzijds en voornoemde Elizabeth anderzijds, (3) 3 lopen roggeland en een 

aangelegen stuk eusel, in Nuenen, ter plaatse gnd tot Genen Even, tussen 

voornoemde Henricus van den Even enerzijds en Martinus zv Arnoldus van den 

Berghe anderzijds. 

 

Rodolphus filius quondam Ghibonis dicti (dg: Willems s) Willems soen (dg: 

de) van den Even quartam partem ad se (dg: ad) spectantem in hereditaria 

paccione quatuordecim sextariorum et unius lopini siliginis mensure de 

Busco quam Henricus (dg: Wille) Wilde filius quondam Willelmi Wiltens 

soen textoris promisit se daturum et soluturum dicto Rodolpho Johanni et 

Bele liberis dicti quondam Ghibonis Willems soen et Udemanno dicto die 

Meester generi! eiusdem quondam Ghibonis hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam de et ex domo et orto sitis in parochia de Nuenen in loco 
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dicto tot Ghenen Even inter hereditatem Henrici van den Even ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth van den Even ex alio atque (dg: ..) de et ex 

prato sito in parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici van 

den Even ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth ex alio atque de et 

ex tribus (dg: lop) lopinatis terre siliginee et pecia pascue dicte 

eeusel sibi adiacente sitis in parochia et loco predictis inter 

hereditatem (dg: he) dicti Henrici van den Even ex uno et inter 

hereditatem Martini filii Arnoldi van den Berghe ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Henrico die Wilde filio (dg: 

quondam) Willelmi Wiltens soen (dg: prout in litteris hereditarie sup) 

cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Berkel et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1180 p 079r 03 do 07-05-1394. 

Voornoemde Rodolphus zvw Ghibo gnd Willems soen van den Even droeg over aan 

voornoemde Henricus Wilde zvw Willelmus Wiltens soen ¼ deel, behorend aan 

zijn zuster Bela dvw voornoemde Ghibo gnd Willems soen, in voornoemde pacht 

van 14 zester 1 lopen rogge, Bossche maat, welk ¼ deel voornoemde Rodolphus 

verworven had van zijn voornoemde zuster Bela. 

 

Dictus Rodolphus unam quartam partem que! spectantem ad Belam (dg: fi) 

suam sororem filia! dicti quondam Ghibonis (dg: in dicta) dicti Willems 

soen in dicta paccione XIIII sextariorum et unius lopini siliginis dicte 

mensure (dg: et) quam quartam partem dictus Rodolphus erga dictam Belam 

eius sororem (dg: emendo) acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico Wilde filio quondam Willelmi Wiltens soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 079r 04 do 07-05-1394. 

Florencius gnd Snavel en zijn zoon Arnoldus Snavel beloofden aan Johannes 

van Enode 100 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Bartholomeus-

Apostel aanstaande (ma 24-08-1394) te betalen; 130 oude Franse schilden met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394); en 130 oude Franse schilden met 

Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395). 

 

Florencius (dg: Sn) dictus Snavel et Arnoldus Snavel eius filius 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Enode centum aude (dg: 

franck) scilde Francie seu valorem ad (dg: nativitatis Domini) festum 

Bartholomei apostoli proxime futurum. Testes Berkel et Goes datum supra. 

 

BP 1180 p 079r 05 do 07-05-1394. 

{invoegen na BP 1180 p 079r 04}. 

atque centum et XXX aude scilde (dg: -r) Francie seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 079r 06 do 07-05-1394. 

{invoegen na BP 1180 p 079r 04}. 

atque (dg: ?tantum) centum et XXX aude scilde Francie seu valorem a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 079r 07 vr 08-05-1394. 

Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel en Rutgherus van den Grave 

beloofden aan Henricus van den Arennest 114 oude Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici Posteel et Rutgherus van den 

Grave promiserunt Henrico van den Arennest C et XIIII aude (dg: Gerar) 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 
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Testes Berkel et Ghemert datum sexta post misericordia. 

 

BP 1180 p 079r 08 za 09-05-1394. 

Willelmus zv Arnoldus gnd Cleijnnael verkocht aan Willelmus zvw Henricus 

Vos van Belver een stukje beemd in Haaren, ter plaatse gnd Belver, ter 

plaats gnd in het Brede Broek, tussen wijlen Johannes van Haren enerzijds 

en Johannes Prijem anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, aan Willelmus Loijer nzvw Johannes Loijer. 

 

Willelmus filius Arnoldi dicti Cleijnnael particulam prati (dg: d) sitam 

in parochia de Haren ad locum dictum Belver ad locum dictum int Brede 

Broec inter hereditatem quondam Johannis de Haren ex uno et inter 

hereditatem Johannis Prijem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Henrici (dg: V) Vos de Belver promittens warandiam 

et obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius et dimidii 

modi-(dg: i)-#orum# siliginis mensure de Busco Willelmo Loijer filio 

naturali quondam Johannis Loijer inde solvenda quam paccionem dictus 

emptor ex premissis solveret quod dicto (dg: emptori) #venditori# nullum 

dampnum exinde eveniat. Testes Spanct et Jorden datum sabbato (dg: datum 

ut supra) post dominicam mis. 

 

BP 1180 p 079r 09 za 09-05-1394. 

Henricus van Crekelhoeven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de (dg: Cl) Crekelhoeven prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 079r 10 za 09-05-1394. 

Indien gewenst een notum maken; voornoemde koper beloofde aan voornoemde 

verkoper voornoemde pacht van 1½ mud rogge te leveren. 

 

Fiet notum si placet constitutus coram scabinis infrascriptis dictus 

emptor #promisit super omnia dicto venitori# quod ipse dictam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis taliter dabit et solvet quod dicto 

venditori (dg: da) nec suis bonis dampnum exinde non eveniat. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 079r 11 za 09-05-1394. 

Sijmon zvw Adam zvw Adam gnd Moens verkocht aan Willelmus Barniers soen (1) 

¼ deel in een stuk beemd in Erp, ter plaatse gnd Luitselbeemde, naast 

Marcelius gnd Vilt en zijn kinderen, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld 

wordt tegen een erfgoed van de broers Arnoldus en Petrus, kvw Petrus gnd 

Barniers soen, aldaar gelegen direct naast voornoemd stuk beemd, (2) ¼ deel 

van een stuk beemd in Erp, ter plaatse gnd Daerscot, tussen Wessello gnd 

Wessels soen enerzijds en Denkinus gnd Monts en andere naburen anderzijds, 

strekkend met een eind aan Hessello gnd Hessels soen, welk stuk beemd 

jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van voornoemde Hessello, gelegen 

aan het eind van dit stuk beemd. 

 

Sijmon filius #quondam# Ade filii quondam Ade dicti Moens quartam partem 

ad se spectantem in quadam pecia prati sita in parochia de Erpe in loco 

dicto communiter Luijtselbeemde (dg: u) juxta hereditatem Marcelii dicti 

(dg: Ve Vilt) Vilt et eius liberorum (dg: ex) que pecia prati annuatim 

dividitur contra hereditatem Arnoldi et Petri fratrum liberorum quondam 

Petri dicti Barniers soen ibidem contigue iuxta peciam prati predictam 

atque quartam partem cuiusdam pecie prati site in dicta parochia in loco 

dicto Daerscot inter hereditatem Wessellonis dicti Wessels soen et inter 

hereditates Denkini dicti Monts et aliorum vicinorum tendentis cum uno 

fine ad hereditatem Hessellonis dicti Hessels soen et que pecia prati 

jamdicta annuatim dividitur contra hereditatem dicti Hessellonis sitam ad 

fine eiusdem pecie prati prout dicte quarte partes (dg: ad) dictarum 
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duarum peciarum prati ad dictum Sijmonem dinoscuntur pertinere ut dicebat 

(dg: hereditatem) hereditarie vendidit Willelmo Barniers soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Lijsscap et Jorden datum 

sabbato post miam. 

 

BP 1180 p 079r 12 za 09-05-1394. 

Godefridus, Arnoldus, Maria en Margareta, kvw Johannes gnd Kocs van Eersel, 

verkochten aan Johannes van Amersoijen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

beemd gnd den Moelenmans Beemd, in Eersel, ter plaatse gnd in den Marien 

Straat, tussen de gemeint enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan Petrus gnd Naghel, reeds belast met een b-erfcijns van 4 

gulden aan de koper, (2) een beemd gnd de Noudens Beemd, in Eersel, tussen 

Henricus zv Johannes gnd Hertogen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Eersel, (3) een 

beemd gnd den Kolen Hostat, in Eersel, tussen erfgoed van de monniken van 

Postel enerzijds en Jacobus van Vessem anderzijds, deze beemd reeds belast 

met een b-erfpacht van 4 lopen rogge, de onderpanden reeds belast met de 

hertogencijns. Johannes en Elizabeth, minderjarige kvw voornoemde Johannes 

Kocs, zullen afstand doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Godefridus Arnoldus Maria et Margareta liberi quondam Johannis dicti Kocs 

(dg: cum tutore) de Eersel cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni de 

Amersoijen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: Martini) purificationis et in Busco tradendam 

ex prato quodam dicto den Moelenmans Beemt sito in parochia de Eersel 

(dg: inter) in loco dicto in den Marien Straet inter (dg: hereditatem 

Petri dicti Naghel ex uno et inter) communitatem ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendens! cum uno fine ad hereditatem Petri dicti Naghel 

item ex prato quodam dicto den Noudens Beemt sito in predicta (dg: 

predicta) parochia inter hereditatem (dg: Jo) Henrici filii Johannis 

dicti Hertogen soen ex uno et inter communitatem ex alio #+# {en + in 

margine sinistra; BP 1180 p 079r 13 invoegen} ut #dicebat# promittentes 

cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini (dg: fundi) #ducis# ex premissis et hereditario censu quatuor 

florenorum dicto emptori ex dicto prato den Moelenmans Beemt vocato et 

hereditaria paccione (dg: ?quatuor) dimidii modii siliginis mensure de 

Eersel ex dicto prato den Noudens Beemt vocato #et hereditaria paccione 

IIII lopinorum siliginis ex dicti! prati den Colen (dg: ?Las) Hostat 

annuatim prius solvendis# prius solvendis et sufficientem facere et quod 

ipsi venditores Johannem et Elizabeth liberos dicti quondam Johannis Kocs 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint dicte divisioni facient 

consentire et dicto emptori de predicta paccione unius modii siliginis 

facere promittere warandiam super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 079r 13 za 09-05-1394. 

{Invoegen in BP 1180 p 079r 12}. 

+item pratum dictum den Colen Hostat situm in dicta parochia inter 

hereditatem monachorum de Postula ex uno et inter hereditatem (dg: ..) 

Jacobi de Vessem ex alio. 

 

BP 1180 p 079r 14 za 09-05-1394. 

(dg: Margareta dvw Johannes gnd Kocs van Eersel deed afstand). 

 

(dg: Margareta filia quondam Johannis dicti Kocs de Eersel cum super e). 

 

BP 1180 p 079r 15 za 09-05-1394. 

Destijds hadden de broers Godefridus en Arnoldus, kvw Johannes gnd Koc van 

Eersel, verkocht aan Willelmus Mijnnemeer een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 6 lopen land in 

Eersel, ter plaatse gnd ?Stocloe, (2) 3 lopen land in Eersel, (3) 2 lopen 
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land in Eersel, (4) 2 lopen land in Eersel. Margareta dvw voornoemde 

Johannes Koc stemde thans in met deze verkoop. 

 

Notum sit universis quod cum Godefridus et Arnoldus fratres liberi 

quondam Johannis dicti Koc de Eersel hereditarie vendidissent Willelmo 

Mijnnemeer hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex sex lopinatis terre sitis 

in parochia de Eersel in loco dicto Sto[?c]loe et ex tribus lopinatis 

terre sitis in dicta parochia item ex duabus lopinatis terre sitis in 

dicta parochia atque ex duabus lopinatis terre sitis in dicta parochia 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Margareta filia dicti quondam Johannis Koc cum tutore dicte (dg: don) 

dicte vendicioni consensit promittens dicta Margareta cum #tutore super 

omnia# warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 G 03 (=mf2 A 01) p. 80. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 12-05-1394. 

 Quinta post jubilate: donderdag 14-05-1394. 

 

BP 1180 p 080v 01 di 12-05-1394. 

Henricus gnd Loeden van Netersel beloofde aan zijn natuurlijke zoon 

Johannes een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met het vigilie van 

Sint-Jan te leveren, gaande uit al zijn goederen. Overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus dictus (dg: Lodewich) Loeden de Netersel promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Johanni #suo# filio naturali 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie in vigilia nativitatis Johannis ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis. Testes Lisscap et Ghemert datum (dg: s) tercia post 

jubilate. Detur dicto Henrico. 

 

BP 1180 p 080v 02 di 12-05-1394. 

Voornoemde Henricus gnd Loeden van Netersel beloofde aan de secretaris, tbv 

Margareta ndv voornoemde Henricus, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met het vigilie van Sint-Jan te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

Overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus (dg: Lo) Loeden promisit super habita et habenda mihi ad 

opus Margarete filie naturalis dicti Henrici quod ipse Henricus dabit et 

solvet dicte Margarete vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicte Margarete in vigilia nativitatis 

Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut dicebat tali 

condicione etc. Testes datum supra. Detur dicto Henrico. 

 

BP 1180 p 080v 03 di 12-05-1394. 

Johannes Bolant en Johannes Carnauwe beloofden aan Godefridus nzvw 

Willelmus van Orthen 81 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes (dg: Bo) Bolant et Johannes Carnauwe promiserunt Godefrido filio 

naturali quondam Willelmi de Orthen LXXXI aude Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 080v 04 do 14-05-1394. 

Henricus Ghenen soen van Os, Jacobus van den Heijnxthoevel en Rutgherus van 

Rode beloofden aan Arnoldus zvw Arnoldus Heijme 26 Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. Ze zullen 6 

roeden van een waterlaat in Nuland, ter plaatse gnd Nieuwland, naast de 

Nieuwlandse Dijk, te weten de 6 roeden die behoren aan het voorste kamp op 

een na, van voornoemde wijlen Arnoldus Heijme, gelegen naast voornoemde 
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Nieuwlandse Dijk, tussen nu en Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) met 

zicht en zeis in orde brengen voor de schouw. 

 

Henricus Ghenen soen de Os Jacobus van den Heijnxthoevel et Rutgherus de 

Rode promiserunt indivisi super omnia Arnoldo filio quondam Arnoldi 

Heijme XXVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos et quod ipsi (dg: unam virga) sex virgatas 

aqueductus siti in parochia de Nuwelant in loco dicto Nuwelant iuxta 

aggerem dictum die Nuwelantsche Dijc scilicet illas sex virgatas 

aqueductus que spectant ad anteriorem campum #preter unum# dicti quondam 

Arnoldi Heijme situm in! iuxta dictum aggerem die Nuwelantsche Dijc infra 

hinc et festum Martini proxime futurum cum zicht et zeijsschen in bona 

disposicione ante scouwe observabunt. Testes Ghemert et Goessuinus datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 080v 05 do 14-05-1394. 

Henricus van Best zvw Henricus van Best van Sint-Oedenrode ev Katherina dvw 

Johannes van Haghe Venne verkocht aan Johannes zvw voornoemde Johannes van 

Hage Venne alle erfgoederen, die aan hem en voornoemde Katherina gekomen 

waren na overlijden van haar ouders, gelegen onder Veghel en Uden. 

 

Henricus de Best (dg: de) filius quondam Henrici de Best de Rode sancte 

Ode maritus et tutor Katherine sue uxoris filie quondam Johannis de Haghe 

Venne omnes hereditates (dg: de) sibi et dicte Katherine sue uxori de 

morte quondam parentum successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Vechel et infra parochiam de (dg: Vechel) #Uden# sitas ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio dicti quondam Johannis de Hage 

Venne promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 080v 06 do 14-05-1394. 

(dg: Jacobus van Bascot). 

 

(dg: Jacobus de Bascot). 

 

BP 1180 p 080v 07 do 14-05-1394. 

De broers Petrus en Hubertus, kvw Willelmus gnd Rutten soen, Theodericus zv 

Arnoldus gnd Heijlen soen ev Heijlwigis, Johannes zvw Henricus gnd Everarts 

van Best ev Jutta, en Johannes zvw Godefridus Delijen soen ev Elizabeth, 

dvw voornoemde Willelmus Rutten, deden tbv Jacobus van Bascot afstand van 

de helft van een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Johannes Vijfvoet enerzijds en erfgoed van kvw Johannes 

Corfs anderzijds, van welk huis, erf en tuin de andere helft behoorde aan 

kvw Albertus van Maren. Voornoemde Petrus beloofde dat Rutgherus, Katherina 

en Margareta, kvw voornoemde Willelmus Rutten soen, nimmer rechten op 

eerstgenoemde helft zullen doen gelden. 

 

Petrus Hubertus fratres liberi quondam Willelmi dicti Rutten #soen# 

Theodericus filius Arnoldi dicti Heijlen soen maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris Johannes filius quondam Henrici dicti (dg: 

Everarar) Everarts de Best maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris et 

Johannes filius quondam Godefridi Delijen soen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Willelmi Rutten super 

medietate domus aree et orti sitorum in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis Vijfvoet ex uno et inter hereditatem (dg: q) 

liberorum quondam Johannis Corfs ex alio et de quibus (dg: reb) domo area 

et orto reliqua medietas ad liberos quondam Alberti de Maren spectare 

consueverat ut dicebant et super jure ad opus Jacobi de Bascot 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam et obligationem ex 

parte eorum promisit insuper dictus Petrus super omnia quod ipse 

Rutgherum Katherinam et Margaretam liberos dicti quondam Willelmi Rutten 
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#soen# perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus (dg: jus) in 

primodicta medietate dictorum (dg: aree et o) domus aree et orti habere. 

Testes Goeswinus et Jorden datum surpa. 

 

BP 1180 p 080v 08 do 14-05-1394. 

Destijds hadden Arnoldus Zanders soen van den Kerchove van Os, zijn zoon 

Johannes en Henricus gnd van Loet zvw Arnoldus van Loet al hun goederen 

overgedragen19 aan Arnoldus gnd Groet Art. Voornoemde Arnoldus Groet Art 

deed thans tbv Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt afstand van alle goederen 

waarin voornoemde Gerardus Vilt zvw Metta gnd Vilts was overleden, gelegen 

onder Oss. Voornoemde Henricus van Loet deed vervolgens tbv voornoemde 

Gerardus nzvw Gerardus Vilt afstand van al voornoemde goederen van wijlen 

Gerardus Vilt, uitgezonderd voor voornoemde Arnoldus Groet Arts 4 hont land 

van voornoemde wijlen Gerardus Vilt in Oss, ter plaatse gnd op Osser 

Weesscarden, tussen wijlen Zanderus die Brouwer enerzijds en voornoemde 

Arnoldus Groet Art anderzijds. De brief overhandigen aan Gerardus van 

Aemstel. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Zanders soen van den Kerchove #de 

Os# Johannes eius filius #et# Henricus (dg: f) dictus de Loet filius 

quondam Arnoldi de Loet omnia et singula sua bona (dg: mobilia) tam 

mobilia quam immobilia hereditaria et parata ab eis habita #et# 

imposterum acquirenda hereditarie supportassent Arnoldo dicto Groet Art 

prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Arnoldus Groet Art super omnibus bonis in quibus 

Gerardus Vilt (dg: senior decessit) filius quondam Mette dicte Vilts 

decessit quocumque locorum infra parochiam de Os sitis ut dicebat et 

super jure ad opus Gerardi Vilt filii naturalis dicti quondam Gerardi 

Vilt renunciavit promittens ratam servare. Quo facto (dg: He) dictus 

Henricus de Loet super dictis bonis omnibus dicti quondam Gerardi (dg: 

Vilt) Vilt ad opus dicti Gerardi filii naturalis dicti quondam !Vilt 

renunciavit promittens ratam servare (dg: et alter) salvis tamen dicto 

Arnoldo Groet (dg: et s) Arts et sibi reservatis quatuor hont terre dicti 

quondam Gerardi Vilt sitis in parochia de Os ad locum dictum op Osser 

Weesscarden inter hereditatem #quondam# Zanderi (dg: ex u) die Brouwer ex 

alio! et inter hereditatem (dg: A) dicti Arnoldi Groet Art ex alio 

promittens renunciacionibus non obstantibus. Testes Goeswinus et Jorden 

datum supra. Tradetur littera Gerardo de (dg: Aen Amstel) Aemstel. 

