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1180 mf2 A 14 p. 92Ar. 

 Geen data op deze pagina. 

 

Lege pagina.  

 

1180 mf2 B 01 p. 92Av. 

 Geen data op deze pagina. 

 

Aantekeningen mbt de datering. 

 

1180 mf2 B 02 p. 93. 

 in crastino epiphanije: woensdag 07-01-1394. 

 Quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1394. 

 

BP 1180 p 093r 01 wo 07-01-1394. 

Walterus zv Walterus van den Rullen gaf uit aan Johannes gnd Balx S...... 

(1) een stuk land in Someren, tussen Nijcholaus gnd Coel Huben soen 

enerzijds en Arnoldus zvw Gerardus van der Straten anderzijds, (2) een stuk 

land in Someren, tussen Gerardus zvw Henricus ?van ?den Raven enerzijds en 

een gemene weg gnd Kerkweg anderzijds, (3) een stuk land in Someren, tussen 

Mijchael gnd Duijster enerzijds en erfg vw Katherina Didden anderzijds, (4) 

een stuk land in Someren, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en Marcelius 

zvw voornoemde Katherina Didden anderzijds, (5) een stuk land in Someren, 

naast de plaats gnd die Oude Molenstat, naast de gemene weg gnd die Hoge 

Weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat 

van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Walterus filius Walteri van den Rullen peciam terre sitam in parochia de 

Zoemeren inter hereditatem Nijcholai dicto! Coel Huben soen [ex uno] et 

inter hereditatem Arnoldi filii quondam Gerardi van der Straten ex alio 

item peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem Gerardi filii 

quondam Henrici [?van ?den] Raven (dg: inter) ex uno et inter communem 

viam dictam Kercwech ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Mijchaelis dicti (dg: Duijs) Duijster ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Katherine Didden ex !uno et !item peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno 

et inter hereditatem Marcelii filii dicti quondam Katherine Didden ex 

alio item peciam terre sitam in dicta parochia (dg: inter hereditatem) 

iuxta locum dictum die Aude Molenstat juxta communem viam dictam die 

Hoghe Wech ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni dicto (dg: v) Balx S...... ab eodem hereditarie 

possidendas (dg: exceptis) pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Zoemeren t[radenda] ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Lijsscap et Gestel datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1180 p 093r 02 do 08-01-1394. 

Johannes Tempelaer de jongere gaf uit aan Willelmus zvw Willelmus gnd 

Zarart een kamp in Nuenen, ter plaatse gnd !Nuenen, tussen een gemene weg 

enerzijds en erfgoed behorend aan de goederen gnd het Goed ter Kapellen 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed behorend aan voornoemde 

goederen gnd ter Kappellen en met het andere eind aan Johannes Boden soen; 

de uitgifte geschiedde voor 9 penning cijns aan erfg vw hr Rutgherus van 

Ouden ridder en thans voor een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Nuenen, 

met Lichtmis op voornoemd kamp te leveren, voor het eerst over een jaar (di 

02-02-1395). De brief overhandigen aan Johannes van den Doren. 
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Johannes Tempelaer junior (dg: peciam ter) quendam campum situm in 

parochia de Nuenen in loco dicto !Nuenen inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad (dg: Lo) bona dicta tGoet ter Capellen ex 

uno! tendentem cum uno fine ad hereditatem spectantem ad dicta bona ter 

Cappellen vocata et cum reliquo fine ad (dg: bona) hereditatem Johannis 

Boden soen ut dicebat dedit ad hereditariam #paccionem# Willelmo filio 

quondam Willelmi dicti (dg: Zalart) #Zarart# ab eodem hereditarie 

possidendum pro novem denariis census heredibus quondam domini Rutgheri 

de Ouden militis exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione #sex# modiorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et supra dictum campum tradenda promittens (dg: wa) 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Lijsscap et Goessuinus datum quinta post epiphanije. Tradetur 

littera Johanni van den Doren. 

 

BP 1180 p 093r 03 do 08-01-1394. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes Tempelaer de jongere 

25 oude Gelderse gulden of de waarde en 10 lopen rogge, maat van Nuenen, 

met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Johanni Tempelaer juniori XXV aude Gelre 

gulden seu valorem et X lopinos siliginis mensure de Nuenen (dg: ad) a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 093r 04 do 08-01-1394. 

Nijcholaus zv Arnoldus gnd Claes soen van Zochel droeg over aan Gerardus 

Heerken de jongere 1 morgen land in Hees, op de gemeint, ter plaatse gnd op 

Verven, welke morgen voornoemde Nijcholaus verworven had van Eligius gnd 

Loij. 

 

Nijcholaus filius Arnoldi dicti (dg: dicti) Claes soen de (dg: Zog) 

Zochel unum iuger terre situm in parochia de Hees supra communitatem ad 

locum dictum op Verven quod iuger terre dictus Nijcholaus erga Eligium 

dictum (dg: Loi) Lo[ij] Kempart acquisiverat ut dicebat (dg: su) 

hereditarie supportavit Gerardo Heerken juniori promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 093r 05 do 08-01-1394. 

Wessellinus gnd Wessel droeg over aan Everardus gnd Tielkens soen van 

Ollant erfpachten en erfgoederen, die Henricus van Evershoet bv voornoemde 

Wessellinus gekocht had van Ghibo van Boege, welke erfpachten en 

erfgoederen voornoemde Henricus van Evershoet overgedragen had aan zijn 

voornoemde broer Wessellinus. 

 

Wessellinus dictus Wessel quasdam hereditarias pacciones atque quasdam 

hereditates quas Henricus de Evershoet frater dicti Wessellini erga 

Ghibonem de Boege emendo acquisiverat et quas hereditarias pacciones et 

hereditates dictus Henricus de (dg: Everanh) Evershoet (dg: erga) dicto 

Wessellino suo fratri supportaverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Everardo dicto Tielkens soen de Ollant cum litteris et aliis 
!promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 093r 06 do 08-01-1394. 

Wessellinus zvw Henricus gnd Vrederics soen droeg over aan Everardus gnd 

Tielkens soen van Ollant (1) alle erfgoederen, die aan Henricus zvw 

Henricus van der Hagen gekomen waren na erfdeling na overlijden van 

voornoemde Henricus van der Haghen, gelegen in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Evershoet, ter plaatse gnd die Hage, (2) alle cijnzen en pachten, die 
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voornoemde Henricus zvw Henricus van der Hagen beurde, uit erfgoederen ter 

plaatse gnd die Hagen, welke erfgoederen aan voornoemde Wesselinus in pacht 

waren uitgegeven1 door voornoemde Henricus zvw Henricus van der Hagen, 

belast met de pachten in de brief vermeld. 

 

(dg: #Wessellinus#) Wessellinus filius quondam Henrici dicti Vrederics 

soen omnes hereditates (dg: que) Henrico filio quondam Henrici van der 

Hagen de morte dicti quondam Henrici van der (dg: Haghe) Haghen jure 

successionis (dg: s) hereditarie (dg: site sunt) advolutas sitas in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Evershoet ad locum dictum die 

Haghe prout huiusmodi hereditates ibidem site sunt et dicto Henrico filio 

quondam Henrici van der Hagen mediante (dg: he) divisione prius habita 

inter eundem Henricum et suos in hoc coheredes cesserunt in partem atque 

omnes census et pacciones quos et quas predictus Henricus filius quondam 

Henrici van der Hagen solvendos habet de et ex quibusdam hereditatibus in 

dic[to] loco (dg: ..) die Hagen vocato sitis datis ad pactum dicto 

Wesselino (dg: a dicto) a dicto Henrico filio quondam Henrici van der 

Hagen prout in litteris (dg: da) supportavit Everardo dicto Tielkens soen 

de Ollant cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte [sui] deponere exceptis paccionibus in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 093r 07 do 08-01-1394. 

Voornoemde Everardus gnd Tielkens soen van Ollant beloofde aan voornoemde 

Wessellinus zvw Henricus gnd Vrederics soen een lijfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Dictus Everardus promisit super omnia (dg: habenda) habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Wessellino vitalem pensionem trium modiorum 

siliginis mensure de Rode sancte Ode anno quolibet ad vitam dicti 

Hessellini! et non ultra purificationis et primo termino ultra annum #et 

in Rode tradendam# ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum 

mortuus fuerit. Testes datum [supra]. 

 

BP 1180 p 093r 08 do 08-01-1394. 

Voornoemde Wessellinus zvw Henricus gnd Vrederics soen droeg over aan 

Reijnerus Evershoet (1) de helft in een beemd in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Evershoet, tussen wijlen ?Henricus Belen soen enerzijds en een 

beemd gnd die Beemd van den Velde anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Evershoet, voor het hek aldaar, tussen 

Nijcholaus gnd Coel van der Boect enerzijds en een weg gnd de Groenenweg 

van Evershoet anderzijds, voornoemde helft van de beemd belast met 1/24 

deel van een vracht tiendhooi. 

 

Dictus Wessellinus medietatem ad se spectantem in quodam prato sito in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Evershoet inter hereditatem 

(dg: l) quondam He[nrici?] Belen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

pratum dictum die Beem[t] van den Velde ex alio (dg: et et qu) et unam 

sextariatam terre siliginee sitam in dicta in! parochia et loco ante 

repagulum ibidem inter hereditatem Nijcholai dicti Coel van der Boect ex 

uno et inter (dg: hereditatem) viam dictam den Gr[ue]nenwech de Evershoet 

ex alio ut dicebat hereditarie (dg: supportavit vendidit) #supportavit# 

Reijnero [E]versh[oet] promittens wa[randiam] et obligationem ex [parte 

sui deponere excepta] vicesima quarta parte unius plaustri (dg: fe) feni 

decimalis ex dicta medietate dicti prati de jure ....... ....... ....... 

....... ....... ....... 

 

                         
1 Zie ← BP 1178 f 370v 06 do 31-03-1390, uitgifte van deze erfgoederen, 

cijnzen en pachten. 
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BP 1180 p 093r 09 do 08-01-1394. 

Voornoemde Reijnerus Evershoet beloofde aan voornoemde Wessellinus zvw 

Henricus gnd Vrederics soen een lijfpacht van ... lopen ......., ....... 

......., met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit al zijn 

goederen ....... ........ 

 

Dictus Reijnerus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Wessellino vitalem p[ensionem] ... lop[inorum] ....... ....... 

....... ....... [anno quolibet ad vitam] dicti Wessellini et non ultra 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Rode tradendam ex omnibus suis bonis ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... [et cum mortuus] fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 095r 10 do 08-01-1394. 

Johannes Corf beloofde aan Henricus Molen zvw Johannes ....... 17 Engelse 

nobel of de waarde ....... ....... ....... te betalen. 

 

Johannes Corf promisit Henrico Molen filio quondam Johannis ....... XVII 

Engels nobel seu valorem ad ....... ....... ....... ....... ....... 

....... 

 

BP 1180 p 095r 11 do 08-01-1394. 

Willelmus Coelner maakte bezwaar tegen alle verkopingen en bezwaringen, 

gedaan door Henricus van den Broecke zvw Ghibo ....... ....... en ....... 

zv voornoemde Henricus met hun goederen. 

 

Willelmus Coelner omnes vendiciones et alienaciones factas ab Henrico van 

den Broecke filio quondam Ghibonis ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... filium dicti Henrici seu eorum alterum 

cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 095r 12 do 08-01-1394. 

Willelmus Coelner, voor zich en voor zijn vrouw Heilwigis, maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door ....... ........ 

 

Willelmus Coelner pro se et (dg: s) et Heilwige sua uxore omnes et 

singulas [venditiones] et alienationes factas per ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 095r 13 do 08-01-1394. 

Willelmus Coelner maakte, voor zich en voor zijn vrouw Heilwigis, bezwaar 

tegen alle verkopingen en verzwaringen, gedaan ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ........ 

 

Willelmus Coelner tam pro se quam pro Heilwige sua uxore omnes 

vendiciones et ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Testes datum supra. 

 

1180 p. 94. (ontbreekt op microfiche) 

 Quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1394. 

 Quinta post octavas epiphanije: donderdag 15-01-1394. 

 Sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1394. 

 

BP 1180 p 094r 01 do 08-01-1394. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen verkocht aan Willelmus 

Coelnere, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis, voor de duur van hun leven of 

van een van hen beiden, een kamp, naast de plaats gnd Merendonc, tussen 

wijlen Arnoldus Heijme enerzijds en hr Henricus van Best anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene steeg en met het andere eind aan Denkinus 
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van der Merendonc. 

 

Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri de Herpen quendam campum situm 

juxta locum dictum Merendonc inter hereditatem quondam Arnoldi Heijme ex 

uno et inter hereditatem domini Henrici de Best ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem (dg: pl) stegam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Denkini van der Merendonc ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# 

Willelmo (dg: l) Coelnere ad opus sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris ab 

eisdem Willelmo et Heijlwige seu altero eorum diutius vivente 

integraliter possidendum promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tali condicione quod dictus campus statim post 

decessum dictorum Willelmi et Heilwigis amborum [ad] dictum Johannem 

venditorem hereditario jure revertetur et devolvetur. Testes Lijsscap et 

Goeswinus datum quinta post epiphanijam. 

 

BP 1180 p 094r 02 do 08-01-1394. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus Lizen soen beloofde aan Willelmus Cloenken 

15 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1394) te betalen. 

 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi Lizen soen promisit super omnia 

Willelmo (dg: Cloenken) Cloenken XV novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 094r 03 do 08-01-1394. 

Aleijdis dvw Marcelius Coninc droeg over aan haar broer Nijcholaus 

Reijmbrant zvw voornoemde Marcelius een lijfrente van 6 gulden, die 

voornoemde Nijcholaus moet betalen aan voornoemde Aleijdis, op haar leven. 

 

Aleijdis filia quondam Marcelii Coninc #cum tutore# vitalem pensionem sex 

gulden quam Nijcholaus Reijmbrant (dg: eius) filius dicti quondam 

Marcelii dicte Aleijdi sue sorori solvere (verbeterd uit: solven) tenetur 

anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis prout in litteris continetur ut 

dicebat supportavit dicto Nijcholao suo fratri promittens (dg: ratam 

servare) cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 094r 04 do 08-01-1394. 

Henricus, Margareta en Yda, kvw Marcelius Lijsbetten soen van den 

Vorstenbossche, verkochten aan Henricus zvw Nijcholaus gnd Coel Hadewigen 

soen de helft in een akker, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, 

tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed gnd die Hellinc anderzijds, te 

weten de helft richting erfgoed van Ghevardus van den Vorstenbossche, met 

de helft van de sloot tussen deze akker en het erfgoed van wijlen 

voornoemde Ghevardus, belast met een b-erfpacht van 2 mud {geen graansoort 

vermeld}, Bossche maat, aan Henricus van Baex, in Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Henricus Margareta et Yda liberi quondam Marcelii Lijsbetten soen van den 

Vorstenbossche cum tutore (dg: agrum) medietatem ad ipsos spectantem in 

quodam agro terre sito in parochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbossche inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

(dg: ca) hereditatem dictam die (dg: Hel) Hellinc (dg: spect scilicet 

illa) scilicet dividendo per fines seu ex transverso illam medietatem que 

sita est versus hereditatem (dg: Theoderici filii Jo l) quondam Ghevardi 

van den Vorstenbossche simul (dg: m) cum medietate fossati consistentis 

inter dictum agrum et inter (dg: hereditatem) dictam hereditatem dicti 

quondam Ghevardi ut dicebant (dg: dederunt ad hereditarium pactum) 

#vendiderunt# Henrico filio quondam Nijcholai dicti Coel Hadewigen soen 

(dg: ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione) 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione duorum modiorum {geen graansoort vermeld} mensure de 
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Busco Henrico de Baex inde solvenda et in Busco tradenda. Testes 

Goeswinus et (dg: j) Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 094r 05 do 15-01-1394. 

Nijcholaus gnd Coel Conderman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Conderman prebuit et reportavit. (dg: testes) 

Testes Lijsscap et Arnoldus datum quinta post octavas epiphanije. 

 

BP 1180 p 094r 06 do 08-01-1394. 

Johannes van Tefelen zvw Alardus beloofde aan Arnoldus gnd Duijssche 30½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-

1394) te betalen. 

 

Johannes de Tefelen filius quondam Alardi promisit Arnoldo dicto 

Duijssche XXX et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Goeswinus et 

Jordanus datum quinta post epiphanijam. 

 

BP 1180 p 094r 07 do 08-01-1394. 

Johannes van Os zvw Zebertus van Ussen verkocht aan zijn broer Zebertus 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen onder Oss. 

 

Solvit II Vleemsche placken et II solidos. 

Johannes de (dg: -s) Os filius quondam Zeberti de Ussen omnia bona sibi 

de morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

infra parochiam de Os sita ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit 

Zeberto suo fratri promittens (dg: ratam) warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Gestel et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 094r 08 do 08-01-1394. 

Baudewinus zvw Ghevardus zvw Johannes van Casteren verkocht aan Willelmus 

zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van den Hoevel de helft in een stuk 

land, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd Groter Lijemde, tussen Zakaria 

gnd Zeij Roetarts soen enerzijds en Arnoldus Goeswijns soen anderzijds, 

deze helft belast met 3 penningen gnd keulse aan de heer van Boxtel. 

 

Baudewinus filius quondam Ghevardi filii quondam Johannis de Casteren 

#medietatem ad se spectantem in# pecia terre sita (dg: -m) in parochia de 

(dg: Busco) #Bucstel# in jurisdictione de Lijemde ad locum dictum Groter 

Lijemde inter hereditatem (dg: u cuius .) Zakarie dicti Zeij Roetarts 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Goeswijns soen (dg: so) ex alio 

ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit Willelmo filio quondam 

Nijcholai dicti Coel Wautghers soen van den Hoevel promittens (dg: 

warandiam et o) super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere !III denariis dictis coelsche domino de Bucstel ex (dg: -n) 

dicta medietate de jure solvendis. Testes Gestel et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 094r 09 do 08-01-1394. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van den Hoevel vernaderde 

en behield. 

 

Nota. 

Johannes (dg: Colen soen prebuit et reportavit) filius quondam Nijcholai 

dicti Coel Wautghers soen van den Hoevel prebuit et (dg: reportavit) 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 094r 10 vr 09-01-1394. 

Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen verkocht aan Henricus van Weert, 
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tbv kvw Elizabeth dv voornoemde Henricus van Weert, een kamp, van wijlen 

voornoemde Amelius, in Groot Lith, ter plaatse gnd in het Broek, tussen 

Petrus Balijarts soen enerzijds en Nijcholaus Andries soen en de zijnen 

anderzijds, belast met 4 voeten maasdijk, in Groot Lith, tussen de dijk van 

erfg vw Matheus Peters soen en de dijk van voornoemde Elizabeth 

verkoopster, een cijns aan het kapittel van Luik, zegedijken, waterlaten en 

sloten. Amelius zv voornoemde Elizabeth verkoopster deed afstand. 

 

-. 

Elizabeth filia quondam Amelii dicti Meijssen soen cum tutore (dg: peciam 

terre) quendam campum (dg: si) dicti quondam Amelii situm in parochia de 

(dg: L) Groet Lijt in loco dicto int Broec inter hereditatem Petri 

Balijarts soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai Andries soen et 

suorum in hoc consociorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

de Weert ad opus liberorum quondam Elizabeth filie olim dicto! Henrici de 

Weert promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

quatuor pedatis aggeris Mose sitis in dicta parochia inter aggerem (dg: 

quond) heredum quondam Mathei Peters soen et inter aggerem dicte 

Elizabeth venditricis (dg: ei) atque censu (dg: dominorum) capituli 

Leodiensis exinde solvendo et (dg: z) zeghediken aqueductibus et fossatis 

ad premissa spectantibus. Quo facto Amelius filius dicte Elizabeth 

venditricis super dicto campo et (dg: jure) jure ad opus dictorum 

liberorum dicte quondam Elizabeth filie olim dicti Henrici de Weert 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Goeswinus et Jordanus datum 

sexta post epiphanijam. 

 

BP 1180 p 094r 11 vr 09-01-1394. 

Petrus van Loen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Loen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 094r 12 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen verkocht aan Ghibo zvw 

Jacobus Colnen soen (1) 1 roede gnd gerden land, in Groot Lith, ter plaatse 

gnd in den Enghe, tussen Lambertus Zelen soen enerzijds en Katherina van 

Hees anderzijds, (2) 4 roeden gnd gerden, in Groot Lith, ter plaatse gnd in 

den Enghe, tussen Katherina van Hees enerzijds en voornoemde Ghibo zvw 

Jacobus Colnen soen anderzijds, (3) 1 roede gnd gerden, in Groot Lith, ter 

plaatse gnd in den Enghe, tussen voornoemde Katherina van Hees enerzijds en 

wijlen Matheus zvw Petrus Colne anderzijds, (4) 1 hont land, in Groot Lith, 

ter plaatse gnd in den Enghe, tussen wijlen hr Johannes van Hijnsbergen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, zoals deze erfgoederen aan 

voornoemde Amelius behoorden, belast met een cijns aan het kapittel van 

Luik, maasdijken, waterlaten en sloten. Amelius zv Elizabeth dvw Amelius 

Meijssen soen deed afstand. 

 

Dicta Elizabeth filia quondam Amelii Meijssen soen cum tutore unam 

virgatam #dictam gherden# terre sitam in parochia de (dg: L) Groet Lijt 

in loco dicto in den Enghe inter hereditatem Lamberti Zelen soen ex uno 

et inter hereditatem Katherine de Hees ex alio item quatuor virgatas 

dictas gherden sitas in parochia (dg: par) et loco predictos! inter 

hereditatem [Ka]therine de Hees ex uno et inter hereditatem Ghibonis (dg: 

Jacobs soen si) #filii quondam Jacobi Colnen soen# ex alio item unam 

virgatam dictam gherden terre sitam in parochia et loco pred[ictis inte]r 

hereditatem dicte Katherine de Hees ex uno et inter hereditatem #quondam# 

Mathei filii quondam Petri Colne ex alio item unum hont terre situm in 

dictis parochia et loco i[nter heredita]tem quondam domini Johannis de 

Hijnsbergen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam ex alio 

prout ibidem sita sunt ad dictum Amelium spectare consueverunt u[t 

dicebat] hereditarie vendidit (dg: Gh) dicto Ghiboni filio quondam Jacobi 

Colnen soen promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 
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exceptis censu capituli Leodiensis exinde solvendo atque aggeribus Mose 

(dg: ad premissa de jure solvendis que spectant) atque aqueductibus et 

fossatis ad premissa de jure spectantibus. Quo facto Amelius [2filius 

E]lizabeth filie quondam Amelii Meijssen soen super premissis et jure ad 

opus dicti venditoris renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 094r 13 vr 09-01-1394. 

....... ....... van wijlen? Nijcholaus die Koecke van Lieshout verkocht aan 

Johannes smid van Lijeshout, Gertrudis dvw Henricus ....... ....... 
?Lijeshout en Johannes, nz van voornoemde Johannes smid en Gertrudis, een 

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

leveren, gaande uit een streep land in ....... ....... ....... Baude 

Hoerden, beiderzijds tussen ....... van Lijeshout, reeds belast met de 

grondcijns. De langstlevende bezit geheel de pacht. 

 

{De hoek linksonder en het onderste deel zijn afgescheurd}. 

....... ....... [quon]dam? Nijcholai die Koecke de (dg: Lijes) Lieshout 

legitime vendidit Johanni (dg: die) fabro de Lijeshout (dg: ad opus) #et# 

Gertrudi (dg: -s) filie quondam Henrici ....... ....... L[?ijesh]out et 

Johannis filii! naturalis! dictorum Johannis fabri et Gertrudis vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

[ad vitam dictorum Johannis] Gertrudis et Johannis eorum filii naturalis 

et non ultra purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex quadam strepa terre sita ... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Baude Hoerden inter hered[itatem] ....... de Lijeshout ex 

utroque latere coadiacentem promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem [ex parte sui deponere exceptis censu] domini fundi ex 

....... ....... ....... ....... ....... alter d[ictorum t]rium diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes Lijsscap et ....... ....... 

....... ....... 

 

BP 1180 p 094r 14 vr 09-01-1394. 

Een vrijwel geheel afscheurd contract, waarschijnlijk een schuldbekentenis. 

 

{De hoek linksonder en het onderste deel zijn afgescheurd. Alleen 

zichtbaar:} seu valorem ad nativitatis. 

 

1180 p. 95. (ontbreekt op microfiche) 

 Quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1394. 

 

BP 1180 p 095v 01 vr 09-01-1394. 

Johannes zv Theodericus gnd Bever zvw Johannes gnd Bever droeg over aan 

Arnoldus gnd Nollen van Hezewijc een kamp met gebouwen, gnd Stevens 

Hoeveken, in Heeswijk, beiderzijds tussen de gemeint, strekkend vanaf de 

gemeint achterwaarts tot aan Henricus gnd Piper, aan eerstgenoemde Johannes 

in pacht uitgegeven door Albertus zvw Nijcholaus gnd Daems soen, belast met 

de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes filius (dg: The) Theoderici dicti Bever filii quondam Johannis 

dicti Bever quendam campum cum suis edificiis dictum Stevens Hoeveken 

situm in parochia d[e] Hezewijc inter communitatem ex utroque latere 

coadiacentem tendentem a communitate retrorsum ad hereditatem Henrici 

dicti Piper datum ad pactum primodicto Johanni ab Alberto f[ilio] quondam 

Nijcholai dicti Daems soen prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo dicto Nollen de Hezewijc cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Gestel et Jordanus datum quinta post 

                         
2 Aanvulling op basis van BP 1180 p 094r 10. 
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epiphanijam. 

 

BP 1180 p 095v 02 vr 09-01-1394. 

Johannes die Custer van Middelberze droeg over aan Theodericus gnd van 

Wolkenborch een huis, tuin en aangelegen stuk land gnd dat Asbroec, in 

Middelbeers, tussen Willelmus Vos van Berze enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 2 oude groten erfelijk en een lijfpacht3,4 van 1 mud 

rogge, Bossche maat, aan voornoemde Theodericus van Wolkenborch en diens 

vrouw Heijlwigis, op hun leven. 

 

Johannes die Custer de Middelberze domum et ortum et peciam terre dictam 

dat (dg: Ass) Asbroec #sibi adiacentem# sitos in parochia de Middelberze 

inter hereditatem Willelmi Vos de Berze ex uno et inter (dg: l) communem 

plateam ex alio hereditarie supportavit Theoderico dicto de Wolkenborch 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duobus grossis 

antiquis (dg: et v) exinde solvendis hereditarie et vitali pensione (dg: 

-s) unius modii siliginis mensure de Busco dicto Theoderico de 

Wolkenborch et Heijlwigi eius (dg: j) uxori (dg: exinde s) ad vitam 

eorundem Theoderici et Heijlwigis exinde solvenda annuatim. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 095v 03 vr 09-01-1394. 

Godefridus, Katherina en Bela, kvw Godefridus Aleijten soen van Lieshout, 

Henricus dekker van Lieshout ev Elizabeth, en Arnoldus smid van Stiphout ev 

Aleijdis, dvw voornoemde Godefridus Aleijten soen, verkochten aan Martinus 

Arts soen van Lieshout een huis, erf, tuin en aangelegen akker, in 

Lieshout, tussen Hubertus van Wachtelberch, het huis van Lieshout, 

voornoemde kinderen en andere naburen enerzijds en erfgoed gnd Aven Hof en 

een stuk land gnd Crum Acker anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan een erfgoed behorend aan het huis van Lieshout, tussen 

welk huis en voornoemd erfgoed gnd Aven Hof een gemene weg loopt, zoals 

deze goederen behoorden aan wijlen voornoemde Godefridus Aleijden soen, met 

het recht op voornoemde weg te mogen weiden, voornoemde goederen belast met 

6 penningen oude cijns en de weg belast met 1 kapoen. Voornoemde Godefridus 

beloofde dat zijn broer Arnoldus nimmer rechten hierop zal doen gelden. 

 

Godefridus Katherina et Bela liberi quondam Godefridi Aleijten soen de 

Lieshout cum tutore Henricus (dg: tec) tector de Lieshout maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Arnoldus faber de Stiphout 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicti quondam 

Godefridi Aleijten soen domum aream (dg: et ortum) ortum et (dg: pe) 

agrum eis adiacentem sitos in parochia de Lieshout inter hereditatem 

Huberti (dg: van den) #de# Wachtelberch et domus de Lieshout #et dictorum 

liberorum# et aliorum vicinorum ibidem ex uno et inter hereditatem (dg: 

An) dictam (dg: Anen) Aven Hof et peciam terre dictam Crum Acker ex alio 

latere tendentem a communi platea retrorsum ad hereditatem (dg: ?so) 

spectantem ad domum de Lieshout et (dg: iuxta) #inter# quam domum et 

dictam hereditatem Aven Hof vocatam transit communis via #prout huiusmodi 

via ibidem sita!# prout (dg: hereditatem) ad dictum #?Godefridum# quondam 

Aleijden soen spectare consueverunt et cum jure depascendi (dg: cu) supra 

dictam viam ut dicebant hereditarie vendiderunt Martino Arts soen de 

Lieshout promittentes cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis antiqui (dg: -s) census ex premissis et 

uno capone ex dicta via de jure solvendis promisit insuper dictus 

Godefridus super omnia quod ipse Arnoldum suum fratrem perpetue talem 

habebit quod (dg: idem Arnoldus) idem Arnoldus numquam presumet se jus in 

                         
3 Zie ← BP 1178 f 106v 10 do 10-06-1389, verkoop van de lijfpacht uit dit 

huis etc. 
4 Zie → BP 1181 p 129r 07 do 23-05-1398, overdracht van de lijfpacht. 
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premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 095v 04 vr 09-01-1394. 

Johannes van den Mortel zvw Petrus Kathelinen soen verkocht aan zijn broer 

Martinus een stuk land, in Veghel, in een hoeve van wijlen Johannes van den 

Hoernic, tussen Walterus van den Hoernic enerzijds en erfgoed van kv Bela 

van den Hoernic en erfgoed van Johannes van den Hoernic anderzijds, zoals 

dit aan eerstgenoemde Johannes behoort, belast met 4 schelling geld en met 

wegen. 

 

Johannes van den Mortel filius quondam Petri Kathelinen soen peciam terre 

sitam in parochia de Vechel in (dg: loco dicto die) manso quondam 

Johannis van den Hoernic inter hereditatem Walteri van den Hoernic ex uno 

et inter hereditatem liberorum (dg: q) Bele van den Hoernic (dg: ex alio) 

et hereditatem Johannis van den Hoernic ex alio prout ibidem sita est et 

ad primodictum Johannem dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie 

vendidit Martino suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis quatuor solidis monete exinde solvendis et viis per dictam 

peciam prati de jure transeuntibus et tendentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 095v 05 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Johannes van den Mortel zvw Petrus Kathelinen soen verkocht aan 

Walterus van den Hoernic (1) een tuin, in Veghel, ter plaatse gnd in die 

Hoernicse Hoeve, tussen een gemene weg enerzijds en Martinus zvw voornoemde 

Petrus Kathelinen soen anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Dijcskens 

Lant, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Walterus van den Hoernic, 

waarover een gemene weg loopt, (3) een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd 

in die Hoernicse Hoeve, tussen Johannes van den Hoernic enerzijds en 

voornoemde Martinus en kv Bela van den Hoernic anderzijds, belast met 1/5 

deel van 8½ schelling zodanig geld als waarin dit 1/5 deel betaald moet 

worden aan Rutgherus Cort. 

 

Dictus Johannes van den Mortel filius etc quendam ortum situm in parochia 

de Vechel in loco dicto in die Hoernicsche Hoeve inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Martini filii dicti quondam 

Petri Kathelinen soen ex alio item peciam terre dictam dat Dijcskens Lant 

sitam ibidem inter hereditatem Walteri van den Hoernic ex utroque latere 

coadiacentem et per peciam terre transit communis via item peciam terre 

sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis van den 

(dg: Hoer) Hoernic ex uno et inter hereditatem Martini predicti et 

hereditatem liberorum Bele van den Hoernic ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Waltero van den Hoernic promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta quinta parte de octo et dimidio solidis 

(dg: ta) Rutghero Cort ex premissis scilicet talis monete in (dg: 

qualiter) quali huiusmodi quinta pars dictorum octo et dimidii solidorum 

de jure est solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 095v 06 vr 09-01-1394. 

Walterus van den Hoernic beloofde aan voornoemde Johannes van den Mortel 

zvw Petrus Kathelinen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

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

02-1395), gaande uit (1) een tuin in Veghel, ter plaatse gnd in die 

Hoernicse Hoeve, tussen een gemene weg enerzijds en Martinus zv voornoemde 

Petrus Kathelinen soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Dijcskens 

Lant, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Walterus van den Hoernic, welke 

tuin en stuk land voornoemde Walterus eerder verworven had van voornoemde 

Johannes van den Mortel, (3) een stuk beemd aldaar, tussen voornoemd stuk 

land gnd dat Dijcsken Lant enerzijds en Johannes van den Hoernic 

anderzijds, (4) een stuk land gnd een Vlas Streepken, aldaar, tussen 

voornoemd stuk land gnd dat Dijcskens Lant enerzijds en voornoemde Johannes 
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van den Hoernic anderzijds. 

 

Walterus van den Hoernic promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

van den Mortel filio etc hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

et in Busco tradendam ex quodam orto sito in parochia de Vechel in loco 

dicto in die Hoernics-(dg: Hoeve)-sche Hoeve inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem Martini filii dicti Petri Kathelinen soen ex 

alio item ex pecia terre (dg: dat) dicta dat Dijcskens Lant sitam! ibidem 

inter hereditatem dicti Walteri van den Hoernic ex utroque latere 

coadiacentem quos ortum et peciam terre dictus Walterus erga dictum 

Johannem van den Mortel prius acquisiverat atque ex (dg: pecia) pecia 

prati sita (dg: ibide) ibidem inter dictam peciam terre dat Dijcsken Lant 

vocatam ex uno et inter hereditatem Johannis van den Hoernic ex alio item 

ex pecia terre dicta een Vlas (dg: Strep) Streepken sitam! ibidem inter 

dictam peciam terre dat Dijcskens Lant vocatam ex !alio et inter 

hereditatem dicti Johannis van den (dg: Hoe) Hoernic ex alio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 095v 07 vr 09-01-1394. 

Bonifacius gnd Faes zvw Lambertus van Ertbruggen verkocht aan Heilwigis 
?dvw Johannes Hacken een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

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

1395), gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Rode Lant, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Luttel Lijemde, tussen Engbertus zvw voornoemde Lambertus van 

Ertbruggen enerzijds en Johannes die Vorster van Bucstel anderzijds, welk 

stuk land voornoemde Bonifacius eerder voor voornoemde pacht had uitgegeven 

aan zijn voornoemde broer Engbertus. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Bonifacius tot onderpand (2) 3 lopen roggeland, aan hem 

behorend, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Lijemde, tussen Gobelinus gnd 

Gobel enerzijds en een gemene ...../gemeint anderzijds. 

 

Bonifacius dictus (dg: Bo) Faes filius quondam Lamberti de Ertbruggen 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

se solvendam habere dicebat hereditarie purificationis (dg: et in Busco) 

et pro primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta dat Rode Lant sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Lut[tel] 

Lijemde inter hereditatem Engberti filii dicti quondam Lamberti de 

Ertbruggen ex uno et inter hereditatem Johannis die Vorster de Bucstel ex 

alio quam peciam [terre] dictus Bonifacius prius dederat ad pactum dicto 

Engberto (dg: pro) suo fratri scilicet pro predicta paccione ut dicebat 

(dg: atque et ad) hereditarie (dg: s) vendidit Heilwigi [?filie] quondam 

Johannis Hacken promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem in dicta paccione existentem deponere et ad maiorem 

securitatem solucionis dicte paccionis IIII lo[pinorum siliginis] dictus 

Bonifacius tres lopinos terre siliginee dicti venditoris sitos in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Gobelini dicti Gobel ex uno 

et inter (dg: here) commu..... ex alio (dg: ad) pro solucione dicte 

paccionis ad pignus imposuit (dg: s) promittens super habita et habenda 

#?warandiam ?et# sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 095v 08 vr 09-01-1394. 

Rodolphus die Bever zv Johannes die Bever verkocht aan Ludovicus zvw 

Gerardus gnd Carper een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd die Brake, 

beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van Berna, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Andreas Jans soen, 

reeds belast met 18 penning voornoemd geld aan de abdij van Berne en een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge. 
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Rodolphus die Bever filius Johannis die Bever hereditarie vendidit 

Ludovico filio quondam Gerardi dicti Carper hereditarium censum X 

solidorum monete solvendum h[ereditarie nativitatis] Domini ex pecia 

terre sita in (dg: ?lu) parochia de Berlikem in loco dicto die Brake 

inter hereditatem conventus de Berna ex utroque latere coadiacentem 

[tendentum cum uno] fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Andree Jans soen promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XVIII denariis dicte monete co[nventui de] Berna et 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 095v 09 vr 09-01-1394. 

Petrus Driepont, Johannes van Espe, Johannes zvw Theodericus ....... en 

Henricus zvw Henricus ....... beloofden aan ....... van Neijnsel, tbv hem 

en Johannes van Neijnsel, ....... ....... gulden of de waarde ....... 

....... ........ 