 

BP 1180 p 080v 09 do 14-05-1394. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 9 pond 

10 schelling geld, die Henricus Pape hem betaalt, gaande uit een erfgoed in 

Den Bosch, ter plaatse gnd Beurde. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum novem librarum et X solidorum monete 

quem Henricus Pape sibi solvere tenetur ex hereditate sita in Busco ad 

locum dictum Boerde monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 080v 10 do 14-05-1394. 

Voornoemde Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 4 pond, die Willelmus ?Hebken hem betaalt, gaande uit de helft van een 

hofstad in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf het huis van wijlen 

Gerardus met den Koijen naar de huizinge van voornoemde Adam. 

 

Dictus Adam hereditarium censum IIII librarum quem Willelmus ?Hebken sibi 

solvere tenetur ex medietate cuiusdam (dg: d) domistadii siti in Busco in 

viculo tendente a domo quondam Gerardi met den Koijen versus habitationem 

dicti Ade monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

                         
19 Zie ← BP 1179 p 773r 04 za 08-02-1393, overdracht van alle goederen. 
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BP 1180 p 080v 11 do 14-05-1394. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 oude 

schilden, aan hem verkocht door Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum IIII aude scilde venditum sibi a 

Rutghero Cort et Henrico eius filio monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 080v 12 do 14-05-1394. 

Reijnerus van Holten zvw Willelmus die Moelner en Johannes van der 

Papendonc beloofden aan Ghisbertus van de Doorn 31¼ Engelse nobel of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) te betalen. 

 

Reijnerus de Holten filius quondam Willelmi die Moelner et (dg: Henricus) 

Johannes van der Papendonc promiserunt Ghisberto de Spina XXXI Enghels 

nobel et quartam partem unius Enghels nobel (dg: -s) seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 080v 13 do 14-05-1394. 

De broers Rodolphus en Hermannus, kvw Rutgherus gnd Tijmmerman deden tbv 

Henricus en Truda, kvw Herbertus Truden soen afstand van de helft, die aan 

Elizabeth mv voornoemde broers behoorde, in een huis en erf in Den Bosch, 

aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes Splijnter 

enerzijds en erfgoed van kv Johannes van Doerne anderzijds, welke helft 

wijlen voornoemde Herbertus Truden soen van Kessel gekocht had van 

Ghiselbertus Danels soen en zijn vrouw voornoemde Elizabeth. 

 

Rodolphus et Hermannus fratres liberi quondam (dg: Hermanni) Rutgheri 

dicti Tijmmerman super medietate que ad Elizabeth matrem dictorum 

liberorum spectabat in domo et area sita in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis Splijnter ex uno et inter 

hereditatem liberorum Johannis de Doerne ex alio et quam medietatem 

Herbertus quondam Truden soen de Kessel erga Ghiselbertum Danels soen et 

dictam Elizabeth eius uxorem emendo acquisiverat ut dicebat et super jure 

ad opus Henrici et Trude liberorum dicti quondam Herberti Truden soen 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 080v 14 do 14-05-1394. 

Ghisbertus Danels beloofde aan Rodolphus zvw Rutgherus Tijmmerman 25 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Ghisbertus Danels promisit super omnia Rodolpho filio quondam Rutgheri 

Tijmmerman XXV Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 080v 15 do 14-05-1394. 

Hermannus zvw Rutgherus gnd Tijmmerman droeg over aan Ghisbertus Danels 

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

vader Rutgherus, resp. die aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder 

Elizabeth, in een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Rutgherus van Vlimen smid 

enerzijds en erfgoed van wijlen Everardus van Heze, nu van Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem, anderzijds, van welke helft Ghisbertus Danels soen en 

zijn voornoemde vrouw Elizabeth het vruchtgebruik20, dat voornoemde 

Elizabeth heeft, hadden overgedragen aan voornoemde Hermannus, deze helft 

belast met een b-erfcijns van 10 schelling geld {p.081}. 

 

                         
20 Zie ← BP 1178 f 339r 06 vr 14-01-1390, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van dit huis. 
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Hermannus filius quondam Rutgheri dicti Tijmmerman medietatem (dg: de) 

sibi de morte dicti quondam Rutgheri sui patris successione advolutam et 

post mortem Elizabeth sue matris successione advolvendam in domo et area 

sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem quondam 

Rutgheri de Vlimen (dg: ex) fabri ex uno et inter hereditatem quondam 

Everardi de Heze nunc ad Godefridum filium quondam Andree de Berlikem 

spectantem ex alio et de qua medietate (dg: dicta Elizabeth suum) 

Ghisbertus Danels soen et dicta Elizabeth eius uxor usufructum dicte 

Elizabeth in hac competentem dicto Hermanno supportaverant et 

resignaverant prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ghisberto 

Danels soen promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex 

parte sui) deponere (dg: testes datum supra) excepto hereditario censu X 

solidorum monete ex dicta medietate 

 

1180 mf1 G 04 (=mf2 A 02) p. 81. 

 Quinta post jubilate: donderdag 14-05-1394. 

 

BP 1180 p 081r 01 do 14-05-1394. 

de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 02 do 14-05-1394. 

Rodolphus zvw Rutgherus Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus filius quondam (dg: ?No) Rutgheri Tijmmerman prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 03 do 14-05-1394. 

Bela wv Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Willelmus zvw Hubertus gnd 

van Volkel: de helft van de navolgende erfgoederen, (1) 1 morgen land in 

Nuland, ter plaatse gnd die Akense Hoeve, zoals deze behoorde aan Henricus 

Gruijter van Uden, (2) ½ morgen land, ter plaatse gnd Roemput, tussen 

Bartholomeus gnd Wedigen enerzijds en Goddinus Olijsleger anderzijds, (3) 

een b-erfcijns van 49 schelling 6 penning geld, die Alardus van Berlikem 

{niet afgewerkt contract21}. 

 

Bela relicta quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem cum 

tutore et Willelmus filius quondam Huberti dicti de (dg: Volke) Volkel 

medietatem hereditatum infrascriptarum scilicet unius iugeris terre siti 

in parochia de Nuwelant in loco (dg: vo) dicto die Akensche Hoeve prout 

in! huiusmodi iuger terre ibidem situm est #et# ad Henricum Gruijter de 

Uden dinoscebatur (dg: perne) pertinere atque dimidii iugeris terre siti 

in loco dicto communiter Roemput inter hereditatem Bartholomei dicti 

Wedigen ex uno et inter hereditatem Goddini Olijsleger ex alio insuper 

hereditarii census quadraginta novem solidorum et sex denariorum monete 

quem Alardus de Berlikem. 

 

BP 1180 p 081r 04 do 14-05-1394. 

Destijds had Henricus Gruijter van Uden (1) 1 morgen land in Nuland, ter 

plaatse gnd die Akense Hoeve, zoals deze behoorde aan voornoemde Henricus, 

(2) ½ morgen ter plaatse gnd Roemput, tussen Bartholomeus gnd Wedigen 

enerzijds en Goddinus gnd Olijsleger anderzijds, (3) een b-erfcijns van 49 

schelling 6 penning geld, die Alardus van Berlikem moet betalen, (4) een 

b-erfcijns van 4 pond ?6 penning voornoemd geld, die Enghelberna gnd Brox 

moet betalen, (5) 1 morgen land ter plaatse gnd die Biesdonk, tussen 

Leonius van Langvelt enerzijds en Arnoldus nzvw hr Arnoldus van Beke 

priester anderzijds, (6) een beemdje, tussen hr Henricus van Best priester 

enerzijds en wijlen Matheus Becker anderzijds verkocht aan Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem en aan Willelmus zvw Hubertus van Volkel. Bela wv 

voornoemde Godefridus zvw Andreas van Berlikem en voornoemde Willelmus zvw 

                         
21 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 081r 04. 
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Hubertus van Volkel droegen thans over aan Henricus Gruijter van Uden de 

helft van voornoemde erfgoederen en cijnzen. Voornoemde Bela beloofde dat 

haar minderjarige zoon Petrus, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen 

van deze helft. De brief overhandigen aan Willelmus van Volkel. Is 

gecancelleerd op aanwijzing van Willelmus van Volkel in aanwezigheid van 

Goeswinus en Jorden. 

 

(dg: Solvit). Tradetur littera Willelmo de Volkel. 

Notum sit universis quod cum Henricus Gruijter de Uden unum iuger terre 

situm in parochia de Nuwelant in loco dicto communiter die Akensche Hoeve 

prout huiusmodi iuger terre ibidem situm est et ad dictum Henricum 

dinoscitur pertinere atque dimidium iuger situm in loco dicto (dg: dicto) 

communiter Roemput inter hereditatem Bartholomei dicti (dg: Wegen) 

Wedigen ex uno et inter hereditatem Goddini dicti Olijsleger ex alio 

insuper hereditarium censum quadraginta novem solidorum et sex denariorum 

monete quem (dg: Enghelberna dicta Brox) Alardus de Berlikem item 

hereditarium censum quatuor librarum et se[?x] denariorum dicte monete 

quem Enghelberna dicta Brox dicto Henrico annuatim solvere tenetur item 

unum iuger terre situm in loco dicto die Bijesdonc inter hereditatem 

Leonii de Langvelt ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii naturalis 

quondam domini Arnoldi de Beke presbitri ex alio item quoddam pratulum 

situm inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter 

hereditatem quondam Mathei Becker ex alio hereditarie vendidisset 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem et Willelmo filio quondam 

Huberti de (dg: Vo) Volkel prout in litteris constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis Bela relicta dicti quondam Godefridi filii quondam 

Andree de Berlikem cum tutore et (dg: W) et dictus Willelmus filius 

quondam Huberti de Volkel unam medietatem dictarum hereditatum et censuum 

hereditarie supportaverunt dicto Henrico Gruijter de Uden promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere promisit insuper dicta Bela cum suo tutore predicto quod 

ipsa Petrum suum filium super #medietate# dicte medietatis premissorum 

dicto Henrici supprtate ut prefertur ad opus dicti Henrici Gruijter 

faciet renunciare quamcito ad annos pubertatis pervenerit. Testes datum 

supra. Cancellatum est de mandato Willelmi de Volkel presentibus Goeswino 

et Jorden. 

 

BP 1180 p 081r 05 do 14-05-1394. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Henricus gnd Gruijter van 

Uden 1 morgen land” en Bela wv Godefridus zvw Andreas van Berlikem beloofde 

de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan Willelmus zvw Hubertus van 

Volkel. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus dictus Gruijter de Uden 

unum (dg: g) juger terre et Bela relicta quondam Godefridi filii quondam 

Andree de Berlikem cum tutore promisit super omnia (dg: tradere) dictas 

litteras tradere Willelmo filio quondam Huberti de (dg: K) Volkel ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 06 do 14-05-1394. 

Theodericus gnd Wijchman beloofde aan Johannes van Amersoijen 90 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te 

betalen. 

 

-. 

Theodericus dictus Wijchman promisit Johanni de (dg: Mer) Amersoijen 

nonaginta novos Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 07 do 14-05-1394. 

Engbertus zvw Denkinus Emmen soen verkocht aan Henricus smid zvw Hubertus 
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van den Hazenput een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Dorensteeg, tussen Engbertus zvw Petrus Aenkoij enerzijds en Sophia wv 

Arnoldus gnd Campen en haar kinderen anderzijds. 

 

Engbertus filius quondam Denkini Emmen soen peciam terre sitam in 

parochia de (dg: Scijnle) Scijnle ad locum dictum die Dorenstege inter 

hereditatem Engberti filii quondam Petri Aenkoij ex uno et inter 

hereditatem (dg: Sij) Sophie relicte quondam Arnoldi dicti Campen et eius 

liberorum ex alio cum suis attinentiis hereditarie vendidit Henrico fabro 

filio quondam Huberti van den Hazenput promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Goeswinus et Jorden datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 081r 08 do 14-05-1394. 

Engbertus zvw Petrus Aenkoijs vernaderde en behield. 

 

Engbertus filius quondam Petri Aenkoijs (dg: testes datum supra) et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 09 do 14-05-1394. 

Gerardus nzvw Gerardus Vilt zvw Metta gnd Vults droeg over aan Arnoldus 

Groet Art 4 hont land van wijlen voornoemde Gerardus Vilt, in Oss, ter 

plaatse gnd op Ossersch Eesscarden, tussen wijlen Zanderus die Brouwer 

enerzijds en voornoemde Groet Art anderzijds. 

 

Gerardus (dg: Vilt) #filius# naturalis quondam Gerardi Vilt filii quondam 

Mette dicte Vults quatuor hont terre dicti quondam Gerardi Vilt sita in 

parochia de Os ad locum dictum op Ossersch Eesscarden inter hereditatem 

quondam Zanderi die Brouwer ex uno et inter hereditatem Groet Art ex alio 

prout ibidem sita sunt hereditarie supportavit dicto Arnoldo Groet Art 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 10 do 14-05-1394. 

Gerardus nzvw Gerardus Vilt en Gerardus van Loen wonend in Oss beloofden 

aan Arnoldus Groet Art 40 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1394) en 63 Hollandse gulden of de waarde de dag na 

Kerstmis aanstaande (za 26-12-1394) te betalen. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Gerardi Vilt et Gerardus de Loen 

commorans in Os promiserunt indivisi Arnoldo Groet Art (dg: centum 

Hollant gulden et) quadraginta Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum et sextaginta! tres Hollant gulden seu valorem 

(dg: ad fie) in crastino nativitatis Domini proxime futuri persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 11 do 14-05-1394. 

Voornoemde Gerardus en Hadewigis dvw Henricus de Tuijfteze beloofden 

voornoemde Gerardus van Loen schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

(dg: primus servabit alium indempnem. testes datum supra) Predictus 

Gerardus et Hadewigis filia (dg: Henrici) quondam Henrici de Tuijfteze 

promiserunt dictum Gerardum de Loen indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 081r 12 do 14-05-1394. 

Rodolphus zvw Rodolphus van der Sporct, Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes 

gnd die Dorre en Ghibo gnd Loden soen verklaarden dat zij aan Hubertus van 

Ghemert moeten betalen een b-erfcijns van 3 pond oude pecunia, uit 

erfgoederen die thans aan hen behoren. Eerstgenoemde Rodolphus verklaarde 
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dat hij aan voornoemde Hubertus 18 schelling oude pecunia erfelijk uit zijn 

erfgoederen moet betalen. 

 

Rodolphus filius (dg: f #naturalis) quondam# Rodolphi van der Sporct 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Johannis dicti (dg: die) die Dorre 

et Ghibo (dg: ..) dictus Loden soen palam recognoverunt quod ipsi solvere 

tenentur Huberto de Ghemert hereditarium censum III librarum antique 

pecunie ex quibusdam hereditatibus nunc ad ipsos spectantibus (dg: testes 

Goes et Jorden datum supra) insuper primodictus Rodolphus palam 

recognovit quod ipse solvere tenetur dicto (dg: Ht) Huberto (dg: he) 

XVIII solidos antique pecunie hereditarie ex suis hereditatibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 13 do 14-05-1394. 

(dg: Jacobus Stevens soen). 

 

BP 1180 p 081r 14 do 14-05-1394. 

Petrus die Vrieze Tielen soen, zijn broer Gheerlacus en Jacobus Stevens 

soen beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 24 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394; 17+24=41 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Petrus die Vrieze (dg: et J) Tielen soen et Gheerlacus eius frater et 

Jacobus (dg: Stee) Stevens soen promiserunt indivisi super omnia Ludovico 

Asinario etc XXIIII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 15 do 14-05-1394. 

De twee eersten zullen de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Duo primi servabunt alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 16 do 14-05-1394. 

Ghiselbertus Danels soen beloofde aan Hermannus zvw Rutgherus gnd 

Tijmmerman 37 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar 

(do 24-06-1395) te betalen. 

 

Ghiselbertus Danels soen promisit super omnia Hermanno filio #quondam# 

Rutgheri dicti Tijmmerman XXXVII (dg: Hollant gulden) #aude Gelre gulden# 

seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 17 do 14-05-1394. 

Johannes Belen soen verkocht aan Henricus zvw Thomas gnd Boudekens soen de 

helft in een stuk beemd in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse 

gnd in des Heren Buenre, tussen hr Antonius van der Weteringen ridder 

enerzijds en Aleijdis van Bijchelaer anderzijds, deze helft belast met 11¼ 

oude groot. 

 

Johannes Belen soen (dg: unum bon) medietatem ad se spectantem in pecia 

prati sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco 

dicto in des Heren Buenre inter hereditatem domini Antonii van der 

Weteringen (dg: ex uno) militis ex uno et inter hereditatem Aleijdis de 

B[ij]chelaer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Thome dicti Boudekens soen promittens (dg: warandiam) super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis XI grossis antiquis et quarta 

parte unius grossi antiqui ex dicta medietate annuatim de jure solvendis. 

Testes Lijsscap et Jorden datum supra. 
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BP 1180 p 081r 18 do 14-05-1394. 

Willelmus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Velde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 081r 19 do 14-05-1394. 

Johannes zvw Godefridus Delijen soen ev Elizabeth dvw Willelmus gnd Rutten 

droeg over aan Jacobus van Bascot, zijn dochter Enghela, Johannes zvw 

Andreas Tijmmerman en Johannes zv Johannes van Hal rademaker, szv 

voornoemde Jacobus, de helft van een beemd in de Eninge van Hilvarenbeek, 

ter plaatse gnd in Spreuwel, tussen Jacobus van den Spiker enerzijds en 

Egidius gnd Hadewigen soen anderzijds, welke beemd voornoemde wijlen 

Willelmus Rutten verworven had van de broers Petrus en Jacobus, kvw Petrus 

van den Eijnde. Alle erfg vw voornoemde Willelmus Rutten zullen nimmer 

rechten op deze helft doen gelden. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Delijen soen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Willelmi dicti Rutten 

(dg: quoddam pratum situm) #medietatem cuiusdam prati siti# in (dg: 

parochia de Hildwaren) unione dicta eni-(dg: #n#)-ge de Hildwarenbeke in 

loco dicto in Sprewel inter hereditatem Jacobi van den Spiker ex uno et 

inter hereditatem Egidii dicti Hadewigen soen ex alio quod pratum dictus 

quondam Willelmus Rutten erga Petrum et Jacobum fratres liberos quondam 

Petri van den Eijnde (dg: .......) acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Jacobo de Bascot et (dg: Johanni) Enghele eius filie atque 

Johanni filio quondam Andree Tijmmerman et Johanni filio Johannis de Hal 

(dg: ...) rotificis generis dicti Jacobi promittentes super omnia ratam 

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

dicti quondam Johannis Rutten et quorumcumque heredum ....) deponere et 

quod ipse quoscumque heredes dicti quondam (dg: Jacobi) #Willelmi# Rutten 

perpetue tales habebit quod nunquam presument se jus in dicta (dg: prato 

habere) medietate dicti prati habere. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 A 03 p. 82. 

 Quinta post jubilate: donderdag 14-05-1394. 

 Quinta post cantate: donderdag 21-05-1394. 

 

BP 1180 p 082v 01 do 14-05-1394. 

Jacobus van Bascot, zijn dochter Engelberna, Johannes zvw Andreas gnd 

Tijmmerman ev Katherina, en Johannes zv Johannes van Hal rademaker ev 

Jutta, dv voornoemde Jacobus van Baest!, gaven uit aan Henricus gnd 

Baerleman de helft van een beemd in de Eninge van Hilvarenbeek, ter plaatse 

gnd Spreuwel, tussen Jacobus van den Spiker enerzijds en tussen Egidius gnd 

Hadewigen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren. 

 

Jacobus de Bascot Engelberna eius filia cum tutore Johannes filius 

quondam Andree dicti Tijmmerman maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris et (dg: Johannes f) Johannes filius Johannis de Hal 

rotificis maritus et tutor Jutte sue uxoris filiarum dicti Jacobi de 

Baest! (dg: quoddam pratum situm) #medietatem cuiusdam prati siti# in 

unione de Hildwarenbeke ad locum dictum Spreuwel inter hereditatem Jacobi 

van den Spiker ex uno latere et inter hereditatem (dg: Eg) Egidii dicti 

Hadewigen soen ex alio ut dicebat dederunt ad hereditarium pactum Henrico 

dicto Baerleman ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Hildwarenbeke danda dicto Jacobo 

integraliter quoad vixerit et post eius decesssum dictis Enghelberne et 

Johanni et Johanni hereditarie purificationis et in Hildwarenbeke 

tradenda ex (dg: premissis) predicta medietate dicti prati promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

102 

repromisit. Testes Lijsscap et Jorden datum quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 082v 02 do 14-05-1394. 

Petrus zvw Willelmus Rutten soen en Johannes zvw Godefridus Delijen soen ev 

Elizabeth dvw voornoemde Willelmi verkochten aan Henricus gnd Baerleman de 

andere helft van voornoemde beemd. 

 

Petrus filius quondam Willelmi (dg: Rutg) Rutten soen et Johannes filius 

quondam Godefridi Delijen soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Willelmi reliquam medietatem 

dicti prati (dg: dederunt ad hereditarium censum) hereditarie vendiderunt 

Henrico dicto Baerleman promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 03 do 14-05-1394. 

Jacobus zvw Johannes gnd Jordens soen ev Elizabeth dvw Danijel van den 

Acker verkocht aan Willelmus van den Velde 1/8 deel, dat aan Arnoldus zv 

Henricus gnd Mans behoorde, in een beemd gnd des Monniks Beemd, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd in Autselre Beemde, naast die 

Dommel, tussen Nijcholaus van Berze en voornoemde Willelmus van den Velde 

enerzijds en wijlen Theodericus zv Bartolomeus anderzijds, welk 1/8 deel 

Aleijdis wv voornoemde Danijel van den Acker verworven had van voornoemde 

Arnoldus zvw Henricus Mans. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Jordens soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Danijelis van den Acker unam 

octavam partem que ad Arnoldum filium Henrici dicti Mans spectare 

consuevit in quodam prato dicto des (dg: Nom Monics) Monics (dg: Beemp) 

Beemt sito in parochia (dg: in parochia) de Bucstel in loco dicto Lijemde 

in loco dicto in (dg: ..) Autselre Beemde iuxta (dg: atq) aquam dictam 

die Dummel inter hereditatem (dg: .) Nijcholai de Berze et Willelmi van 

den Velde ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici filii Bartolomei 

ex alio ut dicebat et quam octavam partem Aleijdis relicta dicti quondam 

Danijelis van den Acker erga dictum Arnoldum filium quondam Henrici Mans 

acquisiverat ut dicebat (dg: here) et quam octavam partem dictus Jacobus 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo van den 

Velde promittens #super omnia# warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 04 do 14-05-1394. 

Petrus Becker zvw Petrus Becker beloofde aan Hessello zvw Everardus van 

Boert 44 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1394) te betalen. 

 

Petrus Becker filius quondam Petri Becker promisit super omnia Hesselloni 

filio quondam Everardi de Boert quadraginta quatuor aude Gelre gulden seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes supra!. 

 

BP 1180 p 082v 05 do 14-05-1394. 

Petrus van Vucht beloofde aan Johannes nzv Johannes gnd Wederhout 9 2/3 

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

Petrus de Vucht promisit super omnia Johanni filio naturali Johannis 

dicti Wederhou[t] X Gentsche nobel (dg: mi) seu valorem minus tercia 

parte unius Gentsche nobel ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 06 do 14-05-1394. 

Laurencius zvw Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan Johannes zv Goeswinus 

van Cattelaer gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Jan 2 
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Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Laurencius filius quondam Jacobi van den Yvenlaer promisit super omnia se 

daturum et soluturum Johanni (dg:G) filio Goeswini de Cattelaer ad 

spacium quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quatuor annorum duos Hollant gulden seu valorem 

nativitatis Johannis et primo termino nativitatis Johannis proxime 

futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 07 do 14-05-1394. 

Johannes van Rijswijc zvw hr Willelmus van Rijswijc ridder droeg over aan 

hr Henricus investiet van Eten, tbv hr Willelmus van Bucstel ridder, de 

helft in de helft van 6 bunder beemd, gnd tsPapen Kamp, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout en ter plaatse gnd Essendonk, tussen erfgoed van het 

klooster van Tongerlo enerzijds en Arnoldus gnd Beijs Coelbornere 

anderzijds, welke helft van voornoemde 6 bunder voornoemde Johannes 

Rijswijc en Henricus gnd Scout van Ethen gekocht hadden van Henricus zvw 

Rodolphus van Zulikem. 

 

Johannes de Rijswijc filius quondam (dg: q) domini Willelmi de Rijswijc 

militis medietatem ad se spectantem in medietate sex bonariorum prati 

dictorum tsPapen Camp sitorum in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout et ad locum dictum conventualiter (dg: Esse) Essendonc inter 

hereditatem abbatis et conventus monasterii de Tongherloe ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Beijs Coelbornere ex alio quam medietatem 

dictorum sex bonariorum prati dictus Johannes Rijswijc et Henricus dictus 

Scout de Ethen erga Henricum filium quondam Rodolphi de Zulikem emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit domino Henrico 

investito de (dg: Ethe) Eten ad opus domini Willelmi de Bucstel militis 

cum litteris #et aliis# et jure #occacione etc# promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 08 do 14-05-1394. 

Theodericus van den Venne snijder droeg over aan broeder Hermannus van 

Eijndoven, voor de duur van zijn leven, een kamer in het huis van 

voornoemde Theodericus, welk huis ligt in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne enerzijds en erfgoed 

van Franco zv Johannes Vrancken soen anderzijds, te weten de kamer in het 

midden van voornoemd huis, met recht van weg over wegen en erfgoederen van 

voornoemde Theodericus en recht van weg in voornoemd huis tot aan de kamer. 

 

Theodericus van den Venne sartor quandam cameram sitam in (dg: Busco ad 

locum dictum) domo dicti Theoderici que domus sita #est# in Buscoducis ad 

vicum dictum Buerde inter hereditatem quondam Hermanni de Zonne ex uno et 

inter hereditatem Franconis filii Johannis Vrancken soen ex alio scilicet 

illam cameram que sita est (dg: ..) in medio dicte domus ut dicebat simul 

cum pleno jure eundi et redeundi per vias ibidem tendentes et per 

hereditates dicti Theoderici et in dicta domo usque ad cameram predictam 

ut dicebat legitime supportavit fratri Hermanno de Eijndoven ab eodem 

fratre Hermanno quoad vixerit et non ultra possidendam promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod cum dictus frater 

Hermannus mortuus fuerit extunc erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 09 do 14-05-1394. 

Weijndelmoedis wv Willelmus gnd Geroncs droeg over aan haar zoon Gerongius, 

tbv hem en zijn zusters Aleijdis en Metta, dvw voornoemde Willelmus 

Geroncs, haar vruchtgebruik in een hofstad in Orthen, naast de gemeint gnd 

aan die Bergen enerzijds en Albertus van Merewijc anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemde wijlen 

Willelmus Geroncs, zoals afgepaald. Lambertus zvw Hugo gnd Swart Oghe ev 

voornoemde Aleijdis en Henricus van Maelstram ev voornoemde Metta droegen 
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aan voornoemde Gerongius zv Willelmus hun deel over in voornoemde hofstad. 

Jordanus Geroncs soen en Johannes Jacobs soen deden afstand tbv voornoemde 

Gerongius zv Willelmus Geroncs. 

 

Weijndelmoedis relicta quondam Willelmi dicti Geroncs cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in quodam domistadio cum suis attinentiis 

sito in parochia de Orthen (dg: et) juxta (dg: monte) communitatem dictam 

aen die Bergen #ex uno et# inter hereditatem Alberti de Merewijc ex alio 

(dg: et inter ...) tendens! cum fine! ad (dg: dictam) communitatem et cum 

reliquo fine (dg: he) ad hereditatem dicti quondam Willelmi Geroncs prout 

ibidem limitatum est ut dicebat legitime supportavit Gerongio suo filio 

ad opus sui et ad opus Aleijdis et Mette suarum sororum filiarum dicti 

quondam Willelmi Geroncs promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem in dicto usufructu existentem deponere. Quo facto Lambertus 

filius quondam Hugonis dicti Swart Oghe maritus et tutor legitimus dicte 

Aleijdis sue uxoris et Henricus de Maelstram maritus et tutor legitimus 

Mette sue uxoris filiarum dicti quondam Willelmi Geroncs totam partem et 

omne jus eis et dictis eorum uxoribus in dicto domistadio competentes 

quovis modo (dg: ad opus dicti Gerongii renunciaverunt) #supportaverunt# 

dicto Gerongio filio dicti Willelmi (dg: filio) promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum (dg: 

deponere) et suorum (dg: cohe) heredum deponere. Quo facto Jordanus 

Geroncs soen et Johannes Jacobs soen super dicto domistadio et jure ad 

opus dicti (dg: di) Gerongii filii Willelmi Geroncs renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui depoenre. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 10 do 14-05-1394. 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser beloofde aan Gerardus Zerijs 84 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel die Bresser promisit super omnia Gerardo (dg: G) 

Zerijs LXXXIIII aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 11 do 14-05-1394. 

Theodericus zv Henricus gnd Thijskens soen beloofde aan Johannes Mutsart 

100 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Theodericus filius Henrici dicti Thijskens soen promisit super habita et 

habenda Johanni Mutsart (dg: B) centum Hollant gulden ad monitonem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 12 do 14-05-1394. 

Voornoemde Johannes Mutsart beloofde aan voornoemde Theodericus zv Henricus 

gnd Thijskens soen dit geld niet te manen, zolang voornoemde Theodericus 

leeft. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Theoderico quod ipse dictam 

pecuniam non monebit nec assequetur quamdiu dictus Theodericus vixerit in 

humanis salvos? dicto (dg: -s) Johanni dictis litteris in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 082v 13 do 21-05-1394. 

Johannes Boijen zvw Henricus beloofde aan Henricus Ghecke 42 Engelse nobel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes Boijen filius quondam Henrici promisit Henrico Ghecke 

quadraginta duos Enghels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et (dg: Stee) Jorden datum quinta 
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post cantate. 

 

1180 mf2 A 04 p. 83. 

 Quinta post jubilate: donderdag 14-05-1394. 

 Quinta post cantate: donderdag 21-05-1394. 

 

BP 1180 p 083r 01 do 14-05-1394. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus droegen over aan Henricus van Baex een 

b-erfcijns van 2 schelling oude pecunia, die voornoemde Henricus van Baex 

aan hen met Sint-Remigius betaalt, gaande uit 2 bunder beemd, in Veghel, 

ter plaatse gnd die Brusselse Buenre, welke 2 bunder eertijds waren van 

Rodolphus Glorien soen svv voornoemde Henricus van Baex. De brief 

overhandigen aan Coel Condermans, zijn zoon Johannes of aan hem. 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius hereditarium censum II solidorum 

antique pecunie quem Henricus de Baex eis solvere tenetur hereditarie 

Remigii ex duobus bonariis prati sitis in parochia de Vechel in loco 

dicto die Bruesselsche Buenre et que duo bonaria prati dudum fuerant 

Rodolphi Glorien soen soceri olim dicti Henrici de Baex ut dicebant 

hereditarie (dg: s vendiderunt) #supportaverunt# dicto Henrico de Baex 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Lijsscap et Jorden datum quinta post jubilate. Tradetur littera 

Coel Condermans vel Johanni suo filio vel sibi. 

 

BP 1180 p 083r 02 do 14-05-1394. 

Amelius Heijnmans soen van Druenen droeg over aan zijn zoon Heijnmannus, 

tbv voornoemde Heijnmannus en zijn zusters Yda en Cristina, dv voornoemde 

Amelius, zijn vruchtgebruik in 3 roeden gnd gerden land in Druenen, tussen 

voornoemde Amelius enerzijds en Hessello Gobels soen van Ghiersberch 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ter Sceet 

toe. De brief overhandigen aan Eustatius van Hedechusen. 

 

Amelius (dg: Heijnma) Heijnmans soen van Druenen suum usufructum sibi 

competentem in tribus virgatis dictis gherden terre sitis in parochia de 

Druenen inter hereditatem dicti Amelii (dg: ex uno) ex uno et inter 

hereditatem Hessellonis Gobels soen de Ghiersberch ex alio tendentibus a 

communi platea usque ad locum dictum ter Sceet toe ut dicebat legitime 

supportavit Heijnmanno suo filio ad opus eiusdem Heijnmanni et ad opus 

Yde et Cristine suarum (dg: filiarum ?sororum) sororum filiarum dicti 

Amelii promittens (dg: warandiam) #ratam servare# et obligationem (dg: 

ex) in dicto usufructu existentem deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera Eustatio de Hedechusen. Testes (dg: Goes et Jorden datum quinta 

post cantate). 

 

BP 1180 p 083r 03 do 21-05-1394. 

Petrus Claes soen van Baerle ev Yda en Johannes zv Gerardus gnd Buijs ev 

Cristina, dv Amelius gnd Heijnmans soen van Druenen, droegen over aan 

Heijnmannus zv voornoemde Amelius 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van Elizabeth mv voornoemde gezusters, resp. aan hen zal komen 

na overlijden van voornoemde Amelius vv voornoemde gezusters, in voornoemde 

3 roeden land, waarvan voornoemde Amelius zijn vruchtgebruik had afgestaan. 

Twee brieven; een voor Staes van Hedechusen; beiden overhandigen aan 

voornoemde Eustatius. 

 

Duplicetur. Staes de Hedechusen habebit unam. Tradentur ambe dicto 

Eustatio. {Staat voor een haal die voor BP 1180 p 083r 02 begint en 

verder doorloopt tot en met voor BP 1180 p 083r 05}. 

(dg: d) Petrus Claes soen de Baerle maritus et tutor legitimus (dg: Y 

ter) Yde sue uxoris et (dg: Gerardus) Johannes filius Gerardi dicti Buijs 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Cristine sue uxoris filiarum 

Amelii dicti Heijnmans soen de Druenen duas tercias partes eis et dictis 
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suis uxoribus de morte quondam Elizabeth matris olim dictarum sororum 

successione advolutas et post mortem dicti Amelii (dg: suarum patris) 

patris dictarum sororum successione advolvendas in dictis tribus virgatis 

terre et de quibus dictus (dg: hereditarie supportaverunt) Amelius suum 

resignavit usufructum etc hereditarie supportaverunt Heijnmanno filio 

dicti Amelii promittentes indivisi ratam servare et obligationem ex parte 

earum deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post cantate. 

 

BP 1180 p 083r 04 do 21-05-1394. 

Voornoemde Heijnmannus zv Amelius Heijnmans soen van Druenen verkocht aan 

Eustatius van Hedechusen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) voornoemde 3 roeden land, 

(2) 4½ roeden land gnd gerden in Druenen, tussen Henricus Bije van Druenen 

enerzijds en Gerardus zv Johannes Dircs soen anderzijds, en uit gebouwen op 

deze 4½ roeden, beide onderpanden reeds belast met de hertogencijns en de 

4½ roeden met een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Dictus Heijnmannus hereditarie vendidit Eustatio de Hedechusen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dictis tribus 

virgatis terre atque de et ex quatuor et dimidia virgatis terre dictis 

gherden sitis in dicta parochia inter hereditatem Henrici Bije de Druenen 

ex uno et inter hereditatem Ger[ardi] filii Johannis Dircs soen ex alio 

et ex edificiis in dictis quatuor et dimidia virgatis terre 

consistentibus ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis ex premissis et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis ex dictis quatuor et 

dimidia virgatis terre prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 083r 05 do 21-05-1394. 

Petrus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Claes soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 083r 06 do 21-05-1394. 

Henricus van Zulikem en Elijas zvw Willelmus gnd Elijaes soen verklaarden 

een erfdeling gemaakt te hebben van een huis, erf en tuin, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd den Brekelen, tussen een gemene weg enerzijds en 

akkers gnd die Hezeakker anderzijds, van een akker aldaar naast voornoemd 

huis en een stuk beemd naast voornoemde tuin. 

Voornoemde Henricus kreeg de twee voorste derde delen van het huis en erf, 

te weten de 2 delen richting het westen, twee derde delen van de tuin, te 

weten de 2 derde delen richting het westen, twee derde delen van de akker, 

te weten de 2 derde delen richting het westen, en twee derde delen van het 

stuk beemd, te weten de 2 derde delen richting voornoemde tuin, zoals 

afgepaald. 

 

{Voor BP 1180 p 083r 06 begint een haal die doorloopt voor BP 1180 p 083r 

07, tot aan het einde van de pagina, kennelijk om daar ruimte vrij te 

laten, die overigens niet werd benut}. 

Henricus (dg: filius quondam) de Zulikem et Elijas filius quondam 

Willelmi dicti Elijaes soen palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam (dg: p) mutuo fecisse de domo et area et orto sitis in 

parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum den Brekelen inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter agros dictos die Hezeacker 

ex alio atque de quodam agro terre sito ibidem iuxta dictam domum et de 

pecia (dg: terre) prati sita iuxta ortum predictum ut dicebant mediante 

qua divisione due (dg: -as) anteriores (dg: partes) tercie (dg:-s) partes 

dicte domus et aree scilicet dividendo dictam domum et aream in (dg: 3) 

tres partes equales (dg: duas) #due# de hiis que site sunt versus 
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occidens atque due tercie partes dicti orti scilicet ille due tercie 

partes que site versus! occidens atque due tercie partes dicti agri 

scilicet ille due tercie partes que site sunt versus occidens atque due 

tercie partes dicte pecie prati scilicet ille due tercia partes que site 

sunt versus dictum ortum #prout ibidem site sunt et limitate# dicto 

Henrico cesserunt in partem (dg: pro) super quibus promittens ratam 

servare. 

 

BP 1180 p 083r 07 do 21-05-1394. 

Voornoemde Elijas kreeg een derde deel van voornoemd huis en erf, te weten 

het derde deel richting het oosten, een derde deel van de tuin, te weten 

het derde deel richting het oosten, een derde deel van de akker, te weten 

het derde deel richting het oosten en een derde deel van de beemd, te weten 

het derde deel naast erfgoed van Rodolphus van der Brekelen, zoals 

afgepaald. 

 

Et mediante qua divisione una tercia pars dicte domus et aree scilicet 

illa tercia pars que sita est versus oriens et #una# tercia pars dicti 

orti scilicet illa tercia pars que sita est versus oriens et una tercia 

pars dicti agri scilicet illa tercia pars que sita est versus oriens et 

(dg: terc) una tercia pars dicte pecie prati scilicet illa tercia pars 

que sita est (dg: versus hereditatem Ro) contigue iuxta hereditatem 

Rodolphi van der (dg: Brekellen) Brekelen prout ibidem site sunt et 

limitate ut dicebant dicto Elije cesserunt in partem ut alter. 

 

1180 mf2 A 05 p. 84. 

 Secunda post jubilate: maandag 11-05-1394. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 16-05-1394. 

 

BP 1180 p 084v 01 ma 11-05-1394. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder en Gheerlacus Boest 

beloofden aan Henricus van de Kloot, tbv de abdis en het klooster van 

Sint-Clara in Den Bosch, 200 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Theodericus Rover filius quondam (dg: domini) domini Johannis Rover 

militis et Gheerlacus Boest promiserunt Henrico de Globo ad opus 

abbatisse et conventus sancte Clare in Busco CC Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Lijsscap et 

Goessuinus datum secunda post jubilate. 

 

BP 1180 p 084v 02 ma 11-05-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus (dg: servabit) servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 084v 03 ma 11-05-1394. 

De schepenen Goessuinus en Jordanus verklaren dat voor hen kwamen de broers 

Lambertus en Johannes, kv Lambertus van den Hoevel, met gelapte schoenen, 

en stokken in hun handen, die verklaarden gereed te zijn om op 

pelgrimstocht te gaan naar de kerk van Sint-Theobaldus in de stad gnd ter 

Dinnen22, voor het zieleheil van wijlen Petrus zvw {verder niets ingevuld} 

volgens arbitrage wegens zoenakkoord mbt de dood van voornoemde Petrus. 

 

{In margine sinistra staat een <-teken. Het contract is niet doorgehaald. 

Kennelijk is het een aanzet tot een contract}. 

(dg: notum) Nos Goessuinus et Jordanus scabini (dg: inf) in Busco quod 

constituti coram nobis Lambertus et Johannes fratres liberi (dg: J) 

Lamberti van den Hoevel induti calceis (dg: picta) pataciatis et habentes 

                         
22 Mogelijk Sint Theobaldus in Tienen? 
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baculos in suis manibus protestati (dg: fue) fuerunt quod ipsi parati 

essent arripere viam ad unam peregrinationem ab eis faciendam (dg: a) in 

ecclesiam sancti Theobaldi in civitate dicta ter Dinnen pro salute anime 

quondam Petri filii quondam {verder niets ingevuld} juxta omnem formam 

arbitrii alias pronunciati super reconciliacione necis dicti quondam 

Petri et in signum premissorum dicti Lambertus et Johannes (dg: di) iter 

arripuerunt ad faciendam et implendam huiusmodi peregrinationem. Datum 

supra. 

 

BP 1180 p 084v 04 ma 11-05-1394. 