 

Petrus Driepont Johannes de Espe et Johannes filius quondam Th[eoderici] 

....... ....... Henricus filius quondam Hen[rici] ....... ....... ....... 

....... ....... de Neijnsel ad opus sui et ad opus Johannis de Neijnsel 

....... ....... ....... ....... ....... ....... gulden seu valo[rem] 

....... ....... ....... ....... ....... Testes datum supra. 

 

1180 mf2 B 03 p. 96. 

 Quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1394. 

 

BP 1180 p 096v 01 do 08-01-1394. 

Willelmus zvw Johannes die Clercke gaf uit aan Nijcholaus zvw Johannes 

Sluijter (1) een huis, erf, tuin en 4 lopen aangelegen roggeland, in 

Lieshout, beiderzijds tussen Nijcholaus zvw Johannes die Sluijter, (2) een 

stuk beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Elsdonk, tussen erfgoed van 

het huis van Lieshout enerzijds en voornoemde Nijcholaus anderzijds, (3) 

een stuk beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Elsdonk, tussen erfgoed 

van voornoemd huis van Lieshout enerzijds en Nijcholaus gnd Coecke 

anderzijds; de uitgifte gescheidde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te 

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

 

Willelmus filius quondam Johannis die Clercke domum aream et ortum #et 

quatuor lopinatas terre siliginee sibi adiacentes# sitos in parochia de 

Lieshout inter hereditatem Nijcholai filii #quondam# Johannis die 

Sluijter ex utroque latere coadiacentem item peciam prati sitam in 

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

hereditatem domus de Lieshout ex uno et inter hereditatem dicti Nijcholai 

ex alio item peciam prati sitam in dicta parochia de Beke in loco dicto 

Elsdonc inter hereditatem dicte domus de Lieshout ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coecke ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Nijcholao (dg: q) filio (dg: Johannis) 

quondam Johannis Sluijter ab eodem hereditarie possidendos pro censibus 

dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino ultra annum et in 

Lieshout tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Gestel et Jorden 

datum quinta post epiphanijam. 

 

BP 1180 p 096v 02 do 08-01-1394. 

Arnoldus van Rode snijder droeg over aan Arnoldus van Andel en Eustatius 

van Hedechusen, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, de 

helft van een erfgoed in Den Bosch, achter de kapel die staat bij de Sint-

Janskerk, tussen erfgoed van mr Hermannus van Swalmen enerzijds en erfgoed 
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van Rutgherus van Woesic anderzijds, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van Rutgherus, achterwaarts strekkend aan erfgoed van Hermannus 

Egidii van Gravia, aan hem verkocht door Johannes van Os nzvw Johannes zvw 

Jordanus van Helmont. Hr Godefridus van Helmont priester deed afstand. 

 

Arnoldus de Rode sartor (dg: -i) medietatem cuiusdam hereditatis site in 

Busco retro cappellam consistentem prope ecclesiam beati Johannis inter 

hereditatem magistri Hermanni de Swalmen ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri de Woesic ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Rutgheri tendentis retrorsum ad 

(dg: Hermanni) hereditatem Hermanni Egidii! de Gravia venditam sibi a 

Johanne de Os filio naturali quondam Johannis filii quondam Jordani de 

Helmont prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo de Andel et 

Eustatio de Hedechusen ad opus fabrice ecclesie sancti Johanni 

ewangeliste in Busco cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

ratam! servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dominus 

Godefridus de Helmont presbiter super dicta medietate et jure ad opus 

dicte fabrice renunciavit promittens (dg: ratam servare) super omnia 

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

 

BP 1180 p 096v 03 do 08-01-1394. 

Marcelius van Cruijsbergen van Hees verkocht aan Petrus Croecman, tbv Agnes 

dv voornoemde Petrus, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land, in 

Oss, ter plaatse gnd op den Brand, tussen Ghibo Pels enerzijds en Robbertus 

Kersmaker anderzijds, (2) een hofstad in Hees, tussen Godefridus gnd Haec 

enerzijds en Theodericus Groet Art anderzijds. 

 

Marcelius de Cruijsbergen (dg: h) de Hees (dg: legitime) #hereditarie# 

vendidit Petro C[r]oecman ad opus Agnetis filie eiusdem Petri (dg: vitla 

vitalem pensionem #hereditarie) hereditariam paccionem# unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet (dg: ad vitam dicte 

Agnetis et non ultra p) #hereditarie# Remigii et in Busco tradendam ex 

uno iugero terre sito in parochia de Os ad locum dictum op den Brant 

inter hereditatem Ghibonis Pels ex uno et inter hereditatem Robberti 

Kersmaker ex alio item ex domistadio sito in Hees inter hereditatem 

Godefridi dicti Haec ex uno et inter hereditatem Theoderici Groet Art ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter r) et sufficientem facere (dg: et cum 

mortua fu). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 096v 04 do 08-01-1394. 

Petrus nzvw Willelmus gnd Grieten soen verkocht aan Gertrudis dvw Goeswinus 

zvw Arnoldus van Lieshout een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een 

hofstad in Hintham, beiderzijds tussen Thomas van Hijntham, welke hofstad 

47 voet breed is, in het deel vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan een 

eik, en welke hofstad verder reikt vanaf die eik tot aan de sloot achter de 

hofstad, en welke hofstad naast die eik ook 47 voet breed is, en op het 

einde van de hofstad naast voornoemde sloot 40 voet breed, (2) een beemdje, 

achter voornoemde hofstad gelegen, tussen voornoemde Thomas enerzijds en 

erfgoed behorend aan de kerk van Berlicum anderzijds, (3) de helft van alle 

sloten aan weerszijde van voornoemde hofstad en beemdje en op het eind van 

het beemdje. 

 

Petrus filius #naturalis# quondam Willelmi dicti Grieten soen hereditarie 

vendidit Gertrudi (dg: -s) filie quondam (dg: Arnoldi) Goeswini filii 

quondam Arnoldi de Lieshout hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam 

domistadio sito in Hijntham inter hereditatem Thome de Hijntham ex 

utroque latere coadiacentem quod domistadium predictum quadraginta septem 
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pedatas scilicet a communi platea retrorsum ad quandam quercum in 

latitudine continet et quod domistadium ulterius ab eadem quercu usque ad 

fossatum retro dictum domistadium situm tendit et quod domistadium 

predictum juxta dictam quercum eciam quadraginta septem pedatas et in 

fine eiusdem domistadii iuxta dictum fossatum quatuor pedatas in 

latitudine continet atque ex quodam pratulo retro dictum domistadium 

situato quod pratulum situm est ibidem inter hereditatem dicti Thome ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad (dg: sp) ecclesiam de Berlikem ex 

alio et ex medietate omnium fossatorum ab utroque latere dictorum 

domistadii et pratuli atque in fine dicti pratuli sitorum ut dicebat 

promittens (dg: w) super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 096v 05 do 08-01-1394. 

Johannes Goeswijns soen wonend in Moergestel en zijn zoon Ancelmus 

beloofden aan Ghisbertus van de Doorn 90 Hollandse gulden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Johannes Goeswijns soen commorans in Ghestel prope Oesterwijc et Ancelmus 

eius filius promiserunt indivisi super omnia Ghisberto de Spina nonaginta 

Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 096v 06 do 08-01-1394. 

Gerardus van Brede en Arnoldus Bode van Herlaer beloofden aan Marcelius 

Alarts soen, tbv hr Willelmus van der Aa ridder, 68 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

 

Gerardus de Brede et Arnoldus Bode de Herlaer promiserunt Marcelio Alarts 

soen ad opus domini Willelmi van der Aa militis LXVIII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Lijsscap et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 096v 07 do 08-01-1394. 

(dg: Rodolphus zvw Theodericus van den Broec). 

 

(dg: Rodolphus filius quondam Theoderici van den Broec). 

 

BP 1180 p 096v 08 do 08-01-1394. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe en Petrus Lonijs soen uten Waude beloofden aan 

Rodolphus zvw Theodericus van den Broec 40 Hollandse gulden minus 40 gemene 

plakken of de waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1394) te 

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe et Petrus Lonijs soen uten Waude 

promiserunt Rodolpho filio quondam Theoderici van den Broec XL Hollant 

gulden minus XL gemeijn placken seu valorem ad omnium sanctorum proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 096v 09 do 08-01-1394. 

Rodolphus zvw Theodericus van den Broec verkocht aan Willelmus zvw Lucas 

van Erpe en aan Petrus gnd Lonijs soen uten Waude (1) alle eikebomen op de 

goederen gnd Bovenrode, die eertijds waren van Henricus Verkenman, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, welke bomen gemerkt zijn, (2) alle 

eikebomen aldaar, ter plaatse gnd dat Busselke, (3) 4 koerbomen aldaar, op 

de goederen gnd Bovenrode. Lasten, waaronder de houtschat, worden 

afgehandeld. 

 

Rodolphus filius quondam Theoderici van den Broec omnes (dg: ligna 

quercina) arbores quercinas consistentes (dg: in parochia de Rode sancte 

Ode ad locum) #supra bona# dictum! Boevenrode (dg: et que arbores ibidem 
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signate sunt ut dicebat) que fuerant dudum (dg: Andree) Henrici Verkenman 

sita! in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde et que arbores 

ibidem signate atque omnes arbores #quercinas# consistentes ibidem in 

loco dicto dat Busscelken et quatu[or] arbores eligidides! dictas 

koerboen consistentes in ibidem! supra dicta bona Boevenrode vocata ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Luce de Erpe et Petro 

dicto Lonijs soen uten Waude promittens super omnia warandiam et 

obligationem et onus dictum houtscat deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 096v 10 do 08-01-1394. 

Theodericus van Brakel als bestuurder van het gasthuis van wijlen hr 

Henricus van Neijnsel priester, in Den Bosch, Margareta van Loen, Elizabeth 

Eelkens, Yda van der Lijnden en Luijta van der Borch, wonend in voornoemd 

gasthuis, verhuurden aan Johannes die Becker van der Sloegen een hoeve gnd 

ter Sloegen, behorend aan voornoemd gasthuis, in Sint-Oedenrode, voor een 

periode van 10 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394), per 

jaar voor de onraad, en voor 10 mud rogge en 5 mud gerst, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren aan de vrouwen in voornoemd gasthuis. Johannes zal de 

gebouwen van de hoeve te pachters recht onderhouden. Johannes zal leveren 

6½ {p.097r} steen vlas bereid tot de hekel. Johannes zal tbv voornoemd 

gasthuis elk jaar op de hoeve zagen 200 rijs boerden en die in het gasthuis 

afleveren. Een brief voor het gasthuis. 

 

Theodericus de Brakel (dg: Margareta de Loen) tamquam gubernator 

hospitalis domini quondam Henrici de Neijnsel presbitri (dg: Margareta de 

Lo) siti in Busco Margareta de Loen Elizabeth Eelkens Yda van der Lijnden 

Luijta van der Borch commorantes in dicto hospitali (dg: bona dicta) 

mansum (dg: -s) dictus! ter Sloegen ad dictum hospitale spectantem situm 

in parochia de Rode sancte Ode cum suis attinentiis universis quocumque 

sitis locaverunt ad annum pactum Johanni die Becker van der Sloegen ab 

eodem ad spacium decem annorum post festum penthecostes proxime futurum 

sine medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum X annorum pro 

omnibus onraet exinde solvendis dandis etc atque pro X modiis siliginis 

et quinque modiis ordei mensure de Busco dandis mulieribus in dicto 

hospitali pro tempore residentibus ab alio anno quolibet dictorum X 

annorum purificationis et pro primo termino [a purificationis] proxime 

futuro ultra annum et in dicto hospitali [tradendis a]dditis 

condicionibus sequentibus quo dictus Johannes edificia dicti mansi dictis 

X annis durantibus [in bona disposi]cione [con]servabit [a]d jus coloni 

....... ....... ....... item quod dictus Johannes dabit anno quolibet 

dictorum (dg: X) X annorum sex et 

 

1180 mf2 B 04 p. 97. 

 Quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1394. 

 Sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1394. 

 

BP 1180 p 097r 01 do 08-01-1394. 

dimidium steen lini parati ad (dg: spal) scalcrum item quod dictus (dg: 

se) Johannes secabit #ad opus dicti hospitalis# supra dictum mansum anno 

quolibet dictorum X annorum ducentos fasces lignorum dictos rijs boerden 

et illos in dicto hospitali deliberabit et secundum istas condiciones 

promiserunt indivisi super omnia [warandiam] pro premissis dicto spacio 

pendente et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

habita et habenda. Testes Lijsscap et Jorden datum quinta post 

epiphanijam. Et erit una littera pro hispitali. 

 

BP 1180 p 097r 02 vr 09-01-1394. 

Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen verkocht aan Zebertus die Welghe (1) ½ 

morgen land in Groot Lith, ter plaatse gnd in die Groet Twaalf Morgen, 

tussen Godefridus Meijssen enerzijds en Wernerus zv Ghibo Coppen soen 

anderzijds, (2) 10 hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd Jan Bije Hoeve, 
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tussen Willelmus van Hees enerzijds en wijlen Heijmericus van Dordrecht 

anderzijds, (3) 4½ hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd in het Vaats 

Broek, tussen Gerardus Balijart enerzijds en kvw Martinus gnd Aluden soen 

anderzijds, (4) ½ morgen land ter plaatse gnd Vaats Broek, tussen kvw 

Johannes Kolne enerzijds en Batha van Haeften anderzijds, zoals deze 

erfgoederen behoorden aan voornoemde wijlen Amelius, belast met (a) 24 oude 

groot aan de abt van Sint-Trudo, (b) 24 penning cijns aan het kapittel van 

Luik, (c) 5 voet maasdijk, in Groot Lith, tussen de dijk van Johannes 

Lodewijchs enerzijds en de dijk van voornoemde Zebertus koper anderzijds, 

(d) 9 voet maasdijk in Groot Lith, tegenover de hofstad van Henricus 

Leijten soen, (e) 4 voet maasdijk in Groot Lith, tegenover erfgoed van Zala 

van Nijwel, ter plaatse gnd Afgank, naast de dijk van Johannes van Conden, 

(f) 5 voet maasdijk in Groot Lith, tussen de dijk van Lodewijch enerzijds 

en de dijk van Henricus Herbrechs anderzijds, (g) 32 voet maasdijk, in 

Groot Lith, tussen de dijk van Johannes Hannen soen enerzijds en de dijk 

van Theodericus van Hees en zijn broer Willelmus anderzijds, (h) 1 voet 

maasdijk, in Groot Lith, buiten de ameide, naast de dijk van Henricus 

Pauwels, (i) zegedijken, waterlaten en sloten. Verkrijger beloofde 

voornoemde cijnzen te betalen, en dijken en waterlaten in goede staat te 

houden. Amelius zv voornoemde Elizabeth deed afstand. 

 

Elizabeth filia quondam Amelii Meijssen soen cum tutore (dg: peciam terre 

s) dimidium iuger terre situm in parochia de Groet Lijt in loco dicto in 

die Groet Twelf Margen inter hereditatem Godefridi Meijssen ex uno et 

inter hereditatem Werneri filii Ghibonis Coppen soen ex alio item X hont 

terre sita in dicta parochia in loco dicto Jan (dg: Bies) Bije (dg: -s) 

Hoeve inter hereditatem Willelmi de Hees ex uno et inter hereditatem 

quondam Heijmerici de Dordrecht ex alio item (dg: se qu) quatuor et 

dimidium hont terre sita in dicta parochia in loco dicto int (dg: Haets) 

#Vaets# Broec inter hereditatem Gerardi Balijart ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Martini dicti Aluden soen ex alio item 

dimidium (dg: hont) #iuger terre# situm in loco dicto! Vaets Broec vocato 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis Kolne ex uno et inter 

hereditatem Bathe de (dg: Ha) Haeften ex alio in ea quantitate qua dicte 

hereditates ibidem site sunt et ad dictum quondam Amelium spectare 

consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit Zeberto die Welghe 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis XXIIII 

aude groet abbati sancti Trudonis et XXIIII denariis census capitulo 

Leodiensi exinde solvendis exceptis quinque pedatis aggeris Moze sitis in 

dicta parochia inter aggerem Johannis Lodewijchs (dg: ex uno) et inter 

aggerem dicti Zeberti emptoris et novem pedatis aggeris Moze sitis in 

dicta parochia (dg: a) in opposito (dg: He) domistadii Henrici (dg: he) 

Leijten soen (dg: inter agg) item quatuor pedatis aggeris Moze sitis in 

dicta parochia in opposito hereditatis Zale de Nijwel ad locum dictum 

Afganc (dg: a) juxta aggerem Johannis de Conden atque (dg: quinque pe) 

quinque pedatis aggeris Mose sitis in dicta parochia inter (dg: here) 

aggerem Lodewijch et inter aggerem Henrici Herbrechs atque (dg: XXXII) 

XXXII pedatis aggeris Mose sitis in dicta parochia inter aggerem Johannis 

Hannen soen et inter aggerem Theoderici de Hees et Willelmi sui fratris 

(dg: ex) item una pedata aggeris Mose sita in dicta parochia extra 

ameijdam (dg: #contigue# iuxta ag) contigue iuxta aggerem Henrici (dg: 

Paulus) Pauwels et zegediken et aqueductibus et fossatis ad premissa (dg: 

de) spectantibus et repromisit super habita et habenda dictos census 

aggeres et ?aqueductus perpetue in bona disposicione servare sic quod 

dicte venditrici et supra eius hereditates dampna exinde non eveniant. 

Quo facto Amelius filius dicti Elizabeth super premissis et jure ad opus 

dciti emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes Goeswinus et 

Jorden datum sexta post epiphanijam. 

 

BP 1180 p 097r 03 vr 09-01-1394. 

Een brief maken van de belofte van verkrijger voornoemde cijnzen te 
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betalen, en dijken en waterlaten in goede staat te houden. 

 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 097r 04 do 08-01-1394. 

Lambertus zvw Lambertus Smit van Middelrode verkocht aan Willelmus die 

Lepelmaker een b-erfcijns van 3 pond geld, die Katherina gnd der Smedinnen 

dochter beloofd had aan eerstgenoemde Lambertus, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin, 

gnd Wijnkens Hof, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen eertijds 

Johannes van Woesic enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk 

land aldaar, tussen Margareta van Best enerzijds en Lambertus van Engelant 

anderzijds, (3) de helft van een tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Godefridus Robben soen enerzijds en kvw Albertus van den Noddenvelt 

anderzijds, te weten de helft richting de gemeint. Willelmus van Beke zv 

Johannes van Beke van Ghestel beloofde de onderpanden van waarde te houden. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti Smit de Middelrode hereditarium censum 

trium librarum monete quem Katherina dicta der (dg: Sme) Smedinnen 

dochter promisit se daturam et soluturam (dg: d) primodicto Lamberto 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et orto dicto 

Wijnkens Hof sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Middelrode inter 

hereditatem que fuerat Johannis de Woesic ex uno et inter communem 

plateam ex alio item ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

Margarete de Best ex uno et inter hereditatem Lamberti de Engelant ex 

alio item ex medietate orti siti in dicta parochia in loco dicto Beilver 

inter hereditatem Godefridi Robben soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Alberti van den Noddenvelt ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est versus communitatem ibidem prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Willelmo die Lepelmaker cum 

litteris et jure promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto Willelmus de Beke filius (dg: quondam) Johannis de Beke de 

Ghestel promisit super omnia sufficientem facere. Testes Lijsscap et 

Jorden datum quinta post epiphanijam. 

 

BP 1180 p 097r 05 do 08-01-1394. 

Johannes zvw Henricus van der Langdonc beloofde aan hr Gerardus Groij 

kanunnik in Den Bosch 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1394) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Henrici van der Langdonc promisit super omnia 

domino Gerardo Groij canonico Buscensi tres modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 097r 06 do 08-01-1394. 

Theodericus zvw Johannes die Writer van Vechel verkocht aan Heijlwigis dvw 

Johannes van Heertsberch een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp met gebouwen 

in Veghel, tussen Arnoldus Kuijcman enerzijds en Gerardus die Vrieze 

anderzijds, (2) een stuk land in Veghel, tussen kvw Johannes van 

Vranckenvoert enerzijds en Johannes die Vriese anderzijds, (3) een stuk 

land in Veghel, beiderzijds tussen Henricus Boertman, (4) een stuk land in 

Veghel, tussen voornoemde kvw Johannes van Vranckenvoert enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met de grondcijnzen en een erfpacht van 1 mud 

graan, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst. Is dienstmaagd 

van hr Gerardus Groij. 

 

Theodericus filius quondam Johannis die Writer de Vechel hereditarie 

vendidit Heijlwigi filie quondam Johannis de Heertsberch hereditariam 

paccionem (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 
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hereditarie Andree et in Busco ex! (dg: pecia ter) quodam campo sito in 

parochia de Vechel inter hereditatem Arnoldi Kuijcman ex uno et inter 

hereditatem Gerardi die Vrieze ex uno! et ex edificiis in dicto campo 

consistentibus atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem (dg: q) liberorum (dg: Jo) quondam Johannis de Vranckenvoert 

ex uno et inter hereditatem Johannis die Vriese ex alio item ex pecia 

terre sita in dicta parochia inter hereditatem Henrici Boertman ex (dg: 

uno et inter here) utroque latere coadiacentem item ex pecia terre sita 

in dicta parochia inter hereditatem dictorum liberorum quondam Johannis 

de Vranckenvoert ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus domini fundi et hereditaria paccione (dg: h) 

unius modii bladi mediatim siliginis et mediatim ordei exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. Ista est famula 

domini Gerardi Groij. 

 

BP 1180 p 097r 07 do 08-01-1394. 

Gerardus zvw Arnoldus Coppen soen gaf uit aan Johannes van den Doeren een 

stuk land in Haaren, tussen voornoemde Johannes van den Doren enerzijds en 

de gemene weg anderzijds, strekkend met een eind aan Wouterus des Papen 

soen en met het andere eind aan voornoemde Johannes van den Doren en 

Jacobus ?zv Arnoldus Coppen soen; de uitgifte geschiedde voor (1) het 

onderhoud van ¼ deel van een hek aldaar, en thans voor (2) een n-erfpacht 

van 1½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis op de hoeve van 

voornoemde Johannes, gelegen in Haaren, te leveren, voor het eerst over 2 

jaar (wo 02-02-1396). 

 

Gerardus filius quondam Arnoldi Coppen soen peciam terre sitam in 

parochia de Haren inter hereditatem Johannis van den Doren ex uno et 

inter communem pla[team] ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Wouteri des Papen soen et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis 

van den Doren et Jacobi ?filii Arnoldi Coppen soen ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Johanni van den Doeren ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: here p) conservatione quarte partis unius repaguli 

dicti veken ibidem consistentis (dg: s) tenende a dicto Johanne perpetue 

etc atque pro hereditaria paccione (dg: deo duor) unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de (dg: Bus) Oesterwijc danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

ultra duos annos et supra mansum dicti J[ohannis] tradenda #situm in 

dicta parochia# ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: testes datum supra) et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 097r 08 do 08-01-1394. 

Katherina dvw Petrus van Aken beloofde aan de secretaris, tbv haar 

natuurlijke kinderen Katherina en Petrus, een n-erfcijns van 16 pond geld, 

met Pasen te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in 

Dinther, tussen Gerardus Vos enerzijds en Petrus Ghiben soen anderzijds, en 

waarschijnlijk uit al haar andere goederen. Hierna een bepaling van wat er 

gebeurt als een van de natuurlijke kinderen overlijdt zonder wettig 

nageslacht {afgescheurd}. 

 

Katherina filia quondam Petri de Aken cum tutore promisit super habita et 

habenda mihi ad opus Katherine et Petri suorum puerorum naturalium se 

daturam et soluturam dictis Katherine et Petro suis pueris naturalibus 

hereditarium censum sedecim librarum monete hereditarie pasce ex domo 

orto et hereditate sibi adiacente [sitis in parochia] de Dijnter inter 

hereditatem (dg: J) Gerardi Vos ex uno et inter hereditatem Petri Ghiben 

soen ex alio et ex omnibus [?aliis bo]nis (dg: ..) suis habitis et 

[habendis promittens cum] #super habita et habenda# tutore warandiam hoc 

addito si unus dictorum Katherine et Petri decesserit sine prole legitima 
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extunc ....... ....... ....... ....... ....... remanentem (dg: super) 

devo[lvetur] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... 

 

1180 mf2 B 05 p. 98. 

 Quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1394. 

 Sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1394. 

 

BP 1180 p 098v 01 do 08-01-1394. 

De broers Eelkinus en Johannes, kvw Walterus gnd Bullen, verkochten aan 

Ghibo zvw Johannes die Warghertshuzen een stuk beemd van voornoemde wijlen 

Walterus, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd den Bubbels Beemd, tussen 

Johannes Peters soen van Stripen enerzijds en de beemden gnd die Hals 

Beemden anderzijds, met een eind strekkend aan Albertus Heijmans soen. 

 

Eelkinus et Johannes fratres liberi quondam Walteri dicti Bullen peciam 

prati #dicti quondam Walteri# sitam in parochia de Vucht sancti Petri in 

loco dicto den Bubbels Beemt inter hereditatem (dg: Petri) Johannis 

Peters soen de Stripen ex uno et inter prata dicta die Halsch Beemde ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Alberti Heijmans soen ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni (dg: -s) filio quondam Johannis 

die Warghertshuzen promittentes super omnia indivisi warandiam et 

obligationem deponere. Testes Goessuinus et Jorden datum quinta post 

epiphanije. 

 

BP 1180 p 098v 02 do 08-01-1394. 

Johannes zvw Rutgherus van Griensvenne verkocht aan Arnoldus Coppelman (1) 

de helft in een stuk land gnd die Richt, in Boxtel, ter plaatse gnd ten 

Breukelen, tussen Elizabeth van den Laer enerzijds en Hermannus Brant 

anderzijds, (2) zijn recht in de gemeint in Boxtel, ter plaatse gnd op 

Kempen, voornoemde helft belast met ¼ deel van 1 oude groot. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri de Griensvenne medietatem ad se 

spectantem in pecia terre dicta die Richt sita in parochia de Bucstel ad 

locum dictum ten Bruekelen inter hereditatem Elizabeth van den Laer ex 

uno et inter hereditatem Hermanni Brant ex alio #+ {BP 1180 p 098v 03 

invoegen}# ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Coppelman promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta quarta parte unius grossi 

antiqui (dg: d) ex dicta medietate (dg: prius) de jure solvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 098v 03 do 08-01-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 098v 02} 

+ atque totum jus sibi competens in communitate sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto op (dg: Kempken) Kempen. 

 

BP 1180 p 098v 04 do 08-01-1394. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Gerardus Cloet een stuk 

land in Geffen, tussen Willelmus van den Perre enerzijds en Lambertus 

Wijnrics soen anderzijds. Emondus van Ghemert zv Albertus Buc van Lijt ev 

Elizabeth dvw Marcelius van der Aa deed afstand. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest peciam terre sitam in 

parochia de Geffen inter hereditatem Willelmi van den Perre ex uno et 

inter hereditatem Lamberti Wijnrics soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Cloet promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Quo facto Emondus de Ghemert filius Alberti Buc de 

Lijt maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Marcelii van der Aa super dicta pecia terre et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes Goessuinus et 
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Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 098v 05 do 08-01-1394. 

Johannes zvw Rutgherus van Griensvenne verkocht aan Henricus die Rode de 

helft in een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd Hal, tussen voornoemde 

Henricus die Rode en kv Willelmus die Rademaker enerzijds en een beemd gnd 

die Gemene Huisbeemd anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri de Griensvenne medietatem ad se 

spectantem in pecia (dg: p) prati sita in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Hal inter hereditatem Henrici die Rode (dg: ex uno et inter) #et# 

hereditatem liberorum (dg: v) Willelmi die Rademaker ex uno #et pratum 

dictum die Gemeijn Huusbeemt ex alio# (dg: ut dicebat) hereditarie (dg: 

su) vendidit dicto Henrico die Rode promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 098v 06 do 08-01-1394. 

Jkr Philippus van Gheldorp en Henricus Weijer beloofden aan Godefridus van 

Gheldorp zv Philippus van Eijcke 200 Hollandse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

Domicellus Philippus de Gheldorp et Henricus Weijer promiserunt indivisi 

super omnia Godefrido de Gheldorp filio Philippi (dg: van den) #de# 

Eijcke ducentos Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 098v 07 do 08-01-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 098v 08 vr 09-01-1394. 

Amelius Specier droeg over aan Albertus Wael, tbv de het Geefhuis in Den 

Bosch, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) erfgoederen gnd den Bliexsen Busse, in 

Son, tussen Willelmus Hadewigen soen enerzijds en de gemeint van Son 

anderzijds, (2) een streep land gnd die Hostat, in Son, tussen Johannes van 

Hamme enerzijds en Gerardus van Boexct anderzijds, (3) een stuk land gnd 

die Hoge Akker, in Son, tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-

Katherina in de kerk van Eindhoven enerzijds en Theodericus van den Berne 

anderzijds, welke pacht voornoemde Amelius gekocht had van Rodolphus gnd 

Roef zvw Ghisbertus zvw hr Denkinus gnd Deijn investiet van Tongeren. 

 

Amelius Specier hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

hereditatibus dictis den Bliexsen Bussche sitis in parochia de Zonne 

inter hereditatem Willelmi Hadewigen soen ex uno et inter communitatem de 

Zonne ex alio item ex strepa terre dicta die (dg: Sta) Hostat sita in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis de Hamme ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Boexct ex alio item ex pecia terre dicta die Heghe 

Acker sita in dicta parochia inter hereditatem spectantem ad altare beate 

Katherine situm in ecclesia de Eijndoven ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van den Berne ex alio quam paccionem dictus Amelius erga 

Rodolphum dictum Roef filium quondam Ghisberti filii quondam domini 

Denkini dicti Deijn investiti olim de Tongheren emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus in Busco cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Gestel 

datum sexta post epiphanije. 
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BP 1180 p 098v 09 vr 09-01-1394. 

Amelius Specier droeg over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den 

Bosch, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, (dg: gaande uit een huis en tuin in Son, tussen Emondus 

van Ghemert enerzijds en Mijchael van Vroenhoven anderzijds, en uit een 

tuin), aan hem verkocht door Henricus zvw Henricus Vogels soen van Zonne. 

Rutgherus zv Godescalcus van Megen szv voornoemde Amelius deed afstand. 

 

Amelius Specier hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam (dg: 

ex domo et orto sitis in parochia de Zonne inter hereditatem Emondi de 

Ghemert ex uno et inter hereditatem Mijchaelis de Vroenhoven ex alio 

atque ex orto) venditam sibi ab Henrico filio quondam Henrici Vogels soen 

de Zonne prout in litteris hereditarie supportavit Alberto Wael ad opus 

mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex aprte sui deponere. Quo facto 

Rutgherus filius Godescalci de Megen gener dicti Amelii super dicta 

paccione et jure ad opus dicte mense renunciavit promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 098v 10 vr 09-01-1394. 

Albertus Wale als procurator van het Geefhuis in Den Bosch, beloofde aan 

Adam van Mierde, tbv Johannes van Os zvw Arnoldus Coetman en zijn vrouw 

Agnes, een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren 

met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit alle goederen 

van het Geefhuis. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Albertus Wale tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco cum 

consensu et voluntatie provisorum eiusdem mense promisit ex parte et 

nomine eiusdem mense Ade de Mierde ad opus (dg: A) Johannis de Os filii 

(dg: Ar) quondam Arnoldi Coetman et Agnetis uxoris eiusdem Johannis quod 

dicta mensa sancti spiritus dabit et exsolvet dictis Johanni et Agneti 

sue uxori seu eorum alteri diutius viventi vitalem pensionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum 

Johannis et Agnetis et non ultra mediatim pasce et mediatim Remigii ex 

omnibus bonis ad dictam mensam spectantibus et alter eorum diutius vivens 

dictam pensionem possidebit et cum ambo etc. Testes (dg: datum supra) 

testes Goeswinus et Jorden #Gestel# datum supra. 

 

BP 1180 p 098v 11 vr 09-01-1394. 

Rutgherus zv Godescalcus van Megen ev Aleijdis dv Amelius Specier 

verklaarde dat voornoemde Amelius hem voldaan heeft een erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Amelius eertijds beloofd had te 

schenken aan voornoemde Rutgherus en Aleijdis. Voornoemde Rutgherus 

beloofde bij de deling van de goederen, die voornoemde Amelius en zijn 

vrouw Katherina zullen nalaten, in te brengen een erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, en 300 Hollandse gulden of de waarde. 

 

Rutgherus filius (dg: quondam) Godescalci de Megen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue xuoris filie Amelii (dg: Sp) Specier palam 

recognovit sibi per dictum Amelium fore satisfactum de hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Amelius 

pridem promiserat dicto Rutghero cum dicta Aleijde nomine dotis clamans 

inde quitum et promisit dictus Rutgherus super omnia tam pro se quam pro 

dicta Aleijde quam pro heredibus dicte Aleijdis quod si imposterum ipse 

Rut vel dicta Aleijdis seu heredes Aleijdis ad divisionem faciendam de 

bonis que dictus Amelius et Katherina eius uxor (dg: fi) in sua morte 

post se relinquent venire voluerit et ea condividere quod extunc ipsi ad 

divisionem importabunt hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco atque trecentos Hollant gulden seu valorem antequam (dg: 

h) ad huiusmodi [divisionem] venire poterint et dicta bona [condivi]dere 
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valebunt. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 B 06 p. 99. 

 Sexta post epiphanijam: vrijdag 09-01-1394. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo quarto mensis januarii die nona 

  index secunda pontificis Bonifacii anno quinto: 

   vrijdag 09-01-1394. 

 Sabbato post epiphanijam: zaterdag 10-01-1394. 

 

BP 1180 p 099r 01 vr 09-01-1394. 

Johannes van Vessem machtigde zijn broer Marcelius al zijn cijnzen, pachten 

en tegoeden te manen. 

 

Johannes (dg: Ve) de Vessem dedit (dg: potestatem) Marcelio fratri suo 

potestatem monendi ect omnes suos census et pacciones et credita usque ad 

revocacionem. Testes Goessuinus et Jorden datum sexta post epiphanijam. 

 

BP 1180 p 099r 02 vr 09-01-1394. 

Danijel van Beke en Jacobus zv Johannes van Neijnsel beloofden aan Arnoldus 

van Vladeracken 37 Hollandse gulden of de waarde en 12 gemene plakken met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

 

Danijel de Beke et Jacobus filius Johannis de Neijnsel promiserunt 

Arnoldo de Vladeracken XXXVII et (dg: dimidium) Hollant gulden seu 

valorem et XII gemeijn placken ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 03 vr 09-01-1394. 

Mathias zvw Mathias Werner beloofde voornoemde Jacobus schadeloos te 

houden. 

 

(dg: Jacobus filius filius) Mathias filius quondam Mathie Werner promisit 

dictum Jacobum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 04 vr 09-01-1394. 

Petrus Raven zvw Theodericus bv Henricus Meester van Beilver droeg over aan 

Jacobus van Laervenne de helft die aan voornoemde Theodericus behoorde in 

een hoeve lands van wijlen Walterus Bexken Dicbier, in Beilver, op welke 

hoeve Johannes gnd Meijer en Johannes Peters sone boerden, welke hoeve 

voornoemde Henricus Meester van Beilver en diens broer Theodericus in pacht 

verkregen hadden van voornoemde Walterus Bexken Dicbier, te weten voor (1) 

40 schelling, (2) 1 mud rogge jaarlijks, (3) 5 mud en 5 lopen rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde Walterus Bexken. 

 

Petrus #Raven# filius quondam Theoderici fratris olim Henrici Meester de 

Beilver medietatem que ad dictum quondam Theodericum spectabat in quodam 

manso terre quondam Walteri Bexken Dicbier siti! in (dg: Bus) Beilver 

atque in attinentiis ipsius mansi terre universis quem mansum terre cum 

eius attinentiis (dg: pred) predictum Johannes dictus Meijer et Johannes 

Peters sone colere consueverunt et prout ipsi Johannes et Johannes 

jamdicti dictum mansum cum eius attinentiis colere consueverunt (dg: con) 

et quem mansum cum suis attinentiis dicti Henricus Meester de Beilver et 

Theodericus eius frater erga dictum Walterum Bexken Dicbier (dg: 

acquisiverant) ad pactum acquisiverant scilicet pro quadraginta solidis 

et pro uno modio siliginis annuatim exinde solvendis atque pro quinque 

modiis siliginis et quinque lopinis siliginis mensure de Busco dicto 

Waltero Bexken exinde #dandis# solvendis prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit Jacobo de Laervenne cum litteris et) et quam 

medietatem dictus Petrus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Jacobo de Laervenne cum litteris et jure occacione promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 
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dicti quondam Theoderici sui patris et quorumcumque heredum dicti quondam 

Theoderici deponere (dg: s) exceptis dictis (dg: censibus) censu et 

paccionibus in dictis litteris contentis salva tamen dicto Petro in dicta 

medietate hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

(dg: quam ?s) quam dictus Jacobus dicto Petro ex dicta medietate dare et 

solvere promisit coram scabinis infrascriptis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 05 vr 09-01-1394. 

Henricus van Krekelhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Henricus) Henricus de Krekelhoven prebuit et reportavit (dg: datum). 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 06 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Jacobus van Laerven beloofde aan voornoemde Petrus Raven een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit 

voornoemde helft. 