Rijcardus die Writer zvw Johannes die Writer droeg over aan Arnoldus van 

Scijnle een b-erfpacht van 16 lopen rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 20 lopen rogge, Bossche maat, welke pacht van 20 lopen Henricus van den 

Broec van Scijnle met Kerstmis leverde aan Henricus zvw voornoemde Johannes 

Writer, gaande uit 7 bunder land en andere erfgoederen, in Schijndel, ter 

plaatse gnd des Writers Hoeve, welke 7 bunder en erfgoederen voornoemde 

Henricus van der Broec verkregen had van voornoemde Henricus zvw Johannes 

Writer voor voornoemde pacht, en welke pacht van 16 lopen aan voornoemde 

Rijcardus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde broer Henricus. 

 

Rijcardus die Writer filius quondam Johannis die Writer hereditariam 

paccionem XVI lopinorum siliginis mensure #de Busco# de (dg: XX he) 

hereditaria paccione XX lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

XX lopinorum siliginis Henricus van den Broec de Scijnle (dg: Henricus) 

#Henrico# filio dicti quondam Johannis Writer solvere consueverunt 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini ex (dg: hereditatibus 

sitis) septem bonariis terre et quibusdam aliis hereidtatibus sitis in 

parochia de Scijnle in loco dicto des Writers Hoeve quas septem bonaria 

et hereditates dictus (dg: quondam) Henricus van der Broec erga dictum 

Henricum filium quondam Johannis Writer pro predicta paccione ad pactum 

acquisiverat ut dicebat et que paccio XVI lopinorum siliginis dicto 

Rijcardo de morte dicti quondam Henrici sui fratris successione est 

advoluta ut dicebat hereditarie (dg: ven) supportavit Arnoldo de Scijnle 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: 

deponere) in dicta paccione existentem deponere. Testes Jorden (dg: d) et 

(dg: Jorden) #Gemert# datum supra. 

 

BP 1180 p 084v 05 ma 11-05-1394. 

Voornoemde Rijcardus die Writer zvw Johannes die Writer droeg over aan 

Arnoldus van Scijnle alle erfelijke goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn broer Henricus, uitgezonderd een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge, die Metta gnd Brocken eerder verworven had van voornoemde Rijcardus. 

 

Dictus Rijcardus omnia bona #hereditaria# sibi de morte quondam Henrici 

sui fratris successione advoluta quocumque locorum (dg: consistentia) 

sita excepta hereditaria paccione IIIIor lopinorum siliginis quam Metta 

dicta Brocken erga dictum (dg: Y) Rijcardum (dg: prid) prius acquisiverat 

ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo de Scijnle promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 084v 06 ma 11-05-1394. 

Katherina wv Lambertus Moelner van Os droeg over aan zijn haar Reijmboldus, 

tbv hem en Aleijdis, Bela en Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Lambertus, haar vruchtgebruik in ½ morgen land in Oss, naast de windmolen, 

tussen Petrus van Eijke enerzijds en Johannes van Berchen anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Lamberti Moelner #de Os# cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in dimidio iugero terre (dg: ter mericalis 

sito) in parochia de Os iuxta molendinum venti inter hereditatem Petri de 

Eijke ex uno et inter hereditatem Johannis de Berchen ex alio ut dicebat 

supportavit Reijmboldo suo filio ad opus sui et ad #opus# Aleijdis et 
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(dg: Be) Bele et Katherine liberorum dictorum Katherine et quondam 

Lamberti promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 084v 07 ma 11-05-1394. 

Reijmboldus zvw Lambertus Moelner van Os, Johannes Vrieze bakker ev 

Aleijdis en Johannes Robbrechts soen ev Bela, dvw voornoemde Lambertus, 

verkochten voornoemde ½ morgen aan Albertus Moelner van Os. Katherina dvw 

voornoemde Lambertus zal afstand doen. 

 

(dg: L) Reijmboldus filius quondam Lamberti Moelner de Os Johannes Vrieze 

pistor maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes 

Robbrechts soen maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filiarum dicti 

quondam Lamberti dictum dimidium iuger terre et quod nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Alberto Moelner de Os promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere et quod ipsi 

Katherinam filiam (dg: dictorum) dicti quondam Lamberti super dicto (dg: 

dicto) dimidio jugero terre ad opus dicti dimidii! jugeris terre ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 084v 08 za 16-05-1394. 

Godefridus van Uden beloofde aan Guedeldis dvw Walterus die Groeve 20 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

-. 

Godefridus de Uden promisit Guedeldi filie quondam Walteri die (dg: Groe) 

Groeve XX Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

futurum!. Testes Sta et Ghemert datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1180 p 084v 09 za 16-05-1394. 

Walterus zvw Willelmus gnd die Rademaker van Best gaf uit aan zijn broer 

Henricus zvw voornoemde Willelmus die Rademaker 1/5 deel van een stuk 

beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Godefridus gnd Ackerman en 

zijn broer Johannes enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd van Mol 

anderzijds, te weten het 1/5 deel naast voornoemd erfgoed van Arnoldus van 

Mol; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude groot (dg: aan 

Walterus van Audenhoven, gaande uit dit 1/5 deel) en voor een n-erfpacht 

van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren. 

 

Walterus filius quondam Willelmi dicti (dg: Ra) die Rademaker de Best 

(dg: q) quintam partem pecie prati site in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best inter hereditatem Godefridi dicti (dg: Ar) Ackerman (dg: ex 

uno) et Johannis sui fratris ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti 

(dg: Mol) de Mol ex alio scilicet dividendo dictam peciam prati in 

quinque (dg: paret) partes equales unam de hiis que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Arnoldi de Mol ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Henrico suo fratri filio dicti quondam Willelmi die 

Rademaker ab eodem hereditarie possidendam pro #hereditario censu# unius 

grossi antiqui (dg: Waltero de Audenhoven ex dicta quinta parte de jure 

solvendo dando ..) #et# pro hereditaria paccione quatuordecim lopinorum 

siliginis mensure (dg: de Busco) #Oerscot# danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Best tradenda ex dicta quinta parte promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem (dg: obligationem) deponere 

et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 084v 10 za 16-05-1394. 

Rodolphus Vrient en zijn dochters Jutta en Oda verkochten aan Henricus 

Steijmpel de helft van een kamp, gelegen achter Porta Celi, tussen 

Theodericus van Engelant en zijn kinderen enerzijds en Henricus Stempel 

anderzijds, te weten de helft richting die Aa, deze helft belast met 7½ 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

110 

schelling. Johannes van Ghemert stemde in met deze verkoop. 

 

Rodolphus Vrient Jutta et Oda eius filie cum tutore (dg: octo) medietatem 

cuiusdam campi siti retro Portam Celi inter hereditatem Theoderici de 

Engelant et eius liberorum #uno# ex (dg: uno) #?inter ?hereditatem 

Henrici Stempel ex alio# scilicet dividendo dictum campum per finem in 

duas partes equales illam scilicet medietatem que sita est versus aquam 

dictam die Aa ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico Steijmpel 

promittentes cum tutore (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis VIIJ solidis de dicta medietate 

solvendis. Quo facto Johannes de Ghemert dicte vendicione plenarie 

consentiit et eandem ratam tenere promisit. Testes Sta et Ghemer datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 084v 11 za 16-05-1394. 

Emondus zv Albertus Buc van Lijt, Godefridus van Beest en Godefridus 

Herbrechts soen beloofden aan Judocus Bruijstens 120 oude Gelderse gulden23 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

(dg: Alb) Emondus filius Alberti Buc de Lijt Godefridus de Beest et 

Godefridus Herbrechts soen promiserunt Judoco Bruijstens C et XX aude 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 084v 12 za 16-05-1394. 

Emondus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Emondus promisit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 084v 13 za 16-05-1394. 

Johannes Ghiben soen verkocht aan Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlijmen 

een stuk land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, 

ter plaatse gnd die Kamp, tussen voornoemde Godescalcus enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, strekkend met een einde aan Johannes Femijen soen. 

Degenen die van voornoemde Johannes Ghiben soen erfgoederen verwierven, die 

achter dit stuk land liggen, mogen een weg gebruiken, die in dit stuk land 

ligt, die 13 voet breed is, en die leidt van de gemene weg naar een erfgoed 

gnd dat Broekske. 

 

Johannes Ghiben soen peciam terre sitam infra libertatem super locum 

dictum die Dungen ad locum dictum die Camp inter hereditatem Godescalci 

filii (dg: Ghiselbe) Ghiselmari de Vlijmen ex uno et inter communem 

platheam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Femijen 

soen c! ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godescalco promittens 

warandiam et obligationem salva tamen omnibus personis que prius erga 

(dg: dictam) dictum Johannem Ghiben soen hereditates acquisiverant retro 

predictam peciam terre sitas (dg: u) in dicta pecia terre via quadam 

tredecim pedatas in latitudine continente (dg: tendente et de sitas ultra 

dictam peciam terre) tendente a (dg: communi) communi plathea ad 

hereditatem dictam dat (dg: Bruexl) Bruexken utendi eadem via ad earum 

profectum (dg: testes Goe) iuxta continentiam litterarum inde 

confectarum. Testes Goessuinus et Gemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 084v 14 za 16-05-1394. 

Voornoemde koper Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlijmen beloofde aan 

voornoemde verkoper Johannes Ghiben soen 87½ Hollandse gulden of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1394) en de andere helft met 

                         
23 Zie → BP 1181 p 041r 13 vr 03-08-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

111 

Kerstmis (vr 25-12-1394). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXXXVIIJ Hollant gulden !valorem 

(dg: ad) mediatim Johannis et mediatim Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf2 A 06 p. 85. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 16-05-1394. 

 Quinta post cantate: donderdag 21-05-1394. 

 feria secunda post dominicam cantate: maandag 18-05-1394. 

 Tercia post cantate: dinsdag 19-05-1394. 

 

BP 1180 p 085r 01 za 16-05-1394. 

Johannes van Druenen Peters soen alias gnd Sceffeneer droeg over aan 

Arnoldus Stamelart van Spanct24 384 Gelderse gulden of de waarde, aan hem 

beloofd25 door Willelmus gnd Boeden en Gerardus van den Wiel, samen met de 

adiusticatie26. 

 

Johannes (dg: Peters soen) de Druenen Peters soen alias dictus Sceffeneer 

trecentos et LXXXIIIIor Gelre gulden vel valorem promissos sibi a 

Willelmo dicto Boeden et Gerardo van den Wiel prout in litteris #(dg: et 

adiusticationem)# legitime supportavit Arnoldo Sta de Spanct cum litteris 

#et adiusticatione# et jure. Testes Goessuinus et Ghemert datum sabbato 

post jubilate. 

 

BP 1180 p 085r 02 za 16-05-1394. 

Henricus die Roede verkocht aan Yudocus Bruijstens (127) een huis en tuin in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Bosse, tussen mr Lambertus gnd uten 

Bossche enerzijds en Johannes Leenvolger anderzijds, met de sloten die 

eromheen liggen, (2) een tuin gnd dat Loe aldaar, over voornoemde sloot, 

tussen voornoemde Johannes Leenvolger enerzijds en Johannes die Roede 

anderzijds, (328) een akker gnd Echelput aldaar, tussen voornoemde Johannes 

Leenvolger enerzijds en voornoemde Johannes Roede anderzijds, (4) een beemd 

gnd die Dommelbeemd, aldaar, tussen goederen van Bobnagel enerzijds en 

voornoemde mr Lambertus anderzijds, (5) de helft van een beemd gnd dat 

Doerwinkel aldaar, nabij voornoemde Dommelbeemd, belast met 1 kapoen. 

 

Henricus die Roede domum et ortum sitos in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto die Bossche inter hereditatem magistri Lamberti [dicti] uten 

Bossche ex uno et inter hereditatem Johannis Leenvolger ex alio cum 

fossatis circumquaque adiacentibus atque ortum dictum dat Loe situm 

ibidem (dg: inter h) ultra dictum fossatum inter hereditatem dicti 

Johannis Leenvolger ex uno et inter hereditatem Johannis die Roede ex 

                         
24 Zie → SAsH RA VB 1799 f 145r 01, ma 07-04-1399, Art Stamelart van der Spanct was gericht in 
orconde scepenen Goeswijn Steenwechs ende Jans de Gemert aen allen goide Willems geheijten 

Bode ende Gerijts van den Wijel overmids een schout 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 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. 
25 Zie ← BP 1179 p 148v 05 di 02-04-1392, belofte op 25-12-1392 384 Gelderse gulden te 
betalen. 
26 Zie → SAsH RA VB 1799 f 088r 10, ma 25-05-1394, Jan van Druenen Peters soen die men anders 
heijt Sceffennere was gericht aen alle goide Willems geheijten Boden ende Gerijts van den Wiel 

met scepenen scoude brieven ende deze scout ende gericht heeft Jan van Druenen vors opgedrage 

Art Stamelart van der Spanct ende hem dair af mechtich gemaect ende Art Stamelart vors heeft 

die nu verboden irstwerf. 
27 Zie → BP 1180 p 085r 08 do 21-05-1394, uitgifte van (1+2). 
28 Zie → BP 1180 p 085r 09 do 21-05-1394, uitgifte van (3+4+5). 
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alio item agrum terre dictum Echelput situm ibidem inter dicti Johannis 

Leenvolger ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Roede ex alio item 

pratum dictum die Dommelbeemt situm ibidem inter bona de Bobnagel ex uno 

et inter hereditatem dicti magistri Lamberti ex alio item medietatem 

prati dicti dat Doerwinckel siti ibidem (dg: ?ru) iuxta dictum pratum die 

Dommelbeemt vocatum hereditarie vendidit Yudoco Bruijstens promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno capone inde solvendo. 

Testes Goessuinus et Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 085r 03 do 21-05-1394. 

Johannes die Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Gerardus) die Rode prebuit et reportavit. Testes Berkel et 

Gemert datum quinta post cantate. 

 

BP 1180 p 085r 04 do 21-05-1394. 

Johannes van Erpe verpachtte aan Johannes van Gherwen van Aerle en zijn 

zoon Petrus de windmolen in Bakel zoals deze behoorde aan wijlen Godefridus 

van Scepstal voor een periode van 5 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1394), te molenaarsrecht, per jaar voor 40 mud rogge, maat van 

Helmond, in Helmond te leveren, een helft met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, belast met ½ oude schild aan de hertog. Voornoemde Johannes 

van Erpe zal bij elke levering van de pacht 5 Gelderse gulden of de waarde 

aftrekken. Brief in tweevoud. 

 

Extranei solverunt. 

Johannes de Erpe molendinum venti consistens in Bakel cum eius 

attinentiis et juribus universis prout huiusmodi molendinum cum eius 

attinentiis et juribus ad Godefridum quondam de Scepstal pertinere 

consueverunt ut dicebat dedit ad annuum pactum Johanni de Gherwen (dg: et 

Petro) de Aerle et Petro suo filio ab eisdem ad spacium quinque annorum 

post festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio subsequentium 

ad jus molendinarii (dg: -orum) possidendum pro quadraginta modiis 

siliginis mensure de Helmont dandis dicto Johanni a dictis Johanne et 

Petro eius filio anno quolibet dictorum quinque annorum mediatim Domini 

et mediatim Johannis et prom primo solucionis termino in festo 

nativitatis Domini #proxime# et in Helmont tradendis ex (dg: per) 

premisso molendino promittens #....... molendinariorum# warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto dimidio antiquo scilt domino duci 

solvendo et alii repromiserunt super omnia tali condicione quod dictus 

Johannes de Erpe quolibet termino solucionis dictorum quinque annorum de 

dicta (dg: siliginea) siligine dictis Johanni et Petro suo filio 

defalcabit quinque Gelre gulden vel valorem. Testes Lijsscap et 

Goessuinus datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1180 p 085r 05 ma 18-05-1394. 

Elisabeth gnd Blockeels droeg over aan Willelmus Scilder, tbv Yda van der 

Scoteldonc en Katherina, ndv voornoemde Willelmus en Yda, een stukje 

erfgoed in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Peperstraat, tussen de wand van de kamer van Petrus gnd Valant zvw Henricus 

Posteel enerzijds en erfgoed van voornoemde Petrus anderzijds, welk stukje 

erfgoed 14 voet breed is, te meten vanaf de stijlen van voornoemde kamer 

richting het begijnhof, en welk stukje erfgoed reikt vanaf eerstgenoemde 

straat achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus Rovers soen bakker, aan 

voornoemde Elisabeth verkocht door Albertus van Bucstel zvw Albertus gnd 

Abe bakker, met de voorwaarden zoals in de vorige brief en met de gebouwen 

die op dit stukje erfgoed staan. Zou voornoemde Katherina zonder wettig 

nageslacht sterven, dan gaat voornoemd stukje erfgoed naar de erfgenamen 

van voornoemde Willelmus. 
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Elisabeth dicta Blockeels cum tutore quandam particulam hereditatis sitam 

in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum dictum 

Peperstraet inter parietem camere Petri dicti Valant filii quondam 

Henrici Posteel ex uno et inter hereditatem dicti Petri ex alio et que 

particula hereditatis continet quatuordecim pedatas in latitudine 

mensurando ab edificiis dicti! stilen dicte camere versus curiam 

beghinarum et que particula hereditatis tendit a primodicto vico 

retrorsum usque ad hereditatem Henrici Rovers soen pistoris venditam 

dicte Elisabeth ab Alberto de Bucstel filio quondam Alberti dicti Abe 

pistoris (dg: prout in litteris simul cum edificiis ...) prout in 

litteris simul cum condicionibus in dictis litteris contentis et cum 

edificiis super predictam particulam hereditatis consistentibus 

hereditarie supportavit (dg: L) Willelmo Scilder ad opus Yde van der 

Scoteldonc et ad opus Katherine filie naturalis dictorum Willelmi et Yde 

cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore (dg: ras) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione si 

contingat dictam Katherinam absque prole legitima mori extunc dicta 

particula hereditatis ad legitimos heredes dicti Willelmi advolvetur 

salvo tamen dicte Yde suo usufructu in particula hereditatis predicta. 

Testes Bekrel et Jorden datum feria secunda post dominicam cantate. 

 

BP 1180 p 085r 06 di 19-05-1394. 

Johannes zvw Jacobus van der Stegen beloofde aan Martinus zv Martinus Luden 

soen van Brogel 140 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 gulden 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1394) te betalen. 

 

+. 

Johannes filius quondam Jacobi van der Stegen promisit Martino filio 

Martini Luden soen de Brogel C et XL Hollant gulden scilicet denario 

Engelsche nobel pro tribus gulden computato vel aliud pagamentum eiusdem 

valoris ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Lisscap et Gestel datum 3a post cantate. 

 

BP 1180 p 085r 07 do 21-05-1394. 

Voornoemde Martinus droeg voornoemde 140 Hollandse gulden over aan 

Willelmus die Wilde. 

 

-. 

Dictus Martinus dictos centum et XL Hollant gulden supportavit Willelmo 

die Wilde. Testes Berkel et Gemert datum quinta post cantate. 

 

BP 1180 p 085r 08 do 21-05-1394. 

Yudocus Bruijstens gaf uit29 aan Gerardus die Rode (1) een huis en tuin in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Bosse, tussen mr Lambertus uten Bossche 

enerzijds en Johannes gnd Leenvolger anderzijds met rondom de sloot, (2) 

een tuin gnd dat Loe, aldaar, over voornoemde sloot, tussen voornoemde 

Johannes Leenvolger enerzijds en Johannes die Rode anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 1 kapoen aan de hertog en thans voor een n-erfcijns van 3 

oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis te betalen. 

 

(dg: Yud) Yudocus Bruijstens domum et ortum situm! in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto die Bossche inter hereditatem magistri Lamberti 

uten Bossche ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Leenvolger ex 

alio cum fossato circumquaque adiacente atque ortum dictum dat (dg: d) 

Loe situm ibidem (dg: ultra) #ultra# dictum fossatum inter hereditatem 

dicti Johannis Leenvolger ex uno et inter hereditatem (dg: dicti magistri 

Lamberti) #Johannis die Rode# ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Gerardo die Rode ab eodem hereditarie possidendos pro uno capone 

                         
29 Zie ← BP 1180 p 085r 02 za 16-05-1394 (1+2), verkoop van deze goederen. 
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domino nostro duci exinde solvendo dando etc atque pro hereditario censu 

trium aude Gelre gulden seu valorem dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens (dg: w) super omnia warandiam 

ex premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Berkel et Gemert datum 

quinta post cantate. 

 

BP 1180 p 085r 09 do 21-05-1394. 

Voornoemde Judocus Bruijstens gaf uit30 aan Johannes die Rode zvw Egidius 

die Rode (1) een beemd gnd die Dommelbeemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd die Bosse, tussen goederen van Bubnagel enerzijds en mr Lambertus uten 

Bossche anderzijds, (2) de helft van een beemd gnd dat Doerwinkel aldaar, 

naast voornoemde beemd die Dommelbeemd, (3) een akker gnd den Echelput 

aldaar, tussen Johannes gnd Leenvolger enerzijds en voornoemde Johannes die 

Roede anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 12 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Judocus pratum quoddam dictum die Dommelbeemt situm (dg: ibidem) 

#in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Bossche# inter (dg: h) 

bona de Bubnagel ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) magistri 

Lamberti uten Bossche ex alio item medietatem prati dicti (dg: dant) dat 

Doerwinckel siti ibidem juxta dictum pratum die Dommelbeemt vocatum ut 

dicebat dedit (dg: ad hereditarium censum Johannis Johanni die Rode filii 

quondam Egidii die Rode ab eodem hereditarie possidendas) atque agrum 

terre dictum den Echelput situm ibidem inter hereditatem Johannis dicti 

Leenvolger ex uno et inter hereditatem Johannis die Roede filii quondam 

(dg: Johannis) Egidii die Rode ex alio ut dicebat (dg: here) dedit ad 

hereditarium censum dicto Johanni die Rode ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu XII aude Gelre gulden seu valorem dando 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 085r 10 do 21-05-1394. 

Johannes van Arle zvw Nijcholaus van Arle droeg over aan zijn broer 

Ghiselbertus van Arle het deel, behorend aan Nijcholaus zvw voornoemde 

Nijcholaus van Arle en aan Johannes Loet ev Oderadis dvw voornoemde 

Nijcholaus van Arle, in de beternis in (1) een kamp van voornoemde wijlen 

Nijcholaus, in Tilburg, ter plaatse gnd aan die Rijt, tussen de beemd van 

Ghibo zvw voornoemde Nijcholaus van Arle enerzijds ende akkers aldaar 

anderzijds, (2) 1½ lopen roggeland van voornoemde wijlen Nijcholaus, in 

Tilburg, ter plaatse gnd op die Vlasstraat, (3) 1 lopen land van wijlen 

voornoemde Nijcholaus, in Tilburg, ter plaatse gnd Over die Zoe, (4) 1½ 

lopen roggeland van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Tilburg, ter plaatse 

gnd op die Kakelrij, te weten in de beternis die in deze erfgoederen is 

boven de cijnzen en pachten die jaarlijks daaruit gaan, welk deel 

voornoemde Johannes van Arle verworven had van voornoemde Nijcholaus zvw 

Nijcholaus van Arle en Johannes Loet. 

 

Johannes de Arle filius quondam Nijcholai de Arle totam partem et omne 

jus Nijcholao filio dicti quondam Nijcholai de Arle et (dg: Johanni) 

Johanni Loet marito et tutori legitimo Oderadis sue uxoris filie dicti 

quondam Nijcholai de Arle competentes in melioratione que est in campo 

dicti quondam Nijcholai sito in parochia de Tilborch ad locum dictum aen 

die Rijt inter pratum Ghibonis filii (dg: J) dicti quondam Nijcholai de 

Arle ex uno et inter (dg: h) agros ibidem ex alio #+# {+ in margine 

sinistra; BP 1180 p 085r 11 invoegen} atque in uno et dimidio lopinatis 

terre siliginee (dg: ?item) dicti quondam Nijcholai (dg: de Ae) sitis in 

                         
30 Zie ← BP 1180 p 085r 02 za 16-05-1394 (3+4+5), verkoop van deze goederen. 
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dicta parochia ad locum dictum op die Kakelrij scilicet in (dg: med) 

melioratione (dg: s e) que est in dictis hereditatibus ultra censum et 

pacciones annuatim ex dictis hereditatibus de jure solvendos quas partem 

et jus dictus Johannes de Arle erga dictos Nijcholaum filium dicti 

quondam Nijcholai de Arle et Johannem Loet acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Ghiselberto de Arle suo fratri cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Datum supra. 

 

BP 1180 p 085r 11 do 21-05-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 085r 10}. 

+ atque in una et dimidia lopinatis terre siliginee dicti quondam 

Nijcholai sitis in dicta parochia ad locum dictum op die Vlasstraet atque 

in una lopinata terre dicti [quondam] (dg: .) Nijcholai sita (dg: in 

dicta parochia in loco) in dicta parochia ad locum dictum Over die Zoe. 

 

1180 mf2 A 07 p. 86. 

 Quarta post cantate: woensdag 20-05-1394. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 23-05-1394. 

 Dominica vocem: zondag 24-05-1394. 

 Tercia post vocem: dinsdag 26-05-1394. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 27-05-1394. 

 

BP 1180 p 086v 01 wo 20-05-1394. 

Arnoldus Ave Mari beloofde aan Johannes van der Sluijs van Dordrecht 136 

gulden pieter of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

Arnoldus Ave Mari promisit Johanni van der Sluijs de Dordrecht centum #et 

triginta sex# gulden peter seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Spanct et Goeswinus datum quarta post 

cantate. 

 

BP 1180 p 086v 02 za 23-05-1394. 

Johannes van Ouden, Johannes van Bruheze en Johannes van Ghemert beloofden 

aan Arnoldus Stamelart van Spanct, tbv Thomas Asinarius etc, 68 pieter 

Leuvens met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Johannes de Ouden Johannes de Bruheze #et# Johannes de Ghemert 

promiserunt Arnoldo Sta de Spanct ad opus Thome Asinarii etc LXVIII (dg: 

gulden) peter Lovanienses ad Remigii proxime persolvendos pena II. Testes 

(dg: Berkel) et Steenwech #et Jorden# datum sabbato post cantate. 

 

BP 1180 p 086v 03 za 23-05-1394. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 086v 04 za 23-05-1394. 

Johannes zv Ywanus Stierken vroeg aan zijn vader om toestemming buiten het 

huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn vader. 

 

Johannes filius Ywani Stierken supplicavit dicto Ywano quatenus sibi 

daret licenciam recedendi a domo convictu et expensis dicti sui patris et 

pater annuens ut in forma nomine emancipationis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 086v 05 za 23-05-1394. 

Heilwigis dvw Henricus van Zegeworp en Theodericus zvw Johannes Vrancken 

soen ev Gertrudis dvw voornoemde Henricus van Zegeworp verkochten aan 
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Petrus zvw Wolterus Nennen soen (1) een stuk beemd in Gemonde bij het bos 

gnd den Dikkenbos, tussen Henricus szv Wolterus Nennen soen enerzijds en 

erfgoed behorend tot de goederen gnd ten Wiel anderzijds, welk stuk beemd 

voornoemde wijlen Henricus van Zegeworp verworven had van voornoemde Petrus 

zv Woltherus Nennen soen, (2) de helft in 1/3 deel van een beemd gnd den 

Wielbeemd, in Gemonde, tussen wijlen Elisabeth van Poellijnnen enerzijds en 

Gerardus gnd des Persoens anderzijds, welke helft elk jaar gedeeld wordt 

tegen erfgoederen van Johannes van Ghemonden en Marcelius gnd des Papen 

Neve aldaar gelegen. 

 

(dg: Theodericus) Heilwigis filia quondam Henrici de Zegeworp cum tutore 

Theodericus filius quondam Johannis Vrancken soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

de Zegeworp peciam prati sitam in parochia de Ghemonden prope nemus 

dictum den Dickenbossche inter hereditatem Henrici generi Wolteri Nennen 

soen ex uno et inter hereditatem spectantem ad bona dicta ten Wiel ex 

alio quam peciam prati dictus quondam Henricus de Zegeworp erga Petrum 

filium Woltheri Nennen soen acquisiverat atque medietatem ad ipsos 

spectantem (dg: in prato) #tercia parte prati# dicto den (dg: ?et) 

Wielbeemt sito in dicta parochia inter hereditatem quondam Elisabeth de 

Poellijnnen ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti des Persoens ex 

alio et que medietas dicte terci partis annuatim dividitur erga 

hereditates Johannis de Ghemonden et Marcelii dicti des Papen Neve (dg: 

ut dicebant) ibidem sitas ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Petro 

filio dicti quondam Wolteri Nennen soen promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eo eorum (dg: deponere) et eorum heredum 

deponere. Testes Gestel et Gemert datum sabbato post cantate. 

 

BP 1180 p 086v 06 za 23-05-1394. 

Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven ridder droeg over aan zijn broer 

Willelmus een b-erfcijns van 5 pond geld, die Gielkinus gnd Theus soen met 

Sint-Martinus betaalde aan hr Ricoldus Koc ridder, gaande uit een stuk land 

gnd den Maarse Akker, in Kessel, welke cijns voornoemde Johannes zvw hr 

Johannes samen met andere cijnzen en erfgoederen verworven had van 

voornoemde hr Ricoldus. 

 

Johannes filius quondam (dg: Jo) domini Johannis de Eijndoven militis 

hereditarium censum quinque librarum monete quem Gielkinus dictus Theus 

soen domino Ricoldo Koc militi solvere consuevit hereditarie Martini ex 

pecia terre dicta communiter den Maersschen Acker sita in parochia de 

Kessel quem censum dictus Johannes filius dicti quondam domini Johannis 

simul cum quibusdam aliis censibus et hereditatibus erga dictum dominum 

Ricoldum acquisiverat (dg: prout in litteris) hereditarie supportavit 

Willelmo suo fratri promittens warandiam et obligationem in dicto censu 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 086v 07 zo 24-05-1394. 

Rodolphus van Gravia en Reijnerus zvw Johannes Nollekens verhuurden aan 

Johannes Danels soen van Engelen, Theodericus Uden soen van Enghelen, 

Henricus Wouters soen en Johannes Arts soen wonend in Engelen een kamp 

gelegen voor Engelen, ter plaatse gnd die Busse Kampen, tussen erfgoed van 

de vrouwe van Werthusen enerzijds en wijlen Henricus Goessen anderzijds, 

voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (ma 02-02-1394), 

per jaar voor 17 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis te betalen. De 

huurders zullen het kamp in het laatste jaar niet bezaaien. Een brief voor 

Rodolphus, een voor Reijnerus en een derde brief voor de huurders. Ze 

betaalden; de huurders zijn 3 schelling verschuldigd. 

 

(dg: ?duplicetur). ?Tradentur. Solverunt. Conductores debent III solidos. 

Rodolphus de Gravia et Reijnerus filius quondam Johannis Nollekens 

quendam campum situm (dg: in p) ante Enghelen in loco dicto die (dg: ?Lu) 
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Bussche Campen inter hereditatem domine de Werthusen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Goessen ex alio ut dicebant locaverunt 

Johanni Danels soen de Engelen Theoderico Uden soen de Enghelen Henrico 

Wouters soen et Johanni Arts soen commorantibus in Engelen ab eisdem ad 

spacium octo annorum post festum purificationis proxime preteritum sine 

medio sequentium possidendum #anno quolibet dictorum octo annorum# pro 

decem et septem Hollant gulden seu valorem dandis et solvendis dictis 

Rodolpho et Reijnero ab aliis (dg: he) anno quolibet dictorum octo 

annorum purificationis et primo termino purificationis proxime futuro 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere et 

alii repromiserunt indivisi super omnia et (dg: et) quod ipsi dictum 

campum non seminabunt in ultimo anno dictorum octo annorum. Testes Spanct 

et Lijsscap datum dominica vocem #+# (dg: unam et dimidiam). Unam habebit 

Rodolphus alteram Reijnerus et terciam conductores. 

 

BP 1180 p 086v 08 di 26-05-1394. 

Godefridus van Diest verklaarde dat hij, Henricus Melijs en Henricus van 

der Stoct verzoend zijn met Willelmus gnd Spijrinc Arts soen en zijn 

vrienden en bloedverwanten wegens de dood van Georgius van Bilaer bv 

voornoemde Godefridus, veroorzaakt door voornoemde Willelmus Spijrinc. De 

brief overhandigen aan Henricus van Risingen. 

 

Godefridus de Diest palam recognovit se et Henricum Melijs et Henricum 

van der Stoct fore reconciliatum#os# cum Willelmo dicto Spijrinc Arts 

soen et cum eius amici! et consanguineis (dg: de) #occacione# necis 

quondam Georgii de Bilaer fratris dicti Godefridi facte ut dicitur per 

dictum Willelmum Spijrinc in personam dicti quondam Georgii (dg: ut 

dicitur) promittens dictus Godefridus super omnia quod ipsi Godefridus 

Henricus Melijs et Henricus van der Stoct dictam (dg: recons) 

reconciliationem perpetue ratam servare. Testes Gerardus et Gestel datum 

3a post vocem. (dg: det) Detur (dg: Godefrido) #Henrico# de Risingen. 

 

BP 1180 p 086v 09 di 26-05-1394. 

Rutgherus nzvw Rutgherus van Erpe deed tbv Johannis Smijt smid, zijn 

kinderen Henricus, Arnoldus en Petrus, en zijn schoonzoons Theodericus 

Wange, Wolterus Berijs, Rodolphus zv Jacobus Noppen en Godefridus molenaar 

afstand van alle goederen, waarin Engelberna ev Johannes smid van Lijeshout 

was overleden en waarin voornoemde Johannes smid zal overlijden. De brief 

overhandigen aan Theodericus Wange. 

 

Rutgherus filius naturalis quondam Rutgheri de Erpe super omnibus bonis 

tam mobilibus quam immobilibus hereditariis atque paratis in quibus 

Engelberna (dg: relicta) uxor Johannis fabri de Lijeshout decessit et in 

quibus dictus Johannes faber (dg: .......) decedet quocumque locorum 

sitis ut dicebat atque super toto jure (dg: atque) ad opus dicti Johannis 

Smijt #fabri# predicti et ad opus Henrici Arnoldi Petri liberorum dicti 

Johannis Smijt Theoderici Wange Wolteri Berijs et Rodolphi filii Jacobi 

Noppen et Godefridi multoris (dg: generi) generorum dicti Johannis Smijt 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. (dg: Et er) Detur Theoderico Wange. 

 

BP 1180 p 086v 10 di 26-05-1394. 

Johannes Smijt van Lieshout beloofde aan voornoemde Rutgherus 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes Smijt de Lieshout promisit dicto Rutghero XX Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 086v 11 di 26-05-1394. 

Arnoldus en Petrus, kv Johannes Smijt van Lieshout, Theodericus Wange, 

Walterus Berijs en Rodolphus zv Jacobus Noppen beloofden aan voornoemde 
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Rutgerus 14 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1394) te betalen. 

 

Arnoldus (dg: H) et Petrus liberi Johannis Smijt de Lieshout Theodericus 

Wange Walterus Berijs Rodolphus filius Jacobi Noppen (dg: et Go) 

promiserunt dicto Rutgero XIIII Hollant gulden vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 086v 12 di 26-05-1394. 

Zebertus Writer van Berlikem droeg over aan Jacobus die Wert van Berlikem 

zijn vruchtgebruik in alle erfgoederen, die voornoemde Zebertus in Berlicum 

heeft liggen. 

 

Zebertus Writer (dg: die) de Berlikem usufructum sibi competentem in 

omnibus hereditatibus quas dictus Zebertus in parochia de Berlikem habet 

situatas ut dicebat legitime supportavit Jacobo #die# Wert de Berlikem 

promittens ratam servare. Testes Lisscap et Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 086v 13 di 26-05-1394. 

Godefridus Meus soen ev Helena dv Zebertus Wever van Berlikem droeg over 

aan Jacobus Wert alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth ev voornoemde Zebertus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Zebertus. 

 

Godefridus Meus soen (dg: Meus soen# maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Helene sue uxoris filie Zeberti Wever de Berlikem omnia bona 

sibi de morte quondam Elizabeth uxoris dudum dicti Zeberti successione 

hereditarie advoluta et post mortem dicti Zeberti successione hereditarie 

advolvenda quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Jacobo (dg: Wert) Wert promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 086v 14 di 26-05-1394. 

Johannes Voet dekker verkocht aan Johannes van Zanbeke een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar 

(do 24-06-1395), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van Johannes van Mal 

enerzijds en erfgoed van Theodericus van Hezewijc anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld. 

 

Johannes Voet tector hereditarie vendidit Johanni de Zanbeke hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie Johannis et pro primo 

ultra annum ex domo et area (dg: sita) sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis extra portam inter hereditatem Johannis de Mal ex uno et 

inter hereditatem Theoderici de Hezewijc ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et 

hereditario censu quatuor librarum et X solidorum monete prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 086v 15 wo 27-05-1394. 

Petrus Folke droeg over aan zijn broer Johannes al zijn goederen gelegen in 

het gebied van Ganeren. 

 

Petrus Folke omnia bona #?tam ?mobilia et# ad se spectantia (dg: quond) 

quocumque locorum in territorio de Ghaneren sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni suo fratri promittens warandiam. Testes Goeswinus et 

Jorden datum in vigilia ascensionis. 

 

1180 mf2 A 08 p. 87. 

 in die ascensionis: donderdag 28-05-1394. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 29-05-1394. 
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 Sabbato post ascensionem: zaterdag 30-05-1394. 

 Secunda post vocem: maandag 25-05-1394. 

 Dominica post ascensionem: zondag 31-05-1394. 

 

BP 1180 p 087r 01 do 28-05-1394. 

Wijtmannus gnd Wijtman zv Gerardus Witen soen, Johannes van de Dijk en 

Theodericus van der Wagen beloofden aan Ludovicus Asinarius 18 oude 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394; 3+30+31+31+30+1=126 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Wijtmannus dictus Wijtman filius Gerardi Witen soen Johannes de Aggere 

(dg: et Theodericus va) et Theodericus van der Wagen promiserunt Ludovico 

Asinario XVIII aude scilde ad Remigii proxime persolvendos pena I. Testes 

Goessuinus et Jorden datum in die ascensionis. 

 

BP 1180 p 087r 02 vr 29-05-1394. 

Arnoldus Meijnsen zv Godefridus gnd Meijnsen soen verkocht aan Reijnerus 

Bernts soen van Groet Lijt 5 hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Esbergen, tussen erfgoed behorend aan de investiet van Lith en aan dekaan 

en kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch enerzijds en Henricus Wouters 

soen van Lijttoijen anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en 

sloten. Overhandigen aan hem of aan Matheus van Os. 

 

Arnoldus Meijnsen filius (dg: q) Godefridi dicti Meijnsen soen quinque 

hont terre sita in parochia de Lijttoen! ad locum dictum (dg: s) Esbergen 

inter hereditatem inter! hereditatem spectantem ad investitum de (dg: 

Lijttoijen) #Lijt# {in margine sinistra:} #Lijt# et ad dominos decanum et 

capitulum ecclesie sancti Johannis in Busco ex uno et inter hereditatem 

Henrici Wouters soen de Lijttoijen ex alio ut hereditarie! vendidit 

Reijnero Bernts soen de Groet Lijt promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis Zegedike #aqueductibus# et 

fossatis ad premissa de jure spectantibus. Testes Lijsscap et Jorden 

datum in crastino ascensionis. Detur sibi vel Matheo de Os. 

 

BP 1180 p 087r 03 vr 29-05-1394. 

Henricus Berijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Berijs soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 087r 04 za 30-05-1394. 

Godescalcus zvw Johannes van Hijntham verkocht aan Arnoldus zv Hermannus 

Eijcman alle goederen van voornoemde Hermannus gnd Eijcmans soen smid, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Johannes van de Kloot. Voornoemde Hermannus 

deed afstand van deze goederen tbv zijn voornoemde zoon Arnoldus. 

 

Godescalcus filius quondam Johannis de Hijntham omnia et singula bona 

Hermanni dicti Eijcmans soen fabri vendita sibi a Johanne de Globo per 

judicem mediante sententia scabinorum prout in litteris hereditarie 

vendidit Arnoldo filio dicti Hermanni Eijcman supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex! obligationem ex parte 

sui deponere. Quo facto dictus Hermannus super dictis bonis et jure ad 

opus dicti Arnoldi sui filii hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare. Testes Goessuinus et Jorden datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1180 p 087r 05 ma 25-05-1394. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten verklaarde ontvangen te hebben van zijn 

zuster Jutta al het geld dat voornoemde Jutta hem moet betalen wegens 

cijnzen, pachten en erfgoederen die voornoemde Jutta verworven had van 

voornoemde Ghisbertus. 
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(dg: Arnoldus filius Hen) Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten 

palam recognovit se plenarie forefactum! a Jutta eius sorore ab omni 

pecunia quam dicta Jutta sibi solvere tenebatur occacione censuum 

paccionum et hereditatum quos et quas dicta Jutta erga dictum Ghisbertum 

prius acquisiverat ut dicebat clamans inde quitam. Testes Goessuinus et 

Jorden datum secunda post vocem. 