 

Dictus Jacobus de Laerven promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

Raven hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex dicta medietate. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 07 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Petrus 23 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan, 23 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394), en 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Jan over een jaar (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia dicto Petro (dg: X LXXXI Hollant 

gulden seu valorem) XXIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis et XXIII Hollant gulden seu valorem in festo nativitatis Domini 

proxime futuro et XXXV Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 08 vr 09-01-1394. 

Zebertus die Welghe beloofde aan Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen 128½ 

oude Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan over 

een jaar (do 24-06-1395) en de andere helft met Sint-Jan over twee jaar (za 

24-06-1396). 

 

Zebertus die Welghe promisit super omnia Elizabeth filie quondam Amelii 

Meijssen soen centum et viginti octo et dimidium aude Gelre gulden seu 

valorem mediatim #a# Johannis proxime futuro #ultra annum# et mediatim a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra (dg: annum) #duos annos# 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 09 vr 09-01-1394. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Johannes Bont van Lijt 6 

vadem land in Kessel, ter plaatse gnd in Strobroek, in een kamp gnd Joffrou 

Heijlwigen Kamp, tussen jkvr Heijlwigis van Kessel enerzijds en erfg vw 

Lodekinus van Kessel anderzijds, strekkend vanaf des Strobroekse Steeg tot 

aan de waterlaat van de hertog, belast met 6 vadem zegedijk, gelegen aan 

het eind van voornoemde 6 vadem land, waterlaten en sloten. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel sex mensuras dictas vadem terre 

sitas in parochia de Kessel in loco dicto in Strobroec in campo dicto 

Joffrou (dg: W) Heijlwigen Camp inter hereditatem domicelle Heijlwigis de 

Kessel ex uno et inter hereditatem heredum quondam Lodekini de Kessel ex 

alio tendentes #a# stega dicta des Strobroecs#sche# Stege usque 
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aqueductum domini ducis prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Bont de Lijt promittens warandiam et obligationem 

deponere #exseptis# #exceptis# sex mensuris dicti! vadem aggeris dicti 

Zeghedike ad premissa spectantibus ad finem dictarum sex mensurarum 

dictarum vadem terre (dg: sitis sp) sitis et aqueductibus et fossatis ad 

premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 10 vr 09-01-1394. 

Ludovicus zv Goeswinus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Lodew) Ludovicus (dg: Go) filius Goeswini de Kessel prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 11 vr 09-01-1394. 

Jutta dvw Petrus van Orthen verkocht aan Johannes Sparre kramer zvw 

Johannes Sparre een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast 

huis en erf van Jacobus van Zulikem, aan haar overgedragen door Arnoldus 

van Orthen handschoenmaker, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling geld. Hr Johannes van Orten priester, zijn broer 

Nijcholaus, Petrus zvw Ghevardus van Orthen, Laurencius zvw Willelmus van 

den Broule, Jacobus van der Hogart szvw voornoemde Willelmus, Katherina dvw 

Henricus van den Broule, Ghevardus zvw Henricus van den Broule en Willelmus 

zvw Nijcholaus van den Broule deden afstand. Voornoemde hr Johannes 

beloofde dat alle kvw zijn broer Ghevardus nimmer rechten hierop zullen 

doen gelden. 

 

Jutta filia quondam Petri de Orthen cum tutore domum (dg: et) #et# aream 

sitam in Busco in vico Hijnthamensi juxta domum et aream Jacobi de 

Zulikem (dg: ven) supportatam sibi ab Arnoldo de Orthen cijrothecario 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Sparre #institori# filio 

quondam Johannis Sparre cum litteris et aliis et jure promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu trium librarum et X solidorum monete 

exinde solvendis. Quo facto dominus Johannes de Orten (dg: Nij) presbiter 

Nijcholaus eius frater Petrus filius (dg: Ghe) quondam Ghevardi de Orthen 

Laurencius filius quondam Willelmi van den Broule Jacobus van der Hogart 

(dg: gene sororius) gener eiusdem quondam Willelmi Katherina filia 

quondam Henrici van den Broule cum tutore Ghevardus filius quondam 

Henrici van den Broule Willelmus filius quondam Nijcholai van den (dg: 

Broul) Broule super dicta domo et area et jure ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui! deponere promisit insuper dictus dominus Johannes quod ipse 

omnes liberos quondam Ghevardi (dg: de Orten) sui fratris perpetue tales 

habebit quod nunquam presument se jus habere in premissis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 099r 12 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Jutta en hr Johannes van Orthen priester beloofden aan 

voornoemde koper dat mr Petrus zv voornoemde Jutta afstand zal doen. 

 

Dicta Jutta #cum tutore# et dominus Johannes de Orthen presbiter 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda (dg: q) dicto emptori 

quod ipsi magistrum Petrum filium dicte Jutte super premissis et jure 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 13 vr 09-01-1394. 

Petrus zv Ghevardus van Orten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: P) Petrus filius Ghevardi de Orten prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1180 p 099r 14 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Jutta herriep elk testament. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Arnoldus van Beke, 

Albertus Wael en hr Johannes van Orthen priester. 

 

A. 

Dicta Jutta revocavit omne testamentum ab ea factum et editum coram 

personis quibuscumque. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

Globo Arnoldo de Beke Alberto Wael domino Johanne de Orthen presbitro 

testibus datum anno Domini Mo CCC nonagesimo quarto mensis januarii die 

nona (dg: no) hora none index secunda pontificis Bonifacii anno quinto.  

 

BP 1180 p 099r 15 vr 09-01-1394. 

Voornoemde koper beloofde aan hr Johannes van Orten priester en zijn zuster 

Jutta 8 1/3 Engelse nobel of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-

1394) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicte Jutte ...) #domino Johanni de Orten 

presbitro et Jutte sue sorori seu eorum alteri# VIII Enghels nobel et 

(dg: Hol) et terciam partem unius Enghels nobel seu valorem ad 

purificationis proxime futurum. Testes datum. 

 

BP 1180 p 099r 16 vr 09-01-1394. 

Voornoemde koper beloofde aan hr Johannes van Orten en zijn zuster Jutta 66 

2/3 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia (dg: dicte Jutte) #domino Johanni de 

Orten et Jutte sue sorori seu eorum alteri# sexaginta sex Engels nobel et 

duas tercias partes unius Engels nobel seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 099r 17 vr 09-01-1394. 

Een vidimus maken van 3 brieven. Voornoemde Johannes Sparre beloofde die, 

zo nodig, aan voornoemde Jutta ter hand te stellen. 

 

+. 

Et fiet vidimus de 3 litteris et Johannes Sparre predictus promisit super 

omnia tradere (dg: ut in forma) dicte Jutte ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 099r 18 za 10-01-1394. 

Heijmericus van Alphen beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 17 nieuwe 

Gelderse gulden (dg: of de wa) en 68 gemene plakken, met Pasen aanstaande 

(zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Heijmericus de Alphen promisit Ghiboni Kesselman juniori XVII novos Gelre 

gulden (dg: seu va) LXVIII communes placken ad pa[sca] proxime futurum 

persolvendos. Testes Steenwech et Jordanus datum sabbato post 

epiphanijam. 

 

1180 mf2 B 07 p. 100. 

 Sabbato post epiphanie: zaterdag 10-01-1394. 

 Quinta post octavas epiphanije: donderdag 15-01-1394. 

 Secunda post epiphanie: maandag 12-01-1394. 

 in octavis epiphanie: dinsdag 13-01-1394. 

 

BP 1180 p 100v 01 za 10-01-1394. 

Arnoldus zv Volcquinus gnd Meijs soen van Amersfoert droeg over aan 

Theodericus van Rode snijder, tbv hem, zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus 
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van der Rijt en hun kinderen, de helft van een b-erfcijns5 van 3 dobbel 

mottoen, geld van Vilvoorde, welke cijns voornoemde Lambertus van der Rijt 

beloofd had aan Walterus van Amersfoert, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

wijlen Arnoldus Cuper, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Johannes van Os enerzijds en erfgoed dat was van wijlen Willelmus 

Quademaet anderzijds, welke helft van de cijns eerstgenoemde Arnoldus 

verworven6 had van Tielmannus Willems soen ev Katherina dvw voornoemde 

Walterus van Amersfoert. 

 

Arnoldus filius Volcquini dicti Meijs soen de Amersfoert (dg: 

hereditariam paccionem) medietatem (dg: ad) hereditarii census trium 

aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum monete Filfordie 

quem censum Lambertus van der Rijt promiserat se daturum et soluturum 

Waltero de Amersfoert (dg: g socero) hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area que fuerat quondam Arnoldi Cuper sita in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis de Os ex uno et inter 

hereditatem que fuerat quondam Willelmi Quademaet ex alio et quam 

medietatem dicti census (dg: di) primodictus Arnoldus erga Tielmannum 

Willems soen maritum et tutorem legitimum Katherine sue uxoris filie 

dicti quondam Walteri de Amersfoert acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Theoderico de (dg: Rode) Rode sartori ad opus sui 

et ad opus Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Lamberti van der Rijt 

#et# ad opus liberorum ab eisdem Theoderico et Aleijde pariter genitorum 

et generandorum cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod #alter# dictorum 

Theoderici et Aleijdi (dg: -s) diutius vivens dictam medietatem dicti 

census ad suam vitam possidebit post decessum ipsorum amborum ad dictos 

eorum liberos genitos et generandos hereditarie devolvendam. Testes 

Lisscap et Jorden datum sabbato post epiphanie. 

 

BP 1180 p 100v 02 za 10-01-1394. 

Willelmus zvw Gerardus Groij van Driel gaf uit aan Gerardus die Wael zv 

Lambertus Wael de helft van 1/3 deel, aan voornoemde Willelmus behorend, in 

een hoeve van voornoemde wijlen Gerardus Groij in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, met toebehoren, beesten en varend goed, zoals dit 1/3 deel na 

deling door de rechter in Den Bosch aan voornoemde Willelmus ten deel 

gevallen was; de uitgifte geschiedde voor de lasten die voornoemde wijlen 

Gerardus Groij uit deze helft had, en thans voor een n-erfpacht7 van 4 mud 

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

over een jaar (di 02-02-1395). 

 

Willelmus filius quondam Gerardi Groij (dg: Groij) de Driel medietatem 

unius tercie partis ad dictum Willelmum spectantis in quodam manso dicti 

quondam Gerardi Groij sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout ac #in# attinentiis dicti mansi universis quocumque sitis ac in 

bestiis et bonis pecoralibus supra dictum mansum consistentibus scilicet 

dividendo terciam partem prout huiusmodi tercia pars (dg: dicto Willelmo) 

mediante quadam divisione facta per judicem oppidi de Busco ex parte 

dominii dicto Willelmo cessit in partem (dg: ut d) in duas partes equales 

medietates! equales unam ex hiis dedit ad hereditarium pactum Gerardo die 

Wael filio Lamberti Wael ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus 

(dg: ex) que dictus quondam Gerardus Groij ex dicta medietate dicte 

tercie partis de jure solvere consuevit dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro-o primo termino ultra annum et in Busco 

                         
5 Zie → BP 1181 p 590v 06 ma 22-12-1399, manen van geheel de cijns. 
6 Zie ← BP 1178 f 192v 02 ma 24-07-1391, overdracht van de helft van de 

cijns. 
7 Zie → BP 1180 p 090v 01 di 30-06-1394, overdracht van de pacht. 
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tradenda ex dicta medietate dicte tercie partis #dicti# mansi cum suis 

attinentiis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: hoc addito). Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 100v 03 za 10-01-1394. 

Voornoemde Willelmus zvw Gerardus Groij van Driel gaf uit aan Zibertus van 

Hoculem de jongere de andere helft van voornoemd 1/3 deel; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten die voornoemde wijlen Gerardus Groij hieruit had 

en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). 

 

Dictus Willelmus reliquam medietatem dicte tercie partis (dg: dicti) 

dedit ad hereditarium (dg: censum) pactum Ziberto de Hoculem juniori ab 

eodem hereditarie possidendam pro oneribus que dictus quondam Gerardus 

Groij exinde solvere consuevit dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco ex dicta 

medietate dicte tercie partis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 100v 04 za 10-01-1394. 

Henricus Thijs van Oesterwijc droeg over aan Reijnerus van Holten zvw 

Willelmus Moelner een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van wijlen Gerardus Huge snijder enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Puppel anderzijds, aan hem gerechtelijk8,9 verkocht door 

Wijnricus gnd Screijnmaker. Johannes Sobbel visser, Reijnerus Scaden en 

Ghiselbertus Vullinc deden afstand. 

 

Henricus (dg: Tijs) Thijs de Oesterwijc (dg: de Oesterwijc) domum aream 

et ortum sitos in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam 

Gerardi Huge sartoris et inter hereditatem Johannis de Puppel (dg: ex) 

venditos sibi a Wijnrico dicto Screijnmaker per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

Reijnero de Holten filio quondam Willelmi Moelner cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Johannes Sobbel piscator Reijnerus Scaden Ghiselbertus Vullinc super 

premissis et jure ad opus dicti Reijneri de Holten renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 100v 05 za 10-01-1394. 

Johannes van Vlijmen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vlijmen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 100v 06 za 10-01-1394. 

Arnoldus zvw Petrus van Lo van Erpe verkocht aan Paulus Henrics soen van 

Geffen bakker een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, tussen 

Johannes Wijnkens soen enerzijds en Henricus Goeswijns soen anderzijds, (2) 

een stuk land in Erp, tussen Godefridus schoenmaker enerzijds en Arnoldus 

Jordens anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus filius quondam Petri de Lo de Erpe hereditarie vendidit Paulo 

(dg: Henrico soe) Henrics soen (dg: pi) de Geffen pistori hereditarium 

                         
8 Zie ← BP 1177 f 315r 08 ma 30-07-1386, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
9 VB 1799 f 046r 01; ma 10-01-1390: Wijnric Screijnmaker, gemachtigd door 

Willem Scilder, doet het eerste verbod. VB 1799 f 046v 01; ma 11-04-1390: 

tweede verbod. VB 1799 f 047v 03; ma 25-04-1390: derde verbod. 
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censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie (dg: La) Remigii ex 

uno bonario prati sito in parochia de Erpe in loco dicto int (dg: Goerd) 

Goer inter hereditatem Johannis Wijnkens soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Goeswijns soen ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia 

de Erpe inter hereditatem Godefridi (dg: si) sutoris ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Jordens ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 100v 07 za 10-01-1394. 

Elizabeth dvw Jacobus Oeden soen van der Loefort verkocht aan Petrus zvw 

Petrus Enghelberen soen en Henricus zvw Everardus van den Loecke de helft 

in 5/6 deel van een stuk beemd, gnd die Rentmeester Kamp, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Loefort, tussen erfg vw Johannes Sluijter enerzijds en 

Willelmus van Helen anderzijds, met een eind strekkend aan hr Henricus Buc, 

deze helft belast met cijnzen, een pacht en een lijfrente. 

 

{In margine sinistra <-teken. Voorts +}. 

Elizabeth filia quondam Jacobi Oeden soen van der Loefort cum tutore (dg: 

peciam terre) medietatem ad se spectantem in quinque (dg: quintis) 

#sextis# partibus pecie prati (dg: site in parochia d die) dicte die 

Rentmeester #Camp# site in parochia de Berlikem (dg: inter hereditatem) 

ad locum dictum Loefort inter hereditatem heredum quondam Johannis 

Sluijter ex uno et inter hereditatem Willelmi de Helen ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem domini Henrici Buc ut dicebat #+ { BP 1180 p 

100v 10 invoegen}# hereditarie vendidit Petro filio quondam Petri 

Enghelberen soen et (dg: Eve) Henrico filio quondam Everardi van den 

Loecke promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: se sex antiquis grossis atque) censibus paccione et vitali pensione 

ex dicta medietate de jure solvendis. 

 

BP 1180 p 100v 08 do 15-01-1394. 

Weijndelmodis wv Jacobus gnd Oeden soen deed tbv voornoemde Petrus en 

Henricus kopers afstand van voornoemde helft. 

 

Weijndelmodis relicta quondam Jacobi dicti Oeden soen cum tutore super 

predicta medietate et jure ad opus dictorum Petri et Henrici emptorum 

hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gossuinus et Jorden datum 

quinta post octavas Epiphanije. 

 

BP 1180 p 100v 09 za 10-01-1394. 

Theodericus. 

 

BP 1180 p 100v 10 za 10-01-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 100v 07}. 

x scilicet dividendo dictam peciam prati in sex partes equales medietate 

(dg: in) quinque (dg: quin sex partium) #sextarum partium# .... 

 

BP 1180 p 100v 11 za 10-01-1394. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Hubertus van Ghemert 40 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe promisit Huberto de Ghemert XL 

Hollant gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes Sta et 

Goessuinus datum sabbato post epiphaniam. 

 

BP 1180 p 100v 12 ma 12-01-1394. 

De broers Woltherus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, 

beloofden aan Johannes van de Dijk 45 mud rogge, Bossche maat, met 
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Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te leveren. 

 

Woltherus Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

promiserunt Johanni de Aggere quadraginta quinque modios siliginis 

mensure de Busco ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Lisscap et 

Ghemert datum secunda post epiphanie. 

 

BP 1180 p 100v 13 ma 12-01-1394. 

Willelmus van Ouden beloofde aan hr Theodericus Rover 150 Hollandse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Willelmus de Ouden promisit domino Theoderico Rover centum et 

quinquaginta Hollant gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 100v 14 di 13-01-1394. 

Johannes Cuijlman van Nuenen verkocht aan Johannes van Ouden een n-erfcijns 

van 1 Hollandse gulden (dg: of de w), met Sint-Remigius in Den Bosch te 

betalen, gaande uit de helft van een beemd gnd die Roesdonk, in Nuenen, in 

het Broek aldaar, beiderzijds tussen Johannes Loekenman, met beide einden 

strekkend aan de gemeint, geheel de beemd belast met 6 penning. 

 

Johannes Cuijlman de Nuenen hereditarie vendidit Johanni de Ouden 

hereditarium censum unius Hollant gulden (dg: vel v) solvendum 

hereditarie Remigii et in Busco tradendum ex medietate ad dictum 

venditorem spectante unius prati dicti die Roesdonc siti in parochia de 

Nuenen in palude ibidem inter hereditatem Johannis Loekenman ex utroque 

latere tendentis cum utroque fine ad communitatem ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis VI denariis ex dicto 

integro prato solvendis et sufficientem facere. Testes Berkel et Gestel 

datum in octavis epiphanie. 

 

1180 mf2 B 08 p. 101. 

 in crastino octavarum epiphanije: woensdag 14-01-1394. 

 in octavis epiphanie: dinsdag 13-01-1394. 

 

BP 1180 p 101r 01 wo 14-01-1394. 

Henricus zvw Wolterus van Loer beloofde aan Henricus Venbossche 2 oude 

schilden 2½ ?Brabantse dobbel, .. pieter of de waarde en 35 lichte 

schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen 

met Sint-Remigius-Belijder aanstaande (do 01-10-1394) en de andere helft 

met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1395). 

 

Henricus filius quondam Wolteri de Loer promisit Henrico Venbossche duos 

aude scilde duos et dimidium B[rabant dobbel?] ....... denarios aureos 

dictos peter #vel valorem# et XXXV licht scilde scilicet XII gemeijn 

placken pro quolibet scilt computato (dg: pro ...) mediatim Re[migii] 

confessoris proxime et mediatim a festo nativitatis (dg: proxime) 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Berkel et Spanct 

datum in crastino octavarum epiphanije. 

 

BP 1180 p 101r 02 di 13-01-1394. 

Henricus Stakenborch van den Beirgulen verhuurde aan Johannes zvw Gerardus 

gnd die Hertoege een beemd gnd dat Goerken, in Deurne, tussen Henricus 

Belen soen de jongere enerzijds en de gemeint van Deurne anderzijds, welke 

beemd behoorde tot de goederen gnd ten Bogaard, voor een periode van 3 

jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394). De brief overhandigen 

aan Arnoldus Vrient bakker. 

 

Solvit. 

Henricus Stakenborch van den Beirgulen pratum dictum dat Ghoerken situm 
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in parochia de Doerne inter hereditatem (dg: ?cu) Henrici Belen soen 

junioris ex uno et inter communitatem de Doerne ex alio quod pratum 

predictum ad bona dicta ten (dg: Boegat s) Boeghaert spectabat ut dicebat 

locavit Johanni filio quondam Gerardi dicti die Hertoege ab eodem ad 

spacium trium annorum a festo purificationis proxime futuro subsequentium 

possidendum promittens warandiam et obligationem deponere ?dce. Testes 

Berkel et Gestel datum in octavis epiphanie. Detur Arnoldo Vrient 

pistori. 

 

BP 1180 p 101r 03 di 13-01-1394. 

Johannes van Beke zv Philippus beloofde aan Rutgerus van Boemel zv Rutgerus 

53½ Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te 

betalen. 

 

Johannes de Beke filius Philippi promisit Rutgero de Boemel filio Rugeri 

LIIIJ Engels nobel vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes Lisscap et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1180 p 101r 04 di 13-01-1394. 

Johannes van Bladel bakker droeg over aan Nicholaus van Coelen goudsmid, 

tbv Mechtildis dvw Henricus van den ?Ene, het deel, dat aan Ghisbertus 

Lijsscap de jongere en zijn zuster Beatrix, kvw Arnoldus Ysebout, behoorde, 

in een b-erfcijns van 12 pond geld, die Johannes van Beke zvw Willelmus van 

de Molen betaalde aan voornoemde wijlen Arnoldus Ysebout, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een rosmolen in 

Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, onder de stadsmuur, (2) een hofstad 

aldaar voor voornoemde rosmolen, tussen erfgoed van Henricus Keijmpen 

enerzijds en de Molenweg anderzijds, (3) 2 bunder in Rosmalen, op de plaats 

gnd op den Roemput, welk deel voornoemde Johannes van Bladel verworven had 

van Jacobus Steenwech ev Mechtildis dvw Johannes van Zidewijnden. 

 

Johannes de Bladel pistor totam partem et omne jus Ghisberto Lijsscap 

juniori et Beatrici eius sorori liberis quondam Arnoldi Ysebout 

competentes in hereditario censu duodecim librarum monete quem Johannes 

de Beke filius quondam Willelmi de Molendino solvere tenebatur anno 

quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini dicto quondam 

Arnoldo Ysebout patri olim dictorum Ghisberti et Beatricis (dg: eius 

sororis) ex molendino equorum dicto rosmolen sito in Busco ad vicum 

dictum Buerde infra murum oppidi de Busco et ex eiusdem molendini equorum 

attinentiis singulis et universis atque ex domistadio quodam sito ibidem 

(dg: inter) ante dictum molendinum equorum inter hereditatem Henrici (dg: 
?Lei) Keijmpen (dg: ex uno) et inter viam molendini dictam Molenwech 

atque ex duobus bonariis consistentibus in parochia de Roesmalen supra 

locum dictum op den Roemput quam partem et quod jus dictus Johannes de 

Bladel (dg: d) erga Jacobum Steenwech maritum et tutorem legitimum 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis de Zidewijnden acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Nicholao de Coelen aurifabro ad 

opus Mechtildis filie quondam Henrici van den ?Ene cum dictus litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lijsscap et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1180 p 101r 05 di 13-01-1394. 

Baudewinus zvw Henricus gnd die Rode van Bucstel droeg over aan Johannes 

gnd van Druenen zv Petrus alias gnd Sceffeneer een b-erfpacht van 1½ mud 

graan, voor de helft rogge en voor de helft gerst, Bossche maat, die 

Johannes van der Made en zijn broer Ghibo beloofd hadden aan voornoemde 

Baudewinus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft 

van een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Gerardus nzvw hr Gerardus van 

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

voornoemde Johannes van der Made en zijn broer Ghibo, en met het andere 
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eind aan wijlen Woltherus gnd Ribe, (2) de helft van het recht, bij deze 

helft behorend, in de gemeint van Sint-Oedenrode, (3) een b-erfpacht van 1½ 

mud graan, voor de helft rogge en voor de helft gerst, Bossche maat, die 

Joseph gnd van Casteren beloofd had aan voornoemde Baudewinus, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit de andere helft van voornoemd huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen en de helft van het recht in de gemeint van 

Sint-Oedenrode. 

 

(dg: Johannes Crom) Baudewinus filius quondam Henrici dicti die Rode de 

Bucstel hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei mensure (dg: de Buc) Busch quam Johannes van 

der (dg: Maden) Made et Ghibo eius frater promsierant se daturos et 

soluturos dicto Baudewino hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex medietate domus (dg: ?orti atq) orti et hereditatum ipsis adiacentium 

sitorum in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco dicto 

Casteren inter hereditatem Gerardi filii naturalis quondam domini Gerardi 

de Bucstel ex uno et inter communem platheam ex alio tendentium cum uno 

fine ad hereditatem predictorum Johannis van der Made et Ghibonis eius 

(dg: f..) fratris et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Woltheri 

dicti (dg: Re Nij) Ribe atque ex medietate juris ad dictum medietatem in 

communitate de Rode spectante prout in litteris atque hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum bladi mediatim siliginis et mediatim 

ordei dicte mensure quam Joseph dictus de Casteren promisit se daturum et 

soluturum dicto Baudewino hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex altera medietate dictorum domus orti et hereditatum ipsis 

adiacentium atque ex medietate juris ad dictam medietatem spectante in 

communitate de Rode prout in aliis litteris hereditarie supportavit 

Johanni dicto de Druenen filio Petri alias dicto Sceffeneer cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem in dicta paccione 

deponere et sufficientem facere. Terstes Lijsscap et Goessuinus datum 

datum! in octavis epiphanije. 

 

BP 1180 p 101r 05 di 13-01-1394. 

Baudewinus zvw Henricus gnd die Roede van Bucstel droeg over aan Johannes 

Peters soen van Druenen alias gnd Sceffenere een b-erfcijns van 2 oude 

groten Tournoois en een b-erfpacht van 2 mud koren, voor de helft rogge en 

voor de helft gerst, die Petrus zvw Petrus van Casteren beloofd had aan 

voornoemde Baudewinus, met Sint-Paulus in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land gnd die Hoernik, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, 

tussen Gerardus van den Bredeacker enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een beemd gnd de Akens Beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, 

tussen Lana gnd Jordens enerzijds en Aleijdis Neckers anderzijds, (3) de 

helft van een beemd gnd Zebrechts Rijt, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Kasteren, tussen kv Gerardus Ghiben soen enerzijds en een stuk land gnd die 

Smedeakker anderzijds, (4) een stukje land aldaar, voor de kapel aldaar, 

tussen kvw Johannes Ghevarts soen enerzijds en erfgoed van de dekaan en het 

kapittel van de kerk van Den Bosch anderzijds, (5) een stukje land, aldaar, 

tussen wijlen Johannes Denkens soen enerzijds en Joseph van Casteren 

anderzijds. 

 

+ quam Petrus filius quondam Petri de Casteren promisit se daturum dicto 

Baudewino {met haal verbonden met + in het contract}. 

Baudewinus filius quondam Henrici dicti die Roede de Bucstel hereditarium 

censum duorum grossorum Turonensium antiquorum atque hereditariam 

paccionem duorum modiorum bladi mediatim siliginis et mediatim ordei #+# 

(dg: et in Busco tradendam solvendam) hereditarie in festo Pauli et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta die Hoernic sita in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Casteren inter hereditatem Gerardi van den 

Bredeacker ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex prato (dg: 

p) dicto den Akens Beemt sito in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Lane dicte Jordens ex uno et inter hereditatem Aleijdis 
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Neckers ex alio item ex medietate prati dicti Zebrechts Rijt siti in 

parochia et loco (dg: dicto) predictis inter hereditatem liberorum 

Gerardi Ghiben soen ex uno et inter (dg: hereditatem) peciam terre dictam 

die Smedeacker ex alio item ex particula terre sita ibidem ante capellem 

ibidem inter hereditatem liberorum quondam Johannis G#h#evarts soen ex 

uno et inter hereditatem decani et capituli ecclesie de Busco ex alio 

(dg: it) atque ex particula terre sita ibidem inter hereditatem quondam 

Johannis Denkens soen ex uno et inter hereditatem Joseph de Casteren ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Peters soen de 

Druenen alias dicto Sceffenere cum litteris et jure promittens (dg: pro) 

ratam ratam! servare et obligationem deponere et sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 101r 06 wo 14-01-1394. 

Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan Henricus Weijer een b-erfcijns 

van 4 gulden pieter Leuvens en 1 Vlaamse plak of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit goederen 

gnd ten Pape..., in Deurne en uit goederen gnd tot Vreekwijk, in Deurne, 

welke cijns aan haar was verkocht door ....... zvw Johannes Koc van Woesic. 
?Gerardus zv?w voornoemde Conrardus Writer deed afstand. 

 

Katherina relicta quondam Conrardi Writer cum tutore hereditarium censum 

quatuor aureorum denariorum communiter gulden peter vocatorum monete 

Lovaniensis boni auri et [iusti ponderis] atque unius denarii communiter 

Vleemsche placke vocati seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie in festo Remigii confessoris ex bonis dictis communiter ten 

Pape... sitis in parochia de (dg: Deu) Doerne atque ex bonis dictis 

communiter tot Vreecwijc sitis in dicta parochia (dg: pa) et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis venditum sibi .. 

....... filio quondam Johannis Koc de Woesic prout in litteris #(dg: et 

aliis)# hereditarie supportavit Henrico Weijer #cum litteris et aliis et 

jure# promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

deponere. Quo facto Ge[rardus? ?filius] dicti quondam Conrardi Writer 

super dicto censu et jure ad opus dicti Henrici Weijer renunciavit 

promittens super (dg: habita et habenda) ratam servare et obligationem ex 

parte sui [deponere. Testes] ....... et Gemert datum in crastino 

octavarum epiphanije. 

 

BP 1180 p 101r 07 wo 14-01-1394. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg en Reijnerus zvw Johannes 

Nollekens verwer ev Aleijdis dvw voornoemde Goeswinus Moedel, droegen over 

aan Petra dvw voornoemde Goeswinus Moedel van de Steenweg 2/3 deel, in (1) 

een huis en erf van wijlen Johannes Veer, grootvader van voornoemde Petrus 

en Aleijdis, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Beke brouwer enerzijds en erfgoed van Johannes van Eirde anderzijds, 

(2) een ....... en aangelegen beemd, achter voornoemd huis en erf gelegen, 

over het water, tussen het gemene water enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gheerlacus Cnode anderzijds, strekkend vanaf het gemene water achterwaarts 

tot aan erfgoed van Sophia ....... ....... (3) ....... ....... {p.102v} gnd 

Molenstat, aldaar in het gemene water, belast met de hertogencijns. 

 

(dg: Gerardus) Petrus filius quondam Goeswini #Moedel# de Lapidea Via et 

Reijnerus filius quondam Johannis Nollekens tinctoris maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris [filie dicti] quondam Goeswini Moedel duas 

tercias partes ad se spectantes in domo et area (dg: et orto) quondam 

Johannis Veer avi olim dictorum Petri et Aleij[dis] sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Johannis de Beke braxatoris ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Eirde (dg: ..) ex alio atque in ....... 

et prato sibi adiacente sitis retro dictam domum et aream ultra aquam 

ibidem inter communem aquam ex uno et inter hereditatem quondam Gheerlaci 

Cnode ex alio tendentibus a communi aqua retrorsum ad hereditatem Sophie 
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....... ....... toto jure quod dicto {afgesleten:} ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1180 mf2 B 09 p. 102. 

 in crastino octavarum epiphanije: woensdag 14-01-1394. 

 Quinta post octavas epiphanije: donderdag 15-01-1394. 

 

BP 1180 p 102v 01 wo 14-01-1394. 

seu loco ibidem sito communiter Molenstat vocato ibidem sito in communi 

aqua ut dicebant hereditarie supportaverunt Petre filie dicti quondam 

Goeswini Moedel de Lapidea Via promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini (dg: so) ducis 

exinde solvendo. Testes Berkel et Spanct datum in crastino (dg: 

epiphanije) octavarum epiphanije. 

{Na BP 1180 p 102v 01 staat een haal in margine sinistra om ruimte vrij 

te houden die niet werd benut}. 

 

BP 1180 p 102v 02 wo 14-01-1394. 

Petra dvw Goeswinus Moedel van de Steenweg en haar zoon Goeswinus droegen 

over aan (dg: Petrus bvw vornoemde Goeswinus Moedel van de Steenweg) 1/3 

deel in een b-erfcijns van 16 pond geld, gaande uit het stenen huis en erf 

van wijlen Adam van Ghestel, in Den Bosch, aan de Markt, tussen voornoemde 

wijlen Goeswinus Moedel enerzijds en het stenen huis van wijlen hr 

Gheerlacus Rover ridder anderzijds {niet afgewerkt contract10}. 

 

Petra filia quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via cum tutore et 

Goeswinus eius filius terciam partem ad se spectantem in hereditario 

censu XVI librarum monete solvendo hereditarie de domo lapidea et area 

(dg: cum) quondam Ade de Ghestel sita in Busco ad forum inter hereditatem 

dicti quondam Goeswini Moedel ex uno et inter (dg: he) domum lapideam 

quondam domini Gheerlaci Rover militis ex alio hereditarie supportavit 

(dg: Petro fratri dicti quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via) 

{Na BP 1180 p 102v 02 staat een haal in margine sinistra om ruimte vrij 

te houden die niet werd benut}. 

 

BP 1180 p 102v 03 do 15-01-1394. 

Henricus zvw Johannes van Uden ev Heijlwigis dvw Lambertus Bathen soen 

droeg over aan Theodericus Paueeter een b-erfcijns van 20 schelling geld 

uit een b-erfcijns van 50 schelling voornoemd geld, welke cijns van 50 

schelling Yda evw voornoemde Lambertus en kv voornoemde Lambertus en Yda 

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

een huis en tuin van Johannes zvw Sophia Gheenkens snijder, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Middelrode, en welke cijns van 50 schelling voornoemde 

wijlen Lambertus Bathen soen, tbv zijn voornoemde vrouw Yda en hun 

kinderen, gekocht had van Johannes zv Johannes gnd Carnaue. 

 

-. 

Henricus filius quondam Johannis de Uden maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Lamberti Bathen soen hereditarium 

censum XX solidorum monete de hereditario censu quinquaginta solidorum 

dicte monete quem censum L solidorum (dg: dictus) #Yda uxor dicti# 

quondam Lamberti #et liberi ab ipsis Lamberto et Yda pariter 

procreandorum!# solvendum habuit! hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et orto Johannis filii quondam Sophie Gheenkens 

sartoris sitis in Berlikem ad locum dictum Middelrode et quem censum L 

solidorum dictus quondam Lambertus (dg: erga) Bathen soen (dg: erga) ad 

opus dicti Yde sue xuoris et ad opus liberorum ab ipsis Lamberto et Yda 

pariter procreandorum erga Johannem filium Johannis dicti Carnaue emendo 

                         
10 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 278v 01 vr 26-03-1395. Andere 

verkrijger. 
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acquisiverat ut in litteris dicebat contineri hereditarie supportavit 

Theoderico Paueeter promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Goessuinus et Jorden datum quinta post octavas epiphanije. 

 

BP 1180 p 102v 04 do 15-01-1394. 

Hermannus Peters droeg over aan Petrus, Bernardus, Matheus en Lana, kvw 

Otto Theus soen van Empel, en aan Adam van den Kerchoven zvw Thomas alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster Jutta van 

den Borne. 

 

Hermannus Peters omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

sibi de morte quondam Jutte van den (dg: Porte) Borne #sue sororis# 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie (dg: su) supportavit Petro Bernardo (dg: ad) Matheo et Lane 

liberis quondam Ottonis Theus soen de Empel et Ade van den (dg: Ker) 

Kerchoven #filii! quondam Thome# promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Jorden et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 102v 05 do 15-01-1394. 

Bernardus Otten soen en Adam van den Kerchove zvw Thomas beloofden aan 

Hermannus Peters soen 10 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) te betalen. 

 

Bernardus Otten #soen# et Adam van den (dg: Van) Kerchove fili[us] 

quondam Thome promiserunt Hermanno Peters soen (dg: X) decem novos Gelre 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 102v 06 do 15-01-1394. 

Henricus van Hedel snijder beloofde aan Arnoldus van Vladeracken 23 

Hollandse gulden of de waarde en 13½ plak11 met Sint-Jacobus aanstaande (za 

25-07-1394) te betalen. 

 

Henricus de Hedel sartor promisit Arnoldo de Vladeracken XXIII Hollant 

gulden seu valorem #et XIII et dimidium placken# ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 102v 07 do 15-01-1394. 

Beatrix wv Nijcholaus gnd Moelner en Willelmus van Weert timmerman ev Lija, 

dv voornoemde Beatrix en wijlen Nijcholaus, droegen over aan Hermannus 

Knijf een hofstad12 met gebouwen, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen 

erfgoed van voornoemde wijlen Nijcholaus Moelner enerzijds en erfgoed van 

Bertoldus Voller anderzijds, aan voornoemde wijlen Nijcholaus in cijns 

uitgegeven door Johannes zv Truda, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Beatrix relicta quondam Nijcholai dicti Moelner cum tutore et Willelmus 

de Weert carpentarius maritus et tutor legitimus Lije sue uxoris filie 

dictorum Beatricis et quondam Nijcholai quoddam domistadium situm in 

Busco (dg: ad) in vico dicto die Boertsche Straet inter hereditatem dicti 

quondam Nijcholai Moelner ex uno et inter hereditatem Bertoldi fullonis 

ex alio datum ad censum dicto quondam Nijcholao a Johanne filio Trude 

prout in litteris #simul cum suis edificiis in dicto domistadio# 

hereditarie supportaverunt Hermanno Knijf cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Nijcholai deponere excepto censu in dictis (dg: censu) 

litteris contento. Testes datum supra. 