 

BP 1180 p 087r 06 ma 25-05-1394. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten droeg over aan zijn zuster 

Jutta de helft van 1 hont land in Rosmalen, naast een wiel, welke hont 

Ghibo Snijder bezat. 

 

Dictus Ghisbertus medietatem ad se spectantem cuiusdam hont terre siti in 

parochia de Roesmalen iuxta gurgitem ibidem quod hont terre predictum 

Ghibo Snijder possidere consuevit ut dicebat hereditarie supportavit 

Jutte sue sorori promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 087r 07 za 30-05-1394. 

Hr Wolterus zv Henricus Mostaert van Rode dekaan in Den Bosch maakte 

bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Ancelmus zvw 

Andreas van Eirde aan verschillende personen. 

 

Dominus Wolterus filius Henrici Mostaert de Rode (dg: investitus) decanus 

in Busco calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per Ancelmum 

filium quondam Andree de Eirde personis quibuscumque ut dicebat. Testes 

Goessuinus et Jorden datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1180 p 087r 08 za 30-05-1394. 

Alardus van Berlikem verkocht aan hr Wolterus Wellen zv Henricus Mostaert 

dekaan in Den Bosch, tbv Johannes nzvw hr Arnoldus van de Hout, een 

n-erfcijns van 3 pond, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394), 

gaande uit (1) een huis en tuin in Rosmalen, tussen hr Henricus Buc 

priester enerzijds en Arnoldus Alaerts soen anderzijds, (2) 14 morgen land 

tegenover voornoemd huis en tuin, tussen Johannes van Engelant enerzijds en 

de gemeint anderzijds, reeds belast met 6 pond 16 schelling geld 

b-erfcijns, een b-erfpacht van 1 mud rogge, een b-erfpacht van ½ mud rogge 

en 6 penning oude pecunia. 

 

Alardus de Berlikem hereditarie vendidit domino Woltero Wellen filio 

Henrici Mostaert decano in Busco (dg: hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et) ad 

opus Johannis filii naturalis quondam domini Arnoldi de Ligno 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et pro primo in festo nativitatis Domini 

proxime futuro ex domo et orto sitis (dg: in Busco in vico Hijnth) #in 

parochia de Roesmalen# inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Alaerts soen ex alio atque (dg: IIIIor 

jugera) ex XIIIIor jugeribus terre sitis in opposito domus et orti 

predictorum inter hereditatem Johannis de Engelant ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat promittens (dg: super habita et) super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ..) sex libris et 

XVI solidis monete hereditarii census et hereditaria paccione unius modii 

siliginis et (dg: sex et) et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

et sex denariis antique pecunie inde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Gestel et Jorden datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1180 p 087r 09 za 30-05-1394. 

Arnoldus Groet Art en zijn vrouw Aleidis wv Henricus van den Merendonc 

droegen over aan Gerardus, zvw voornoemde Henricus en Aleidis, het 
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vruchtgebruik dat voornoemde Aleidis heeft in een huis en erf in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Gerardus Bauderics enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Gheldorp schoenmaker anderzijds. 

Voornoemde Arnoldus en Aleidis mogen een stal gebruiken aan het eind van 

voornoemd huis en op die stal het hooi bewaren van voornoemde Arnoldus, 

zolang voornoemde Aleidis leeft. Gerardus, zvw voornoemde Henricus en 

Aleidis, beloofde alle cijnzen te betalen, die uit voornoemd huis en erf 

gaan, zolang voornoemde Aleidis leeft, zodat andere kinderen van voornoemde 

wijlen Henricus en Aleidis daarvan geen schade ondervinden. 

 

Arnoldus Groet Art maritus legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris 

relicte quondam Henrici van den Merendonc et ipsa Aleidis cum dicto 

Arnoldo tamquam cum suo tutore etc usufructum ad dictam Aleidem 

pertinentem in domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Gerardi Bauderics ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Gheldorp sutoris ex alio ut dicebant legitime supportaverunt Gerardo 

filio dictorum quondam Henrici et (dg: He) Aleidis promittentes ratam 

servare (dg: quo facto re) salvo tamen dictis Arnoldo et Aleidi stabulo 

in fine dicte domus sito utendo eodem atque ponendo super dictum stabulum 

fenum eiusdem Arnoldi quoad vitam Aleidis predicte. Quo facto repromisit 

dictus Gerardus filius dictorum quondam Henrici et Aleidis super omnia 

quod ipse omnes census solvendos ex dicta domo et area annuatim quoad 

vitam dicte Aleidis dabit et solvet quod ceteris liberis dictorum quondam 

Henrici et Aleidis dampna exinde non eveniant. Testes Lisscap et 

Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 087r 10 za 30-05-1394. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus van den Merendonc verklaarde dat Arnoldus 

Groet Aert voldaan heeft een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Arnoldus beloofd had aan voornoemde Gerardus en diens vrouw Bela 

dvw Jacobus Zwertfeger. 

 

Dictus Gerardus filius quondam Henrici van den Merendonc palam recognovit 

sibi per Arnoldum (dg: plenarie) Groet Aert plenarie fore satisfactum de 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco quam 

dictus Arnoldus prefato Gerardo cum Bela eius uxore filia quondam Jacobi 

Zwertfeger nomine dotis promiserat ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 087r 11 za 30-05-1394. 

Gerardus, Denekinus en Metta, kvw Henricus van der Merendonc, beloofden 

Arnoldus Groet Aert nimmer aan te spreken wegens huisraad, die voornoemde 

wijlen Henricus van der Merendonc nagelaten heeft, noch wegens hout dat 

voornoemde Arnoldus liet zagen uit erfgoederen die waren van voornoemde 

wijlen Henricus. 

 

Nota. 

Gerardus Denekinus et Metta liberi quondam Henrici van der Merendonc cum 

tutore promiserunt super omnia Arnoldo Groet Aert quod ipse Gerardus 

Denekinus et Metta dictum Arnoldum nunquam impetente neque vexabunt 

occacione utensilium aut clenodiorum domus dictorum communiter huijsraet 

que dictus quondam Henricus van der Merendonc in eius morte post reliquit 

neque occacione lignorum que dictus Arnoldus secare fecerat (dg: stantia 

super hereditates) #de hereditatibus# que fuerant dicti quondam Henrici 

ut dicebant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 087r 12 za 30-05-1394. 

Bruijstinus van Andel beloofde aan Arnoldus gnd Cleijnaels soen 100 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1395) te 

betalen. 
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Bruijstinus de Andel promisit Arnoldus! dictus#o# Cleijnaels soen C 

Hollant gulden vel valorem a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 087r 13 za 30-05-1394. 

(dg: Theodericus Luwe). 

 

BP 1180 p 087r 14 zo 31-05-1394. 

Bartholomeus van den Nuwenhuijze en Bartholomeus van der Heijden beloofden 

aan de secretaris 15 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1394) te leveren. 

 

Bartholomeus van den Nuwenhuijze et Bartholomeus van der Heijden 

promiserunt mihi XV modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Lijsscap et Jorden datum dominica 

post ascensionem. 

 

BP 1180 p 087r 15 zo 31-05-1394. 

Henricus Weijer beloofde aan Ludovicus Asinarius etc 300 Hollandse gulden 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394; 30+31+31+30+31+11=164 dgn) te 

betalen. Let erop dat het zonder straf is. 

 

Nota quod est sine pena. 

Henricus Weijer promisit super omnia (dg: Ard) Ludovico Asinario etc CCC 

Hollant gulden ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et 

Jorden datum supra. 

 

1180 mf2 A 09 p. 88. 

 Secunda post ascensionem: maandag 01-06-1394. 

 Tercia post ascensionem: dinsdag 02-06-1394. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 20-06-1394. 

 Secunda post sacramenti: maandag 22-06-1394. 

 

BP 1180 p 088v 01 ma 01-06-1394. 

Willelmus van Helen verkocht aan hr Henricus van Best priester, tbv hem en 

zijn natuurlijke zoon Johannes, een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Berlicum, 

ter plaatse gnd die Loefoert, tussen hr Henricus Buc enerzijds en Albertus 

zvw Albertus gnd Zwart Abe anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen 

voornoemde hr Henricus Buc enerzijds en Johannes van Berlikem anderzijds, 

(3) 8 morgen land in Berlicum, tussen Henricus Coppen soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met 7 penning hertogencijns, 2 zester 

raapzaad aan voornoemde Johannes nzv hr Henricus, 5 pond aan de stad Den 

Bosch, en 1½ mud rogge aan Gerardus nzvw Willelmus Eelkini. 

 

Willelmus de Helen hereditarie vendidit domino Henrico de Best presbitro 

ad opus sui et ad opus Johannis sui filii naturalis hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex domo et orto sitis in parochia de Berlikem 

ad locum dictum die Loefoert inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno 

et inter hereditatem Alberti filii quondam Alberti dicti Zwart Abe ex 

alio atque ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem dicti domini 

Henrici Buc ex uno et inter hereditatem Johannis de Berlikem ex (dg: ?at) 

alio atque ex octo jugeribus terre sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici Coppen soen ex uno et inter (dg: communitatem) 

communem platheam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censu ducis) VII denariis census 

domino duci duobus sextariis seminis raparum dicto Johanni filio naturali 

dicti domini Henrici et quinque libris oppido de Busco et uno et dimidio 

modiis siliginis Gerardo filio naturali quondam Willelmi Eelkini prius 

inde solvendis et sufficientem facere et dictus dominus Henricus 
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percipiet quamdiu vixerit et post eius mortem dictus Johannes hereditarie 

percipiet. Testes Goessuinus et Jorden datum secunda post ascensionem. 

 

BP 1180 p 088v 02 ma 01-06-1394. 

Arnoldus van Os wollenklerenwever en Johannes van Haren wollenklerenwever 

beloofden aan Theodericus Waelwijns soen en Andreas van Oudrigem 20 Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Arnoldus de Os textor laneorum et Johannes de Haren textor laneorum 

promiserunt Theoderico Waelwijns soen et Andree de Oudrigem XX Engels 

(dg: mo) nobel monete Anglie vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Lisscap et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 088v 03 ma 01-06-1394. 

Henricus zvw Henricus zv Johannes Jordens soen beloofde aan voornoemde 

Theodericus Waelwijns soen en Andreas van Oudrigem 10 Engelse nobel of de 

waarde en 19 plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii Iohannis Jordens soen promisit 

dictis Theoderico et Andree ut supra X Engels nobel vel valorem #et XIX 

placken# ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 088v 04 ma 01-06-1394. 

Johannes Wisschaert en Henricus van den Kerchoeve schoenmaker beloofden aan 

Ludovicus Asinarius 10 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-

10-1394; 29+31+31+30+1=122 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes Wisschaert et Henricus van den Kerchoeve sutor promiserunt (dg: 
?J) Ludovico Asinario X scuta Francie ad Remigii proxime persolvendos 

pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 088v 05 ma 01-06-1394. 

Johannes van den Roestenberch verklaarde te schattingsrecht te houden van 

Johannes Corf 39 oude schapen, 15 lammeren, 2 koeien, 1 vaars, 1 kalf en 1 

stier, welke beesten eerstgenoemde Johannes op zijn kosten voedt. Zodra 

voornoemde Johannes Corf van deze beesten 34 nieuwe Gelderse gulden gebeurd 

heeft, zullen voornoemde beesten voor de helft van eerstgenoemde Johannes 

zijn en voor de andere helft van voornoemde Johannes Corst!. 

 

Johannes van den Roestenberch palam recognovit se tenere a Johanne Corf 

jure stabilitii dicti communiter te scettingen (dg: X X) XXXIX oves 

antiquos (dg: XV) XV agnes duas vaccas unam juvencam dictam verze unum 

vitulum et pertinere bovem dictum stier (dg: sup ?as) quas bestias 

primodictus Johannes sub eius expensis nutriet et depascet sub ista 

condicione quod cum dictus Johannes Corf de predictis bestiis levaverit 

XXXIIII nu Gelre gulden extunc dicte bestie mediatim primodicti Johannis 

et mediatim dicti Johannis Corst! erunt et permanebunt. Testes Goessuinus 

et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1180 p 088v 06 ma 01-06-1394. 

Volcwinus gnd Mijs soen van Amersvoert droeg over aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 2 morgen land uit 12 morgen land gelegen achter Orthen, tussen een 

gemene waterlaat enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, met een eind 

strekkend aan een kamp gnd Lemken Witmerijs Kamp en met het andere eind aan 

de gemeint aldaar, welke 12 morgen voornoemde Volcwinus gekocht had van de 

stad Den Bosch. 

 

Volcwinus dictus Mijs soen de Amersvoert duo jugera terre de XII 

jugeribus terre sitis retro Orthen inter communem aqueductum ex uno et 

inter communitatem ibidem ex alio tendentibus cum uno fine ad campum 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

124 

dictum Lemken Witmerijs Camp et cum reliquo fine ad communitatem ibidem 

que duodecim jugera terre predictus Volcwinus erga oppidum de Busco 

acquisiverat emendo prout in litteris .. .. .. quas vidimus hereditarie 

supportavit Jordano filio Arnoldi Tielkini promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lisscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 088v 07 di 02-06-1394. 

Johannes van Gheldorp en zijn broer Rutgerus beloofden aan Godefridus van 

Geldorp zv Philippus van Eijcke 100 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp et Rutgerus eius frater promiserunt Godefrido de 

Geldorp filio Philippi de Eijcke C Hollant gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Lisscap et Jorden datum 

3a post ascensionem. 

 

BP 1180 p 088v 08 di 02-06-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II placken. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 088v 09 di 02-06-1394. 

Arnoldus Groet Aert verkocht aan Arnoldus van Besoijen een b-erfcijns van 

30 schelling geld, met Sint-Willibrordus te betalen, gaande uit een huis, 

erf en tuin in Oss, ter plaatse gnd die Peperstraat, tussen Nicholaus van 

den Oever enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Elisabeth dv Rijcoldus gnd Belijen soen van Os. Met 

achterstallige termijn van een jaar. 

 

Arnoldus Groet Aert hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie in die beati Willibrordi de et ex domo area et orto sitis in 

parochia de Os in loco dicto die Peperstraet inter hereditatem Nicholai 

van den Oever ex uno (dg: ..) et inter communem platheam ex (dg: uno) 

alio venditum sibi ab Elisabeth filia Rijcoldi dicti Belijen soen de Os 

prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo de Besoijen supportavit 

cum litteris et jure atque cum arrestagiis sibi de uno (dg: fine) anno de 

dicto censu deficientibus ut dicebat promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lijsscap et Gestel datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 088v 10 di 02-06-1394. 

Godeldis wv Baudewinus Lijsmoeden machtigde Adam van Mierde, Henricus van 

Best, Andreas zvw Arnoldus Lemkens en Johannes Kesselman de jongere. 

 

Godeldis relicta quondam Baudewini Lijsmoeden dedit potestatem Ade de 

Mierde Henrico de Best Andree filio quondam Arnoldi Lemkens et Johanni 

Kesselman juniori seu eorum alteri usque ad revocacionem. Testes Spanct 

et Jorden datum (dg: ter) supra. 

 

BP 1180 p 088v 11 di 02-06-1394. 

Henricus van Merlaer oudere zv Rodolphus van Merlaer: een b-erfcijns van 16 

pond geld, die Johannes Vrijeze Buekelleer en Johannes zv Denkinus Fijen 

soen hem moeten betalen uit {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Henricus de Merlaer senior filius Rodolphi de Merlaer hereditarium censum 

XVI librarum monete quem Johannes Vrijeze Buekelleer et Johannes filius 

(dg: Denl) Denkini Fijen soen sibi solvere tenentur ?dictum ex. 
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BP 1180 p 088v 12 za 20-06-1394. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover verklaarde dat Rodolphus Zorge hem 

betaald heeft 1700 pieter, die voornoemde Rodolphus verschuldigd was aan 

voornoemde Theodericus, wegens een cijns, die voornoemde Rodolphus 

verworven had van voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover recognovit sibi 

per Rodolphum Zorge plenarie fore satisfactum a XVIIc peter quos dictus 

Rodolphus dicto Theoderico solvere tenetur occacione census quem dictus 

Rodolphus erga dictum Theodericum acquisiverat ut dicebat clamans inde 

quitum. Testes Berkel et Lisscap datum sabbato post sacramenti Lisscap 

dixit. 

 

BP 1180 p 088v 13 ma 22-06-1394. 

Theodericus zvw Engbertus smid van Oesterwijc verkocht aan Theodericus zv 

Hubertus van Volkel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit huis, tuin en aangelegen kamp, in 

Oisterwijk, tussen Tielmannus Dekker enerzijds en Franco van Gestel zv 

Willelmus anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 30 schelling 

paijment aan Arnoldus van Buchoeven en een lijfrente van 2 Brabantse dobbel 

aan voornoemde Franco van Gestel op diens leven. 

 

Theodericus (dg: dictus) filius quondam Engberti fabri de Oesterwijc 

hereditarie vendidit Theoderico filio Huberti de Volkel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex domo (dg: et) orto et campo sibi adiacente sitis in 

parochia de Oesterwijc inter hereditatem Tielmanni tectoris ex uno et 

inter hereditatem Franconis de Gestel filii Willelmi ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu XXX solidorum pagamenti Arnoldo de Buchoeven et vitali pensione 

duorum Brabant dobbel dicto Franconi de Gestel ad vitam eiusdem Franconis 

inde solvendis et promisit super habita et habenda sufficientem facere. 

Testes Lisscap et Jorden datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1180 p 088v 14 ma 22-06-1394. 

Willelmus Delijen soen van Os verkocht aan Gerardus zvw Godefridus Peteren 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een stuk land gnd die Aanweinden, in Oss, ter plaatse gnd 

Nederveld, beiderzijds tussen zijn vader Marcelius Delijen soen. 

 

Willelmus Delijen soen de Os hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Godefridi Peteren hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre (dg: s) 

dicta die Aenweijnden sita in parochia de Os in loco dicto Nedervelt 

inter hereditates Marcelii Delijen soen sui patris ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Sta et Ghemert datum in vigilia 

nativitatis Johannis. 

 

1180 mf2 A 10 p. 89. 

 in vigilia Johannis: dinsdag 23-06-1394. 

 in crastino nativitatis Johannis: donderdag 25-06-1394. 

 Sexta post nativitatis Johannis: vrijdag 26-06-1394. 

 Sabbato post nativitatis Johannis: zaterdag 27-06-1394. 

 Dominica post nativitatis Johannis: zondag 28-06-1394. 

 

BP 1180 p 089r 01 di 23-06-1394. 

Henricus zv Johannes van Ghael droeg over aan Mathijas van Os zvw Johannes 

Spormer zijn deel in een huis en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen erfgoed van Arnoldus Nolleken Gheroncs enerzijds en erfgoed van 
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wijlen Marcelius gnd Parcmentmaker anderzijds. 

 

Henricus filius Johannis de Ghael totam partem et omne jus sibi quovis 

modo competentes et! domo et area sita in Busco in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem Arnoldi Nolleken Gheroncs ex uno et inter hereditatem 

quondam Marcelii dicti Parcmentmaker ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Mathije de Os filio quondam Johannis Spormer promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Gemert datum 

in vigilia Johannis. 

 

BP 1180 p 089r 02 di 23-06-1394. 

Voornoemde Mathias beloofde aan voornoemde Henricus 35 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde morgen over een jaar te betalen. 

 

Dictus Mathias promisit dicto Henrico (dg: XX novos Gel) XXXV novos Gelre 

(dg: scilicet) gulden vel valorem a die crastino ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 089r 03 di 23-06-1394. 

Johannes van Neijnsel en zijn zoon Jacobus verklaarden dat Rodolphus van 

Merlaer en zijn zoon Rodolphus 223 oude Gelderse gulden betaald hebben, in 

afkorting van 423 oude Gelderse gulden, die voornoemde Rodolphus en 

Rodolphus beloofd hadden aan voornoemde Johannes en Jacobus. 

 

Johannes de Neijnsel et Jacobus eius filius recognoverunt se fore 

satisfactum a Rodolpho de Merlaer et Rodolpho suo filio #a# IIc et XXIII 

aude Gelre gulden in abbreviationem IIIIc et XXIII aude Gelre gulden quos 

dicti Rodolphus et Rodolphus dictis Johanni et Jacobo promiserant ut 

dicebant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 089r 04 di 23-06-1394. 

Rodolphus zv Rodolphus van Merlaer verklaarde dat Johannes van Neijnsel hem 

voldaan heeft 30 groten b-erfcijns, die de heer van Herpt Borne beurt, 

gaande uit een hoeve in Zelant, die eerstgenoemde Rodolphus verworven had 

van voornoemde Johannes. 

 

Rodolphus filius Rodolphi de Merlaer recognovit sibi Iohannem de Neijnsel 

satisfecisse de (dg: XX cen) XXX grossis hereditarii census quos dominus 

de Herpt #Borne# solvendum habet ex manso quodam sito in Zelant quem 

primodictus Rodolphus erga dictum Johannem acquisiverat ut dicebat. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 089r 05 do 25-06-1394. 

Walterus zvw Bertoldus zvw Walterus gnd Groet Wouter van Berkel gaf uit aan 

Ghibo gnd Vette (1) 1/3 deel in 8 bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, ter plaatse gnd op het Gomelaar, tussen wijlen Engbertus van 

den Leempoel enerzijds en Engbertus van den Eijnde anderzijds, te weten het 

1/3 deel naast voornoemde wijlen Engbertus van den Leempoel, (2) een stuk 

heideland van wijlen Godescalcus Roesmont de oudere, in Tilburg, ter 

plaatse gnd aan dat Kruis of aan die Heerstraat; de uitgifte geschiedde 

voor de cijnzen en lasten aan Delijana dvw Jacobus Coptiten en thans voor 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Walterus filius quondam Bertoldi filii quondam Walteri dicti Groet Wouter 

de Berkel (dg: totam) #terciam# partem ad se spectantem in octo bonariis 

prati sitis in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout in loco 

dicto opt Gomelaer inter hereditatem quondam Engberti van den Leempoel ex 

uno et inter hereditatem Engberti van den Eijnde (dg: Eijnde) scilicet 

illam terciam partem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

quondam Engberti van den Leempoel atque peciam terre mericalis quondam 
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Godescalci Roesmont senioris sitam in parochia de Tilborch ad locum 

dictum aen #dat# Cruijs vel (dg: ad) aen die Heerstraet prout ibidem sita 

est et ad dictum quondam Godescalcum dinoscebatur pertinere dedit ad 

hereditarium pactum Ghiboni dicto Vette ab eodem hereditarie possidendas 

pro censibus (dg: Delijane) et oneribus Delijane filie quondam Jacobi 

Coptiten exinde de jure solvendis dandis etc atque atque! pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit. Testes Goeswinus et Jordanus datum in crastino nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1180 p 089r 06 vr 26-06-1394. 

Gerardus Loij beloofde aan Arnoldus van der Bruggen 22 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Laurencius aanstaande (ma 10-08-1394) te 

betalen, op straffe van 6 gulden aan de hertog. 

 

Gerardus Loij promisit super omnia Arnoldo van der Bruggen XXII novos 

Gelre gulden vel valorem ad Laurencii proxime persolvendos pena sex 

gulden domino. Testes Jorden et Ghemert datum sexta post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1180 p 089r 07 vr 26-06-1394. 

Johannes Bits zvw Goeswinus smid beloofde aan Gerardus Mesmaker zvw 

Henricus van Vessem 13 1/3 Engelse nobel of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (zo 01-11-1394) te betalen. 

 

Johannes Bits filius quondam Goeswini fabri promisit Gerardo Mesmaker 

filio quondam Henrici de Vessem (dg: XL Hollant gulden scil) XIII Engels 

nobel et (dg: unum) terciam partem unius Enghels nobel seu valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 089r 08 vr 26-06-1394. 

Jacobus van den Hoevel ev Batha dv Amelius Specier verklaarde dat 

voornoemde Amelius voldaan heeft 600 Gelderse gulden, die voornoemde 

Amelius eertijds beloofd had te schenken aan voornoemde Jacobus en Batha, 

bij hun huwelijk. 

 

Jacobus van den Hoevel maritus et tutor legitimus Bathe sue uxoris filie 

Amelii Specier palam recognovit sibi per (dg: ..) dictum Amelium fore 

satisfactum de sexcentis aureis florenis communiter gulden vocatis monete 

Gelrie quos dictus Amelius dudum promiserat dicto Jacobo cum (dg: ?der) 

dicta Batha nomine dotis et in subsidium matrimonii ut dicebat clamans 

inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 089r 09 vr 26-06-1394. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda wv Lambertus Baten soen droegen 

over aan Henricus zvw Johannes van Uden ev Heijlwigis, dv voornoemde Yda en 

wijlen Lambertus, het vruchtgebruik dat voornoemde Yda heeft in de helft 

van een huis en erf in Den Bosch, aan de plaats gnd die Oude Dieze, tussen 

erfgoed van Goeswinus Weijer enerzijds en erfgoed van Goddinus van Lijt 

anderzijds, te weten in de helft die aan voornoemde Heijlwigis gekomen was 

na overlijden van voornoemde Lambertus, resp. die aan haar zal komen na 

overlijden van voornoemde Yda. 

 

Boudewinus de Zelant maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat Yde 

sue uxoris relicte quondam Lamberti Baten soen et dicta Yda cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum dicte Yde competentem in (dg: domo et area 

in Bu) medietate domus et aree site in Busco ad locum dictum die Aude 

Dijese inter hereditatem Goeswini Weijer ex uno et inter (dg: God) 

hereditatem Goddini de (dg: Lijt) Lijt ex alio scilicet in (dg: illa) 
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illa medietate que Heijlwigi filie dictorum Yde et quondam Lamberti de 

morte eiusdem quondam Lamberti successione est advoluta et post (dg: 

dicte) mortem dicte Yde successione advolvetur supportaverunt Henrico 

filio quondam Johannis de (dg: de) Uden marito legitimo dicte Heijlwigis 

promittentes (dg: cum ..) indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum in dicto usufructu existentem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 089r 10 za 27-06-1394. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes van Uden ev Heijlwigis verkocht voornoemde 

helft aan voornoemde Yda. 

 

{Vanaf einde van BP 1180 p 089r 09 een haal voor BP 1180 p 089r 10, 

kennelijk om ruimte vrij te laten}. 

Dictus Henricus filius quondam Johannis de Uden maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris etc dictam medietatem vendidit dicte Yde 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berkel et Gemert datum sabbato post nativitatis Johannis. 

 

BP 1180 p 089r 11 za 27-06-1394. 

Barnierus gnd Barnier zv Henricus gnd Barniers soen verkocht aan Paulus gnd 

Bits soen van Os en zijn vrouw Elisabeth een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een beemd gnd Rixstel, in 

Berlicum, tussen Nicholaus gnd Coel Keelbreker enerzijds en die Aa 

anderzijds, reeds belast met 11 penning oude cijns aan de heer van Helmond. 

 

Barnierus dictus Barnier filius Henrici dicti Barniers soen hereditarie 

vendidit Paulo dicto Bits soen de Os #et Elisabeth eius uxori# 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex prato dicto Rixstel sito in 

parochia de Berlikem inter hereditatem Nicholai dicti Coel Keelbreker ex 

uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis undecim denariis antiqui census 

domino de Helmont inde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 089r 12 za 27-06-1394. 

Nicholaus Coninc en Godefridus Posteel beloofden aan Theodericus van der 

Ynden 141 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1394) te betalen. 

 

Nicholaus Coninc et Godefridus Posteel promiserunt Theoderico van der 

Ynden C et XLI aude Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 089r 13 zo 28-06-1394. 

Heijmericus zv Ghibo van Udrichoeven en zijn broer Henricus beloofden aan 

de secretaris, tbv hr Johannes van Zichen propositus van Tongerloe, 400 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) 

te betalen. 

 

Heijmericus filius Ghibonis de Udrichoeven et Henricus eius frater 

promiserunt michi ad opus domini Johannis de Zichen propositi de 

Tongerloe IIIIc Hollant gulden vel valorem ad Martini proxime 

persolvendos. Testes Spanct et Gemert datum dominica post nativitatis 

Johannis. 

 

1180 mf2 A 11 p. 90. 

 in crastino Petri et Pauli: dinsdag 30-06-1394. 

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 01-07-1394. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 04-07-1394. 
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 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 29-06-1394. 

 in octavis Petri et Pauli: maandag 06-07-1394. 

 

BP 1180 p 090v 01 di 30-06-1394. 

Willelmus zvw Gerardus gnd Groij van Driel droeg over aan Albertus Wael een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft van 1/3 deel eertijds behorend aan voornoemde 

Willelmus in een hoeve van wijlen voornoemde Gerardus Groij, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Udenhout, met toebehoren, beesten en varend goed, welke 

helft voornoemde Willelmus uitgegeven31 had aan Gerardus gnd Wael zv 

Lambertus gnd Wael, voor de onraad en voor voornoemde b-erfpacht van 4 mud 

rogge. 

 

Willelmus filius quondam Gerardi dicti Groij de Driel hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco dandam et solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate unius 

tercie parte! spectantis dudum ad dictum Willelmum in quodam manso dicti 

quondam Gerardi Groij sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout ac in attinentiis eiusdem mansi universis quocumque locorum 

situatis ac in bestiis et bonis pecoralibus supra dictum mansum 

consistentibus scilicet dividendo (dg: dictam) dictam terciam partem in 

duas partes seu medietates equales ex una de hiis quam medietatem dicte 

tercie partis dicti mansi cum eius attinentiis predictis dictus Willelmus 

Gerardo dicto Wael filio Lamberti dicti Wael pro oneribus dictis onraet 

que dictus quondam Gerardus Groij ex dicta medietate dicte tercie partis 

annuatim solvere consuevit atque pro predicta paccione quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure dederat ad pactum prout in litteris hereditarie 

supportavit Alberto Wael (dg: ?mihi ad opus sui et non ad opus mense) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem in dicta 

paccione deponere. Testes Berkel et Ghemert datum (dg: secunda) in 

crastino Pe Pauli. 

 

BP 1180 p 090v 02 di 30-06-1394. 

Albertus zvw Arnoldus Last verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi Last prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 090v 03 wo 01-07-1394. 

Mijchael gnd Jans soen verklaarde verzoend te zijn met de vrienden en 

bloedverwanten van Adam van den Kerchoeve en Willelmus Hacke wegens de dood 

van Roverus zvw Egidius Spanuijt, veroorzaakt door voornoemde Adam en 

Willelmus. Voornoemde Mijchael verklaarde ontvangen te hebben van 

voornoemde Adam 4 pond, die hem wegens dit zoenakkoord toekomen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Adam. 

 

Mijchael (dg: filius) dictus Jans soen palam recognovit se fore 

reconciliatum cum amicis et consanguineis Ade van den Kerchoeve et 

Willelmi Hacke occacione necis quondam Roveri filii quondam Egidii 

Spanuijt facte ut dicitur per dictos Adam et Willelmum in personam dicti 

Roveri promittens ratam servare recognovit insuper dictus Mijchael se 

recepisse a dicto Adam IIII libras sibi de dicta reconciliacione 

competentes ut dicebat clamans inde quitum. Testes Berkel et Spanct datum 

quarta post Pe Pauli. Detur dicto Ade. 

 

BP 1180 p 090v 04 wo 01-07-1394. 

Willelmus zvw Robbertus van Tula beloofde zijn natuurlijke broer Petrus 

schadeloos te houden van 25 nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde 

                         
31 Zie ← BP 1180 p 100v 02 za 10-01-1394, uitgifte van deze helft. 
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Willelmus en Petrus beloofd hadden aan Willelmus gnd van Zweert. 

 

{In margine sinistra staat een <-teken; het contract is niet 

doorgehaald}. 

Willelmus filius quondam Robberti de Tula promisit super omnia #quod 

ipse# Petrum suum fratrem naturalem indempnem servabit a XXV novis Gelre 

gulden quos dicti Willelmus et Petrus Willelmo dicto de Zweert 

promiserant ut dicebat et a dampnis etc. 

 

BP 1180 p 090v 05 wo 01-07-1394. 

Hubertus zvw Johannes Oebrecht, Petrus Baerts en zijn vrouw Katherina dvw 

voornoemde Johannes Oebrecht gaven uit aan Johannes van Heijst en Henricus 

Boudens (1) een stuk land gnd die Heerstal, in Tilburg, tussen kinderen gnd 

van de Passche enerzijds en kvw voornoemde Johannes Oebrecht en zijn vrouw 

Benigna anderzijds, (2) een stuk land gnd den Eersteling, in Tilburg, ter 

plaatse gnd in den Lovense Akker, naast Johannes gnd die Roede, (3) een 

stuk beemd gnd die Molenbeemd, in Tilburg, tussen Johannes Bac Bertouts 

soen enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, (4) een 

stuk beemd in Tilburg, naast die Kalen Wiel, tussen erfgoed van de 

investiet van Tilburg enerzijds en Marten Beemt anderzijds, (5) een stuk 

eusel in Tilburg, tussen Thomas Pijlokers enerzijds en Arnoldus van der 

Hoeven anderzijds; de uitgifte gescheidde voor cijnzen aan het kapittel van 

Oirschot en thans voor een n-erfpacht van 2 mud {graansoort niet vermeld}, 

Bossche maat, met Lichtmis in Tilburg te leveren. De brief van Hubertus en 

Petrus aan een van hen beiden afgeven. 

 

(dg: ....... .......). 

Hubertus filius quondam Johannis Oebrecht Petrus Baerts maritus legitimus 

ut asserebat Katherine sue uxoris filie dicti quondam dicti! Johannis 

quondam Johannis Oebrecht et ipsa cum eo tamquam cum tutore (dg: l) 

peciam terre (dg: sita) dictam die Heerstal sitam in parochia de Tilborch 

inter hereditatem liberorum (dg: vand) dictorum van de Passche ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam (dg: quo) dicti quondam Johannis 

Oebrecht et Benigne sue uxoris ab eisdem pariter genitorum ex alio item 

peciam terre dictam den Eerstelinc sitam in dicta parochia (dg: inter 

hereditatem juxta hereditatem Johannis die Roede ex uno item) in loco 

dicto in den Lovenssche Acker contigue iuxta hereditatem Johannis dicti 

die (dg: Roede) Roede item peciam prati dictam die (dg: Molenb) Molenbemt 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis Bac Bertouts soen ex 

uno et inter hereditatem conventus de Tongherlo ex alio item (dg: peciam) 

peciam prati sitam in dicta parochia iuxta gurgitem (dg: dictam) dictum 

die Calen Wiel inter hereditatem investiti de Tilborch ex alio! et inter 

hereditatem Marten! Beemt ex alio item peciam pascue dicte eeusel (dg: 
?mel) sitam in (dg: -ter) dicta parochia inter hereditatem Thome 

Pijlokers ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der Hoeven ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Johanni de Heijst et Henrico 

Boudens ab eisdem hereditarie possidendam pro censibus capitulo de 

Oerscot exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum mensure! de Busco danda (dg: sibi) #dictis Huberto et Petro# ab 

aliis hereditarie purificationis et in Tilborch tradenda ex premissis 

promittentes (dg: warandiam) super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter) alii repromiserunt indivisi ex 

premissis. Testes Berkel et Goessuinus datum supra. Tradetur littera 

dictorum Huberti et Petri alteri eorum. 

 

BP 1180 p 090v 06 wo 01-07-1394. 

Benigna wv Johannes Oebrecht en haar zoon Godefridus gaven uit aan Henricus 

Oebrecht erfgoederen in Tilburg, tussen Heijmannus z?v voornoemde Henricus 

gnd Oebrecht zv Luijtgardis enerzijds en Johannes Bac Bertouts soen 

anderzijds, welke erfgoederen voornoemde wijlen Johannes Oebrecht verworven 

had van zijn broer Martinus; de uitgifte gescheidde voor (1) 1 penning 



Bosch’ Protocol jaar 1394 04. 

 

131 

hertogencijns, (2) cijnzen aan hr Johannes Bac, (3) een b-erfpacht van 2 

mud 2 lopen rogge, Bossche maat, aan het klooster van Tongerlo, en thans 

voor (4) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aan 

voornoemde Godefridus in Tilburg te leveren. Henricus, Johannes, Paulus, 

Elizabeth en Mechtildis, kv voornoemde Benigna en wijlen Johannes 

Oebrechts, zullen hiermee instemmen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Henricus Oebrecht tot onderpand (5) erfgoederen van voornoemde 

Henricus aldaar, tussen eerstgenoemde erfgoederen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. Slechts één brief voor voornoemde Godefridus. 

 

Et erit nisi una littera pro dicto Godefrido. 

Benigna relicta quondam Johannis Oebrecht cum tutore Godefridus eius 

filius quasdam hereditates sitas in parochia de Tilborcht! inter 

hereditatem (dg: Johannis d) Heijmanni #Henrici!# dicti Oebrecht filii 

Luijtgardis ex uno et #inter# hereditatem Johannis Bac Bertouts soen ex 

alio et quas hereditates dictus quondam Johannes Oebrecht erga (dg: -.) 

Martinum suum fratrem dudum acquisiverat ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem dicto Henrico Oebrecht ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: unum) #uno# denario (dg: di) census domino duci et 

pro censibus domino Johanni Bac exinde solvendis et pro hereditaria 

paccione duorum modiorum (dg: siliginis) et duorum lopinorum siliginis 

mensure de Busco conventui de Tongerlo exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

(dg: da) dicto Godefrido a dicto Henrico hereditarie purificationis et in 

(dg: Tilb) Tilborch tradenda ex premissis promittentes cum tutore 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere #et# quod ipsi 

Henricum Johannem Paulum Elizabeth et Mechtildem liberos dictorum Benigne 

et quondam Johannis Oebrechts dicte donacioni ad pactum faciet! 

consentire et dicto Henrico Oebrechts de premissis hereditatibus 

promittere warandiam (dg: pro) promittere! warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Henricus Oebrecht hereditates eiusdem Henrici sitas ibidem inter 

primodictas hereditates ex uno et inter communem plateam ex alio ad 

pignus imposuit pro solucione dicte paccionis unius modii siliginis. 

Testes Gerardus et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 090v 07 wo 01-07-1394. 

Agnes gnd Dachverlies en haar zoon Johannes beloofden aan Adam Hoet 59½ 

oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) 

te betalen. 

 

Agnes dicta Dachverlies et Johannes eius filius promiserunt Ade Hoet LIX 

et dimidium aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 090v 08 za 04-07-1394. 

Jacobus uter Oesterwijc machtigde Albertus Willems soen zijn cijnzen, 

pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

Jacobus uter Oesterwijc dedit potestatem Alberto Willems soen (dg: p) 

monendi etc suos census pacciones redditus et credita usque revocacionem. 

Testes Spanct et Jorden datum sabbato post Pe Pau. 

 

BP 1180 p 090v 09 ma 29-06-1394. 

Johannes Spijrinc van Kuijc machtigde zijn zoon Henricus de goederen te 

verwerven, die aan voornoemde Johannes Spijrinc gekomen waren na overlijden 

van Johannes van Kuijc alias gnd Molimaker. 

 

-. 

Johannes Spijrinc van Kuijc dedit potestatem Henrico suo filio assequendi 

bona dicto Johanni Spijrinc de morte quondam Johannis de Kuijc alias 
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dicti Molimaker successione advoluta et cum hiis faciendi usque 

revocacionem. Testes Berkel et Ghemert datum secunda post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1180 p 090v 10 ma 06-07-1394. 

Ludingus zv Nicholaus gnd Coel Roelen soen beloofde aan Robbertus van 

Neijnsel, tbv Weijndelmodis dv Theodericus van Essche, een lijfpacht32 van 

2½ mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn erfgoederen. 

 

Ludingus filius Nicholai dicti Coel Roelen soen (dg: hereditarie 

vendidit) #promisit super habita et habenda# Robberto de Neijnsel ad opus 

Weijndemodis! filie Theoderici de Essche vitalem pensionem duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dicte Weijndelmodis et non ultra mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis tali condicione etc. 

Testes Lisscap et Jorden datum in octavis Petri et Pauli. 

 

1180 mf2 A 12 p. 91. 

 in octavis Petri et Pauli: maandag 06-07-1394. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 08-07-1394. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1394. 

 

BP 1180 p 091r 01 ma 06-07-1394. 

Arnoldus van Loen zv Ghibo van Loen beloofde aan Godefridus van Zeelst, tbv 

hem en Johannes van Loenen nzv hr Arnoldus van de Hout priester, 24 oude 

Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus de Loen filius Ghibonis de Loen promisit Godefrido de Zeelst ad 

opus sui et ad opus Johannis de Loenen filii naturalis domini Arnoldi de 

Ligno presbitri vel alterius eorum XXIIII aude Gelre gulden vel valorem 

ad ipsorum vel alterius eorum monitionem persolvendos. Testes ....... et 

Jorden datum [in] octavis Pe Pauli. 