 

                         
11 Zie → VB 1799 f 091v 06, ma 11-01-1395, Art van Vladeracken was gericht 

aen alle goide Henrics van Hedel des Snijders met scepenen scoude brieven. 
12 Zie → BP 1181 p 597r 08 wo 31-12-1399, verkoop van de hofstad. 
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BP 1180 p 102v 08 do 15-01-1394. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Willelmus van Weert 22 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond (di 03-

03-1394) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394). 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia dicto Willelmo de Weert XXII 

Hollant gulden seu valorem mediatim carnisprivii et mediatim Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 102v 09 do 15-01-1394. 

Theodericus Rover nzvw Theodericus Rover Bernts soen machtigde Johannes die 

Yoede zv Petrus en Goeswinus nzvw voornoemde Theodericus Rover Bernts soen 

zijn renten en tegoeden te manen. De brief van eerstgenoemde Roverus 

overhandigen aan voornoemde Johannes en Goeswinus, omdat ze die nodig 

hebben om daarmee te manen. 

 

Theodericus Rover filius naturalis quondam Theoderici Rover Bernts soen 

dedit Johanni die Yoede filio Petri et Goeswino filio naturali dicti 

quondam Theoderici Rover Bernts soen seu eorum alteri (dg: petendi) 

potestatem monendi (dg: .) suos redditus et credita que sibi debentur et 

debebuntur usque ad revocacionem. Testes Lijsscap et Goeswinus datum 

quinta post octavas epiphanije. 

Nota. 

Tradentur dictis Johanni et Goeswino littere primodicti Roveri cum 

indigebunt eisdem litteris ad monendum cum eisdem litteris. 

 

BP 1180 p 102v 10 do 15-01-1394. 

Gerardus zvw Henricus van Mulsen droeg over aan zijn broer Johannes van 

Mulsen (1) de helft in 4 lopen roggeland van voornoemde wijlen Henricus, 

gnd dat Werssink, in Gestel bij Herlaer, naast Heijlwigis Didden, (2) de 

helft in 1 zesterzaad roggeland, in Gestel bij Herlaer, tussen wijlen 

Johannes gnd Pape Jan enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van 

Sint-Katherina in de kerk van Gestel anderzijds, geheel de 4 lopen belast 

met 4½ penning oude hertogencijns en het onderhoud van een hek. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Mulsen medietatem ad se spectantem in 

quatuor lopinatis terre siliginee #dicti quondam Henrici# dictis dat 

Werssinc sita! in parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: inter) contigue 

iuxta hereditatem Heijlwigis Didden atque medietatem ad se spectantem in 

una sextariata terre siliginee sita in dicta parochia inter hereditatem 

quondam (dg: Ja d) Johannis dicti Pape Jan ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad altare #sancte Katherine# situm in ecclesia de Ghestel (dg: 

prop) predicta ex alio hereditarie supportavit Johanni de Mulsen suo 

fratri promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor et 

dimidio denariis (dg: an) antiqui census domino duci ex dictis integris 

quatuor lopinatis terre de jure solvendis et onere conservationis 

repaguli dicti hecken ad dictas quatuor terre! spectantis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 102v 11 do 15-01-1394. 

Arnoldus Eefsen soen: een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

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

1395), gaande uit {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Eefsen soen (dg: hereditarie vendidit Henrico filio Johannis de 

Hoesden de Crumvoert) hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam solvendam #habet# hereditarie purificationis et 

primo termino a purificationis proxime ultra annum in Busco tradendam ex. 

 

1180 mf2 B 10 p. 103. 

 Quinta post octavas epiphanije: donderdag 15-01-1394. 
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 in die Marcelli: vrijdag 16-01-1394. 

 

BP 1180 p 103r 01 do 15-01-1394. 

Gerardus Baudekens soen verwer had destijds verkocht aan Arnoldus Groet Art 

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

(1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Osserbeemden, tussen Gerardus zv 

Henricus Bouwelkens soen enerzijds en Henricus zvw Johannes Weijlen soen 

anderzijds, (2) 1/3 deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, welke pacht 

Metta gnd Bits van den Hoernic moet leveren, en welk 1/3 deel eerstgenoemde 

Gerardus verworven had van Johannes van Vucht handschoenmaker, (3) een huis 

en tuin in Oss, tussen Gerardus die Leeuwe enerzijds en Oda wv Paulus Bits 

anderzijds. Voornoemde Arnoldus Groet Arts beloofde thans aan Johannes gnd 

Zelen soen op basis van voornoemd huis en tuin nimmer voornoemde cijns te 

manen. De brief overhandigen aan Walterus Delijen of aan hem. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Gerardus Baudekens soen tinctor hereditarie 

vendidisset Arnoldo Groet Art hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia 

de Os ad locum dictum Osserbeemde inter hereditatem Gerardi filii (dg: q) 

Henrici Bouwelkens soen ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam 

Johannis Weijlen soen ex alio atque ex tercia parte (dg: ad dictum ve q) 

ad primodictum Gerardum spectante in hereditaria paccione unius m[odii] 

siliginis quam paccionem Metta dicta Bits van den Hoernic annuatim 

solvere tenetur et quam terciam partem primodictus Gerardus erga Johannem 

de Vucht cijrothecarium acquisiverat insuper ex domo et orto sitis in 

parochia de Os inter hereditatem Gerardi die Leeuwe ex uno et inter 

hereditatem Ode relicte quondam Pauli Bits ex alio prout in litteris 

constititus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus Groet 

Arts promisit super omnia Johanni dicto Zelen soen quod ipse Arnoldus 

(dg: sup) ad et supra dictos domum et ortum (dg: .) nunquam petet nec 

monebit nec prosequetur dictum (dg: di) censum quovis modo salvis tamen 

dictis litteris quoad alia in dictis litteris contenta in suo vigore 

permansuris. Testes Goessuinus et Jorden datum quinta post octavas 

epiphanije. Tradetur littera Waltero Delijen vel sibi. 

 

BP 1180 p 103r 02 do 15-01-1394. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen droeg over aan Johannes Meije van 

Scijnle een huis, erf en tuin in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

plaats gnd Windmolenberg naar de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van 

wijlen Henricus Buekentop enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus Glorien 

soen anderzijds, voor Aleijdis dvw Henricus Vake van Oije gereserveerd 2 

kamers met ondergrond aldaar, tussen erfgoed van Henricus van Baex 

enerzijds en het woonhuis van voornoemde Aleijdis anderzijds, welke 2 

kamers met ondergrond Bartholomeus gnd Meus zvw Godefridus gnd Marcelijs 

soen in cijns verkregen had van voornoemde Aleijdis, en welk huis, erf en 

tuin minus voornoemde 2 kamers met ondergrond voornoemde Wiskinus, tbv 

zichzelf en Arnoldus Steijmpel, gekocht had van voornoemde Aleijdis, en 

welke nu aan hem behoren. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen domum (dg: et) aream et 

ortum sitos in Busco in vico tendente a loco dicto Wijnmolenberch usque 

ad pontem dictum communiter die Baseldonchsche Brugghe inter hereditatem 

quondam Henrici Buekentop ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi 

Glorien soen e[x] alio salvis tamen Aleijdi filie quondam Henrici Vake de 

Oije et sibi reservatis duabus cameris cum suis fundis sitis ibidem inter 

hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter (dg: he) domum habitationis 

dicte Aleijdis ex alio quas duas cameras cum suis fundis Bartholomeus 

dictus Meus filius quondam Godefridi dicti Marcelijs soen erga predictam 

Aleijdem prius ad censum acquisiverat et quos domum aream et ortum minus 

dictis duabus cameris cum suis fundis dictus Wiskinus (dg: erga) ad opus 
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sui et #ad# opus Arnoldi Steijmpel erga dictam Aleijdem emendo 

acquisiverat prout in litteris et quos nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Meije! de Scijnle cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti (dg: quondam) Arnoldi Steijmpel 

deponere. Testes Lijsscap et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 103r 03 do 15-01-1394. 

Arnoldus Hoernken droeg over aan Johannes van Amersoijen 2 morgen land in 

Maren, ter plaatse gnd in den Groten Wert, ter plaatse gnd die Lang Margen, 

aan hem verkocht door broeder Philippus van Oesterhout prior, broeder 

Willelmus van Ghestel superior en geheel het klooster van de Predikheren in 

Den Bosch. 

 

Arnoldus Hoernken duo iugera terre sita in parochia de Maren in loco 

dicto (dg: o) in den Groten Wert ad locum dictum die (dg: Langh) Lang 

Margen vendita sibi a fratre Philippo de (dg: Oesterwijc) Oesterhout 

priore fratre Willelmo de Ghestel superiore totoque conventu fratrum 

predicatorum in Busco ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Amersoijen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goessuinus et Jorden datum (dg: supra) quinta post (dg: 

nativitatis) octavas epiphanije. 

 

BP 1180 p 103r 04 do 15-01-1394. 

Henricus zvw Jordanus gnd Donbliecs soen van Orthen ev Elizabeth dvw 

Henricus Hadewigen soen van den Vorstenbossche droeg over aan Hilla dvw 

voornoemde Henricus Hadewigen soen een stuk land in Nistelrode, ter plaatse 

gnd Vorstenbos, tussen Elizabeth van Bredelaer enerzijds en voornoemde 

Hilla anderzijds, belast met de naburencijns van Nistelrode en een 

b-erfpacht van 4½ lopen rogge. De brief overhandigen aan Marcelius Vos of 

aan haar. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam (dg: Johannis) Jordani dicti Donbliecs soen de 

Orthen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Henrici Hadewigen soen van den Vorstenbossche peciam terre sitam in 

parochia de Nijsterle (dg: int) ad locum dictum Vorstenbossche inter 

hereditatem Elizabeth de (dg: Bred) Bredelaer ex uno et inter hereditatem 

Hille filie dicti quondam Henrici Hadewigen soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicte Hille promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu vicinorum de Nijsterle et hereditaria paccione 

quatuor et dimidii lopinorum siliginis exinde solvendis. Testes datum 

supra. Tradetur littera Marcelio Vos vel sibi. 

 

BP 1180 p 103r 05 vr 16-01-1394. 

Petrus die Jonghe van Kessel verkocht aan Henricus Loenman 5¼ vadem land in 

Kessel, ter plaatse gnd op den Achterste Ert, tussen Henricus van Loen en 

Thomas van Scadewijc enerzijds en Johannes Arts soen en Henricus Lodewijch 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. Henricus die 

Jonghe deed afstand en beloofde dat zijn broer Arnoldus die Jonghe nimmer 

hierop rechten zal doen gelden. 

 

-. 

Petrus die Jonghe de Kessel (dg: q) quinque mensuras dictas vadem (dg: 

terre) et quartam partem unius mensure dicte vadem terre sitas in 

parochia de Kessel ad locum dictum op den Eftersten Ert inter hereditatem 

Henrici de Loen (dg: ex u) et hereditatem Thome de Scadewijc ex uno et 

inter hereditatem Johannis Arts soen et Henrici Lodewijch ex alio ut (dg: 

dicebat here) prout ibidem sunt site hereditarie vendidit Henrico Loenman 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: a) zeghediken 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Quo facto Henricus die 
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Jonghe super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et quod ipse Arnoldum die Jonghe suum fratrem perpetue talem 

habebit quod nunquam presumet se jus in premissis. Testes (dg: Goessuinus 

et Jorden datum supra) testes Goessuinus et Gemert datum in die Marcelli. 

 

BP 1180 p 103r 06 vr 16-01-1394. 

Petrus Vleminc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

(?dg: Solvit). 

Petrus Vleminc prebuit patentes denarios (dg: testes Goess et Jorden 

datum quinta post octavas epije et alter non cessit testes Goss et 

Jordanus datum . quinta post octavas epije et ista redempcio fuit facta 

ante promissionem a...q) #et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 103r 07 do 15-01-1394. 

Laurencius zvw {ingevuld: ..} gnd Bolleken bakker zvw Monekinus bakker en 

Theodericus uten Valchuus ev Gheerburgis dvw Johannes Hacken verkochten aan 

Thomas zvw Henricus Luten soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, welke pacht 

voornoemde wijlen Bolleken gekocht had van Arnoldus gnd van den Stoc van 

Hees. 

 

Laurencius filius quondam (dg: Bollel) {ingevuld: ..} dicti Bolleken 

pistoris filii quondam Monekini pistoris et Theodericus uten Valchuus 

maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris filie quondam Johannis 

Hacken hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: J) Andree apostoli et ad Buscumducis tradendam 

quam paccionem dictus quondam Bolleken erga Arnoldum (dg: filium quon) 

dictum van den Stoc de Hees emendo acquisiverat prout in litteris et quam 

nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Thome filio quondam 

Henrici Luten soen supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: di) quondam 

heredum dicti quondam Bollekini deponere. Testes Goessuinus et Jorden 

datum (dg: supra) quinta post octavas epiphanije. 

 

BP 1180 p 103r 08 do 15-01-1394. 

(dg: Wijnricus Roempot: 2 morgen land in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, 

tussen). 

 

(dg: Wijnricus Roempot duo iugera terre sita in parochia de Maren ad 

locum dictum Paddelaer inter hereditatem). 

 

BP 1180 p 103r 09 do 15-01-1394. 

Johannes van Vucht zvw Henricus Goeswijns soen droeg over aan Mathias gnd 

die Bije en zijn dochter Metta zijn deel in de helft van een kamp ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Godefridus Sceijnkel enerzijds en Gerardus heren 

Gerijts soen anderzijds, te weten in de helft richting de plaats gnd 

Zanendonk. 

 

-. 

Johannes de Vucht filius quondam Henrici Goeswijns soen totam partem et 

omne jus sibi competentes in (dg: quada) medietate cuiusdam campi siti 

(dg: in parochia de Bucstel) in loco dicto Eilde inter hereditatem 

Godefridi Sceijnkel ex uno et inter hereditatem Gerardi heren Gerijts 

soen ex alio scilicet in illa medietate que sita est versus locum dictum 

Zanendonc ut dicebat hereditarie supportavit Mathie dicto die Bije et 

Mette eius (dg: filie) filie promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione quod dictus Mathias dictum jus (dg: ad 

quoad) quoad vixerit possidebit post eiusdem (dg: Mathie) Mathie decessum 
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ad dictam Mettam hereditarie devolvendam!. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 103r 10 do 15-01-1394. 

Willelmus zvw Johannes van der Veerdonc van Hezewijc verkocht aan Gerardus 

van Gael zvw Johannes van Gael (1) 2/6 deel in een beemd gnd die Nieuwe 

Beemd, in Schijndel, tussen erfgoed van wijlen hr Willelmus van Den Bosch 

ridder gnd die Hautart enerzijds en die Aa anderzijds, (2) de helft van een 

ander 1/6 deel van voornoemde beemd, welke beemd voornoemde wijlen Johannes 

van der Veerdonc in cijns verkregen had van hr Johannes van Benthem heer 

van Heeswijk ridder, te weten voor een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

van welk 2/6 deel voornoemde Willelmus 1/6 deel verworven had van zijn 

broer Henricus en het andere 1/6 deel aan voornoemde Willelmus gekomen was 

na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes van der Veerdonc, en welke 

helft van het laatste 1/6 deel aan voornoemde Willelmus gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Metta. 

 

Willelmus filius quondam Johannis van der Veerdonc de Hezewijc duas 

sextas partes ad se spectantes in quodam prato dicto communiter die Nuwe 

Beemt sito in parochia de Scijnle inter hereditatem quondam domini 

Willelmi de Busco militis dictam communiter die Hautart ex uno et inter 

..... aquam ibidem currentem dictam communiter die Aa ex alio scilicet 

dividendo dictum pratum in sex partes equales #duas# ex hiis atque (dg: 

unam dimidiam sextam partem) medietatem unius (dg: sexte partis) alterius 

sexte partis dicti prati (dg: ....) ad se (dg: spectan) eciam spectantem 

ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) quod pratum dictus quondam Johannes 

v[an der Veerdonc] erga dominum Johannem de Benthem (dg: et) dominum de 

Hezewijc militem ad censum acquisiverat scilicet pro hereditario censu XL 

solidorum monete prout in li[tteris] (dg: ....... Gerardo de Gael 

supportavit filio quondam Johannis de Gael promittens supportavit cum 

litteris et jure occacione promittens ratam servare et obligationem ex) 

de quibus duabus sextis partibus [dictus] Willelmus #unam# erga Henricum 

suum fratrem acquisiverat et (dg: u) altera sexta pars dicto Willelmo de 

morte dicti quondam Johannis van der Veerdonc sui patris est ad[voluta] 

et que medietas dicte sexte partis dicto Willelmo de morte quondam (dg: 

.) Mette sue (dg: filie) sororis successione est advoluta ut dicebat 

hereditarie vendidit [Gerardo de Gael] filio quondam Johannis de Gael 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam [servare et 

obligationem] ex parte sui et dicti quondam ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... Testes Goeswinus et Jo[rden datum] 

....... ....... 

 

1180 mf2 B 11 p. 104. 

 Quinta post octavas epiphanije: donderdag 15-01-1394. 

 

BP 1180 p 104v 01 do 15-01-1394. 

Arnoldus zv Mijchael van der Hedeldonc droeg over aan Johannes zvw Eligius 

gnd Loij van der Sweenslaken van Vechel een stuk land in Schijndel, naast 

de weg gnd die ?Doren Steeg, tussen Bela gnd Houbrakens enerzijds en 

Henricus Camparts anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde weg, 

aan hem uitgegeven door Engbertus zvw Petrus gnd Aenkoij, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 

 

Arnoldus filius (dg: Mijchaelis) Mijchaelis van der Hedeldonc (dg: peci) 

peciam terre sitam in parochia de (dg: Scij) Scijnle juxta plateam dictam 

die ?Doren Stege inter hereditatem Bele dicte Houbrakens ex uno et inter 

hereditatem Henrici Camparts ex uno! tendentem cum uno fine ad dictam 

plateam datam sibi ad censum ab Engberto filio quondam Petri dicti 

Aenkoij prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam 

Eligii dicti Loij van der Sweenslaken de Vechel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes Lijsscap et Jorden datum quinta 
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post octavas epiphanije. 

 

BP 1180 p 104v 02 do 15-01-1394. 

Voornoemde Johannes zvw Eligius gnd Loij van der Sweenslaken van Vechel 

beloofde aan voornoemde Arnoldus zvw Mijchael van der Hedeldonc een 

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

voornoemd stuk land. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot 

onderpand 1 lopen roggeland in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, 

tussen Walterus die Coninc enerzijds en Henricus die Coninc anderzijds. 

 

Dictus Johannes filius (dg: dicti) quondam Eligii promisit se daturum et 

(dg: ..) soluturum dicto Arnoldo filio (dg: Mijcha) quondam Mijchaelis 

van der Hedeldonc hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: premissis) dicta pecia terre et ad maiorem 

(dg: ...) dictus Johannes unam lopinatam terre siliginee sitam in dicta 

parochia in loco dicto Lutteleijnde inter hereditatem Walteri die Coninc 

ex uno et inter hereditatem Henrici die Coninc ex alio ad pignus 

imposuit. 

 

BP 1180 p 104v 03 do 15-01-1394. 

Jacobus die Wert en Theodericus Buc zv Godescalcus van der Sporct beloofden 

aan Elizabeth dvw Jacobus van der Loefort 40 oude Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

 

-. 

Jacobus die Wert et Theodericus Buc filius Godescalci van der Sporct 

promiserunt Elizabeth filie quondam Jacobi van der Loefort XL antiquos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 04 do 15-01-1394. 

Goeswinus Mutsart van Halle en zijn zoon Willelmus beloofden aan Wautgerus 

zvw Ghisbertus die Grave van Ghestel 50 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) te betalen. 

 

-. 

Goeswinus Mutsart de Halle et Willelmus eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Wautgero filio quondam Ghisberti die Grave de Ghestel L 

Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 05 do 15-01-1394. 

Eligius gnd Loij zvw Johannes Hoenken van Druenen verkocht aan Eustatius 

van Hedechusen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 roeden gnd gerden in Druenen, tussen 

een gemene weg enerzijds en Arnoldus Heijnmans soen anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ter Schoot toe, met de gebouwen, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Eligius dictus Loij filius quondam Johannis Hoenken de Druenen 

hereditarie vendidit Eustatio de Hedechusen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure (dg: s) de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex (dg: domo) tribus virgatis 

dictis gherden sitis in parochia de Druenen inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Arnoldi Heijnmans soen (dg: 

so) ex alio tendentibus a communi platea usque ad locum dictum ter Scoet 

toe et ex edificiis supra dictas #3# virgatas consistentibus ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Lijsscap et Jordanus datum quinta post octavas epiphanije. 
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BP 1180 p 104v 06 do 15-01-1394. 

(dg: Alardus). 

 

BP 1180 p 104v 07 do 15-01-1394. 

Arnoldus zvw Alardus van den Put beloofde aan Arnoldus van Beke nzv etc 3 

mud rogge, Bossche maat, minus 1 lopen rogge, 8 mud haver, Bossche maat, 

minus 1 lopen haver, en 30 lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild 

gerekend, na maning te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Alardi van den Put promisit Arnoldo de Beke filio 

naturali etc tres modios siliginis mensure de Busco minus uno lopino 

siliginis et octo modios (dg: siliginis) #bone avene# dicte mensure minus 

uno lopino avene et XXX licht scilde scilicet XII gemeijn placken pro 

quolibet scilt (dg: ..) computato ad monitionem persolvendos. Testes 

Gossuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 08 do 15-01-1394. 

Henricus Steenken zvw Henricus Weijhaze verkocht aan zijn broer Ghibo 

Weijhaze een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit 

erfgoederen, die aan voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders, in Helvoirt, tussen de dijk van Helvoirt enerzijds en de 

windmolen anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

Henricus Steenken filius quondam Henrici Weijhaze hereditarie vendidit 

Ghiboni Weijhaze suo fratri hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradendam ex quibusdam hereditatibus 

dicto venditori de morte quondam suorum parentum successione advolutis 

sitis in parochia de Helvoert inter aggerem de Helvoert et inter 

molendinum venti ibidem ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

(dg: obligationem de) aliam obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 09 do 15-01-1394. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.29r: vr 12-11-1361. 

Godefridus van Eijcke timmerman droeg over aan Arnoldus zvw Johannes 

Vrancken soen een hofstad of erfgoed13 in Den Bosch, bij de Beurdse Brug, 

beiderzijds tussen erfgoederen van Walterus Grove, van welke hofstad of 

erfgoed voornoemde Godefridus een helft verworven had van hr Johannes 

Vullinc kanunnik van het klooster Insula beate Marie en diens broer 

Ghisbertus, kvw Theodericus Vullinc, en van Hermannus Keijmpe en de andere 

helft van Theodericus zvw Johannes Goeskens, belast met een cijns van 48 

schelling geld. 

 

{Voor de contracten BP 1180 p 104v 09, 10 en 11 staat een haal}. 

Godefridus de Eijcke carpentarius quoddam domistadium seu hereditatem 

sitam in Busco prope pontem dictum die Boertsche Brugge inter hereditates 

Walteri Grove ex utroque latere coadiacentes de quo domistadio seu 

hereditate dictus Godefridus unam medietatem erga dominum Johannem 

Vullinc canonicum regularem monasterii insule beate Marie Ghisbertum eius 

fratrem liberos quondam Theoderici Vullinc et Hermannum Keijmpe et 

alteram medietatem erga Theodericum filium quondam Johannis Goeskens 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo filio 

quondam Johannis Vrancken soen cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario 

censu quadraginta octo solidorum monete. Testes datum supra. 

 

                         
13 Zie ← BP 1179 p 418v 08 wo 09-10-1392, verkoop van een helft van dit erfgoed. 
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BP 1180 p 104v 10 do 15-01-1394. 

Johannes Russchelken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Russchelken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 11 do 15-01-1394. 

Voornoemde Arnoldus van Eijcke droeg over aan Arnoldus zvw Johannes 

Vrancken soen een b-erfcijns van 10 schelling geld, die de broers Stephanus 

Wert en Johannes Wert beurden, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, naast 

de Beurdse Brug, naast erfgoed van wijlen Walterus Groeve, welke cijns 

voornoemde Godefridus verworven had van voornoemde Stephanus Wert. 

 

Dictus Arnoldus de Eijcke (dg: here medietatem) hereditarii! census X 

solidorum monete (dg: solven) quem censum (dg: si) Stephanus #Wert# et 

Johannes Wert fratres solvendum habebant hereditarie ex hereditate sita 

in Busco juxta pontem dictum Boertsche Brugge contigue iuxta hereditatem 

quondam Walteri Groeve quem censum dictus Godefridus erga dictum 

Stephanum Wert acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo filio quondam Johannis Vrancken soen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 12 do 15-01-1394. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Godefridus gedurende 2 jaar, 

elk jaar 48 schelling geld te betalen, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, en voorts 24 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius over een jaar (vr 01-10-1395). 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia (dg: dicto Godefrido XLVV) se 

daturum et soluturum dicto Godefrido ad spacium duorum annorum proxime 

futurorum anno quolibet dictorum duorum annorum XLVIII (dg: solidos) 

#solidos# monete mediatim Johannis et mediatim #Domini# et primo termino 

nativitatis Johannis proxime futuro et XXIIII Hollant gulden seu valorem 

a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 13 do 15-01-1394. 

Willelmus zvw Jacobus zvw Willelmus die Heirde droeg over aan Johannes van 

Ghewanden een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Wautgherus gnd 

Wautghers soen van Hees beloofd had aan Jutta dvw Jacobus van den 

Heijnxthoevel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de 

helft, die aan voornoemde Jutta gekomen was na overlijden van wijlen haar 

voornoemde vader Jacobus, resp. die aan haar zal komen na overlijden van 

haar moeder Elizabeth, in (1a) alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Jacobus, ter plaatse gnd Loesbroek, (1b) een stuk land gnd een geslach van 

wijlen voornoemde Jacobus, in Hees, ter plaatse gnd die Bleken, naast 

Johannes gnd Plassart, (2) de andere helft, behorend aan voornoemde 

Wautgherus, in voornoemde erfgoederen en stuk land, welke pacht aan hem 

verkocht14 was door Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel ev voornoemde Jutta. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi filii quondam Willelmi die Heirde 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Wautgherus dictus Wautghers soen de Hees promisit se daturum et soluturum 

Jutte filie quondam Jacobi van den Heijnxthoevel hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex medietate que ad dictam 

Juttam de morte dicti quondam Jacobi sui patris successione est advoluta 

et post mortem Elizabeth matris eiusdem Jutte successione (dg: est ad) 

advolvetur in omnibus hereditaribus dicti quondam Jacobi sitis in loco 

dicto Loesbroec atque in quadam pecia terre dicta een geslach dicti 

quondam Jacobi sita in parochia de Hees in loco dicto die Bleken contigue 

                         
14 Zie ← BP 1179 p 248v 02 vr 14-04-1391, verkoop van de erfpacht. 
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iuxta hereditatem Johannis dicti Plassart item ex reliqua medietate ad 

dictum Wautgherum spectante in hereditatibus et pecia terre predictis 

(dg: prout in litteris) venditam sibi a Nijcholao filio Nijcholai de 

Kessel marito et tutore legitimo #dicte# Jutte sue uxoris prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Ghewanden cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goessuinus et Jorden datum quinta post octavas 

epiphanije. 

 

BP 1180 p 104v 14 do 15-01-1394. 

Henricus Melijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Melijs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 15 do 15-01-1394. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Mechtildis wv Godescalcus Roesmont 24 

oude Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit super omnia Mechtildi relicte quondam 

Godescalci Roesmont XXIIII aude Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 104v 16 do 15-01-1394. 

Adam Hoet beloofde aan Egidius zv Johannes Vrancken 27 oude Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

 

Adam Hoet promisit super omnia Egidio filio Johannis Vrancken XXVII aude 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 B 12 p. 105. 

 Quinta post octavas epiphanije: donderdag 15-01-1394. 

 

BP 1180 p 105r 01 do 15-01-1394. 

Lambertus zvw Alexius gnd Lexus vleeshouwer verkocht aan Aleijdis wv 

Henricus Maes soen van Hijntam een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Loefsbrug, tussen het gemene water enerzijds en erfgoed van Margareta dvw 

voornoemde Alexius anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld. De brief overhandigen aan Marcelius 

zv Johannes van Vessem. 

 

Lambertus (dg: Lexus car) filius quondam Alexii #dicti Lexus# carnificis 

hereditarie vendidit Aleijdi (dg: f) relicte quondam Henrici Maes soen de 

Hijntam hereditarium ce[nsum] (dg: quinque) #quatuor# librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Busco (dg: a) in vico tendente a vico dicto Colperstraet 

versus pontem dictum (dg: Loefsbr) Loefsbrugge inter (dg: here) communem 

aquam ex uno et inter hereditatem Margarete filie dicti quondam Alexii ex 

alio ut dicebat (dg: he) promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: here) censu domini ducis et hereditario (dg: 

quatu) censu quatuor librarum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem (dg: facere) super! habita et habenda sufficientem facere. 

Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post octavas epiphanije. Tradetur 

littera Marcelio filio Johannis de Vessem. 

 

BP 1180 p 105r 02 do 15-01-1394. 

Margareta van Vroenhoven en haar dochter Yda beloofden aan Johannes Loze 

zvw Bartholomeus gnd Meus Wegen soen 8 mud rogge, Bossche maat, met Sint-
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Jacobus aanstaande te leveren. 

 

Margareta de Vroenhoven et Yda eius filia promiserunt Johanni Loze filio 

quondam (dg: q) Bartholomei dicti Meus Wegen soen (dg: sex) #octo# modios 

siliginis mensure de Busco ad Jacobi proxime futurum persolvendos (dg: t 

in Bu). Testes Lijsscap et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 03 do 15-01-1394. 

Johannes zvw Jacobus van den Noddenvelt beloofde aan Wedigo zvw 

Bartholomeus gnd Meus Wegen 15 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Jacobi van den Noddenvelt promisit Wedigoni filio 

quondam Bartholomei dicti Meus Wegen XV novos Gelre gulden seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 04 do 15-01-1394. 

Theodericus zv Godefridus gnd die Weert: een beemd in Diessen, ter plaatse 

gnd Delschot, naast die Aa, tussen Walterus Hagemans enerzijds en Arnoldus 

zv Johannes Ghiben soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus filius Godefridi dicti die Weert quoddam pratum situm in 

parochia de Dijessen in loco dicto (dg: di) Delscot iuxta aquam dictam 

die Aa inter hereditatem Walteri (dg: Hagen) #Hagemans# ex uno et inter 

hereditatem (dg: Wal) Arnoldi filii Johannis Ghiben soen ex alio. 

 

BP 1180 p 105r 05 do 15-01-1394. 

Gerardus zvw Nijcholaus Ghenen soen ev Ermgardis dvw Willelmus van Beke 

droeg over aan Albertus zvw Willelmus van Beke alle erfelijke goederen, die 

aan hem en zijn vrouw gekomen waren na erfdeling na overlijden van de 

ouders van voornoemde Ermgardis, onder Herlaar, echter voor voornoemde 

Gerardus gereserveerd (1) 3 lopen roggeland, in Gestel, ter plaatse gnd op 

Midakker, tussen Johannes Gielijs soen enerzijds en Bartholomeus gnd Meus 

Wegen soen anderzijds, (2) 1/10 deel in een akker gnd den Ponnenakker, in 

Gestel, tussen Johannes Cnode enerzijds en Johannes van Beke anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai Ghenen soen maritus et tutor legitimus 

Ermgardis sue uxoris filie quondam Willelmi de Beke (dg: omnes 

hereditates) omnia bona hereditaria #et census et redditus# sibi et dicte 

sue (dg: fi) uxori de morte quondam parentum dicte Ermgardis successione 

advoluta quocumque locorum infra (dg: parochiam) #territorium# de Herlaer 

consistentia sive sita aut solvenda (dg: salva tamen dicto Gerardo et 

sib) prout sibi mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum 

et suos in hoc coheredes cesserunt in partem salvis sibi Gerardo et 

reservata! (dg: pe quatuor) #tribus (dg: ....)# lopinis terre siliginee 

(dg: dictis) sitis in (dg: dicta) parochia #de Gestel# ad locum dictum op 

Midacker inter hereditatem Johannis Gielijs soen ex uno et inter 

hereditatem Bartholomei dicti Meus Wegen soen ex alio salva eciam dicto 

Gerardo una decima parte sibi competente in quodam agro dicto den 

Ponnenacker sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis Cnode ex 

uno et inter Johannis! de Beke ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Alberto filio quondam Willelmi de Beke promittens (dg: warandiam) #ratam 

servare# et (dg: obligationem deponere) obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 06 do 15-01-1394. 

Albertus zvw Willelmus van Beke beloofde aan zijn zuster Cristina dvw 

voornoemde Willelmus een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met 

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

1395), gaande uit een stuk land gnd ten Schulenborchsen Hof, in Gestel bij 
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Herlaer, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes die Wever anderzijds. 

 

Albertus filius quondam Willelmi de Beke promisit se daturum et soluturum 

Cristine sue sorori filie dicti quondam Willelmi hereditariam paccionem X 

lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: s) hereditarie purificationis 

et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre dicta 

ten Sculenborchschen Hof sita in parochia de Ghestel prope Herlaer inter 

(dg: hereditatem) inter! communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Wever ex alio (dg: tendente cum uno fine ad) promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 07 do 15-01-1394. 

Theodericus zvw Godefridus die Weent verkocht aan zijn broer Paulus zvw 

voornoemde Godefridus die Weent een stuk land gnd de Bleek Akker, in 

Diessen, tussen Laurencius van den Rode enerzijds en Henricus Goereman 

Leijten soen anderzijds, met beide einden strekkend aan Bartholomeus gnd 

Meus van den Nuwenhuze, belast met ½ oude groot. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi die Weent (dg: pro) peciam terre 

dictam de Bleec Acker sitam in parochia de Dijessen inter hereditatem 

Laurencii van den Rode ex uno et inter hereditatem (dg: cuiusdam di) 

Henrici (dg: Goerle Gore) Goereman Leijten soen ex alio tendentem cum 

(dg: uno fine ad hereditatem) utroque fine ad hereditates Bartholomei 

dicti Meus van den Nuwenhuze ut dicebat hereditarie vendidit Paulo suo 

fratri filio dicti quondam Godefridi die Weent promittens (dg: warandiam 

et obligationem deponere excepto dimidio antiquo grosso exinde solvendo) 

ratam servare et obligationem (dg: deponere) ex #parte# sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 08 do 15-01-1394. 

Henricus zvw Godefridus die Weent beloofde aan zijn broer Theodericus een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Diessen te leveren, gaande uit een beemd in Diessen, ter plaatse gnd 

Delschot, tussen Walterus Hagemans enerzijds en Arnoldus zv Johannes Ghiben 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan die Aa. 

 

Henricus filius quondam Godefridi die Weent promisit se daturum et 

soluturum Theoderico suo fratri hereditariam paccionem sex (dg: librarum) 

lopinorum siliginis mensure de Hildwarenbeke hereditarie purificationis 

et in Dijesen tradendam ex (dg: pecia) quodam prato sito in parochia de 

Dijessen in loco dicto Delscot inter hereditatem Walteri Hagemans ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi filii Johannis Ghiben soen ex alio tendente 

cum uno fine ad communem aquam dictam die Aa ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 105r 09 do 15-01-1394. 

Willelmus gnd van der Aa Tempeleers droeg over aan Arnoldus Hacke alle 

goederen van Willelmus zvw Godefridus gnd Meeus soen, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Ghibo gnd Loijt zvw Rutgherus van Vlimen smid. 

 

Willelmus dictus van der #Aa# Tempeleers omnia bona Willelmi filii 

quondam Godefridi dicti Meeus soen vendita sibi a Ghibone dicto Loijt 

filio quondam Rutgheri de Vlimen fabri per judicem mediante scabinorum! 

in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Hacke 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 10 do 15-01-1394. 

Henricus van Hedel snijder en Johannes Liebrechts soen beloofden aan 

Albertus van den Damme zv Marcelius 69 Hollandse gulden of de waarde met 
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Sint-Jacobus aanstaande te betalen. 

 

Henricus de Hedel sartor et Johannes Liebrechts soen promiserunt Alberto 

van den Damme filio Marcelii sexaginta novem Hollant gulden seu valorem 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 11 do 15-01-1394. 

De eerste zal Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 12 do 15-01-1394. 

Ghiselbertus van den Broec zvw Theodericus van den Broec deed tbv zijn 

broer Rodolphus afstand van (1) een b-erfcijns van 9 pond oude moneta, die 

voornoemde wijlen Theodericus van den Broec beurde uit de goederen gnd te 

Bovenrode, in Sint-Oedenrode, (2) een b-erfcijns van 18 pond gemeen 

paijment, die voornoemde wijlen Theodericus beurde uit de goederen van 

wijlen Arnoldus van den Loe, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onlant, (3) 

een b-erfcijns van 10 pond gemeen paijment, die wijlen Roverus van der 

Lijnden verworven had van Arnoldus van den Loe, (4) een b-erfcijns van 40 

schelling gemeen paijment, die voornoemde wijlen Roverus van der Lijnden 

beurde uit een akker in Sint-Oedenrode, tussen erfgoed van het altaar van 

Sint-Katherina enerzijds en Leonius van den ?Eijnde anderzijds. 

 

Ghiselbertus (dg: de) van den Broec filius quondam Theoderici (dg: de) 

van den Broec super hereditario censu novem librarum antique monete quem 

dictus quondam Theodericus van den Broec solvendum habuit hereditarie ex 

bonis dictis te Boevenrode sitis in parochia de Rode sancte Ode et super 

hereditario censu XVIII librarum communis pagamenti quem dictus quondam 

Theodericus solvendum habere! ex bonis quondam Arnoldi van den (dg: v) 

Loe (dg: nuc) sitis in dicta parochia in loco dicto (dg: Onrode) Onlant 

et super hereditario censu decem librarum communis pagamenti quem Roverus 

quondam van der Lijnden erga Arnoldum van den Loe acquisiverat et [super 

hereditario] censu XL solidorum communis pagamenti quem dictus quondam 

(dg: Theodericus van den Broec solvendum habuit ex h) Roverus van der 

Lijnden solvendum habuit ex (dg: hereditate) quodam agro sito in parochia 

de Rode inter hereditatem altaris beate Katherine ex uno et inter 

hereditates Leonii van den Eijn[de?] ex [alio] et super jure ad opus 

Rodolphi sui fratris renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 105r 13 do 15-01-1394. 

Rodolphus van den Broec zvw Theodericus van den Broec beloofde zijn broer 

Ghisbertus schadeloos te houden van een b-erfcijns van 32 pond geld, die 

betaald wordt aan een altaar in de kerk van Eerschot, wegens de dood van 

Heijmericus van den Velde. 

 

Solvit 2 grossos. 

Rodolphus van den Broec filius quondam Theoderici van den Broec promisit 

super omnia #habita et habenda# quod ispe Ghisbertum suum fratrem 

indempnem servabit de hereditario censu XXXII librarum monete qui 

solvendus est cuidam altari sito in ecclesia de Eerscot (dg: de) 

occacione necis quondam Heijmerici van den Velde ut dicebat (dg: ......) 

et a dampnis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 C 01 p. 106. 

 in crastino Felicis anno XCIIII mensis januarii: 

  donderdag 15-01-1394. 

 in die Marcelli: vrijdag 16-01-1394. 
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BP 1180 p 106v 01 do 15-01-1394. 

Johannes gnd Meij van Scijnle beloofde aan Wiskinus zvw Theodericus Neven 

soen 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 een straat die loopt van de plaats gnd Windmolenberg naar de 

Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van Arnoldus Rover Boest enerzijds en 

erfgoed van Ermgardis Tijtmans anderzijds. 

 

Johannes dictus Meij de Scijnle promisit se daturum et soluturum Wiskino 

filio quondam Theoderici Neven soen hereditarium censum XL solidorum 

monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et (dg: 

orto) area sita in Busco (dg: ad) in vico tendente a loco dicto 

Wijnmolenberch versus pontem dictum Baseldoncsche Brugge inter 

hereditatem Arnoldi Rover Boest ex uno et inter hereditatem Ermgardis 

Tijtmans ex alio ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 106v 02 do 15-01-1394. 

En hij mag terugkopen wanneer hij wil met 20 Hollandse gulden of de waarde 

en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, hr Johannes van de Broek priester, Theodericus 

van den Broec en Moedel van den Donc. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad) semper quandocumque voluerit cum XX Hollant 

gulden seu valore et cum censu anni redempcionis ut in forma. Acta #in# 

camera presentibus scabinis domino Johanne de Palude presbitro Theoderico 

van den Broec et Moedel van den Donc datum in crastino Felicis anno 

XCIIII mensis januarii. 

 

BP 1180 p 106v 03 do 15-01-1394. 

Johannes van Lijt zvw Henricus Sijmons soen van Lijttoijen droeg over aan 

Goeswinus Moedel van der Donc een stuk land in Oss, tussen een gemene weg 

enerzijds en wijlen Johannes gnd Muijl anderzijds, aan hem uitgegeven door 

hr Johannes zvw Theodericus gnd Vullinc reguliere kanunnik van het klooster 

van het Eiland van de H.Maria, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes de Lijt filius quondam Henrici Sijmons soen de Lijttoijen peciam 

terre sitam in parochia de Os inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

uno et inter hereditatem quondam (dg: Johannis d) Johannis dicti M[u]ijl 

ex alio datam sibi ad (dg: pactum) #censum# a domino Johanne filio 

quondam Theoderici dicti Vullinc canonico regulari monasterii insule 

beate Marie prout in litteris hereditarie supportavit Goeswino Moedel van 

der Donc 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 106v 04 do 15-01-1394. 

Voornoemde Johannes van Lijt beloofde aan voornoemde Goeswinus Moedel dat 

voornoemde Goeswinus Moedel de cijns van 3 pond, die voornoemde Johannes 

Vullinc beurt uit een stuk land, gedurende twee jaar ingaande Hemelvaart 

aanstaande (do 28-05-1394), mag terugkopen met 30 oude Gelderse gulden of 

de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Goeswinus Steenwech 

en Johannes Vullinc. 

 

A. 

Dictus Johannes de Lijt promisit super habita et habenda dicto Goeswino 

Moedel quod dictus #Goeswinus# Moedel poterit redimere hereditarium 

censum trium librarum monete quem dictus Johannes Vullinc solvendum habet 

ex una pecia terre scilicet (dg: inf h) ad spacium (dg: du) duorum 

annorum (dg: p) a festo assumptionis proxime futuro sine sequentium 
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semper dictis duobus annis sequentibus! cum XXX aude Gelre gulden seu 

valorem et cum censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Goeswino Steenwech Johanne (dg: 

V......) V[ulli]unc datum ut in (dg: crast) prothocollo predicto. 

 

BP 1180 p 106v 05 do 15-01-1394. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere beloofde aan Johannes van Rode steenbakker 

17 gulden pieter of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior promisit Johanni de Rode pannicide XVII gulden 

(dg: peters seu) peter seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes dictus Ghisbertus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1180 p 106v 06 vr 16-01-1394. 

Ghisbertus zvw Arnoldus die Riter verkocht aan Matheus zvw Henricus Gegel 

van Maren een b-erfcijns van 45 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een morgen land in Maren, ter plaatse gnd Debbenden, 

tussen Hertgherus van Maren enerzijds en een gemene steeg anderzijds, welke 

morgen voornoemde Ghisbertus en zijn broer Johannes, zvw voornoemde 

Arnoldus gnd die Riter, en Henricus gnd Crabbe ev Elisabeth dvw voornoemde 

Arnoldus uitgegeven hadden aan Henricus gnd van Hedel voor voornoemde cijns 

van 45 schelling. 

 

Ghisbertus filius filius! quondam Arnoldi #die# Riter hereditarium censum 

quadraginta quinque solidorum monete solvendum hereditarie in festo beati 

Martini hyemalis ex quodam (dg: jo) jugero terre sito in parochia de 

Maren ad locum dictum Debbenden inter hereditatem Hertgheri de Maren ex 

uno et inter communem stegham ibidem (dg: ex alio) iacentem ex alio quod 

juger terre predictum dictus Ghisbertus Johannes eius frater filii dicti 

quondam Arnoldi (dg: Riter) dicti die Riter atque Henricus dictus (dg: 

Crabbe) Crabbe maritus et tutor legitimus Elisabeth sue uxoris filie 

eiusdem quondam Arnoldi Henrico dicto de Hedel pro predicto censu XLV 

solidorum dederant ad censum prout in litteris et quem censum XLV 

solidorum dictus Ghisbertus ad se nunc integraliter pertinere dicebat 

hereditarie vendidit Matheo filio quondam Henrici Gegel de Maren 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte dicti Ghisberti Johannis sui fratris atque 

Henrici Crabbe et suorum heredum in dicto censu deponere. Testes 

Goessuinus et Gemert datum in die Marcelli. 

 

BP 1180 p 106v 07 vr 16-01-1394. 

Willelmus Balijart verkocht aan Johannes Stakenborch molenaar een 

n-erfcijns van 20 oude Franse schilden of de waarde, te betalen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Willelmus Balijart hereditarie vendidit Johanni Stakenborch multori 

hereditarium censum XX aude scilde Francie vel seu valorem solvendum. 

 

BP 1180 p 106v 08 vr 16-01-1394. 

Johannes zvw Johannes van Derentheren beloofde aan Ghisbertus van de Doorn 

23 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (ma 24-

06-1394) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande15 (do 01-10-1394). 

 

Johannes (dg: de de) filius quondam Johannis de Derentheren promisit 

Ghisberto de Spina XXIII Hollant gulden seu valorem mediatim Johannis et 

mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
15 Zie → BP 1180 p 207r 01 vr 09-10-1394, overdracht van de helft van de 

schuldbekentenis, te weten de termijn van 01-10-1394. 
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BP 1180 p 106v 09 vr 16-01-1394. 

Johannes van Audehoesden, zijn zoon Johannes en Johannes van der Hautart 

beloofden voornoemde Johannes zv Johannes van Derenteren schadeloos te 

houden. 

 

Solvit II placken. 

Johannes de Audehoesden Johannes eius filius et Johannes van der Hautart 

promiserunt dictum Johannem filium Johannis de Derenteren indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 106v 10 vr 16-01-1394. 

Johannes zv Johannes van Audehoesden beloofde Johannes van der !Scaut 

schadeloos te houden. 

 

Solvit II placken. 

Johannes filius Johannis de Audehoesden promisit Johannem van der !Scaut 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 106v 11 za 17-01-1394. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier enerzijds en jkvr Margareta wv 

Goeswinus Moedel Dicbier anderzijds legden, op straffe van 100 oude 

schilden aan de hertogin te betalen door de partij die in gebreke blijft, 

in handen van Willelmus van Nuwelant en Jacobus Tijt, gekozen door 

voornoemde jkvr Margareta, en Henricus Dicbier zv Godefridus en Ywanus 

Stierken, gekozen door eerstgenoemde Henricus Dicbier, de beslechting van 

hun geschil over (1) een b-erfcijns van 70 pond geld, die voornoemde wijlen 

Johannes Dicbier beloofd had aan wijlen zijn voornoemde broer Goeswinus 

Moedel Dicbier, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Johannes Dicbier, (2) een b-erfcijns van 70 pond voornoemd geld 

die voornoemde wijlen Johannes Dicbier beloofd had aan wijlen zijn 

voornoemde broer Goeswinus Moedel, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle 

voornoemde goederen van voornoemde Johannes Dicbier, (3) een b-erfcijns van 

6 pond, 1 groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of paijment van 

dezelfde waarde, die Johannes Dicbier beloofd had aan zijn peetvader 

Woltherus gnd Bexken Dicbier, te betalen met Sint-Martinus, gaande uit (3a) 

een stenen huis en erf van voornoemde Johannes, in Den Bosch, aan de Markt, 

(3b) 3 kamers, behorend bij voornoemd stenen huis, bij dat stenen huis 

gelegen, richting erfgoed van Henricus gnd Steenwech, (3c) goederen van 

voornoemde Johannes, in Vught, (3d) goederen van voornoemde Johannes, in 

Mierlo, welke cijns van 6 pond voornoemde oude moneta voornoemde jkvr 

Margareta verworven had van hr Arnoldus Dicbier ridder. 

Het volgende werd besloten. 

Jkvr Margareta zal, zolang zij leeft, geheel voornoemde cijns van 6 pond 

oude moneta bezitten; na haar overlijden gaat deze cijns naar eerstgenoemde 

Henricus Dicbier. {p.107r} Eerstgenoemde Henricus Dicbier zal vanaf heden 

aan voornoemde jkvr Margareta voornoemde cijnzen van 70 pond en 70 pond 

betalen, zolang voornoemde jkvr Margareta leeft. Zou eerstgenoemde Henricus 

Dicbier die cijnzen langer dan een jaar niet betalen, dan zal voornoemde 

jkvr Margareta voornoemde cijns van 6 pond oude moneta te erfrecht bezitten 

en ermee kunnen doen wat ze wil. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier ex una parte et 

domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedel Dicbier cum tutore ex 

altera super omnibus et singulis discordiis litibus et querelis habitis 

seu motis inter dictas partes occacione hereditarii census septuaginta 

librarum monete quem dictus quondam Johannes Dicbier promisit super se et 

bona sua omnia dare et solvere dicto Goeswino quondam Moedel Dicbier suo 

fratri hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis 

eiusdem Johannis Dicbier ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in 

duro et in molli consistentibus sive sitis prout in litteris atque 

occacione hereditarii census septuaginta librarum dicte monete quem 
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dictus quondam Johannes Dicbier etc promisit super #se# et bona sua omnia 

se daturum et soluturum dicto quondam Goeswino (dg: Moedel) Moedel suo 

fratri hereditarie nativitatis Johannis (dg: de) ex dictis bonis omnibus 

et singulis dicti Johannis Dicbier prout in aliis litteris continetur 

atque occacione hereditarii census sex librarum grosso Turonensi denario 

etc pro sedecim denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

pagamenti! (dg: solv) quem Johannes Dicbier promisit se daturum et 

soluturum Wolthero dicto Bexken Dicbier suo patrino hereditarie Martini 

hyemalis de quadam domo lapidea et area ipsius Johannis sita in Busco ad 

forum ac de attinentiis eiusdem domus lapidee et aree singulis et 

universis necnon de tribus cameris ad dictam domum lapideam spectantibus 

sitis prope eandem domum lapideam versus hereditatem Henrici dicti 

Steenwech atque de bonis dicti Johannis sitis in Vucht et de attinentiis 

eorundem bonorum omnibus et singulis atque de bonis dicti Johannis sitis 

in Mijrle necnon de attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

(dg: ut) et quem censum sex librarum dicte monete veteris dicta domicella 

Margareta erga dominum Arnoldum Dicbier militem acquisiverat prout hoc et 

alia in litteris continentur compromiserunt (dg: mutuo) super omnia in 

discretos vires videlicet in Willelmum de Nuwelant et Jacobum Tijt ad hoc 

(dg: ad) a dicta domicella Margareta et in Henricum Dicbier filium 

Godefridi et Ywanum Stierken ad hoc a (dg: dicto) primodicto Henrico 

Dicbier electos et assumptos (dg: #... eorum# se rata perpetue habere 

quidquid a.... dicti arbitri) tamquam in eorum arbitros arbitrarie etc se 

rata perpetue quecumque dicti arbitri etc inter [dictas partes] super 

premissis concorditer dixerint et pronunciaverint sub pena centum aude 

scilde danda domine ducisse a parte resiliente totiens quotiens (dg: 

secus) quod premissa egerintur etc. Quo facto dicti arbitri etc suum 

dictum et (dg: ab) arbitrum concorditer pronunciaverunt super premissis 

inter dictas partes in hunc modum videlicet quod dicta (dg: Marga) 

domicella Margareta dictum hereditarium censum sex librarum antique 

monete integraliter habebit et possidebit et levabit #annuatim# juxta 

continentiam litterarum inde confectarum quoad vixerit et non ultra (dg: 

q) videlicet huiusmodi census sex librarum antique pecunie statim post 

decessum dicte domicelle Margarete ad primodictum Henricum Dicbier 

hereditario jure devolvendum 

 

1180 mf2 C 02 p. 107. 

 in crastino Marcelli: zaterdag 17-01-1394. 

 

BP 1180 p 107r 01 za 17-01-1394. 

item quod dictus Henricus Dicbier dabit et exsolvet (dg: d) nunc deinceps 

(dg: annuatim) dicte domicelle Margarete dictos hereditarios census LXX 

librarum et LXX librarum (dg: monete) anno quolibet ad vitam dicte 

domicelle Margarete et non ultra juxta continentiam dictarum litterarum 

inde confectarum et in casu quo primodictus Henricus Dicbier (dg: solven) 

non solvet eosdem census LXX librarum et LXX librarum anno quolibet ad 

vitam dicte domicelle Margarete terminis ad hoc debitis (dg: ...) #et ?in 

supradictis litteris de huiusmodi censibus ?factis contentis# et 

solucionem (dg: eorundem) #?cuiuslibet census eorundem# censuum LXX 

librarum et LXX librarum differet (dg: .) et prolongaret per spacium 

unius anni (dg: et amp sine) post (dg: terminum ?terminos) #terminum# 

solucionis eorundem sine medio sequentis et amplius (dg: scil) quod 

extunc dicta domicella Margareta dictum censum sex librarum antique 

monete hereditario jure obtinebit et cum cum! eodem censu sex librarum 

antique juxta! libitum sue voluntatis disponet et ordinabit #et disponere 

et ordinare valebit# primodictis Henrico Dicbier #et suis heredibus# in 

hoc eventu ?nihil juris in dicto censu sex librarum antique monete 

obtinendo. Testes Spanct et Gestel datum (dg: sabbato post) in crastino 

Marcelli. 
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BP 1180 p 107r 02 za 17-01-1394. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo en Henricus Dicbier zv Godefridus 

beloofden aan jkvr Margareta wv Goeswinus Moedel Dicbier 150 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Henricus Dicbier (dg: fi) dominus de Mierle et Henricus Dicbier filius 

Godefridi promiserunt indivisi super omnia domicelle Margarete (dg: pre) 

relicte quondam Goeswini Moedel Dicbier CL antiquos Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 03 za 17-01-1394. 

Voornoemde twee beloofden aan voornoemde jkvr Margareta 50 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te 

betalen. 

 

Dicti duo promiserunt dicte domicelle Margarete L aude Gelre gulden seu 

valorem Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 04 za 17-01-1394. 

Voornoemde twee beloofden aan voornoemde jkvr Margareta 100 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt dicte domicelle Margarete (dg: L) centum antiquos 

Gelre gulden seu valorem a festo pasce proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 05 za 17-01-1394. 

Voornoemde twee beloofden aan voornoemde jkvr Margareta 100 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen over twee jaar (zo 02-04-1396) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt dicte domicelle Margarete centum antiquos Gelre 

gulden seu valorem a festo pasce proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 06 za 17-01-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus (dg: servabit m) servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 07 za 17-01-1394. 

Willelmus Balijart verkocht aan Johannes Stakenborch zv Johannes 

Stakenborch van Driel een n-erfcijns van 20 oude Franse schilden, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een kamp in Groot Lith, ter plaatse gnd 

die Hout Riet, tussen Gerardus Balijart enerzijds en kv Zebertus gnd Welghe 

anderzijds, (2) een kamp aldaar, tussen een zekere Clijngherberch enerzijds 

en kv Enghela Yewijns anderzijds, (3) een kamp in Alem, ter plaatse gnd 

Alemre Bruec, tussen Johannes Cops enerzijds en Gertrudis gnd Zeben 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus verkoper. 

 

Willelmus Balijart (dg: hereditarium cen) hereditarie vendidit Johanni 

#(dg: de)# Stakenborch filio Johannis #(dg: de)# Stakenborch de Driel 

hereditarium censum XX aude scilde Francie solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam campo terre sito in parochia de (dg: Lijt) 

Groet Lijt in loco dicto die Hout Riet inter hereditatem Gerardi Balijart 

ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: quondam) Zeberti dicti Welghe 

ex alio item ex quodam (dg: d) campo dicti venditoris sito ibidem inter 

hereditatem cuiusdam dicti Clijngherberch ex uno et inter hereditatem 

liberorum Enghele Yewijns ex alio item ex quodam campo dicti venditoris 

sito in parochia de Alem in loco dicto Alemre Bruec inter hereditatem 

Johannis Cops ex uno et inter hereditatem Gertrudis dicte Zeben ex alio 
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ut dicebat promittens warandiam et obligationem aliam deponere excepto 

censu dominorum fundi. Testes Jorden et Gemert datum supra. Tradetur 

littera dicto Willelmo venditori. 

 

BP 1180 p 107r 08 za 17-01-1394. 

Henricus, Egidius en Goedeldis, kv Johannes van Gael, en Mathias zvw 

Johannes Spermers ev Elizabeth dv voornoemde Johannes van Gael droegen over 

aan Walterus Coptiten het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Laurencius Boijen, grootvader van voornoemde kinderen, in (1) een tiende 

van voornoemde wijlen Laurencius, onder Gestel bij Herlaer en Gemonde, (2) 

een smalle tiende van voornoemde wijlen Laurencius, onder Gestel bij 

Herlaer en Gemonde, (3) b-erfcijnzen die voornoemde wijlen Laurencius 

beurde, gaande uit een rente, gnd die calander, in het gebied van Herlaar, 

(4) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Katherina dv 

Hubertus gnd Abt leverde aan voornoemde wijlen Laurencius Boijen, (5) alle 

goederen van wijlen Godefridus Campen, (6) een b-erfcijns van 4 pond (dg: 

geld), die voornoemde wijlen Laurencius beurde uit een erfgoed van Egidius 

Toes, in Den Bosch, in de Peperstraat, (7) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

die voornoemde wijlen Laurencius Boijen verworven had van Theodericus van 

der Perren, (8) een b-erfpacht van 1 mud gerst, die Johannes Jordens soen 

leverde aan voornoemde wijlen Laurencius, (9) een b-erfcijns van 8 

schelling, die voornoemde wijlen Laurencius beurde, gaande uit een erfgoed 

van Lambertus Campen, in Den Bosch, aan de plaats gnd Beurde. 

 

(dg: Go) Henricus Egidius et Goedeldis liberi Johannis de Gael cum tutore 

et Mathias filius quondam Johannis Spermers maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti Johannis de Gael totam partem et omne 

jus eis de morte quondam Laurencii Boijen (dg: s al) avi olim dictorum 

liberorum successione advolutas in quadam decima cum suis juribus et 

attinentiis dicti quondam Laurencii sita et consistente infra parochiam 

de Ghestel prope Herlaer et de Gemonden atque in quadam decima munita 

dicta smael tiende dicti quondam Laurencii sita et consistente (dg: in d) 

infra dictas parochias atque in censibus hereditariis quos dictus quondam 

Laurencius solvendos habuit annuatim ex quodam redditu dicto die calander 

consistente in territorio de Herlaer insuper in annua et hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Katherina filia Huberti dicti Abt prefato quondam Laurencio Boijen 

solvere consuevit et tenebatur annuatim et hereditarie atque in omnibus 

bonis quondam Godefridi Campen quocumque locorum consistentibus sive 

sitis atque in hereditario censu IIII librarum (dg: monete) quem dictus 

quondam Laurencius (dg: erga Egidium Egidium Toes acquisiverat) 

#solvendum habet ex hereditate Egidii (dg: Boijen) Toes sita in vico 

dicto (dg: ..pschestraet) Peperstraet# atque in hereditaria paccione 

unius modii siliginis quam dictus quondam Laurencius Boijen erga (dg: 

Theodericum) Theodericum van der Perren acquisiverat item in hereditaria 

(dg: censu un) paccione unius modii ordei quam Johannes Jordens soen 

dicto quondam Laurencio solvere consuevit et in hereditario censu (dg: X) 

VIII solidorum quem (dg: Laur) dictus quondam Laurencius solvendum habuit 

hereditarie ex hereditate Lamberti Campen sita in Busco ad locum dictum 

Boerde ut dicebant hereditarie supportaverunt Waltero Coptiten 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Jorden et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 09 za 17-01-1394. 

Johannes van Gael zag, tbv voornoemde Walterus Coptiten, af van alle 

aanspraken, die hij op erfg vw Laurencius Boijen en goederen van wijlen 

Laurencius kan hebben. Hij behoudt het vruchtgebruik in een huis16 en erf in 

                         
16 Zie → BP 1181 p 036v 11 wo 18-07-1397, overdracht van 1/9 deel in dit 

huis. 
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Den Bosch, in de Peperstraat, naast erfgoed van Nollekinus Geroncs. 

 

Johannes de Gael super omnibus impetitionibus #et causis# quibus 

mediantibus impetere posset heredes quondam Laurencii Boijen et bona 

quecumque quondam Laurencii (dg: tam s) quacumque occacione #+# ad opus 

(dg: di) #dicti# Walteri renunciavit promittens ratam servare salva sibi 

suo usfructu sibi competente in domo et area sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet contigue iuxta hereditatem {hier is ingevoegd:} + in judicio 

spirituali vel (dg: sebul) seculari {met haal verbonden aan hereditatem 

wordt tekst vervolgd:} Nollekini Geroncs ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 10 za 17-01-1394. 

Egidius en Guedeldis, kv Johannes van Gael, deden tbv voornoemde Walterus 

Coptiten afstand van alle goederen, die aan Walterus Coptiten en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Laurencius Boijen gekomen waren, bij erfdeling gedaan door de 

rechter. 

 

(dg: Henricus) Egidius et Guedeldis liberi (dg: quondam) Johannis de Gael 

cum tutore super omnibus bonis que Waltero Coptiten et Elizabeth eius 

uxori filie quondam Laurencii Boijen #seu eorum alteri# mediante quadam 

divisione facta per judicem ex parte dominii cesserunt in partem prout in 

litteris etc (dg: ad) et super jure ad opus dicti Walteri renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 11 za 17-01-1394. 

Walterus Coptiten beloofde aan Johannes van Gael tbv Henricus, Egidius en 

Goedeldis, kv voornoemde Johannes van Gael, 39 Gentse nobel of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Walterus Coptiten promisit Johanni de Gael ad opus Henrici (dg: Egud) 

Egidii et Goedeldis liberorum eiusdem Johannis de Gael triginta novem 

(dg: Ge) Gentsche nobel seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 12 za 17-01-1394. 

Voornoemde Walterus Coptiten beloofde aan Mathias zvw Johannes Spermer 13 

Gentse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Dictus Walterus Coptiten promisit Mathie filio quondam Johannis Spermer 

tredecim Gentsche nobel seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1180 p 107r 13 za 17-01-1394. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 92, inv.nr. 40.092, vr 16-01-1394 {NB: afwijkende 

datum}. 

Johannes van Overbeke droeg over aan jkvr Johanna van Rijningen en 

Mechtildis van Werva, tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof in Den 

Bosch, de helft van een b-erfcijns van 3 pond, die voornoemde Johannes 

beloofd had aan Hermannus zvw Hermannus gnd Trucinadoer, een helft te 

betalen met Sint-Jan en een helft met Kerstmis, gaande uit huis en erf in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Kerkstraat naar de 

Kolperstraat, tussen Johannes Crullen enerzijds en Johannes van Scijnle 

anderzijds, welke helft eerstgenoemde Johannes van Overbeke van voornoemde 

Johannes van Scijnle verworven had. 

 

Johannes de Overbeke medietatem hereditarii census trium librarum monete 

quem censum (dg: dictus) trium librarum dictus Johannes promiserat se 

daturum et soluturum Hermanno filio quondam Hermanni (dg: dicte Tru) 

dicti Trucinadoer hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area sita in Busco in viculo quodam tendente a vico ecclesie 

versus vicum dictum Colperstraet inter hereditatem Johannis Crullen ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Scijnle ex alio quam medietatem 
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dicti census primodictus Johannes de Overbeke erga dictum Johannem de 

Scijnle acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit domicelle 

Johanne de Rijningen (dg: ad) et Mechtildi [de] Werva ad opus infirmarie 

maioris curie beghinarum in Busco cum litteris et jure promittens ratam 

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

datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 14 za 17-01-1394. 

Nijcholaus Bliecke beloofde aan Nijcholaus Reijmbrant 72 Hollandse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (ma 24-06-1394) en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394). 

 

Nijcholaus Bliecke promisit Nijcholao Reijmbrant LXXII Hollant gulden seu 

valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 107r 15 za 17-01-1394. 

Johannes Pijekenvet verkocht aan Nijcholaus Reijmbrant alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van Ludovicus van Lijt die Olijsleger 

en diens vrouw Elizabeth, grootouders van voornoemde Johannes. 

 

Johannes Pijekenvet omnia bona sibi de morte quondam Ludovici de Lijt die 

Olijsleger et Elizabeth eius uxoris avi et avie olim dicti Johannis 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao Reijmbrant promittens (dg: warandiam) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

[supra]. 

 

1180 mf2 C 03 p. 108. 

 in crastino Marcelli: zaterdag 17-01-1394. 

 anno XCIIII mensis januarii die XVII: zaterdag 17-01-1394. 

 in die Sebastiani: dinsdag 20-01-1394. 

 

BP 1180 p 108v 01 za 17-01-1394. 

Gertrudis dvw Jacobus van den Yvenlaer deed tbv Engbertus zvw Willelmus van 

den Yvenlaer afstand van een kamp17, onder de vrijdom van Den Bosch, voor de 

plaats gnd Engeland, tussen een kamp gnd den Hinthamse Kamp enerzijds en 

erfgoed gnd Martens Kamp anderzijds. 

 

Gertrudis filia quondam Jacobi van den Yvenlaer cum tutore super quodam 

campo sito (dg: in parochia) infra libertatem de Busco ante locum dictum 

Enghelant inter (dg: hereditatem) campum dictum den Hijnthamsschen Camp 

ex uno et inter hereditatem dictam Martens Camp ex alio et super (dg: a) 

jure ad opus Engberti filii quondam Willelmi (dg: W) van den Yvenlaer 

renunciavit promittens cum tutore ratam servare. 

 

BP 1180 p 108v 02 za 17-01-1394. 

Destijds hadden de broers Johannes en Henricus, kv Johannes van Gael, en 

Johannes Vos van Uden zvw Gerardus Vos van Venlo, voor zich en voor 

Laurencius, Guedeldis, Egidius en Zoeta, kv voornoemde Johannes van Gael, 

en voor Mathias zvw Johannes Spermer van Os ev Elizabeth dv voornoemde 

Johannes van Gael, 8/9 deel van een stenen poort gnd Peter Schuts Poort, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, zoals die aan wijlen Vincentius Loijen, 

grootvader van voornoemde kinderen, behoorde, uitgegeven aan Henricus zvw 

Henricus Matheus voor een b-erfcijns van 5 pond geld, aan voornoemde 

Laurencius, Guedeldis, Egidius en Zoeta, kv voornoemde Johannes van Gael, 

en aan voornoemde Mathias, voornoemde Henricus zvw Henricus Matheus, te 

betalen, een helft met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius. 

Thans stemden voornoemde Egidius en Guedeldis, kv Johannes van Gael, in met 

                         
17 Zie → BP 1180 p 108v 11 za 17-01-1394 (1) afstand van ditzelfde kamp. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 05. 

 

56 

deze uitgifte. 

 

{Dit contract is met een haal verbonden met BP 1180 p 108v 10}. 

-. 

Notum sit universis quod cum Johannes Henricus fratres liberi (dg: q) 

Johannis de Gael et Johannes Vos de Uden filius quondam Gerardi Vos de 

Venlo pro se et pro Laurencio (dg: Gud) Guedelde Egidio et Zoeta liberis 

dicti Johannis de Gael et pro Mathia filio quondam Johannis Spermer de Os 

marito et tutore legitimo Elizabeth sue uxoris filie dicti Johannis de 

Gael octo nonas partes cuiusdam porte lapidee dicte communiter Peter 

Scuts (dg: soen) Port site in Busco in vico Orthensi cum attinentiis et 

juribus universis eiusdem porte lapidee prout huiusmodi porta cum suis 

attinentiis et juribus ad Vincentium quondam Loijen avum olim dictorum 

liberorum spectare consuevit scilicet dividendo dictam portam lapideam 

cum suis attinentiis et juribus (dg: .) in (dg: parte) novem partes 

equales octo de hiis dedissent ad hereditarium censum Henrico filio 

quondam Henrici Matheus pro hereditario censu quinque librarum monete 

dando dictis Laurencio Guedeldi Egidio et Zoete liberis dicti Johannis de 

Gael atque Mathie predicto antedicto Henrico filio quondam Henrici 

Matheus hereditarie mediatim pasce et mediatim Remigii ex dictis octo 

nonis partibus dicte porte cum suis attinentiis et juribus (dg: pro) 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dicti 

Egidius et Guedeldis liberi dicti Johannis de Gael cum tutore 

consentierunt dicte donacioni ad censum et promiserunt dicti Egidius et 

Guedeldis cum tutore super habita et habenda (dg: warandiam dic) de 

dictis #octo# nonis partibus warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere. Testes Lijsscap et Gestel datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1180 p 108v 03 za 17-01-1394. 

Hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch en Willelmus Coelner 

verkochten aan Henricus van Halle zvw Johannes Koc snijder en Nijcholaus 

zvw Johannes gnd Gheenkens soen een huis18,19,20,21 en erf van wijlen 

Borchardus Steenbakker, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Gerardus Zannen enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van Woudrichem 

anderzijds. 

 

(dg: ...) Dominus Henricus Buc canonicus ecclesie de Busco et Willelmus 

Coelner domum et aream quondam Borchardi Lathomi sitam in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Gerardi Zannen ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Woudrichem ex alio (dg: ut) et quam nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Henrico de (dg: Ha) Halle filio 

quondam Johannis Koc sartoris et Nijcholao filio quondam Johannis dicti 

Gheenkens soen supportaverunt cum omnibus litteris et jure promittentes 

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

Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 108v 04 za 17-01-1394. 

Petrus Pepercoren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Pepercoren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
18 Zie ← BP 1179 p 148v 09 za 06-04-1392, overdracht van het huis. 
19 Zie → BP 1180 p 108v 05 za 17-01-1394, voorkoop van een erfcijns uit een 

helft van dit huis en erf. 
20 Zie → BP 1180 p 108v 06 za 17-01-1394, verkoop van cijns van 4 pond uit 

dit huis en erf. 
21 Zie → BP 1180 p 108v 07 za 17-01-1394, verkoop van cijns van 4 pond uit 

dit huis en erf. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 05. 

 

57 

BP 1180 p 108v 05 za 17-01-1394. 

Hr Henricus Buc priester droeg over aan Henricus van Halle zvw Johannes Koc 

snijder en Nijcholaus zvw Johannes Gheenkens soen een b-erfcijns van 3 pond 

geld, die Goessuinus zv Borchardus steenbakker beloofd had aan zijn zuster 

Godestoedis, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een huis22 en 

erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Gerardus Zannen 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Woudrichem anderzijds, welke cijns 

voornoemde hr Henricus verworven23 had van voornoemde Godestoedis. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter hereditarium censum trium librarum monete 

(dg: so) quem Goessuinus (dg: dictu) filius Borchardi Lathomi promiserat 

se daturum et soluturum Godestoedi sue sorori hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate domus et aree site in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Gerardi Zannen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Woudrichem ex alio et quem censum dictus dominus Henricus erga dictam 

Godestoedem acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

dictis) Henrico de Halle filio quondam Johannis Koc sartoris et et! 

Nijcholao filio quondam Johannis Gheenkens soen cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 108v 06 za 17-01-1394. 

Voornoemde Henricus van Halle en Nijcholaus beloofden aan hr Henricus Buc 

en Willelmus Coelner een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dicti Henricus de Halle et Nijcholaus promiserunt indivisi se daturos et 

soluturos domino Henrico Buc et Willelmo (dg: K) Coelner hereditarium 

censum IIII librarum monete hereditarie nativitatis Domini ex dictis! 

domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 108v 07 za 17-01-1394. 

Voornoemde Henricus van Halle en Nijcholaus beloofden aan voornoemde hr 

Henricus Buc en Willelmus Coelner een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-

Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (do 24-06-1395), gaande uit 

voornoemd huis en erf. 

 

Dicti Henricus de Halle et Nijcholaus promiserunt indivisi se daturos et 

soluturos dicto domino Henrico (dg: et W) Buc et Willelmo Coelner 

hereditarium censum IIII librarum #monete# hereditarie nativitatis 

Johannis et primo termino (dg: nativitatis) a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum ex dictis domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 108v 08 za 17-01-1394. 

Voornoemde Henricus van Halle en Nijcholaus beloofden aan voornoemde hr 

Henricus Buc en Willelmus Coelner 60½ oude Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

 

Dicti Henricus de Halle et Nijcholaus promiserunt indivisi super omnia 

dictis domino Henrico Buc et Willelmo Coelner seu eorum alteri sexaginta 

et dimidium aude Gelre !seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum (dg: fm) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 108v 09 za 17-01-1394. 

En hij kan voornoemde cijnzen, gedurende 4 jaar ingaande Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1394), terugkopen, elk van beide cijnzen van 4 pond 

met 44 oude Gelderse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes 

                         
22 Zie ← BP 1180 p 108v 03 za 17-01-1394, verkoop van het huis en erf. 
23 Zie ← BP 1179 p 149r 02 za 06-04-1392, overdracht van de erfcijs. 
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van de Kloot, Henricus Matheus en Gerardus Vosse. 

 

A. 

Et poterit redimere dictos census scilicet quemlibet dictorum censuum 

IIII librarum cum XLIIII aude Gelre gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis scilicet ad spacium quatuor annorum a festo nativitatis 

Johannis proxime futuro (dg: ul) sine medio sequentium ut in forma 

presentibus scabinis Johanne de Globo Henrico Matheus Gerardo Vosse. Acta 

in camera anno XCIIII mensis (dg: jan) januarii die XVII hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 108v 10 di 20-01-1394. 

Egidius en Guedeldis, kv Johannes van Gael, droegen over aan Henricus zvw 

Henricus Matheus een b-erfcijns van 46 schelling 8 penning, in voornoemde 

b-erfcijns van 5 pond {geld}. 