 

BP 1180 p 091r 02 wo 08-07-1394. 

Destijds hadden Boudewinus van Zelant en Lambertus van den Laer 33 Engelse 

nobel beloofd33 aan Ghisbertus van de Doorn. Voornoemde Ghisbertus van de 

Doorn droeg thans over aan Adam van Mierde, tbv Willelmus van Volkel, 13 

Hollandse gulden minus 16 gemene plakken, die resteren van voormeld 

geldbedrag. 

 

Notum sit universis quod cum Boudewinus de Zelant et Lambertus van den 

Laer promisissent indivisi super omnia Ghisberto de Spina triginta tres 

denarios aureos communiter nobel vocatos monete regis Anglie prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Ghisbertus de Spina (dg: XX) XIII Hollants gulden minus XVI gemeijn 

placken sibi de premissis restantes supportavit Ade de Mierde ad opus 

Willelmi de (dg: F) Volkel cum litteris et jure occacione. Testes Spanct 

et Lijsscap datum quarta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1180 p 091r 03 wo 08-07-1394. 

Arnoldus van Diclaer verkocht aan Johannes gnd Sceffennere van Druenen zv 

Petrus een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergrond, en 

tuin, in Uden, ter plaatse gnd Op Diklaar, tussen Gerardus van Uden 

enerzijds en kvw Jacobus van Diclaer anderzijds, (2) een stuk land gnd dat 

Haverland, in Uden, ter plaatse gnd Op Diklaar, tussen voornoemde Gerardus 

                         
32 Zie → BP 1181 p 060v 05 za 10-11-1397, overdracht van de lijfpacht. 
33 Zie ← BP 1175 f 082r 04 ma 03-02-1393, belofte op 11-11-1393 33 Engelse 

nobel te betalen. 
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van Uden enerzijds en voornoemde kvw Jacobus van Diclaer anderzijds, (3) 1 

zesterzaad roggeland, in Uden, ter plaatse gnd Op Diklaar, tussen Johannes 

van Diclaer enerzijds en Leonius van Diclaer anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Arnoldus de Diclaer hereditarie vendidit Johanni (dg: de der) dicto 

Sceffennere de Druenen filio Petri hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex domo et horreo cum suis fundo! et orto sitis in parochia de 

Uden in loco dicto Op (dg: Diclae) Diclaer inter hereditatem Gerardi de 

Uden ex uno et inter (dg: Ja) liberorum quondam Jacobi de Diclaer ex alio 

item ex pecia terre dicta dat Haverlant cum suis attinentiis sita in 

parochia et loco predicto! inter hereditatem dicti Gerardi de Uden ex uno 

et inter hereditatem dictorum liberorum quondam Jacobi de Diclaer ex alio 

item ex una sextariata terre siliginee sita in parochia et loco predictis 

inter (dg: inter) hereditatem Johannis de Diclaer ex uno et inter 

hereditatem Leonii de Diclaer ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem #aliam# deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Lijsscap et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1180 p 091r 04 wo 08-07-1394. 

Henricus van Os en hr Theodericus van Os priester, kvw Theodericus van Os 

gewantsnijder, beloofden aan Johannes Sceffennere van Druenen zv Petrus 85½ 

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

Henricus de Os et dominus Theodericus de Os presbiter liberi quondam 

Theoderici de Os pannicide promiserunt indivisi super omnia Johanni 

Sceffennere de Druen! filio Petri octaginta quinque et dimidium Gentsche 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 091r 05 wo 08-07-1394. 

Henricus Boijen en Conrardus zv Hermannus Coenen soen beloofden aan 

Reijnerus Loden, tbv hem en Johannes Monic, 79½ Engelse nobel of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Henricus Boijen et Conrardus filius Hermanni Coenen soen promiserunt 

Reijnero Loden ad opus sui et ad opus Johannis Monic septuaginta novem et 

dimidium Engel nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 091r 06 wo 08-07-1394. 

Conrardus zv Hermannus Coenen en Willelmus Cloenken beloofden aan Ghibo 

Kesselman de jongere 79½ Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Conrardus filius Hermanni Coenen et Willelmus Cloenken promiserunt 

indivisi super omnia Ghiboni Kesselman juniori septuaginta novem et 

dimidium Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 091r 07 do 09-07-1394. 

Henricus zvw Happo van Velthoven verkocht aan Arnoldus zv Johannes van der 

Nedermolen (1) 2/3 deel, dat aan Arnoldus zvw Happo van Velthoven en aan 

Happo zvw Happo van Vlochoven gekomen was na overlijden van Happo zvw Happo 

van Velthoven, in een hoeve van wijlen Gerardus Haest, in Velthoven, ter 

plaatse gnd Heirle, welk 2/3 deel voornoemde Henricus verworven34 had van 

                         
34 Zie ← BP 1180 p 038v 02 do 20-11-1393, overdracht van dit 2/3 deel. 
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voornoemde Arnoldus zvw Happo van Velthoven en Happo zvw Happo van 

Vlochoven, (2) 1/3 deel, dat aan voornoemde Henricus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde broer Happo zvw Happo van Velthoven, in 

voornoemde hoeve, van welke hoeve voornoemde wijlen Happo zvw Happo van 

Velthoven 3/5 deel en 1/9 deel in pacht verkregen had van Johannes Haest 

zvw voornoemde Gerardus Haest, 1/5 deel van Paulus gnd Haest zvw voornoemde 

Gerardus Haest en 1/5 deel van Theodericus van der Vest ev Yda dvw 

voornoemde Gerardus Haest, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Henricus filius quondam Happonis de Velthoven (dg: tres) duas tercias 

partes que Arnoldo filio quondam Happonis de Velthoven atque Happoni 

filio quondam (dg: Ha) Happonis de Vlochoven (dg: marito et tu) de morte 

quondam Happonis filii quondam Happonis de (dg: Vlochoven Vel) Velthoven 

jure successione! (dg: si) sunt advolute in quodam manso quondam Gerardi 

Haest sito in parochia de Velthoven in loco dicto Heirle atque in terris 

pratis pascuis et ceteris attinentiis dicti mansi (dg: sin) universis et 

singulis quocumque locorum consistentibus sive sitis quas duas tercias 

partes dictus (dg: Henricus erga) Henricus erga dictos Arnoldum filium 

quondam (dg: p) Happonis de Velthoven et Happonem filium quondam Happonis 

de Vlochoven acquisiverat prout in litteris atque unam terciam partem 

dicto Henrico de morte dicti quondam Happonis fratris sui filii dicti 

quondam Happonis de Velthoven successione advolutam in dictis manso cum 

(dg: suis) et in terris pratis pascuis et ceteris attinentiis dicti mansi 

universis et singulis quocumque locorum consistentibus sive sitis de quo 

manso cum suis attinentiis et hereditatibus predictis prefatus quondam 

Happo filius quondam Happonis de Velthoven tres quinque! partes et unam 

nonam partem erga Johannem Haest filium quondam Gerardi Haest predicti et 

unam quintam partem erga Pauli! dictum Haest filium eiusdem quondam 

Gerardi Haest et unam quintam partem erga Theodericum van der Vest 

maritum et tutorem legitimum Yde sue uxoris filie dicti quondam Gerardi 

Haest ad pactum acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Arnoldo filio (dg: quondam) Johannis van der 

Nedermolen (dg: pro) supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis (dg: censibus et) 

paccione in dictis litteris contenta. Testes Lijsscap et Jorden datum 

quinta post octavas Pe et Pau. 

 

BP 1180 p 091r 08 do 09-07-1394. 

Een vidimus maken van 4 brieven, beginnend met “Paulus Haest”, “Johannes 

Haest”, “Theodericus van der Vest” en “Arnoldus zvw Happo van Velthoven” en 

Arnoldus zv Johannes van der Nedermolen beloofde de brieven ter hand te 

stellen aan Henricus zvw Happo van Velthoven, telkens wanneer voornoemde 

Henricus wordt aangesproken wegens hout dat staat op de hoeve van wijlen 

Gerardus Haest, in Velthoven, ter plaatse gnd Heilre, welk hout voornoemde 

Henricus daarvan heeft verwijderd en gezaagd. 

 

Et fiet vidimus de quatuor litteris quarum incipit! Paulus Haest secunda 

Johannes Haest #et# tercia Theodericus van der Vest et quarta Arnoldus 

filius quondam Happonis de Velthoven et Arnoldus filius Johannis van der 

Nedermolen promisit tradere Henrico filio quondam Happonis de Velthoven 

toties! et quotiens idem Henricus #impetetur# occacione lignorum que 

stabant seu (dg: ces) crescebant supra mansum (dg: Ge) quondam Gerardi 

Haest situm in parochia de Velthoven in loco dicto Heilre et suis terris 

pratis pascuis et ceteris suis attinentiis et que ligna dictus Henricus 

exinde (dg: anon.) amovit et secavit (dg: impetetur) aut petetur scilicet 

ad se defedendum! tali quod semper postquam se defenderit extunc dictus 

(dg: Boudewinus) Henricus dictas litteras reddet Arnoldo predicto filio 

quondam Happonis de Velthoven sanas et integras. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 091r 09 do 09-07-1394. 

Happo zvw Happo van Velthoven had destijds een hoeve van wijlen Gerardus 
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Haest, in Velthoven, ter plaatse gnd Heirle, in pacht verkregen van de 

broers Johannes Haest en Paulus Haest, kvw Gerardus Haest, en Theodericus 

van der Vest szvw voornoemde Gerardus Haest. Arnoldus zv Johannes van der 

Nedermolen en met hem Cristianus nzvw Johannes van Zeelst priester 

beloofden35 thans aan Henricus zvw Happo van Velthoven alle erfpachten, 

waarvoor voornoemde wijlen Happo zvw Happo van Velthoven voornoemde hoeve 

had verkregen, uit voornoemde hoeve te betalen, zodat er geen schade zal 

zijn mbt een b-erfpacht van 2 mud rogge, die voornoemde wijlen Happo zvw 

Happo van Velthoven mede tot onderpand had gesteld. 

 

Notum sit universis quod cum Happo filius quondam Happonis de Velthoven 

quendam mansum #quondam# Gerardi Haest situm in parochia de Velthoven in 

loco dicto Heirle atque terras prata pascua et ceteras attinentias dicti 

mansi singulas et universas quocumque consistentes sive sitas erga 

Johannem Haest Paulum Haest fratres liberos quondam (dg: Pau) Gerardi 

(dg: H) Haest et Theodericum van der Vest generum filium! quondam Gerardi 

Haest predicti ad pactum acquisivisset prout (dg: in litteris) in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: H) Arnoldus 

filius (dg: quondam) Johannis van der Nedermolen #et cum eo Cristianus 

filius naturalis quondam Johannis de Zeelst presbitri# promisit! super 

omnia Henrico filio quondam Happonis de Velthoven quod ipse Arnoldus 

omnes hereditarias pacciones pro quibus dictus quondam (dg: filius) Happo 

filius quondam Happonis de Velthoven dictum mansum cum suis attinentiis 

et hereditates ad pactum acquisiverat exnunc deinceps perpetue singulis 

annis dabit et exsolvet de et ex dicto manso cum suis attinentiis et 

hereditatibus quod nec et supra hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis quam dictus quondam Happo filius quondam Happonis de Velthoven 

pro solucione pretactarum paccionum pro quibus idem quondam Happo filius 

quondam [Happonis] de Velthoven ad pactum acquisiverat simul cum dicto 

manso cum (dg: eius fundo) eius attinentiis et hereditatibus predictis ad 

pignus imposuit dampna (dg: non) exinde non eveniant quovis modo in 

futurum et quod ipse Arnoldus dictam paccionem duorum modiorum exinde 

simpliciter indempnem observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 091r 10 do 09-07-1394. 

Voornoemde Arnoldus zv Johannes van der Nedermolen beloofde aan Henricus 

zvw Happo van Velthoven 60 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen na maning en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1394). 

 

Dictus Arnoldus filius Johannis van der Nedermolen promisit super omnia 

Henrico filio quondam Happonis de Velthoven (dg: XXX) #sexaginta# Hollant 

gulden seu valorem mediatim ad monitionem et mediatim ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 A 13 p. 92. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1394. 

 in vigilia assumptionis: vrijdag 14-08-1394. 

 Tercia post assumptionem: dinsdag 18-08-1394. 

 

BP 1180 p 092v 01 do 09-07-1394. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe beloofde aan mr Gheerlacus van Gemert 2000 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe promisit super omnia magistro 

Gheerlaco de Gemert IIm gulden monete Hollandie ad monitionem 

persolvendos. Testes Gestel et Ghemert datum quinta post octavas Pe 

Pauli. 

 

                         
35 Zie ← BP 1180 p 038v 04 do 20-11-1393, zelfde belofte. 
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BP 1180 p 092v 02 vr 14-08-1394. 

Henricus zvw Theodericus van Dommellen verkocht aan Willelmus zv Nijcholaus 

gnd Wijtmans soen van Eijndoven een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oerle, met Lichtmis in Heerle te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die 

aan Johannes die Wuest van Knechsel ev Hildegondis dvw Willelmus van Heerle 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Hildegondis, 

gelegen in Zonderwijk, ter plaatse gnd Heerle, welke pacht voornoemde 

Johannes die Wuest van Knechsel beloofd had aan zijn schoonzoon Johannes zv 

Johannes gnd die Groet van Knechsel en diens vrouw Hildegondis dv 

voornoemde Johannes Wuesten, welke pacht voornoemde Henricus voor schepenen 

van Oerle verworven had van voornoemde Johannes zv Johannes die Groet van 

Knechsel. De brief overhandigen aan Willelmus van Laerfenne. 

 

Tradetur littera Willelmo de Laerfenne. 

Henricus (dg: Arts soen) filius quondam Theoderici de Dommellen 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerle 

solvendam hereditarie purificationis et in Heerle tradendam de et ex 

omnibus hereditatibus cum suis attinentiis que Johanni die Wuest de 

Knechsel tamquam tutori et tutori! legitimo (dg: Hij Hilgond) Hildegondis 

sue uxoris filie quondam Willelmi de Heerle de morte quondam parentum 

eiusdem Hildegondis successione fuerant advoluta! et relicta sitis in 

parochia de Zonderwijc in loco dicto Heerle quam paccionem dictus 

Johannes die Wuest de Knechsel promiserat et dederat Johanni filio 

Johannis dicti die Groet de Knechsel (dg: cum) suo genero cum Hildegonde 

sua uxore filia dicti Johannis (dg: die) Wuesten et quam paccionem 

Henricus predictus erga dictum Johannem filium Jihannis die Groet de (dg: 

Kn) Knechsel acquisiverat coram scabinis de Oerle ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Willelmo filio (dg: .) Nijcholai dicti 

Wijtmans soen de Eijndoven promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Spanct et Goeswinus datum in vigilia 

assumptionis. 

 

BP 1180 p 092v 03 vr 14-08-1394. 

Willelmus zvw Johannes gnd die Witte verkocht aan Goeswinus zvw Henricus 

Regenberch 1/3 deel in een huis en tuin van voornoemde wijlen Johannes, in 

Den Bosch, over de Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenborg, beiderzijds tussen 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Waderle, te weten het 1/3 deel richting 

voornoemde Korenbrug, belast met 1/3 deel van 1 oude groot, een b-erfcijns 

van 4 schelling gemeen paijment, 1/3 deel van 25½ penning gemeen paijment 

en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti die Witte terciam partem ad se 

spectantem in domo et orto (dg: quondam) dicti quondam Johannis sitis in 

Busco ultra pontem dictum Corenbrugge ad locum dictum Ulenberch inter 

hereditates quondam Arnoldi de Waderle ex utroque latere coadiacentes 

scilicet illam terciam partem que sita est versus dictum pontem 

Corenbrugge vocatum ut dicebat hereditarie vendidit Goeswino filio 

quondam Henrici Regenberch supportavit cum omnibus litteris et jure 

promittens super omnia (dg: ratam) warandiam et obligationem (dg: ex 

parte) deponere exceptis tercia parte unius grossi antiqui et hereditario 

censu quatuor solidorum #communis pagamenti# et tercia parte (dg: L) XXV 

(dg: -I) et dimidii denariorum communis pagamenti et hereditario censu XL 

solidorum monete ex (dg: -inde) dicta tercia parte de jure solvendis 

annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 092v 04 vr 14-08-1394. 

Johannes van Visschel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: die) de Visschel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 092v 05 vr 14-08-1394. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Willelmus verkoper 25 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te 

betalen. 

 

Dictus Goeswinus promisit dicto (dg: Will) Willelmo venditori XXV novos 

Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 092v 06 vr 14-08-1394. 

Hubertus zvw Henricus Backe droeg over aan Marcelius zv Johannes van Vessem 

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

gaande uit de goederen gnd te Heskoke, in Mierfelt, tussen de gemeint 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht 

door Gerardus van Broechoven. Met achterstallige termijnen. 

 

Hubertus filius quondam Henrici Backe hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex bonis 

dictis te Heskoke sitis in parochia de Mierfelt inter communitatem ex uno 

et inter communem plateam ex alio venditam sibi a Gerardo de Broechoven 

prout in litteris hereditarie supportavit Marcelio filio Johannis de 

Vessem cum litteris #et aliis# et jure #et cum omnibus arrestadiis etc# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui ex! parte sui 

deponere. Testes Berkel et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 092v 07 vr 14-08-1394. 

Gerardus van Hees riemmaker, Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele en 

Johannes van den Bussche de jongere beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 

72 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen, 

op straffe van 4. 

 

Gerardus de Hees corrigiator et Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi 

de Ghele #et Johannes van den Bussche junior# promiserunt indivisi super 

omnia Ludovico Asinario etc LXXII aude scilde Francie ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 092v 08 vr 14-08-1394. 

Gerardus en Arnoldus beloofden Johannes van den Bossche schadeloos te 

houden. 

 

Solvit I grossum. 

Gerardus et Arnoldus promiserunt Johannem van den Bossche indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 092v 09 vr 14-08-1394. 

Lambertus van den Hoevel ontlastte Lucas van de Kelder van alle tegoeden, 

die voornoemde Lucas hem verschuldigd is. 

 

Lambertus van den Hoevel quitum clamavit Lucam de Penu ab omnibus 

creditis que dictus Lucas sibi debebat a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 092v 10 di 18-08-1394. 

Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout verkocht aan Ghisbertus zvw Ghiselbertus van 

de Doorn een n-erfcijns36 van 50 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit de helft van een hofstad in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Loefbrug naar het huis van wijlen Johannes gnd Coninc Jan van 

Steensel wapenkoning, tussen erfgoed van wijlen hr Gerardus van Aa ridder 

enerzijds en erfgoed van Johannes Drusken anderzijds, welke hofstad 

                         
36 Zie → BP 1182 p 012v 04 do 04-03-1400 (1) verkoop van de erfcijns. 
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achterwaarts reikt over een lengte van 40 voet, te weten uit de helft naast 

voornoemd erfgoed van Johannes Druijsken, welke helft voornoemde verkoper 

gekocht37 had van Johannes van Os zvw Arnoldus Koetman, deze helft reeds 

belast met een lijfrente38 van 6 pond voornoemd geld op het leven van 

Johannes Coetman en zijn vrouw Agnes. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi Berwout hereditarie vendidit 

Ghisberto filio quondam Ghiselberti de Spina hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

ex (dg: i) medietate cuiusdam domistadii siti in Busco in vico tendente a 

ponte dicto Loefbrugghe versus domum quondam Johannis dicti Coninc Jan de 

Steensel regis (dg: armor) armorum inter hereditatem quondam (dg: G) 

domini Gerardi de Aa militis ex uno et inter hereditatem Johannis Drusken 

ex alio et quod domistadium tendit retrorsum ad longitudinem quadraginta 

pedatarum scilicet ex illa medietate dicti domistadii que medietas sita 

est #iuxta# dictam hereditatem dicti Johannis Druijsken quam medietatem 

dictus venditor erga Johannem de Os filium quondam Arnoldi Koetman emendo 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus promittens super habita #et 

habenda# et! warandiam (dg: warandiam) et aliam obligationem deponere 

(dg: et s) excepta pensione vitali sex librarum dicte monete ad vitam 

Johannis Coetman et Agnetis sue uxoris ex dicta medietate solvenda et 

sufficientem facere. Testes Berkel et Ghestel datum tercia post 

assumptionem. 

 

                         
37 Zie ← BP 1177 f 344v 10 za 23-02-1387, verkoop van de helft van de 

hofstad. 
38 Zie ← BP 1177 f 344v 11 za 23-02-1387, belofte van de lijfrente uit alle 

goederen van Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout zadelmaker. 