 

{Dit contract is met een haal verbonden met BP 1180 p 108v 02}. 

Egidius et Guedeldis liberi Johannis de Gael cum tutore hereditarium 

censum (dg: XL solidorum #quinquaginta solidorum monete) XL sex solidorum 

et (dg: octo den) octo denariorum# ad se spectantem in dicto hereditario 

censu quinque librarum hereditarie supportaverunt Henrico filio quondam 

Henrici Matheus (dg: s) promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere (dg: testes datum supra). Testes 

Goessuinus et Jorden datum in die Sebastiani. 

 

BP 1180 p 108v 11 za 17-01-1394. 

Gertrudis dvw Jacobus van den Yvenlaer deed tbv voornoemde Engbertus zvw 

Willelmus van den Yvenlaer afstand van (1) een kamp24 onder de vrijdom van 

Den Bosch, voor de plaats gnd Engeland, tussen een kamp gnd Hinthamse Kamp 

enerzijds en erfgoed gnd Martens Kamp anderzijds, (2) erfgoederen, die 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer thans bezit. 

 

Gertrudis filia quondam Jacobi van den Yvenlaer cum tutore super quodam 

campo sito infra libertatem oppidi de Busco ante locum dictum Enghelant 

inter (dg: hereditatem) campum dictum Hijnthamssche Camp ex uno et inter 

hereditatem dictam (dg: Mart) Martens Camp ex alio atque super omnibus 

hereditatibus quas Engbertus filius quondam Willelmi (dg: ad) van den 

Yvenlaer ad presens possidet quocumque locorum sitis et super jure ad 

opus dicti Engberti filii quondam Willelmi van den Yvenlaer renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

(dg: testes datum supra). Testes Lisscap et Gestel datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1180 p 108v 12 za 17-01-1394. 

(dg: Voornoemde Gertrudis: 1/9 deel). 

 

(dg: Dicta Gertrudis cum tutore unam nonam partem). 

 

BP 1180 p 108v 13 za 17-01-1394. 

De gezusters Gertrudis en Batha, kvw Jacobus van den Yvenlaer, verkochten 

aan Franco zvw Nijcholaus gnd Coel Vrancken soen 2/9 deel in een stuk land 

gnd die Bieze Horst, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Yvenlaar, tussen Johannes Lemmens soen enerzijds en Boudewinus Otten soen 

anderzijds. 

 

Gertrudis et Batha sorores liberi quondam Jacobi van den Yvenlaer cum 

tutore duas nonas partes ad se spectantes in pecia terre dicta die Bijeze 

Horst sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Yvenlaer 

inter hereditatem Johannis Lemmens soen ex uno et inter hereditatem 

Boudewini Otten soen ex alio scilicet dividendo in novem partes duas de 

                         
24 Zie ← BP 1180 p 108v 01 za 17-01-1394, afstand van ditzelfde kamp. 
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hiis hereditarie vendiderunt Franconi filio quondam Nijcholai dicti (dg: 

Oe) Coel Vrancken soen promittentes (dg: ratam) cum tutore warandiam et 

obligationem (dg: depone) ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 108v 14 za 17-01-1394. 

Theodericus zv Theodericus gnd Tijmmerman van Vucht droeg over aan Deliana 

dvw Bertoldus Jans soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Schaarvoortse Hoeve, tussen Aleijdis van Lijer 

enerzijds en Erenbertus Lodewijchs soen anderzijds, (2) een stuk beemd in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Kreienbroek, tussen Goeswinus Steenwech 

enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, welke pacht 

aan hem was verkocht door Johannes zvw Johannes gnd Erenbrechts soen. Met 

achterstallige termijnen van de afgelopen 3 jaar. 

 

Theodericus filius Theoderici dicti Tijmmerman de Vucht hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum Scaervoertssche Hoeve inter 

hereditatem Aleijdis de Lijer ex uno et inter hereditatem Erenberti 

Lodewijchs soen ex alio (dg: ex) atque ex pecia prati sita in dicta 

parochia in loco dicto Creijenbroec inter hereditatem Goeswini Steenwech 

ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio 

venditam sibi a Johanne filio quondam Johannis dicti Erenbrechts soen 

prout in litteris hereditarie supportavit Deliane filie quondam Bertoldi 

Jans soen cum litteris et jure #+ {BP 1180 p 108v 15 invoegen}# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 108v 15 za 17-01-1394. 

{met haal verbonden met + in BP 1180 p 108v 14} 

et cum arrestadiis sibi de 3 annis proxime preteritis deficientibus. 

 

1180 mf2 C 04 p. 109. 

 in die Sebastiani: dinsdag 20-01-1394. 

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

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1394. 

 

BP 1180 p 109r 01 di 20-01-1394. 

Godefridus wettige zv Henricus van Dommellen nzvw hr Henricus van Helmont 

kanunnik van de kerk van Oirschot verkocht aan Lambertus uten Bossche een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis in Eersel te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394), gaande uit 

(1) een huis, hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen, in Eersel, tussen 

Theodericus gnd Opper enerzijds en wijlen Elizabeth Wellens en Elijas 

Hillens anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Plaats van 

Eersel en met het andere eind aan een gemene weg, (2) een erfgoed gnd den 

Hage Brake, deels akkerland, deels heideland, in Dusel, tussen wijlen 

Petrus Beckers en Theodericus Wevers enerzijds en wijlen Sijmon Danels soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan de Akkers richting Dusel, (3) een stuk land in Dusel, bij de kerk, 

naast wijlen Johannes gnd die Custer, met een eind strekkend aan een weg 

die loopt van de villa van Dusel naar de kerk van Dusel, (4) een stuk land 

in Dusel, naast Gerardus van Dusel, (5) een stuk land in Dusel, met beide 

einden strekkend aan een gemene weg, (6) een stuk kand gnd die Meerakker, 

in Eersel, tussen een gemene weg enerzijds en Franco Heijleman anderzijds, 

(7) een stuk land gnd Krekelbos, in Eersel, ter plaatse gnd op die 

Midakker, tussen Johannes Marcelijs soen enerzijds en kvw Willelmus gnd 

Scoerdels anderzijds, (8) een stuk beemd gnd die Rijt, in Dusel, tussen 

Johannes Molenmans en wijlen zijn tante Godestodis enerzijds en Theodericus 

Oppers en Arnoldus Weijns anderzijds, (9) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 
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maat van Eersel, die Elijas Hillen placht te leveren aan voornoemde 

Lambertus koper en zijn vrouw Heijlwigis dvw Godefridus Scuijssinc, uit een 

erfgoed van voornoemde Elijas Hillen, in Eersel, (10) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Eersel, die Theodericus Opper leverde aan voornoemde 

Lambertus koper en zijn vrouw Heijlwigis, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde Theodericus, in Eersel, (11) alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Lambertus en zijn vrouw Heijlwigis gekomen waren na overlijden 

van wijlen hr Henricus gnd Scedekens priester, reeds belast met 

grondcijnzen, een b-erfpacht van 3 lopen rogge aan de H.Geest in Eersel en 

een b-erfcijns van 50 schelling gemeen paijment. 

 

Godefridus filius legitimus (dg: quo) Henrici de Dommellen filii 

naturalis quondam domini Henrici de Helmont (dg: can) canonici olim 

ecclesie Oerscottensis hereditarie vendidit Lamberto uten Bossche (dg: de 

Rode sancte Ode) hereditariam paccionem quatuor (dg: librarum) modiorum 

siliginis mensure de Eersel solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino purificationis proxime futuro et in Eersel tradendam ex domo (dg: 

et or) domistadio et orto ac hereditatibus sibi adiacentibus sitis in 

parochia de (dg: Ees) Eersel inter hereditatem Theoderici dicti Opper ex 

uno et inter hereditatem (dg: E) quondam Elizabeth Wellens et Elije 

Hillens ex alio tendentibus cum uno fine ad locum dictum die Plaetze de 

Eersel et cum alio fine ad communem plateam item ex hereditate dicta den 

Haghe Brake partim terre arabilis et partim terre (dg: terre) mericalis 

sita in parochia de Dusel inter hereditatem quondam Petri Beckers et 

Theoderici Wevers ex uno et inter hereditatem quondam Sijmonis Danels 

soen ex alio (dg: item) tendente cum uno fine ad communem plateam et cum 

alio fine ad agros (dg: ve) versus Dusel item ex pecia terre sita in 

dicta parochia de Dusel prope ecclesiam Dusel! (dg: inter) #contigue 

juxta# hereditatem (dg: Jo) quondam Johannis dicti die Custer (dg: u ex 

uno et inter here co via quadam tendente a villa) tendente cum uno fine 

ad (dg: v) quandam viam tendentem a villa de Dusel versus ecclesiam de 

Dusel item ex pecia terre sita in dicta parochia de Dusel #contigue# 

iuxta hereditatem Gerardi de Dusel item ex pecia terre sita in dicta 

parochia de Dusel (dg: inter he) tendente cum utroque fine ad utroque! 

fine ad communem plateam item ex pecia terre dicta die Meeracker sita in 

parochia de Eersel inter communem plateam ex uno et inter (dg: Fr) 

hereditatem Franconis Heijleman ex alio item ex pecia (dg: dic) terre 

dicta (dg: die) Krekelbossche inter (dg: h) sita! in parochia de Eersel 

(dg: inter) ad locum dictum op die Middacker inter hereditatem Johannis 

Marcelijs soen ex uno et inter hereditatem (dg: Willelmi) liberorum 

quondam Willelmi dicti Scoerdels ex alio item ex pecia prati dicta die 

Rijt sita in parochia de Dusel inter hereditatem (dg: Lam) Johannis 

Molenmans et #quondam# Godestodis sue matertere ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Oppers et Arnoldi Weijns ex alio item ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Eersel (dg: so) 

quam paccionem Elijas Hillen dicto Lamberto emptori et Heijlwigi sue 

uxori filie (dg: f) quondam Godefridi Scuijssinc solvere consuevit 

hereditarie #de et# ex hereditate dicti (dg: hereditatibus) Elije (dg: 

sitis) Hillen sita in parochia de Eersel item ex hereditaria paccione 

unius modii siliginis #dicte# mensure de Eersel quam Theodericus (dg: 

Coppen) #Opper# dictis Lamberto emptori et Heijlwigi sue uxori annuatim 

solvere consuevit ex hereditatibus eiusdem Theoderici sitis in parochia 

de Eersel item ex omnibus hereditatibus que dictis Lamberto et Heijlwigi 

sue uxorie de morte domini #quondam# Henrici dicti Scedekens presbitri 

successione advolute fuerant (dg: item #quas hereditarias paccione unius 

modii et unius modii siliginis dictus Godefridus erga dictos Lambertum 

emptorem et Heijlwigem eius uxorem prius acquisiverat#) promittens super 

warandiam! et aliam obligationem deponere exceptis (dg: domini f 

censibus) censibus dominorum fundi et (dg: hereditario censu L solidorum) 

hereditaria paccione (dg: trium lo) trium lopinorum siliginis (dg: men) 

mense sancti spiritus in Eersel et hereditario censu L solidorum 
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#communis pagamenti# exinde prius solvendis. Testes Sta et Goeswinus 

datum in die Sebastiani. 

 

BP 1180 p 109r 02 di 20-01-1394. 

Voornoemde Godefridus wettige zv Henricus van Dommellen nzvw hr Henricus 

van Helmont kanunnik van de kerk van Oirschot beloofde aan Lambertus van 

den Bossche en zijn vrouw Heijlwigis dvw Godefridus Scuijssinc een 

lijfpacht van 10 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis in Eersel te 

leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen en b-erfpachten van 1 mud rogge 

en 1 mud rogge. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Godefridus venditor promisit (dg: super omnia) ut debitor 

principalis se daturum et soluturum dicto Lamberto van den Bossche et 

Heijlwigi eius uxori filie quondam Godefridi Scuijssinc vitalem pensionem 

(dg: X) decem modiorum siliginis mensure de Eersel anno quolibet ad vitam 

dictorum Lamberti et Heijlwigis amborum et non ultra purificationis et 

pro primo termino (dg: a) purificationis proxime futuro et in Eersel 

tradendam ex (dg: here) premissis hereditatibus et paccionibus unius (dg: 

et d) modii siliginis et unius modii siliginis et alter eorum diutius 

dictam pensionem integraliter possidebit et cum ambo etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 109r 03 di 20-01-1394. 

Voornoemde Lambertus van den Bossche en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Godefridus Scuijssinc droegen over aan Godefridus wettige zv Henricus van 

Dommellen nzvw hr Henricus van Helmont kanunnik van de kerk van Oirschot 

voornoemde erfgoederen en pachten van 1 mud rogge en 1 mud rogge. 

Voornoemde Lambertus en Heijlwigis behielden hierin een b-erfpacht van 4 

mud rogge, maat van Eersel, die voornoemde Lambertus van voornoemde 

Godefridus gekocht had en een lijfpacht van 10 mud rogge, maat van Eersel, 

die voornoemde Godefridus beloofd had aan voornoemde Lambertus en 

Heijlwigis. 

 

Dictus Lambertus maritus (dg: et tutor) legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam filie! quondam Godefridi Scuijssinc et dicta Heijlwigis cum 

eodem tamquam cum tutore dictas hereditates et pacciones unius modii 

siliginis et unius modii siliginis hereditarie supportaverunt Godefrido 

filio (dg: quo) legitimo Henrici de Dommellen filii naturalis quondam 

domini Henrici de Helmont canonici (dg: de) #olim# ecclesie de Oerscot 

promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere salvis 

dicto Lamberto et Heijlwigi in premissis hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Eersel quam dictus Lambertus 

erga eundem coram scabinis infrascriptis emendo acquisiverat et vitali 

pensione X modiorum siliginis mensure de Eersel quam dictus Godefridus 

(dg: et) antedictis Lamberto et Heijlwigi sue uxori (dg: et) promiserat 

ex premissis ad eorundem Lamberti et Heijlwigis vitam (dg: .. coram 

scabinis infrascriptis juxta continentiam litterarum inde confectarum 

testes datum supra). 

 

BP 1180 p 109r 04 za 31-01-1394. 

Voornoemde Godefridus wettige zv Henricus van Dommellen nzvw hr Henricus 

van Helmont kanunnik van de kerk van Oirschot droeg voornoemde erfgoederen 

en pachten over aan Danijel Voegels. 

 

Dictus Godefridus dictas hereditates et pacciones supportavit Danijeli 

Voegels promittens ratam servare. Testes Goessuinus et Gestel datum 

sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 109r 05 di 20-01-1394. 

Rutgherus zv Godescalcus van Meghen verkocht aan Baudewinus gnd Rode zvw 

Henricus Rode (1) een n-erfcijns van 12½ schelling geld en 12½ groot 
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voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, (2) een b-erfcijns van 4 pond 10 

schelling, een oude groot Tournoois voor 16 penning gerekend of de waarde, 

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

uit een kamer met ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, tussen de kamers 

van de kramers, tussen de kamer aan koper behorend enerzijds en de kamer 

van Johannes van Broegel anderzijds. 

 

-. 

Rutgherus filius Godescalci de Meghen hereditarie vendidit Baudewino 

dicto Rode filio quondam quondam! Henrici Rode hereditarium censum XII et 

dimidii solidorum monete atque duodecim et dimidii grossorum dicte monete 

(dg: atque here quatuor et dimidium) solvendum hereditarie nativitatis 

Domini atque hereditarium censum quatuor librarum et X solidorum (dg: Tu) 

Turonensi antiquo etc pro sedecim denariis computato seu valorem 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam 

camera cum suo fundo sita in Busco ad forum inter cameras institorum 

ibidem inter (dg: hereditatem) cameram ad dictum emptorem spectantem ex 

uno et inter cameram Johannis de Broegel ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere. Testes 

Goeswinus et Jorden datum (dg: supra) in festo Sebastiani. 

 

BP 1180 p 109r 06 do 22-01-1394. 

Johannes die Hoessche zvw Arnoldus die Hoessche maakte, voor zich en voor 

zijn vrouw Gertrudis, bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Goeswinus Emonts soen met zijn goederen. 

 

Johannes die Hoessche filius quondam Arnoldi die Hoessche #pro se et pro 

Gertrude sua uxore# omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Goeswinum Emonts soen cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes 

Lijsscap et Goessuinus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1180 p 109r 07 do 22-01-1394. 

Johannes die Hoessche zvw Arnoldus die Hoessche maakte, voor zich en voor 

zijn vrouw Gertrudis, bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Henricus Marcelijs soen van den Berghe met zijn goederen. 

 

Dictus Johannes pro se et Gertrude sua uxore omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Henricum Marcelijs soen van den Berghe cum suis 

bonis [quibuscumque calumpniavit]. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 109r 08 do 22-01-1394. 

Rodolphus zvw Arnoldus van den Hoeve verkocht aan Nijcholaus gnd Nijcoel 

van Straten en Arnoldus gnd Voeghelaer een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

jaar (di 02-02-1395), gaande uit huis, schuur met ondergrond, tuin, beemd 

en aangelegen erfgoederen, gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen Mathias gnd Aelbrechts soen de Best enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, strekkend met een eind aan de gemene weg en met het andere eind 

aan voornoemde Mathias, reeds belast met een oude groot en een b-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi van den Hoeve hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Nijcoel (dg: .) de Straten et Arnoldo dicto Voeghelaer 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum #et in Busco 

tradendam# ex domo et horreo cum suis! fundo ac orto #prato# et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best inter hereditatem Mathie dicti Aelbrechts soen de Best ex uno 

et inter (dg: he) communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Mathie ut 

dicebat (dg: hereditarie ve) promittens super omnia (dg: warandiam) 
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habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno 

grosso antiquo et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes (dg: datum) Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

1180 mf2 C 05 p. 110. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1394. 

 

BP 1180 p 110v 01 do 22-01-1394. 

Willelmus Mijnnemeer droeg over aan Johannes van Amersoijen graankoper een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) 6 lopen land in Eersel, ter plaatse gnd Stokloe, (2) 3 lopen land 

in Eersel, (3) 2 lopen land in Eersel, (4) 2 lopen land in Eersel, welke 

erfpacht aan hem was verkocht door de broers Godefridus en Arnoldus, kvw 

Johannes gnd Koc van Eersel. 

 

Willelmus Mijnnemeer hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex sex lopinatis 

terre sitis in parochia de Eersel (dg: atque d ex tribus lopinatis terre 

sitis) ad locum dictum communiter Stocloe atque 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 venditam 

sibi a Godefrido et Arnoldo fratribus liberis quondam Johannis dicti Koc 

de Eersel prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Amersoijen 

emptori bladi cum litteris et jure promittens ratam servare et 

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

crastino Agnetis. 

 

BP 1180 p 110v 02 do 22-01-1394. 

Walterus zvw Johannes Wouters soen en Henricus zv Henricus gnd Celien soen, 

wonend in Eersel, beloofden aan Jordanus zvw Theodericus van den Broec 63 

Hollandse gulden of de waarde minus 63 gemene plakken, met Allerheiligen 

aanstaande (zo 01-11-1394) te betalen. 

 

-. 

Walterus filius quondam Johannis Wouters soen et Henricus filius Henrici 

dicti Celien soen commorantes in Eersel ut dicebant promiserunt (dg: 

Johanni) Jordano filio quondam Theoderici van den Broec LXIII (dg: aude) 

Hollant gulden seu valorem minus LXIII communibus placken ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Lijsscap et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1180 p 110v 03 do 22-01-1394. 

Denkinus zvw Denkinus van der Eijcken verkocht aan Arnoldus zvw Theodericus 

gnd Rummel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Heeswijk te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande 

uit de helft in een stuk land in Heeswijk, tussen Ywanus van Vauderic 

enerzijds en kvw Theodericus Oeden soen anderzijds. 

 

Denkinus (dg: van de) filius quondam Denkini van der Eijcken hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Theoderici dicti Rummel hereditariam 

paccionem (dg: uni) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Heeswijc tradendam ex #medietate ad dictum 

venditorem spectante in# pecia terre sita (dg: -m) in parochia de 

Hezewijc inter hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Theoderici Oeden soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Goeswinus et Jorden datum supra. 
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BP 1180 p 110v 04 do 22-01-1394. 

Luijtgardis wv Andreas zvw Petrus van den Stocke droeg over aan hr Henricus 

van Best priester, tbv hem en Johannes nzv voornoemde hr Henricus, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een kamp heideland in Oss, tussen Goeswinus Moedel 

van der Donc enerzijds en Thomas Belijen soen anderzijds, (2) een huis en 

hofstad in Oss, tussen Roverus Bollekens enerzijds en Henricus van den 

Steen anderzijds, welke pacht aan haar was verkocht door Lambertus gnd die 

Moelner van Os. Zou voornoemde Johannes nzv hr Henricus overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de pacht, na overlijden van hr Henricus en zijn 

natuurlijke zoon Johannes, naar de naaste erfg van voornoemde hr Henricus. 

 

Luijtgardis relicta quondam Andree filii quondam Petri van den Stocke 

#cum tutore# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam campo terre (dg: sito) mericalis sito in parochia de Os inter 

hereditatem Goeswini Moedel van der Donc ex uno et inter hereditatem 

Thome Belijen soen ex alio atque ex domo et (dg: orto) domistadio sitis 

in Os inter hereditatem Roveri Bollekens ex uno et inter hereditatem 

Henrici van den Steen ex alio venditam sibi a Lamberto dicto die Moelner 

de Os prout in litteris hereditarie supportavit domino Henrico de Best 

presbitro ad opus sui et ad opus Johannis filii naturalis eiusdem domini 

Henrici cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus (dg: dom) 

dominus Henricus dictam paccionem ad suam vitam integraliter habebit et 

possidebit post eius decessum ad dictum Johannem suum filium naturalem 

jure hereditario (dg: poss) devolvendum hoc tamen addito si contingat 

dictum Johannem filium naturalem dicti domini Henrici decedere nulla 

prole legitima ab eo genita vel generanda superviva remanente extunc 

dicta paccio post decessum dictorum domini Henrici et Johannis sui filii 

naturalis ad (dg: v) proximores heredes dicti domini Henrici devolvetur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 110v 05 do 22-01-1394. 

Henricus van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 110v 06 do 22-01-1394. 

Walterus, Johannes, Gertrudis en Margareta, kvw Arnoldus Wouters soen van 

der Ouver, verkochten aan Willelmus van den Velde alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van hun tante Heijlwigis wv Gerardus Roefs 

soen. 

 

Walterus Johannes Gertrudis et Margareta liberi quondam Arnoldi Wouters 

soen van der Ouver cum tutore omnia bona mobilia et immobilia hereditaria 

et parata (dg: s) eis de morte quondam Heijlwigis #eorum matertere# 

relicte quondam Gerardi Roefs soen successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo van 

den (dg: Ven Venne) #Velde (dg: Velde)# promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 110v 07 do 22-01-1394. 

Johannes zvw mr Wolphardus van Ghijessen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, die voornoemde wijlen mr Wolphardus gekocht had van Willelmus 

van Emmechoven. 

 

Johannes filius #quondam# magistri Wolphardi de Ghijessen hereditariam 

paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam quam paccionem dictus 
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quondam magister Wolphardus erga Willelmum de Emmechoven emendo 

acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 110v 08 do 22-01-1394. 

Johannes van den Eijnde van Oesterwijc verkocht aan Aleijdis wv Henricus 

Maes soen van Hijntham een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd ter Stegen, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd aan die Nedervonder, reeds belast met een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes van den Eijnde de Oesterwijc hereditarie vendidit Aleijdi (dg: -

s) relicte quondam Henrici Maes soen de Hijntham hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et 

in Busco tradendam ex quodam manso dicto ter Stegen dicti venditoris sito 

in parochia de Oesterwijc ad locum dictum aen (dg: de) die Nedervonder et 

ex attinentiis dicti mansi universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta (dg: censu domini) hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco exinde solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 110v 09 do 22-01-1394. 

Bernardus Weenmaers soen ev Oda dvw Heilwigis dvw Benedictus gnd Bits smid 

droeg over aan Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen een b-erfcijns 

van 10 schelling geld, die Theodericus zvw Godefridus bakker beloofd had 

aan voornoemde Heilwigis dvw Benedictus, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Benedictus, in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, naast erfgoed van Johannes gnd Loze. 

 

Bernardus Weenmaers soen (dg: hereditarium censum decem solidorum monete 

quem Theodericus filius Godefridi pistoris promisit se daturum et 

soluturum H) maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie quondam 

Heilwigis filie quondam Benedicti dicti Bits fabri hereditarium censum X 

solidorum monete quem Theodericus filius quondam Godefridi pistoris 

promisit se daturum et soluturum dicte Heilwigi filie quondam Benedicti 

predicti hereditarie nativitatis Domini ex domo et area ac orto dicti 

quondam Benedicti sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis contigue 

iuxta hereditatem Johannis dicti Loze prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Buekentop filio quondam Rutgheri de Herpen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 110v 10 do 22-01-1394. 

Voornoemde Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen beloofde aan 

voornoemde Bernardus dat hij een b-erfcijns van 9 schelling 9 penning 

gemeen paijment, die dekaan en kapittel van Den Bosch beuren, gaande uit 

een huis en erf van wijlen Johannes Smedeken, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus Godekens 

enerzijds en erfgoed van Walterus van Hijntam anderzijds, zal betalen, uit 

voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Theodericus Godekens. 

 

Dictus J[o]hannes Buekentop filius quondam Rutgheri de Herpen promisit 

super omnia (dg: ?quod) dicto Bernardo quod ipse Johannes hereditarium 

censum (dg: IX solidorum et III denariorum) #novem solidorum et novem 

denariorum# communis #pagamenti# quem decanus et capitulum #de Busco# 

annuatim habent solvendum ex domo et area #quondam Johannis Smedeken# 

sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem quondam 

Theoderici Godekens ex uno et inter hereditatem Walteri de Hijntam ex 

alio ut dicebat nunc deinceps perpetue taliter dabit et exsolvet annuatim 

de et ex dicta hereditate dicti quondam Theoderici Godekens sic quod 
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dicto Bernardo et ad supra primodictam domum et aream quondam Johannis 

Smedeken [da]mpna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 110v 11 do 22-01-1394. 

Albertus Wael maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 1½ oude 

schild, aan hem verkocht door Arnoldus Ghele zvw Egidius van Ghele. 

 

Albertus Wael hereditarium censum unius et dimidii aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum venditum sibi ab Arnoldo 

Ghele filio quondam Egidii de Ghele prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum. 

 

BP 1180 p 110v 12 do 22-01-1394. 

Jordanus zvw Theodericus van den Broec beloofde aan Walterus zvw Johannes 

Wouters soen en Henricus zv Henricus Celien soen van Eersel garantie en het 

betalen van de houtschat van de eiken in Sint-Oedenrode, op de goederen gnd 

Kwadebreden, voorzover voornoemde Walterus en Henricus dat eikenhout 

gekocht hadden van voornoemde Jordanus.  

 

Solvit. 

Jordanus filius quondam Theoderici van den Broec (dg: pro) promisit super 

omnia Waltero filio quondam Johannis Wouters soen et Henrico filio (dg: 

quondam) Henrici Celien soen de Eersel quod ipse dictos Walterum et 

Henricum de omnibus arboribus quercinis sitis et constantibus! in 

parochia de Rode sancte Ode supra bona dicta Quadebrede (dg: que ligna 

que omnia) #prout et in quantum# dicti Walterus et Henricus #huiusmodi 

ligna quercina# erga [dictum] Jordanum (dg: prius acq) emierunt ut 

dicebat debitam et iustam prestabit warandiam ....... ....... et quod 

omnem obligationem dictam houtscat et omnem calangiam .. (dg: e) in 

dictis lignis existentes deponere. Testes Lijsscap et Jorden datum supra. 

 

1180 mf2 C 06 p. 111. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1394. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1394. 

 Sexta post Agnetis: vrijdag 23-01-1394. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 24-01-1394. 

 

BP 1180 p 111r 01 do 22-01-1394. 

Alardus van Berlikem en Henricus van Hedel snijder beloofden aan Gerardus 

Scade zv Heijlwigis 43 7/8 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen 

met Pasen (zo 19-04-1394) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1394). 

 

Alardus de Berlikem et Henricus de Hedel sartor promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo Scade filio Heijlwigis XLIII #et dimidium# Engel 

nobel atque quartam unius! Engels nobel et octavam partem unius Engels 

nobel seu valorem (dg: ad) mediatim pasche et mediatim nativitatis 

Johannis proxime [futurum] persolvendos. Testes Lijsscap et Jorden datum 

in crastino Agnetis. 

 

BP 1180 p 111r 02 do 22-01-1394. 

Henricus van der Bunsbeke droeg over aan zijn dochter Oda zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Oda gekomen waren na 

overlijden van haar moeder Heijlwigis resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van voornoemde Henricus. De brief overhandigen aan Mechtildis 

Loijers. 

 

Henricus van der Bunsbeke suum usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis que Ode sue filie de morte quondam Heijlwigis sue matris 

successione sunt advoluta et post mortem dicti Henrici sui fratris! 

successione (dg: ad) advolventur quocumque locorum consistentibus sive 
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sitis ut dicebat (dg: here) legitime supportavit dicte Ode sue filie 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto (dg: .) 

usufructu existentem deponere. Testyes datum supra. Tradetur littera (dg: 

dicto Henrico) Mechtildi Loijers. 

 

BP 1180 p 111r 03 do 22-01-1394. 

Nijcholaus zvw Johannes Gheenkens soen ev Elizabeth dvw Arnoldus gnd die 

Hoeghe van Bucstel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde wijlen Arnoldus die Hoge verkocht 

door Udo zvw Laurencius gnd van den Brekelen. 

 

Nijcholaus (dg: dictu) filius quondam Johannis Gheenkens soen maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti die 

Hoeghe de Bucstel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco venditam dicto quondam Arnoldo die Hoge ab (dg: .) Udone filio 

quondam Laurencii dicti van den (dg: Bre) Brekelen prout in litteris et 

quam nunc ad se spectare dicebat monuit de (dg: 3 an) 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 111r 04 do 22-01-1394. 

(dg: Emmel). 

 

BP 1180 p 111r 05 do 22-01-1394. 

Engbertus die Zegher de Cromvoert en Johannes die Zegher verklaarden dat 

Jacobus Loze, Johannes Wert en Arnoldus van Beke hen het tweede derde 

gedeelte betaald hebben van het geld dat voornoemde Jacobus Loze, Johannes 

Wert en Arnoldus aan voornoemde Engbertus en Johannes die Zeger beloofden 

wegens de dood van Engbertus en Lambertus, kv eerstgenoemde Engbertus die 

Zeger. 

 

Engbertus die Zegher de (dg: Cron) Cromvoert (dg: palam recognovit sibi 

plenarie fore s) et Johannes die Zegher palam recognoverunt sibi per 

Jacobum Loze Johannem Wert et Arnoldum de Beke fore satisfactum de una 

(dg: tercia) #secunda tercia# parte totius pecunie quam dicti Jacobus 

Loze Johannes Wert et Arnoldus promiserunt dictis Engberto et Johanni die 

Zeger occacione necis quondam Engberti et Lamberti liberorum primodicti 

(dg: quondam) Engberti die Zeger. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 111r 06 do 22-01-1394. 

(dg: Theodericus zv Mijchael van Halle: een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat). 

 

(dg: Theodericus filius Mijchaelis de Halle hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco). 

 

BP 1180 p 111r 07 do 19-03-1394. 

Jacobus die Vrieze zvw Walterus die Vrieze ev Margareta dvw Zibbertus van 

der Scueren zvw Johannes gnd van der Scueren verkocht aan de broers 

Laurencius en Walterus, kvw Henricus Toijt Vannijns soen, een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Jacobus met Lichtmis op de 

onderpanden beurt, gaande uit (1) alle erfelijke goederen, die aan 

voornoemde Jacobus en zijn vrouw Margareta gekomen waren na overlijden van 

Henricus, Boudewinus, Johannes en Margareta, kvw voornoemde Johannes van 

der Scueren, gelegen onder Haaren, (2) de helft van alle goederen die aan 

Johannes gnd Godekens soen gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Henricus, Baudewinus, Johannes en Margareta, kvw voornoemde Johannes van 

der Scueren, gelegen onder Haaren, welke erfelijke goederen resp. helft van 

de erfelijke goederen voornoemde Jacobus die Vrieze uitgegegen had aan 

Theodericus zv Mijchael van Halle, voor de onraad die eruit gaat en voor 

voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge. 
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Jacobus die Vrieze filius quondam Walteri die Vrieze maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Zibberti van der Scuen! 

filii quondam Johannis dicti van der Scueren hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam ipse Jacobus solvendam 

habet hereditarie purificationis (dg: ex ex) supra bona infrascripta 

tradendam de et ex omnibus bonis hereditariis que dicto Jacobo et 

Margarete sue uxori de morte quondam Henrici Boudewini Johannis et 

Margarete liberorum dicti quondam Johannis van der Scueren jure 

successionis hereditarie (dg: ad) sunt advolute quocumque locorum infra 

parochiam de Haren situatis atque de et ex medietate omnium bonorum (dg: 

hereditari) hereditariorum Johanni dicti! Godekens soen de (dg: morte 

dictorum) morte dictorum quondam Henrici Baudewini Johannis et Margarete 

liberorum (dg: quo) dicti quondam Johannis van der Scueren successione 

advolutorum quocumque locorum infra dictam parochiam de Haren situatorum 

que bona hereditaria predicta et quam medietatem dictorum aliorum bonorum 

hereditariorum dictus Jacobus die Vrieze dederat ad pactum Theoderico 

filio Mijchaelis de Halle scilicet pro oneribus dictis onraet annuatim 

exinde prius de jure solvendis atque pro predicta paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris hereditarie vendidit 

(dg: Johanni de Halle rotifici) #Laurencio et Waltero fratribus liberis 

quondam Henrici Toijt Vannijns soen# supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem (dg: ex par) in dicta paccione 

existentem deponere. Testes Lijsscap et Jorden datum quinta (dg: post 

conversionem Pauli). Testes Lijsscap et Jorden datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1180 p 111r 08 vr 23-01-1394. 

Ghisbertus Vullinc zvw Theodericus Vullinc verkocht aan Johannes van Breda 

een b-erfcijns van 50 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

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

de Vughterdijk, in welk huis en erf Zegerus zv Hugo woonde, welke cijns 

Johannes van Herentals snijder, oom van voornoemde Ghisbertus Vullinc, 

gekocht had van Henricus van Nuwelant zv Willelmus van Nuwelant. 

 

Ghisbertus Vullinc filius quondam Theoderici Vullinc hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de domo et area sita in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis in (dg: d) qua domo et area Zegerus filius Hugonis morabatur 

quem censum Johannes de (dg: Her) Herentals sartor avunculus olim dicti 

Ghisberti Vullinc erga Henricum de Nuwelant filium Willelmi de Nuwelant 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Johanni de Breda 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et (dg: s) quorumcumque heredum dicti 

quondam Johannis de (dg: Hentals) Herentals deponere (dg: testes d). 

Testes (dg: datum supra) Sta et (dg: J) Jorden datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1180 p 111r 09 vr 23-01-1394. 

Oda dv Henricus van der Bunsbeke verkocht aan Henricus nzvw hr Johannes 

Moedel van Sceepstal investiet van Helvoirt, tbv Mechtildis Loijers dvw 

Arnoldus gnd Loijarts mv voornoemde Henricus nzv hr Johannes Moedel een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit (1) 2½ 

lopen roggeland, in Oss, tussen Jutta van den Aker enerzijds en wijlen 

Gerardus van Ossche anderzijds, (2) ¼ deel van een stuk beemd in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Nortbroek, tussen Rodolphus Koijt enerzijds en kvw 

Willelmus gnd Berkelman anderzijds. 

 

Oda filia Henrici van der Bunsbeke cum tutore hereditarie vendidit 

Henrico (dg: dicto) filio naturali quondam #domini# Johannis Moedel de 

Sceepstal investiti olim de Helvoert ad opus Mechtildis Loijers filie 
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quondam Arnoldi dicti Loijarts matris dicti Henrici filii naturalis (dg: 

dicti He) domini Johannis (dg: Johannis) Moedel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex 

duabus et dimidia lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Ossche 

inter hereditatem (dg: Jacobi) Jutte van den Aker ex uno et inter 

hereditatem (dg: Jacobi) quondam (dg: H..) Gerardi de Ossche ex alio 

atque ex (dg: pecia prati sita in p) quarta parte #ad se spectante# pecie 

prati site in parochia de Helvoert in loco dicto Nortbroec inter 

hereditatem Rodolphi Koijt ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi dicti Berkelman ex alio ut dicebat promittentes cum tutore et 

cum ea dictus Henricus eius pater indivisi super omnia warandiam et 

obligationem aliam deponere (dg: exceptis) et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 111r 10 vr 23-01-1394. 

Johannes Hals zvw Johannes Femijen soen verkocht aan Herbertus zv Rodolphus 

Hals 1/3 deel van 3 morgen land, aan voornoemde Johannes Hals behorend, in 

6 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd in 

Veerdonks Hoeve, gelegen tussen erfgoed gnd dat Dordel behorend aan 

Gerardus van Wiel en de zijnen enerzijds en erfgoed gnd des Bijeen Hoeve 

anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Johannes Hals filius quondam Johannis (dg: Feij) Femijen soen (dg: unum 

juger terre) #terciam partem# de tribus iugeribus terre (dg: sitis) ad 

dictum Johannem Hals spectantibus in sex iugeribus terre sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Hoeven in loco dicto in Veerdoncs 

Hoeve [que] ... iugera (dg: s) terre sita #sunt# inter hereditatem (dg: 

Gerar) dictam dat Dordel spectantem ad Gerardum (dg: de) de Wiel et suos 

consocios in hoc ex uno [et inter hereditatem] dictam des (dg: Bijen B) 

Bijeen Hoeve ex alio (dg: sci) ut dicebat hereditarie #prout ibidem sunt 

sita# vendidit Herberto filio Rodolphi Hals promittens warandiam [et 

obligationem deponere] exceptis zeghedike et aqueductibus ad dictam (dg: 

iuger terre) #terciam partem# spectantibus. Testes Lijsscap et Goessuinus 

testes datum supra. 

 

BP 1180 p 111r 11 za 24-01-1394. 

Arnoldus zvw Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Bartholomeus zv Theodericus verworven 

had van Henricus Vilt zvw Gerardus Vilt van Os, welke cijns eerstgenoemde 

Arnoldus verworven had van Henricus zvw Rodolphus van Zulikem. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Berwout hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Bartholomeus filius Theoderici erga Henricum Vilt (dg: fi) 

quondam filium Gerardi Vilt de Os acquisiverat et quem censum primodictus 

Arnoldus erga Henricum filium quondam Rodolphi de Zulikem acquisiverat 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Goessuinus et Jorden datum 

sabbato post Agnetis. 

 

1180 mf2 C 07 p. 112. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 24-01-1394. 

 in crastino conversionis Pauli: maandag 26-01-1394. 

 

BP 1180 p 112v 01 za 24-01-1394. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder droeg over aan Henricus gnd 

Jonge van Haren, tbv zijn broer Henricus gnd Priter, (1) 7½ roeden land in 

Diegden, ter plaatse gnd in Diegdenre Wert, tussen Hermannus gnd 

Meijsterman enerzijds en Ghibo van den Eijnde anderzijds, (2) een erfgoed 

gnd dat Radeland gelegen aan het eind van voornoemde 7½ roeden, (3) ½ 

morgen land in Diegden, ter plaatse gnd op het Zand, tussen Willelmus van 
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der Sluijsen enerzijds en kinderen gnd Beenkens Kijnderen anderzijds. 

 
?D. 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis septem et 

dimidiam virgatas dictas (dg: rod) roeden #terre# sitas in (dg: paroge) 

parochia de Diegden in (dg: sit) loco dicto in Diegdenre Wert inter 

hereditatem Hermanni dicti Meijsterman ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis van den (dg: Eijnden) Eijnde ex alio (dg: simul) simul cum 

hereditate dicta dat Radelant sita ad fine dictarum septem et dimidie 

virgatarum terre (dg: .... que d) atque dimidium iuger terre situm in 

dicta parochia ad locum dictum opt Sant inter hereditatem Willelmi van 

der Sluijsen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum (dg: 

Bijekens) #Beenkens# Kijnderen ex alio (dg: pro) hereditarie supportavit 

Henrico dicto Jonge de Haren ad opus Henrici dicti Priter sui fratris 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes Goessuinus et Jorden datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1180 p 112v 02 za 24-01-1394. 

Voornoemde Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder droeg over aan 

Henricus Jonge van Haren (1) 8 hont land in Diegden, ter plaatse gnd op 

Diegdenre Wei, tussen Goeswinus van Berze enerzijds en Willelmus Fien soen 

anderzijds, (2) 4 hont land, gelegen aan het eind van voornoemde 8 hont, 

met een steeg ertussen, tussen de sloot gnd die Vorschits Grave enerzijds 

en een gemene weg gnd die Weide Weg anderzijds, (3) 4 roeden eiland, in 

Diegden, ter plaatse gnd die Derpse Wert, tussen Gerardus van den Eijnde 

enerzijds en Johannes Brunen en de zijnen anderzijds, belast met 2 kapoenen 

aan voornoemde Johannes met Pasen te leveren, en 2 roeden dijk gelegen 

tussen de dijk van Theodericus Ghiben soen enerzijds en de dijk van Bertha 

gnd Arts anderzijds. 

 

Dictus Johannes Rover octo hont terre sita in parochia de Diegden ad 

locum dictum op Diegdenre Weij (dg: in) inter hereditatem Goeswini de 

Berze ex uno et inter hereditatem Willelmi Fien soen ex alio item IIII 

hont terre sita ad fine dictorum octo hont terre quadam stega 

interiacente inter fossatum dictum die Vorschits Grave ex uno et inter 

communem viam dictam die Weijde Wech ex alio item IIIIor virgatas insule 

sitas in dicta parochia in loco dicto die Derpsche Wert inter hereditatem 

Gerardi van den (dg: Eij) Eijnde ex uno et inter hereditatem Johannis 

Brunen et eius sociorum ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico Jonge de Haren promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus caponibus dicto Johanni in festo pasce exinde solvendis 

et duabus virgatis aggeris sitis inter aggerem Theoderici Ghiben soen et 

inter aggerem Berthe dicte Arts ad premissa spectantibus. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 112v 03 za 24-01-1394. 

Voornoemde Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder droeg over aan 

Johannes van Berze (1) een hofstad in Diegden, tussen Hermannus Meijsterman 

enerzijds en kinderen gnd Beenkens Kijnder anderzijds, belast met 2 

kapoenen aan voornoemde Johannes met Pasen te leveren, (2) 2 hont land in 

Diegden, ter plaatse gnd Vosheuvel, tussen voornoemde Johannes van Berze 

enerzijds en Johannes Scijlthouwer anderzijds, (3) 2 hont land in Diegden, 

achter de akker gnd de Paalakker, tussen erfgoed van de investiet van 

Diegeden enerzijds en Henricus Hellen soen anderzijds, (4) 2 hont land in 

Diegden, ter plaatse gnd Moer, tussen Johannes van Berze enerzijds en 

Henricus Berwer anderzijds. 

 

Dictus Johannes Rover domistadium situm in parochia de Diegden inter 

hereditatem Hermanni Meijsterman ex uno et inter hereditatem (dg: Be) 

liberorum dictorum Beenkens Kijnder ex alio atque duo hont terre sita in 

dicta parochia ad locum dictum Voshoevel inter hereditatem Johannis de 
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Berze ex uno et inter hereditatem Johannis Scijlthouwer ex alio item duo 

hont terre sita in dicta parochia retro agrum terre dictum den Paelacker 

inter hereditatem investiti de Diegeden ex uno et inter hereditatem 

Henrici Hellen soen ex alio atque duo hont terre sita in dicta parochia 

(dg: ad locum) #in loco dicto Moer# inter hereditatem Johannis de Berze 

ex uno et inter hereditatem Henrici Berwer ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Berze promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus caponibus dicto Johanni in festo pasce inde 

solvendis ex dicto domistadio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 112v 04 ma 26-01-1394. 

Johannes zvw Arnoldus van der Beke beloofde aan Ludingus van Uden 17 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi van der Beke promisit super omnia Ludingo 

de Uden XVII aude Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum in crastino conversionis 

Pauli. 

 

BP 1180 p 112v 05 ma 26-01-1394. 

Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten, verklaarden een erfdeling te 

hebben gemaakt van goederen, die aan hen behoren, welke goederen aan 

voornoemde Ghisbertus en Jutta ten deel waren gevallen na erfdeling tussen 

hen en hun broer Jacobus. Voornoemde Jutta kreeg (1) een b-erfpacht van 4 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van 

de goederen gnd ten Braak, in Woensel, (2) de helft van een b-erfpacht van 

5 mud rogge, maat van Eersel, gaande uit de windmolen in Eersel. 

 

Ghisbertus et Jutta liberi quondam Willelmi Coptiten cum tutore palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo (dg: -r) fecisse de 

quibuscumque bonis ad se spectantibus et que (dg: ipse) bona dicti 

Ghisbertus et Jutta mediante hereditaria divisione prius habita inter 

dictos Ghisbertum et Juttam et Jacobum (dg: -s) eorum fratrem cesserunt 

in partem (dg: ut dicebant) #prout in litteris quas vidimus# mediante qua 

divisione hereditaria paccio (dg: -nem) quatuor (dg: paccio) modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: quam) solvenda hereditarie purificationis 

ex medietate bonorum dictorum ten Braec sitorum in parochia de Woenssel 

item medietas hereditarie paccionis quinque modiorum siliginis mensure de 

Eersel solvenda hereditarie ex molendino venti sito in Eersel (dg: item 

di) ut dicebant dicte Jutte cesserunt in partem ut dictus Ghisbertus 

recognovit super quibus et jure promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 112v 06 ma 26-01-1394. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten kreeg (1) de helft van een 

b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Eersel, gaande uit de windmolen in 

Eersel, (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Eindhoven, gaande uit 

een hoeve van wijlen Godefridus van Dommellen, in Dommellen, (3) een 

b-erfpacht van 1 mud 3 lopen rogge, maat van Eersel, gaande uit de goederen 

gnd te Kerkhoven, in Dommellen. 

 

Et mediante qua divisione medietas hereditarie paccionis quinque modiorum 

(dg: de Ee) mensure de Eersel solvende hereditarie ex molendino venti 

sito in Eersel item hereditaria paccio trium modiorum siliginis mensure 

de Eijndoven solvenda hereditarie ex quondam! manso quondam Godefridi de 

Dommellen sito in in! parochia de Dommellen item hereditaria paccio unius 

modii et trium lopinorum siliginis mensure de Eersel solvenda hereditarie 

ex bonis dictis te Kerchoven sitis in (dg: pa) dicta parochia de 

Dommellen ut dicebant dicto Ghisberto cesserunt in partem (dg: ut 

dicebant hereditarie dicte) ut Jutta cum tutore recognovit (verbeterd 
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uit: re-pro-ognovit) promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 112v 07 ma 26-01-1394. 

Gertrudis wv Nijcholaus van Colen droeg over aan haar zoon Johannes, en aan 

haar schoonzoons Henricus van den Kerchove en Johannes Meester haar 

vruchtgebruik in een huis en erf van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Loijer 

enerzijds en het gemene water anderzijds, en in de tuin die achter 

voornoemd huis gelegen is. 

 

Gertrudis relicta quondam Nijcholai de Colen cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in domo et area dicti quondam Nijcholai sita in Busco in 

vico Vuchtensi in! hereditate quondam Johannis Loijer ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem aquam ibidem ex alio atque in orto retro 

dictam domum sito ut dicebat legitime supportavit Johanni suo filio (dg: 

f) et Henrico van den Kerchove et J[?o]hanni Meester suis (dg: n) generis 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Goessuinus et Jorden datum in 

crastino (dg: P) conversionis Pauli. 

 

BP 1180 p 112v 08 ma 26-01-1394. 

Petrus zv Petrus uten Cameren droeg over aan Henricus die Wit (1) een huis 

en rosmolen met ondergrond, eertijds van wijlen Johannes Wilgheman, in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, achter erfgoed van wijlen Henricus 

van Haren en zijn kinderen, tussen erfgoed van Reijnerus Kul enerzijds en 

erfgoed van Lambertus van der Stegen anderzijds, (2) een weg die loopt 

vanaf de gemene weg tot aan voornoemd huis, aan eerstgenoemde Petrus in 

cijns uitgegeven door voornoemde Henricus die Wit, belast met de cijns in 

de brief vermeld. 

 

Petrus filius Petri uten Cameren domum et molendinum equorum dictum 

rosmolen cum suis fundis et attinentiis que fuerant quondam Johannis 

Wilgheman sitis in Busco ad finem vici Orthensis retro hereditatem 

quondam Henrici de Haren et eius liberorum inter hereditatem Reijneri Kul 

ex uno et inter hereditatem Lamberti van der Stegen ex alio (dg: atq) 

atque viam tendentem ibidem a communi platea usque ad dictam domum prout 

(dg: huiusmodi) huiusmodi #domus# molendinum equorum cum suis fundis et 

attinentiis ac dicta via ibidem sunt site datas ad censum primodicto 

Petro a Henrico die Wit prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Henrico die (dg: Witt) Wit (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 112v 09 ma 26-01-1394. 

Voornoemde Petrus ontlastte voornoemde Henricus die Wit van alle schulden 

die voornoemde Henricus verschuldigd was aan voornoemde Petrus. 

 

Dictus Petrus quitum clamavit dictum Henricum die Wit ab omnibus debitis 

que dictus Henricus debebat dicto Petro a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 C 08 p. 113. 

 in octavis Agnetis: woensdag 28-01-1394. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 29-01-1394. 

 anno a nativitate Domini Mo CCC XCIIII mensis januarii 

  in die Valerii: donderdag 29-01-1394. 

 in festo Aghate: donderdag 05-02-1394. 

 

BP 1180 p 113r 01 wo 28-01-1394. 

Theodericus van den Wijer en Henricus van Huesden beloofden aan Adam van 

Mierde, tbv hr Goeswinus van Aa ridder, 38 Hollandse gulden of de waarde 
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met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Theodericus van den Wijer et Henricus de Huesden promiserunt Ade de 

Mierde ad opus domini Goeswini de Aa militis triginta octo Hollant gulden 

seu valorem ad pascha proxime (dg: fut) futurum persolvendos. Testes 

Goeswinus et Jorden datum in octavis Agnetis. 

 

BP 1180 p 113r 02 wo 28-01-1394. 

Henricus Bac zvw Godescalcus zv Rodolphus Roesmont: een stenen huis en erf 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus 

Pijecke enerzijds en een straatje dat loopt van de Orthenstraat naar het 

water anderzijds, van welk stenen huis en erf voornoemde wijlen Godescalcus 

2/3 + 1/8 + 1/8 deel gekocht had van Theodericus Posteel en zijn zoon 

Henricus, en welk stenen huis en erf aan voornoemde Henricus na erfdeling 

{niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Henricus Bac filius quondam Godescalci filii Rodolphi Roesmont (dg: do 

tres tercias partes domus lap et aree quondam Arnoldi Poeldonc site in 

Busco et Orten inter) domum lapideam et aream sitam in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam Nijcholai Pijecke (verbeterd uit: 

Pijelke) ex uno et inter quendam viculum tendentem a dicto vico Orthensi 

versus aquam ibidem ex alio de qua domo lapidea et area dictus quondam 

Godescalcus (dg: ter..) tres tercias partes atque octavam partem et 

octavam partem erga Theodericum Posteel et Henricum eius filium emendo 

acquisiverat prout in litteris et que d[omus] lapidea et area dicto 

Henrico mediante hereditaria. 

 

BP 1180 p 113r 03 do 29-01-1394. 

Ghisbertus Vette zvw Elijas Veren Berthen soen verkocht aan Henricus van 

Beke zv Arnoldus van Beke een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, aan 

de Korenmarkt, tussen erfgoed van Ghibo Vette bv voornoemde wijlen Elijas 

enerzijds en erfgoed van Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govijen anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en 15 pond 2½ schelling geld. 

 

Ghisbertus #Vette# filius quondam Elije Veren Berthen soen hereditarie 

vendidit Henrico de Beke filio Arnoldi de Beke hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis (dg: here) ex 

domo et area dicti venditoris sita in Busco ad forum bladi inter 

hereditatem Ghibonis Vette fratris (dg: Elije) dicti quondam Elije ex uno 

et inter hereditatem Martini filii (dg: dicti q) #naturalis quondam# 

Jacobi dicti Cop Govijen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

XV libris et IIJ solidis monete exinde prius solvendis. Testes Goessuinus 

et Jorden datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 113r 04 do 29-01-1394. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) met 

19 nieuwe Gelderse gulden of de waarde. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit (dg: redimere) redimere infra hinc et festum nativitatis 

Johannis proxime futurum cum (dg: XXXII) XIX novis Gelre gulden seu 

valorem ut in forma (dg: pre). Acta in camera presentibus scabinis 

Johanne de Globo datum anno (dg: Domini M) a nativitate Domini Mo CCC 

(dg: IX) XCIIII mensis januarii in die Valerii hora prime pontificis 

Bonifacii anno. 
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BP 1180 p 113r 05 do 29-01-1394. 

Aleijdis wv Jacobus zvw Willelmus zvw Everardus die Heirde droeg over aan 

de secretaris, tbv Willelmus zvw voornoemde Jacobus, haar vruchtgebruik in 

(1) de helft van een b-erfcijns25 van 32 schelling geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, aan de Vughterstraat, naast erfgoed gnd met den Ymen 

enerzijds en erfgoed van Willelmus Pijc anderzijds, welke cijns voornoemde 

wijlen Jacobus verkregen had van Henricus bakker zv voornoemde Willelmus 

zvw Everardus die Heirde, (2) de helft van een b-erfcijns van 5 pond 

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

Sint-Jan, gaande uit (2a) 1/7 deel van een huis en erf, eertijds van 

Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, op de hoek van een 

straatje dat loopt naar de Vismarkt, naast erfgoed van wijlen mr Johannes 

Basijn, (2b) 1/7 deel van een gebint van een stal, in een straatje dat 

loopt bij erfgoed van Willelmus zvw Arnoldus Tielkini, bij erfgoed van 

voornoemde mr Johannes, welke cijns voornoemde wijlen Jacobus gekocht had 

van Vastradus van Berkel, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, gaande 

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

Johannes Hacken enerzijds en erfgoed van Johannes van Ghewanden anderzijds, 

welke cijns voornoemde wijlen Jacobus gekocht had van Johannes zvw Johannes 

zv een zekere des Berssen soen, te weten in de helft die aan voornoemde 

Willelmus zvw voornoemde Jacobus gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Jacobus, resp. aan hem zal komen na overlijden van 

voornoemde Aleijdis. De brief overhandigen aan voornoemde Aleijdis. 

 

{Aan het einde van dit contract begint een haal die doorloopt voor BP 

1180 p 113r 06+07, en daar voorbij, kennelijk om ruimte open te houden, 

die deels niet benut werd}. 

Aleijdis relicta quondam Jacobi filii quondam Willelmi #filii quondam 

Everardi# die Heirde cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

medietate hereditarii census triginta duorum solidorum monete solvendo 

hereditarie (dg: nativitatis) mediatim Domini et mediatim Johannis de 

quadam domo et area sita in Busco ad (dg: fin) vicum Vuchtensem juxta 

hereditatem dictam met den Ymen ex uno et inter hereditatem Willelmi Pijc 

ex alio quem censum XXXII solidorum dictus quondam Jacobus erga Henricum 

pistorem filium dicti Willelmi filii quondam (dg: Wi) Everardi die Heirde 

(dg: emendo) acquisiverat atque in medietate hereditarii census quinque 

librarum dicte monete solvendo hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex septima parte domus et aree que fuerat Arnoldi de Wesel site 

in Buscoducis in vico Orthensi supra conum cuiusdam viculi tendentis 

versus forum piscium contigue juxta hereditatem quondam magistri Johannis 

Basijn atque ex (dg: sp) septima parte cuiusdam ligature stabuli site in 

viculo quodam tendente prope hereditatem Willelmi filii quondam Arnoldi 

Tielkini prope hereditatem predicti magistri Johannis quem censum quinque 

librarum dictus quondam Jacobus erga (dg: Vasta) Vastradum de Berkel 

emendo acquisiverat atque in hereditario censu XL solidorum monete 

solvendo hereditarie (dg: de) ex domo et area sita in Busco in vico (dg: 

.) Orthensi inter hereditatem Johannis (dg: Hal) Hacken ex uno et inter 

et inter hereditatem Johannis de (dg: d) Ghewanden ex alio quem censum XL 

solidorum dictus quondam Jacobus erga Johannem filium quondam Johannis 

filii dicti des Berssen soen emendo acquisiverat (dg: prout) prout hoc in 

litteris scilicet! in illa medietate que (dg: q) Willelmo filio dicti 

quondam Jacobi de morte (dg: d) eiusdem quondam Jacobi sui patris 

successione [est advoluta] et post mortem dicte Aleijdis advolvetur in 

censibus predictis legitime supportavit mihi ad opus dicti Willelmi filii 

quondam Jacobi promittens cum tutore ratam servare. Testes Goeswinus et 

Jorden datum quinta post conversionem Pauli. Tradetur littera dicte 

Aleijdi. 

 

                         
25 Zie ← BP 1177 f 029v 09 vr 27-02-1383, overdracht van de erfcijns. 
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BP 1180 p 113r 06 do 29-01-1394. 

Voornoemde Aleijdis wv Jacobus zvw Willelmus zvw Everardus die Heirde 

maande26 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 32 schelling, gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterstraat, naast erfgoed van 

Cristianus metten Ymen, aan voornoemde wijlen Jacobus verkocht27 door zijn 

broer Henricus bakker. 

 

Dicta Aleijdis hereditarium censum triginta duorum solidorum solvendum 

hereditarie de quadam domo et area sita in Busco ad vicum Vuchtensem 

iuxta hereditatem Cristiani metten Ymen venditam dicto quondam Jacobo ab 

Henrico (dg: Be) pistore suo fratre prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 113r 07 do 05-02-1394. 

Voornoemde Willelmus zvw voornoemde Jacobus verkocht voornoemde helften van 

voornoemde goederen aan Aleijdis wv Arnoldus Loijen. 

 

Dictus Willelmus filius dicti quondam Jacobi dictas medietates 

premissorum (dg: supportavit) vendidit dicte! Aleijdi relicte quondam 

Arnoldi Loijen cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Goeswinus datum in festo Aghate. 

 

BP 1180 p 113r 08 do 29-01-1394. 

Willelmus zv Willelmus gnd Zikens soen gaf uit aan Goeswinus zv Goeswinus 

van Aelikem een stuk land in Lieshout, tussen Johannes zv Jutta Belijen 

enerzijds en Elizabeth dvw Henricus die Milter anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 2 penning oude cijns aan het huis van Lieshout en thans 

voor een n-erfpacht van 4 lopen ......., maat van ........., met Lichtmis 

in Lieshout te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). 

 

Willelmus filius Willelmi dicti Zikens soen peciam terre sitam in 

parochia de Lijeshout inter hereditatem (dg: Hen) Johannis filii Jutte 

Belijen (dg: soen) ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie quondam 

Henrici die Milter ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Goeswino filio Goeswini de (dg: El) Aelikem ab eodem hereditarie 

possidendam pro II denariis antiqui census (dg: domino) domui de 

Lijeshout exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

IIIIor lopinorum ....... mensure d[e] ......... danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in parochia de Lijeshout tradenda ex premissis 

promittens [warandiam] pro premissis et aliam [obligationem] deponere et 

alter repromisit. Testes Goessuinus et Jorden datum (dg: ..) quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 113r 09 do 29-01-1394. 

Johannes die Smit van Lijeshout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Smit de Lijeshout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 113r 10 do 29-01-1394. 

Voornoemde Willelmus zv Willelmus Zikens soen verkocht aan Godefridus zvw 

Godefridus Aleijten soen de helft in een beemd in Aarle, ter plaatse gnd 

Lutellaers Voert, tussen kvw voornoemde Godefridus Aleijten soen enerzijds 

en Martinus Arts soen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

                         
26 Zie → BP 1179 p 728v 05 do 25-06-1394, maning van de erfcijns. 
27 Zie ← BP 1177 f 029v 09 vr 27-02-1383, overdracht van de erfcijns door Henricus bakker zv 
Willelmus zvw Everardus gnd die Heerde en Nijcholaus van Kessel ev Hilla dv voornoemde 

Henricus. 
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Dictus Willelmus filius Willelmi Zikens soen medietatem ad se spectantem 

in quodam #prato# sito in parochia de Arle ad locum dictum Lutellaers 

Voert inter hereditatem (dg: Go) liberorum quondam Godefridi Aleijten 

soen ex uno et inter (dg: Mette Arts) Martini Arts soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio dicti quondam Godefridi 

Aleijten soen promisit warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 C 09 p. 114. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 29-01-1394. 

 in festo Aghate: donderdag 05-02-1394. 

 

BP 1180 p 114v 01 do 29-01-1394. 

Rodolphus gnd Roef zvw Johannes van Blakenbroec verkocht aan Johannes die 

Smijt van Lieshout, tbv hem en zijn dochter Katherina, een lijfpacht28 van 1 

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

een huis en aangelegen tuin en akker, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Herende, tussen een gemene weg enerzijds en kv Johannes die Kerneer 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. Verkoper en Johannes zv 

Nijcholaus gnd die Koke beloofden de onderpanden van waarde te houden. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

X. 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Johannis de Blakenbroec legitime 

vendidit Johanni die Smijt de Lieshout ad opus sui et ad opus Katherine 

sue filie vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Johannis et Katherine et non 

ultra purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro 

ultra annum et in Busco tradendam ex domo et orto et agro terre eis 

adiacente sitis in parochia de (dg: Arle) Beke (dg: -l) prope Arle ad 

locum Herende inter (dg: hereditatem communem plateam) communem plateam 

ex alio! et inter hereditatem liberorum Johannis die Kerneer ex alio ut 

dicebat (?dg: in) promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: et sufficientem 

facere) promiserunt insuper dictus venditor et cum eo Johannes filius 

Nijcholai dicti die Koke indivisi super habita et habenda sufficientem 

facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes Goessuinus 

et Jordanus datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 114v 02 do 29-01-1394. 

Stephanus gnd Wert droeg over aan Aleijdis dvw Theodericus gnd Hake een 

b-erfrente van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of geld dat evenveel waard is, binnen 

4 dagen na Pasen in de villa van Oss te leveren, uit een stuk land gnd die 

Geer, in Oss, ter plaatse gnd opter Heze, 18 lopen gerst groot, welke 

erfrente Johannes Loze zvw Henricus Loze grootvader van voornoemde 

Stephanus gekocht had van Sijsarius van Osse schoenmaker szv {ingevuld: ..} 

gnd Scotelmans, van welke erfrente van 20 schelling voornoemd geld 

voornoemde Stephanus een helft verworven had van zijn broer Johannes gnd 

Wert en welke rente nu aan hem behoort. 

 

Stephanus dictus Wert (dg: hereditarium ..) annuam et hereditariam 

pensionem viginti solidorum grosso (dg: -rum g) Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in ipsa pensione computato vel 

monete equivalentis solvendam (dg: here) anno quolibet infra quatuor dies 

festas! pasche et in villa de Osse tradendam de parte terre (dg: que s) 

dictam! die Gheer sitam in Osse in loco dicto opter (dg: Heze) Heze XVIII 

lopina ordei in semine capiente quam pensionem hereditariam Johannes Loze 

                         
28 Zie → BP 1180 p 450v 01 za 03-06-1396, overdracht van de helft van 

Johannes die Smijt van Lieshout in de lijfpacht. 
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filius quondam Henrici Loze #avus olim dicti Stephani# erga Sijsarium de 

Osse sutorem generum {ingevuld: ..} dicti Scotelmans emendo acquisiverat 

et de qua hereditaria pensione XX solidorum dicte monete predictus 

Stephanus unam medietatem erga Johannem dictum Wert suum fratrem 

acquisiverat prout in litteris et quam pensionem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Aleijdi filie quondam Theoderici dicti 

Hake cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 114v 03 do 29-01-1394. 

Thomas van Hijntham verkocht aan Reijnerus Loden (1) een stuk land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd op den Roemput, ter plaatse gnd Heren Melijs 

Kamp, tussen wijlen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en Johannes Hals 

anderzijds, (2) ¼ deel in een stukje land gnd dat Gulden Beemdeke, aldaar, 

aan het eind van eerstgenoemd stuk land, welk stuk land en ¼ deel samen 2 

morgen groot zijn, belast met 2 oude groot en waterlaten. 

 

Thomas de Hijntham (dg: duo iugera terre) #peciam terre# sita! in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum op den Roemput in loco dicto Heren 

Melijs Camp inter hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hals ex alio atque quartam partem ad dictum Thomam 

spectantem in (dg: pecia) #particula# terre dicta dat Gulden Beemdeken 

sitam! ibidem ad fine primodicte pecie terre et que pecia terre et quarta 

pars dicte particule terre continent simul duo iugera terre ut dicebat 

hereditarie vendidit Reijnero Loden promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus grossis antiquis exinde solvendis et 

aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 114v 04 do 29-01-1394. 

Arnoldus van Nuenrebeke droeg over aan Johannes Venneken het recht te mogen 

bouwen in een gevel in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug 

naar de straat gnd Huls, tussen de kamer of huis van voornoemde Arnoldus 

enerzijds en gebouwen van voornoemde Johannes Venneken anderzijds, zoals 

gebouwen van voornoemde Johannes Venneken thans in die gevel zijn gebouwd. 

De harde stenen in voornoemde gevel dienen als palen richting voornoemde 

gebouwen van voornoemde Johannes Venneken waarmee Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini de grenzen van zijn erfgoederen aldaar kan aangeven. Voornoemde 

Johannes Venneken zal nooit schade toebrengen aan gebouwen van voornoemde 

Arnoldus met de goten van de gebouwen van voornoemde Johannes Venneken. 

Voornoemde Jordanus zv Arnoldus Tielkini deed tbv voornoemde Johannes 

Venneken afstand van een stukje erfgoed, gelegen tussen voornoemde gevel en 

het huis van voornoemde Johannes Venneken, welk stukje net zo lang is als 

voornoemde gevel; voornoemde Jordanus behoudt de harde stenen in voornoemde 

gevel om zijn grenzen te kunnen aangeven. 

 

Arnoldus de Nuenrebeke jus edificandi in quodam (dg: lap) lapideo 

edificio dicto ghevel sito in Busco in vico tendente a (dg: vico) ponte 

dicto (dg: Loef) Loefs Brugge versus vicum dictum Huls inter cameram seu 

domum dicti Arnoldi ex uno et inter edificia Johannis (dg: Venneken Ve) 

Venneken ex alio scilicet in omni modo et forma quo edificia dicti 

Johannis Venneken in huiusmodi edificio lapideo ghevel vocato ad presens 

sunt edificata #(dg: et apposita)# et eidem edificio lapideo vocato 

ghevel sunt apposita et adiuncta ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Johanni Venneken promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione annexa quod lapides 

duri (dg: impositi #et fixi#) in dicto edificio lapideo ghevel vocato 

impositi et fixi pro palis #versus dicta edificia dicti Johannis 

Venneken# permanebunt fixi in eodem ghevel sicut consistent pro presenti 

ad #hunc# finem #scilicet# quod (dg: dictus) Jordanus filius Arnoldi 

Tielkini (dg: valeant) valeat tenere et probare ac docere suam 

limitationem hereditatum suarum ibidem cum dictis lapidibus duris hoc 
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(dg: edi) eciam addito quod dictus Johannes Venneken nunquam faciet 

nocumentum edificiis (dg: ad) dicti Arnoldi cum stillicidiis edificiorum 

dicti Johannis Venneken ibidem consistentium. Quo facto dcitus Jordanus 

filius Arnoldi Tielkini (dg: palam recognovit se nunquam jus habere in 

particula hereditatis) super particula hereditatis consistente inter 

dictum edificium lapideum ghevel vocatum et inter domum dicti Johannis 

Venneken et que particula hereditatem! continet (dg: ante) longitudinem 

ad longitudinem dicti ghevel #et non amplius# ad opus dicti Johannis 

Venneken renunciavit promittens ratam servare salvis (dg: eciam) tamen 

dicto Jordano dictis lapidibus duris in dicto ghevel consistentibus ad 

suam limitationem predictam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 114v 05 do 29-01-1394. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest verkocht aan Willelmus van Audenhoven een 

beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, rondom tussen jkr van 

Peterssem, met recht van weg naar deze beemd. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest quoddam pratum situm in parochia 

de Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem domicelli de 

Peterssem circumquaque coadiacentem cum jure pergendi ad dictum pratum 

prout huiusmodi jus spectat ad dictum pratum ut dicebat (dg: here) 

hereditarie vendidit Willelmo de Audenhoven promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 114v 06 do 29-01-1394. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest verkocht aan Johannes van Audenhoven zvw 

Willelmus van Audenhoven een n-erfcijns van 6 Hollandse gulden of de 

waarde, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, voor het eerst over een jaar 

(di 02-02-1395), gaande uit de windmolen in Middelbeers, reeeds belast met 

15 pond was aan de hertog. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest hereditarie vendidit (dg: Johanni 

de) Johanni de Audenhoven filio quondam Willelmi de Audenhoven 

hereditarium censum sex Hollant gulden seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendum ex molendino venti sito in #parochia de# 

Middelberze et ex attinentiis et juribus eiusdem molendini promittens 

warandiam super! omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: decem) #XV# libris cere domino (dg: nostro) duci exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 114v 07 do 29-01-1394. 

Petrus Witmeri zv Wenemarus beloofde aan Johannes Philips soen van Tiel 30 

oude Gelderse gulden of de waarde minus 12 gemene plakken met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

 

Petrus (dg: f) Witmeri filius Wenemari promisit Johanni Philips soen (dg: 

va) de Tiel XXX aude Gelre gulden (dg: mii) seu valorem minus XII gemeijn 

placken ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 114v 08 do 29-01-1394. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest verkocht aan Gerardus zvw Gerardus Jutten 

soen een stuk land ter plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse gnd int 

Haverland, tussen Margareta van der Kijevits Hoeven enerzijds en Aleijdis 

van der Vloet anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 

40 schelling geld per bunder. 

 

-. 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest peciam terre sitam in loco dicto 

Wippenhout (dg: inter here) in loco dicto int (dg: Haren) Haverlant inter 
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hereditatem Margarete van der Kijevits Hoeven ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis van der Vloet ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

filio quondam Gerardi Jutten soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis et hereditario censu XL solidorum 

monete de quolibet bonario dicto (dg: boen) buenre #tael# dicte pecie 

prati de jure solvendis. Testes Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 114v 09 do 05-02-1394. 

Gerardus zvw Gerardus Jutten soen gaf uit aan Hubertus zvw Henricus Delijen 

soen (1) een stuk land gnd die Lange Akker, in Esch, tussen Johannes 

Aleijten soen en Rutgherus Buerincs enerzijds en voornoemde Hubertus 

anderzijds, hiervan uitgezonderd een stukje erfgoed behorend aan voornoemde 

Hubertus; de uitgifte geschiedde voor 17 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Hubertus tot onderpand (2) voornoemd stukje land. De brief van Gerardus 

overhandigen aan Willelmus Middelberze schoenmaker. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Gerardi Jutten soen peciam terre (dg: sitam in 

parochia d) dictam die Langhe Acker sitam in parochia de Essche inter 

hereditatem Johannis Aleijten soen et (dg: i) Rutgheri Buerincs ex uno et 

inter hereditatem (dg: dicti) Huberti filii quondam Henrici Delijen soen 

(dg: so) ex alio ut dicebat (dg: dedit ad here) minus tamen #de# dicta 

pecia terre quadam particula hereditatis spectante ad dictum Hubertum 

sita in dicta pecia terre die Langhe Acker vocata ut dicebat dedit ad 

hereditarum pactum dicto Huberto ab eodem hereditarie possidendam pro 

decem et septem lopinis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis (dg: et ?pecia ?pecia a purificationis proxime 

futuro ultra annum) et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Hubertus dictam particulam 

terre (dg: si) ad se spectantem sitam in dicta pecia terre die Langhe 

Acker vocata ad pignus imposuit. Testes Sta et Goeswinus datum in festo 

Aghate. Detur littera Gerardi Willelmo Middelberze sutori. 

 

BP 1180 p 114v 10 do 29-01-1394. 

Thomas zvw Gerongius van Vucht ev Margareta dvw Engbertus zv Johannes 

Swartbroec droeg over aan Ghibo smid zvw Gerardus Bessellen soen, tbv 

Jacobus Wijnrics soen van Berchen, ½ morgen in Oss, ter plaatse gnd in het 

Rentmeesters Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde Jacobus Wijnrics soen. 

 

Thomas filius quondam Gerongii de Vucht maritus et tutor legitimus 

maritus! et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Engberti 

filii Johannis Swartbroec dimidium iuger situm in parochia de Os in loco 

dicto int Rentmeesters Hoeve inter hereditatem Jacobi Wijnrics soen de 

Berchen ex utroque latere (dg: tend) prout ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie supportavit Ghiboni #fabro# filio quondam Gerardi Bessellen 

soen ad opus dicti Jacobi Wijnrics soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: ?terre) Goeswinus et Jorden datum (dg: 

..) quinta post conversionem Pauli. 

 

1180 mf2 C 10 p. 115. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 29-01-1394. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1394. 

 

BP 1180 p 115r 01 do 29-01-1394. 

Henricus van Sonne zvw Everardus Hessels soen verkocht aan Henricus zv 

Theodericus van Empel een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit 3 lopen 

roggeland in Schijndel, ter plaatse gnd in Ver Truden Hoeve, tussen Bela 

Houbrakens en haar kinderen enerzijds en Belia dvw voornoemde Everardus 
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Hessels soen anderzijds. 

 

Henricus de Sonne filius quondam Everardi Hessels soen hereditarie 

vendidit Henrico filio Theoderici de Empel hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum ex tribus lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Scijnle in loco dicto in Ver Truden 

Hoeve inter hereditatem (dg: Belje) Bele Houbrakens et eius liberorum ex 

uno et inter hereditatem Belie filie dicti quondam Everardi Hessels soen 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jorden datum quinta 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 115r 02 do 29-01-1394. 

Henricus zvw Reijmboldus Rijcouts soen verkocht aan Arnoldus zv Arnoldus 

Ghenen soen, tbv voornoemde Arnoldus Ghenen soen, ½ morgen 10½ roeden land 

in Lithoijen, ter plaatse gnd die Nederste Twee Hoeven, tussen Johannes van 

Lent zvw Henricus Muddeken enerzijds en voornoemde Johannes van Lent, erfg 

vw Godefridus gnd Dolfs en Hermannus gnd die Greve anderzijds, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Henricus filius quondam Reijmboldi Rijcouts soen dimidium iuger et decem 

et dimidiam virgatas terre sitas in parochia de Lijttoijen ad locum 

dictum die Nederste (dg: ste) Twee Hoeve inter hereditatem Johannis (dg: 

va) de Lent filii quondam Henrici Muddeken ex uno et inter hereditatem 

eiusdem Johannis de Lent et heredum quondam Godefridi dicti Dolfs et 

Hermanni dicti die Greve ex alio latere prout ibidem sunt site ut dicebat 

hereditarie vendidit #Arnoldo filio# Arnoldi Ghenen soen (?dg: de 

Gheffen) #ad opus [dicti] Arnoldi Ghenen soen# promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis zeghediken aqueductibus et fossatis ad 

premissa de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 03 do 29-01-1394. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel ev Agnes dvw Gerardus van 

Berze verkocht aan Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke 5 morgen land in 

Lith, voor de deur van Theodericus gnd Pronte, over de gemene weg, eertijds 

van wijlen Johannes gnd Peters soen van Lijt, aan hem en voornoemde Agnes 

geschonken door voornoemde Gerardus. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Johannis de Boemel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie quondam Gerardi de Berze 

quinque iugera terre sita in parochia de Lijt ante januam Theoderici 

dicti Pronte ultra plateam communem ibidem et que quinque iugera terre 

fuerant olim Johannis quondam dicti (dg: Pete) Peters soen (dg: so) de 

Lijt supportata sibi #a dicto Gerardo# cum dicta Agnete sua uxore nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris hereditarie (dg: s) 

vendidit Henrico de Beke filio Arnoldi de Beke supportavit cum litteris 

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

Testes Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 04 do 29-01-1394. 

Voornoemde Henricus van Beke beloofde aan voornoemde Rutgherus 48 Hollandse 

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

 

Dictus Henricus de Beke promisit super omnia dicto Rutghero XLVIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 115r 05 do 29-01-1394. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Rutgherus 63 Hollandse gulden29 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Rutghero LXIII Hollant gulden 

seu valorem (dg: ad) a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 06 do 29-01-1394. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Rutgherus 63 Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis over twee jaar (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Rutghero (dg: LXV) LXIII 

Hollant gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1180 p 115r 07 do 29-01-1394. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Rutgherus 63 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Rutghero LXIII Hollant gulden 

seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra tres annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 08 do 29-01-1394. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Rutgherus 63 Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis over vier jaar (wo 25-12-1398) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Rutghero LXIII Hollant gulden 

seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra quatuor annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 09 do 29-01-1394. 

Arnoldus Hoernken maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 8 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door hr 

Emondus Rover ridder. 

 

Arnoldus Hoernken hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi a domino 

Emondo Rover milite prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 115r 10 do 29-01-1394. 

Johannes van den Berghe, Matheus Quappe zvw Franco gnd Nollekens en 

Godefridus van Alphen beloofden aan Henricus Steijmpel 40 Engelse nobel of 

de waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe (dg: a) Matheus #Quappe# filius quondam Franconis 

dicti (dg: q) Nollekens et Godefridus de Alphen promiserunt Henrico 

Steijmpel XL Engels nobel seu valorem (dg: a) in auro ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 11 do 29-01-1394. 

Thomas Jans soen droeg over aan Godefridus Goeswijns soen ev Elizabeth dv 

voornoemde Thomas zijn vruchtgebruik in 1/3 deel, dat aan voornoemde 

Elizabeth gekomen was na overlijden van haar moeder Aleijdis ev voornoemde 

Thomas resp. dat aan haar zal komen na overlijden van voornoemde Thomas, in 

                         
29 Zie → BP 1175 f 040v 03 vr 24-03-1396, overdracht van een 

schuldbekentenis van 63 Holland gulden. Moet een van de 4 

schuldbekentenissen zijn, 05 tot en met 08. 
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een stuk land gnd Jan Maes soen Hostat, in Geffen, tussen Heijlwigis van 

Gestel enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

{Aan het einde van BP 1180 p 115r 11 begint een haal die doorloopt voor 

BP 1180 p 115r 12, kennelijk om ruimte voor BP 1180 p 115r 12 vrij te 

houden}. 

Thomas Jans soen suum usufructum sibi competentem in una tercia parte que 

Elizabeth filie dicti Thome de morte quondam Aleijdis sue uxoris #matris# 

successione est advoluta et post mortem dicti Thome sui (dg: Thome) 

#patris# successione advolvetur in pecia terre dicta Jan Maes soen (dg: 
?g) Hostat sita in parochia #de Geffen# inter hereditatem (dg: Johannis 

de Ghe) Heijlwigis de Gestel ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat supportavit Godefrido Goeswijns soen (dg: promittens ratam 

servare) marito legitimo dicte Elizabeth promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 12 vr 30-01-1394. 

Voornoemde Godefridus Goeswijns soen ev Elizabeth dv Thomas Jans soen 

verkocht aan Johannes van den Venne voornoemd 1/3 deel in een stuk land gnd 

Jan Maes soen Hostat, in Geffen, tussen Heijlwigis van Gestel enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, het gehele stuk belast met (1) een b-erfcijns 

van 10 schelling gemeen paijment, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, (3) 

een lijfpacht van ½ mud rogge op het leven van Arnoldus Maes soen. 

 

-. 

Dictus Godefridus (verbeterd uit: Goesfridus) Goeswijns soen maritus et 

tutor legitimus dicte (dg: Aleijdis) #Elizabeth# sue uxoris dictam 

terciam partem hereditarie vendidit Johanni van den Venne promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu X solidorum 

communis pagamenti et hereditaria paccione dimidii modii siliginis ex 

dicta integra pecia terre de jure solvendis et vitali pensione dimidii 

modii siliginis ad vitam Arnoldi Maes soen (dg: poss dicebat) ex dicta 

integra pecia terre solvenda. Testes Goeswinus et Jorden datum sexta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 115r 13 do 29-01-1394. 

Petrus zvw Petrus Becker beloofde aan Johannes van Amersoijen 84 lichte 

gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Vastenavond 

aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Petri (dg: Becke) Becker promisit super omnia 

Johanni de Amersoijen LXXXIIII licht gulden scilicet XXX gemeijn placken 

pro quolibet gulden computato ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1180 p 115r 14 do 29-01-1394. 

Arnoldus Berwout droeg over aan zijn broer Theodericus een huis en erf in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Mathias 

Cleijnnaels enerzijds en erfgoed van Godefridus van Enghelen anderzijds, 

aan hem overgedragen door Willelmus zvw Arnoldus Tielkini. 

 

Arnoldus Berwout domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi ad finem 

vici Orthensis inter hereditatem Mathie Cleijnnaels ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Enghelen ex alio supportatam sibi a Willelmo 

filio quondam Arnoldi Tielkini prout in litteris supportavit Theoderico 

suo fratri cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 15 do 29-01-1394. 

(dg: voornoemde Theodericus Berwout verkocht voornoemd huis en erf aan 
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Willelmus van Hoelt). 

 

(dg: -. Dictus Theodericus Berwout dictam domum et aream hereditarie 

vendidit Willelmo de Hoelt promittens warandiam et obligationem dep). 

 

BP 1180 p 115r 16 do 29-01-1394. 

Johannes van Ynghen zvw Walterus Bijekens van Lijttoijen verkocht aan 

Gerardus van Lent, tbv zijn vader Henricus van Lent, de helft in een huis, 

erf en tuin, in Lithoijen, tussen Willelmus Bijekens enerzijds en Ghibo zvw 

Bernardus die Hoessche anderzijds, deze helft belast met 6 penning cijns en 

de helft van 1 voet maasdijk, in Lithoijen, tussen de dijk van voornoemde 

Ghibo zv Bernardus enerzijds en de dijk van Bernardus Arts soen. 

 

Johannes de Ynghen filius quondam Walteri Bijekens de Lijttoijen 

medietatem ad se spectantem in domo et area #et# orto sitis in parochia 

de Lijttoijen inter hereditatem Willelmi Bijekens ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis filii quondam Bernardi die Hoessche ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Lent ad opus Henrici de Lent sui 

patris promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

denariis census ex (dg: -inde) #dicta medietate# solvendis et medietate 

unius pedate aggeris Moze ad dictam medietatem spectante et que ?una 

dimidie pedate aggeris site in dicta parochia inter aggerem dicti 

Ghibonis filii dicti Bernardi et inter aggerem Bernardi Arts soen. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 17 do 29-01-1394. 

Nijcholaus gnd Nijcoel van der Straten van Vucht droeg over aan Johannes 

zvw Jacobus molenaar van Lijeshout een beemd gnd dat Zelrot, gelegen in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen erfgoed gnd dat Sunderen enerzijds 

en Henricus Maechelini anderzijds, met de helft van de sloot gelegen 

richting voornoemd erfgoed gnd dat Sunderen, aan voornoemde Nijcholaus in 

pacht gegeven30 door Emondus Rover zvw Johannis van Hellu. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel van der Straten (dg: de) de Vucht pratum 

quoddam dictum communiter dat Zelrot situm in dicta! parochia de Oerscot 

ad [locum] dictum communiter Best inter hereditatem dictam communiter dat 

Sunderen ex uno latere et inter hereditatem Henrici Maechelini ex alio 

cum (dg: medietate fo) medietate fo[ssati] siti versus dictam hereditatem 

dat (dg: So) Sunderen vocatam datum ad pactum dicto Nijcholao ab Emondo 

Rover filio quondam Johannis de Hellu pro[ut in litteri]s hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Jacobi multoris de Lijeshout cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censu et paccione in dictis litteris contentis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 115r 18 do 29-01-1394. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Nijcholaus een n-erfpacht van 

18 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot ter plaatse gnd 

Best te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit 

voornoemde beemd. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot 

onderpand een stuk beemd gnd den Blake Beemt, in Oirschot ter plaatse gnd 

Best, tussen Aleijdis wv Johannes Ackermans enerzijds en een erfgoed gnd 

die Beemdakker {p.116v} behorend aan kvw Johannes Ackerman anderzijds. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao 

hereditariam paccionem XVIII lopinorum siliginis mensure de (dg: Bi) 

Oerscot hereditarie purificationis et primo s[olucionis] termino ultra 

[annum] et in !in parochia de Oerscot ad locum dictum (dg: Best) Best 

tradendam ex dicto prato et ad maiorem securitatem solucionis dicte 

                         
30 Zie ← BP 1180 p 010v 05 vr 05-09-1393, uitgifte van dat Zelrot. 
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paccionis dictus Johannes peciam prati dictam den Blake Beemt dicti 

Johannis sitam in dicta parochia in loco dicto Best inter hereditatem 

Aleijdis relicte quondam Johannis Ackermans ex uno et inter hereditatem 

dictam die Beemdacker sp[ectantem] 

 

1180 mf2 C 11 p. 116. 

 Quinta post conversionem: donderdag 29-01-1394. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1394. 

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

 

BP 1180 p 116v 01 do 29-01-1394. 

spectantem ad liberos quondam Johannis Ackerman ex alio ut dicebat ad 

pignus imposuit promisit super! dictum pratum et peciam terre 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jorden datum quinta post 

conversionem. 

 

BP 1180 p 116v 02 vr 30-01-1394. 

Johannes Bulle zvw Walterus gnd Bulle droeg over aan Henricus zv Walterus 

die Wever van Stripe een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Hermannus zv Walterus Pigge beloofd had aan voornoemde Johannes Bulle, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van 2 stukken land, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (1) beiderzijds tussen Ghibo van den 

Leempoel en medeërfgenamen, (2) tussen voornoemde Ghibo en medeërfgenamen 

enerzijds en hr Willelmus gnd Custer priester anderzijds. 

 

Johannes Bulle filius quondam Walteri dicti Bulle hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Hermannus filius Walteri 

Pigge promisit se se! daturum et soluturum dicto Johanni Bulle 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate duarum 

peciarum terre sitarum in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel 

quarum una inter hereditatem Ghibonis van den Leempoel ac coheredum ex 

utroque latere et altera inter hereditatem dictorum Ghibonis et eius 

coheredum ex uno et inter hereditatem domini Willelmi dicti Custer 

presbitri ex alio sunt site prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico filio Walteri die Wever de Stripe cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: testes datum 

supra) promisit insuper super omnia sufficientem facere. Testes Goeswinus 

et Gestel datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 116v 03 vr 30-01-1394. 

Willelmus zvw Willelmus van den Velde: 2 stukjes beemd gelegen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Velde (dg: peciam part prati) 

duas particulas prati s. 

 

BP 1180 p 116v 04 do 29-01-1394. 

Zegherus van Boemel beloofde aan Willelmus Posteel 46 oude Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1394) te betalen. 

 

Zegherus de Boemel promisit Willelmo Posteel (dg: L) quadraginta sex aude 

Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Lijsscap et Jorden datum (dg: supra) quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 116v 05 do 29-01-1394. 

Katherina wv Egidius Scoerweggen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Walramus zvw hr Johannes van 

Benthem ridder. 

 

Katherina relicta quondam Egidii Scoerweggen omnes (dg: ven) vendiciones 

et alienaciones factas cum bonis #quibuscumque# quondam Walrami filii 
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quondam domini Johannis de Benthem militis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 116v 06 do 29-01-1394. 

Johannes Machiels soen van Halle, zijn broer Theodericus, Johannes Fijen 

soen van Halle en Herbertus zv Nijcholaus gnd Coel Hannen soen beloofden 

aan Ancelmus zv Johannes Goeswijns soen van Moergestel 39 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). 

 

Johannes Machiels soen de Halle Theodericus eius frater Johannes Fijen 

soen de Halle et Herbertus filius (dg: Johannis) Nijcholai dicti Coel 

Hannen soen promiserunt indivisi super omnia Ancelmo filio Johannis 

Goeswijns soen de Gestel prope Oesterwijc XXXIX Hollant gulden seu 

valorem mediatim (dg: me) Remigii et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 07 do 29-01-1394. 

Rutgherus van Audenhoven ev Elizabeth dvw Johannes zv Arnoldus gnd Ennekens 

soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde wijlen Johannes zv Arnoldus Ennekens soen 

gekocht had van Johannes zv Arnoldus Nouden soen van Bijstervelt. 

 

Rutgherus de Audenhoven maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis filii Arnoldi dicti Ennekens soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam dictus quondam 

Johannes filius Arnoldi Ennekens soen erga Johannem filium Arnoldi Nouden 

soen de Bijstervelt emendo acquisiverat prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 08 do 29-01-1394. 

De broers Petrus en Gerardus, kvw Lubertus van Amersvoert, beloofden aan 

Godefridus Sceijnckel 25 oude Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

Petrus (dg: l) et Gerardus fratres liberi quondam Luberti de Amersvoert 

promiserunt (dg: Ghibonis #Godefrido) Godefrido# Sceijnckel XXV aude 

Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 09 do 29-01-1394. 

Willelmus zvw Willelmus van den Velde verkocht aan Metta van den Aker 1/3 

deel van 2 stukken beemd, in Esch, (1) tussen Nijcholaus Rover enerzijds en 

Jacobus zv Paulus zv Henricus gnd Mans anderzijds, (2) tussen wijlen 

Henricus van Beke enerzijds en Willelmus van den Nuwenhuze anderzijds, 

belast met de grondcijns. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Velde terciam partem duarum 

peciarum prati sitarum in parochia de Essche quarum una inter hereditatem 

Nijcholai Rover ex uno et inter hereditatem Jacobi (dg: Pauwe) filii 

Pauli filii Henrici dicti Mans ex alio et altera inter hereditatem (dg: 

He) quondam Henrici de Beke ex uno et inter hereditatem Willelmi van den 

Nuwenhuze ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit Mette van den 

Aker promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 10 do 29-01-1394. 

Willelmus Godels soen van Gewanden droeg over aan Ghibo zvw Jacobus Oeden 

soen van der Heijden, tbv hem en zijn broer Jacobus, 2 hont land van 5 hont 

in Rosmalen, achter de plaats gnd Heze, tussen wijlen Aleijdis Goetkijns 

enerzijds en wijlen Bela van Megen anderzijds, belast met 1 penning cijns, 
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zegedijken en waterlaten. 

 

Willelmus (dg: Goes) Godels soen van Gewanden duo hont terre (dg: sita) 

#ad se spectantia de quinque hont terre sitis# in parochia de Roesmalen 

(dg: in) retro locum dictum Heze inter hereditatem quondam Aleijdis 

Goetkijns ex uno et inter hereditatem quondam Bele de Megen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Ghiboni (dg: Jacobs soen ad opus sui et 

ad opus Jacobi sui p) filio #quondam# Jacobi Oeden soen van der Heijden 

ad opus sui et ad opus Jacobi sui fratris promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno denario census exceptis zeghediken et 

aqueductibus ad hoc spectantibus. Testes dastum supra. 

 

BP 1180 p 116v 11 do 29-01-1394. 

Zegherus zvw Zegherus Reijners soen beloofde aan Rutgherus van Boemel zv 

Rutgherus 13½ Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1394) te betalen. 

 

Zegherus filius quondam Zegheri Reijners soen promisit super omnia 

Rutghero de Boemel filio Rutgheri XIII et dimidium Engel nobel seu 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 12 do 29-01-1394. 

Gerardus van Uden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

pond, die Andreas van Uden verworven had van Ywanus Stierken, en welke 

cijns voornoemde Gerardus verworven had van voornoemde Andreas van Uden. 

 

Gerardus de Uden (dg: quinque) hereditarium censum quinque librarum (dg: 

monete solvendum hereditarie purificationis) quem Andreas de Uden erga 

Ywanum Stierken acquisiverat et quem censum dictus Gerardus erga dictum 

Andream de Uden (dg: sui ac) acquisiverat prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 13 do 29-01-1394. 

De broers Johannes en Godefridus, kvw Johannes gnd Ackerman, beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 20 Hollandse gulden met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1394; 2+28+31+19=80 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes et Godefridus fratres liberi quondam Johannis dicti Ackerman 

promiserunt (dg: indi) indivisi super omnia Ludovico Asinario etc XX 

florenos Hollandie ad pasca proxime (dg: pers) futurum persolvendos sub 

pena I. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 116v 14 do 29-01-1394. 

Theodericus van Doerne alias van Keppel beloofde aan Ludovicus Asinarius 

etc 8 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen, 

op straffe van ½. 

 

Theodericus de Doerne alias de Keppel promisit Ludovico Asinario etc octo 

aude scilde Francie ad pasca proxime futurum persolvendos sub pena J. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 15 do 29-01-1394. 

Rutgherus van Gheldorp ev Elizabeth wv Ghibo gnd Herinc maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 oude munten gnd dobbel 

mottoen geld van Holland, welke cijns aan voornoemde Elizabeth was 

overgedragen door Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere. 

 

Rutgherus de Gheldorp maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris relicte quondam Ghibonis dicti Herinc hereditarium censum 

trium antiquorum (dg: communiter) denariorum communiter dobbel mottoen 

vocatorum monete Hollandie (dg: solvendum hereditarie purificationis) 
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supportatum dicte Elizabeth ab Henrico Scilder filio quondam Nijcholai 

Scilder senioris prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Lijsscap et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 116v 16 do 29-01-1394. 

Voornoemde Rutgherus van Geldorp ev Elizabeth wv Ghiselbertus gnd Herinc 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 2 penning en van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht Johannes zvw 

Tielmannus Pauwels soen met der Hant met Kerstmis moest betalen en leveren 

aan voornoemde wijlen Ghisbertus Herinc. 

 

Dictus Rutgherus de Geldorp maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris relicte quondam Ghiselberti dicti Herinc 

hereditarium censum duorum denariorum atque hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Buscoducis (dg: quos) quem et quam 

Johannes filius quondam (dg: Tiell) Tielmanni Pauwels soen met der Hant 

dicto quondam Ghisberto Herinc solvere tenebatur hereditarie nativitatis 

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

 

BP 1180 p 116v 17 za 31-01-1394. 

Arnoldus van Andel als procurator van de kerkfabriek van Sint-Jan in Den 

Bosch maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, die Godescalcus Sceijvel, tbv voornoemde kerkfabriek, 

verworven had van Henricus Raet. 

 

Arnoldus de Andel tamquam procurator et gubernator fabrice ecclesie 

sancti Johannis ewangeliste in Busco hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Godescalcus Sceijvel (dg: em) ad 

opus dicte fabrice erga Henricum Raet acquisiverat prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Goessuinus et Gestel datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

1180 mf2 C 12 p. 117. 

 Quinta post conversionem: donderdag 29-01-1394. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1394. 

 

BP 1180 p 117r 01 do 29-01-1394. 

Petrus, Johannes, Theodericus, Berta en Katherina, kvw Jacobus zvw Petrus 

van der Heijden, en Johannes Broes soen ev Bela dvw voornoemde Jacobus 

droegen over aan Ghibo zvw voornoemde Jacobus zvw Petrus van der Heijden 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 1½ mud Philippus zv Johannes gnd van 

der Voert beloofd had aan voornoemde wijlen Jacobus zvw Petrus van der 

Heijden, met Lichtmis in Schijndel te leveren, gaande uit 5 bunder land in 

Schijndel, ter plaatse gnd Lieschot, tussen Arnoldus van Berlikem enerzijds 

en de gemeint aldaar anderzijds. 

 

Petrus Johannes (dg: Th Herm) #Theodericus# Berta Katherina liberi 

quondam Jacobi filii quondam Petri van der Heijden cum tutore et Johannes 

Broes soen maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie dicti quondam 

Jacobi hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis Philippus filius 

Johannis dicti van der Voert promisit se daturum et soluturum dicto 

quondam (dg: Joh) Jacobo filio quondam Petri van der Heijden hereditarie 

purificationis et in Scijnle tradenda ex quinque bonariis terre sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: ter) communiter Lieschot inter 

hereditatem Arnoldi de Berlikem ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem ex alio prout in litteris supportaverunt Ghiboni 

filio dicti quondam Jacobi filii (dg: Pe) quondam Peri! van der Heijden 

cum litteris et jure occacione promittentes cum tutore ratam servare et 
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obligationem #ex parte ?eorum ?predicte# in dicta paccione dimidii 

siliginis! deponere (dg: promisit). Testes Gestel et Jorden datum quinta 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 117r 02 vr 30-01-1394. 

Arnoldus van Buchoven ev Elizabeth dvw Henricus van der Langdonc droeg over 

aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Ywanus Stierken alle goederen, die 

aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Arnoldus de Buchoven maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Henrici van der Langdonc omnia bona sibi ?et dicte sue uxori de morte 

quondam #parentum# dicte (dg: dicte) Elizabeth (dg: seu) successione 

advoluta (dg: si) quocumque consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo filio Arnoldi Tielkini et Ywano Stierken promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et 

Jorden datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 117r 03 vr 30-01-1394. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus 

Groet Art de termijnen van de afgelopen 3 jaar van een b-erfcijns van 28 

schelling, die voornoemde Arnoldus moest betalen aan wijlen hr Godefridus 

van Os ridder, gaande uit een erfgoed gnd Baken Hoeve, in de dingbank van 

Oss. 

 

(dg: G) Leonius filius quondam Godefridi de Erpe palam recognovit se 

recepisse ab Arnoldo Groet Art de tribus annis proxime preteritis 

scilicet de quolibet dictorum trium annorum (dg: XV) XXVIII solidos 

scilicet (dg: de here) occacione hereditarii census XXVIII solidorum quem 

dictus Arnoldus domino quondam Godefrido de Os militi solvere consuevit 

ex hereditate dicta Baken Hoeve sita in parochia de Os scilicet in tali 

(dg: q) monete in quali huiusmodi census de jure est solvendus ut dicebat 

promittens super omnia dictum Arnoldum inde indempnem servare #Testes 
?Arnoldus ?et# datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 117r 04 vr 30-01-1394. 

Reijnerus Haengrave van Stakenborch zvw Matheus van Boescot verkocht aan 

Johannes zv Theodericus van Gherwen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit alle goederen, 

die aan voornoemde Reijnerus en zijn vrouw Katherina dv voornoemde 

Theodericus van Gherwen gekomen waren na overlijden van Elizabeth mv 

voornoemde Katherina, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van 

haar voornoemde vader Theodericus, reeds belast met lasten. 

 

Reijnerus Haengrave (dg: filius) van Stakenborch filius quondam Mathei de 

Boescot hereditarie vendidit Johanni filio Theoderici de Gherwen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis (dg: et pro) et in Helmont tradendam ex 

omnibus bonis dicto Reijnero venditori et Katherine sue uxori filie dicti 

Theoderici de Gherwen de morte quondam Elizabeth matris olim dicte 

Katherine successione advolutis et post mortem dicti Theoderici (dg: The 

de sui) patris dicte Katherine successione advolvendis #... ?ste# 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde de 

jure solvendis et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1180 p 117r 05 vr 30-01-1394. 

Voornoemde Reijnerus Haengrave ev Katherina dv Theodericus van Gherwen 

droeg over aan Johannes zv Theodericus van Gherwen (1) het vruchtgebruik 

dat voornoemde Katherina heeft in (1a) goederen gnd ter Kinderhuis, in Beek 

bij Aarle, met toebehoren, (1b) in alle andere goederen van wijlen Johannes 

van den Kerchoven, (2) het deel, dat aan voornoemde Reijnerus en Katherina 
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behoort, in voornoemde goederen ter Kinderhuis en toebehoren, en in andere 

goederen van voornoemde wijlen Johannes van den Kerchoven. Voornoemde 

Reijnerus ontlastte voornoemde Theodericus van Gherwen en zijn zoon 

Johannes van alle achterstallige termijnen en schulden, die voornoemde 

Theodericus verschuldigd was aan voornoemde Reijnerus en Katherina, wegens 

het vruchtgebruik dat voornoemde Katherina in al de voornoemde goederen 

had. 

 

Dictus Reijnerus Haengrave maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie (dg: quondam) Theoderici de Gherwen (dg: 

super) usufructum atque totum jus vitalis pensionis quem et quod dicta 

Katherina habuit ac habere potuit in bonis dictis ter Kijnderhuus sitis 

in parochia de Beke prope Arle ac in attinentiis (dg: dicto) eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

atque in omnibus et singulis aliis bonis quondam Johannis van den 

Kerchoven quocumque locorum situatis atque totam partem et omne jus 

dictis Reijnero et Katherine sue uxori seu eorum #alteri# competentes 

#quovis modo# in dictis bonis ter Kijnderhuus cum suis attinentiis et 

aliis bonis quibuscumque dicti quondam Johannis van den Kerchoven ut 

dicebat hereditarie! supportavit Johanni filio Theoderici de Gherwen 

promittens super habita et habenda ratam servare et quod nec ipse 

Reijnerus nec dicta Katherina neque heredes eiusdem Katherine nunquam 

presumet se jus habere in premissis quovis modo nec in judicio spirituali 

nec in judicio seculari nec alias quovis modo insuper dictus Reijnerus 

quitavit dictum Theodericum de Gherwen et dictum Johannem eius filium ab 

omnibus arrestadiis #et debitis# que dictus Theodericus debebat dictis 

Reijnero et Katherine eius uxori seu eorum alteri occacione usufructus 

quem dicta (dg: -s) Katherina habebat in predictis bonis omnibus et 

singulis a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 06 vr 30-01-1394. 

Elizabeth dvw Martinus van Boerde droeg over aan haar natuurlijke zoon 

Petrus van Broegel alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar zuster Katherina wv Johannes van Hijntham bakker. 

 

Elizabeth filia quondam Martini van Boerde cum tutore omnia bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Katherine sue 

sororis relicte quondam Johannis de Hijntham pistoris successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Petro (dg: suo filio natu) de Broegel suo filio naturali 

promittens cum tutore ratam servare (dg: et ob). Testes Goeswinus et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 07 vr 30-01-1394. 

Voornoemde Petrus van Broegel nzv Elizabeth dvw Martinus van Boerde 

beloofde aan zijn voornoemde moeder Elizabeth een lijfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte Elizabeth sue (dg: u) matri vitalem pensionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non 

ultra Andree ex omnibus et #singulis# suis bonis habitis et habendis et 

cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 08 vr 30-01-1394. 

Belija en Gheerwigis, dvw Theodericus van Zeelst, maanden 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, aan Theodericus van Zeelst verkocht door Aghata dvw Gheerlacus van 
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Overbeke wv Tielmannus zvw Petrus van der Wert, haar kinderen Gheerlacus, 

Petrus, Katherina en Elizabeth, en Gerardus Truden soen. 

 

-. 

Belija et Gheerwigis filie quondam Theoderici de Zeelst hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam Theoderico de Zeelst (dg: ab) #erga# Aghatam 

filiam quondam Gheerlaci de Overbeke relictam quondam Tielmanni filii 

quondam Petri van der Wert Gheerlacum Petrum Katherinam et Elizabeth eius 

liberos et Gerardum Truden soen emendo acquisiverat prout in litteris 

monuerunt de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 09 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns31 van 2½ 

oude schild, aan hem verkocht door Johannes Lodder van Berlikem en zijn 

kinderen Theodericus, Willelmus en Elizabeth. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum duorum et dimidii aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum venditum sibi a 

Johanne Lodder [de B]erlikem Theoderico Willelmo et Elizabeth eius 

liberis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Goeswinus et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 10 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door de broers Petrus en 

Martinus, kvw ....... gnd Yden Meester Arts soen. 

 

Willelmus Posteel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco venditam sibi a Petro et (dg: Mart) Martino fratribus 

liberis [quon]dam ....... dicti Yden (dg: soen) Meester Arts soen prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 11 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Johannes Kersmaker. 

 

Willelmus Posteel hereditariam paccionem (dg: unius) unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: here) venditam sibi a (dg: -b) Johanne 

Kersma[ker pro]ut in litteris [monuit] de [3] annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 12 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een erfcijns van 2 oude 

schilden, aan hem verkocht door B...... ....... gnd Dravaerts. 

 

Willelmus Posteel hereditarium (dg: paccionem duor) #censum# duorum 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde boni auri et iusti 

ponderis [venditum sibi a] B...... ....... dicto Dravaerts prout in 

litteris monuit de 3 annis. [Testes] datum supra. 

 

BP 1180 p 117r 13 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een erfcijns van 2½ 

frank, aan hem verkocht door Margareta wv Petrus van Hijnen, Johannes, 

Petrus en Yda, kvw voornoemde Petrus, en Theodericus gnd Lambrechts soen. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum duorum et dimidii aureorum 

communiter francken vocatorum [boni] auri et iusti ponderis venditum sibi 

[a] Margareta relicta quondam Petri de Hijnen Johanne Petro et Yda 

                         
31 Zie → BP 1175 f 110r 09 di 26-05-1394, de cijns wordt uitsluitend op deze 

onderpanden gemaand, die in 08 aan Willelmus Posteel waren verkocht. 
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liberis dicti quondam Petri Theoderico dicto Lambrechts soen prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1180 mf2 C 13 p. 118. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1394. 

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

 

BP 1180 p 118v 01 vr 30-01-1394. 

(dg: Theodericus Berwout). 

 

BP 1180 p 118v 02 vr 30-01-1394. 

Elizabeth dvw Arnoldus Nouden van Uden smid wv Henricus van Tricht en haar 

kinderen Rijnerus en Hilla gaven uit aan Willelmus die Hoelt een stuk land 

en een aangelegen stuk beemd, achter Hintham, buiten het hek gnd draaiboom 

aldaar, tussen Theodericus van Enghelant en Johannes van Zoemeren enerzijds 

en Henricus van Engelant anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). 

 

Elizabeth (dg: Nouden) filia quondam (dg: M) Arnoldi Nouden de Uden fabri 

(dg: cum) relicta quondam Henrici de Tricht (dg: cum tutore) Rijnerus et 

Hilla eius liberi cum tutore peciam terre #atque peciam prati sibi 

adiacentem# sitam! (dg: in parochia de Roesmalen) retro Hijntham extra 

repagulum dictum dreijboem ibidem inter hereditatem Theoderici de 

Enghelant et Johannis de Zoemeren ex alio! et inter Henrici! de Engelant 

ex alio ut dicebant hereditarie (dg: vendiderunt) dederunt ad 

hereditariam paccionem Willelmo die Hoelt ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: duo et di) censu domini ducis exinde solvendo dando 

etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda ?eo ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et 

Jordanus datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 118v 03 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 

oude schilden, aan hem verkocht door Jacobus van den Noddenvelt en zijn 

zoon Andreas. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum trium aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis 

venditum sibi a Jacobo van den Noddenvelt et Andree! eius filio prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 118v 04 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 1 

oude schild, aan hem verkocht door Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt. 

 

Willelmus Posteel (dg: hereditarium) hereditarium censum unius aurei 

denarii antiqui communiter aude scilt vocati boni auri et iusti ponderis 

venditum sibi ab Andrea filio Jacobi van den Noddenvelt prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 118v 05 vr 30-01-1394. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 

oude schilden, aan hem verkocht door Jacobus van den Noddenvelt de oudere 

en zijn kinderen Andreas en Johannes. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum trium (dg: aureorum) denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis venditum sibi a Jacobo van den Noddenvelt seniore et Andrea et 
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Johanne eius liberis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 118v 06 za 31-01-1394. 

Weijndelmoedis dvw Theodericus Sceijvel en Willelmus van Derentheren ev 

Bertha dvw voornoemde Theodericus maakten een erfdeling van goederen van 

voornoemde wijlen Theodericus, die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Willelmus van Derentheren kreeg (1) een huis en huisje gnd 

schop, beiden met ondergrond, en tuin in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, 

tussen Johannes Keijser enerzijds en voornoemde Weijndelmoedis anderzijds, 

(2) de helft van een akker land aldaar, tussen erfgoed van Thomas van der 

Hamsvoert enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus Sceijvel anderzijds, 

te weten de helft richting voornoemd erfgoed (dg: van voornoemde Thomas van 

der Hamsvoert), (3) 1 lopen roggeland, aldaar, tussen Johannes Keijser 

enerzijds en voornoemde Weijndelmoedis anderzijds, (4) 5 lopen roggeland 

aldaar, tussen Ambrosius gnd Broes Balen soen enerzijds en voornoemde 

Weijndelmoedis anderzijds, (5) 2 lopen roggeland in Rosmalen, ter plaatse 

gnd op den Boevenberg, tussen Gerardus Wouters soen enerzijds en Henricus 

Maechelini anderzijds, (6) 2 lopen roggeland in Rosmalen, tussen Petrus 

Ludincs enerzijds en Johannes Jacobs soen anderzijds, (7) 2 lopen roggeland 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Onder Biesen, tussen voornoemde Thomas van der 

Hamsvoert enerzijds en voornoemde Weijndelmoedis anderzijds, (8) 2 lopen 

roggeland in Rosmalen, tussen wijlen Johannes Stierken enerzijds en Franco 

van Oijen anderzijds, (9) 3 lopen roggeland in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Onder die Biesen, naast erfgoed behorend aan de kerk van Rosmalen, (10) 1 

lopen roggeland in Rosmalen, ter plaatse gnd Peter Ludincs Weide, (11) 1 

zesterzaad roggeland gnd die Paalakker, in Rosmalen, beiderzijds tussen 

Arnoldus van Beke, (12) de helft van 8 morgen land ter plaatse gnd die 

Orthense Slagen, tussen Stephanus Hake enerzijds en erfg vw Johannes Cuper 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Stephanus, (13) de helft van 

4 morgen land in Hijnen, tussen wijlen Johannes Stierken enerzijds en 

Johannes Keijsers anderzijds, te weten de helft naast voornoemde wijlen 

Johannes Stierken, (14) de helft van 2½ morgen land ter plaatse gnd die 

Broek Beemden, tussen voornoemde Willelmus van Derentheren enerzijds en een 

kamp gnd de Grote Kamp anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Willelmus van Derentheren, (15) een streep beemd in Hijnen, tussen wijlen 

Godefridus Sceijvel enerzijds en wijlen Tielmannus van Nederijnen 

anderzijds, (16) 1 morgen land ter plaatse gnd in die Vaart Steeg, naast 

Andreas Molle, (17) 3 morgen land gnd die Koekamp, in Hijnen, tussen 1 

morgen land gnd Sceinkels Mergen enerzijds en wijlen Tielmannus van 

Nederijnen anderzijds, (18) 1 morgen land in Orthen, ter plaatse gnd den 
?Kockenpoel, tussen Stephanus Haec enerzijds en Nijcholaus van Colen 

anderzijds, deze erfgoederen met de erbij behorende dijken. Voornoemde 

Weijndelmoedis zal een helft van alle cijnzen en pachten betalen, die 

voornoemde wijlen Theodericus Sceijvel uit al zijn erfgoederen, gelegen in 

Hijnen placht te betalen; voornoemde Willelmus zal de andere helft betalen. 

 

Weijndelmoedis filia quondam Theoderici Sceijvel cum tutore et Willelmus 

de Derentheren maritus et tutor legitimus Berthe sue uxoris filie dicti 

quondam Theoderici palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam (dg: ad se spectantibus hereidtatibus dicti quondam 

bonis) #bonis dicti quondam Theoderici nunc# ad se spectantibus ut 

dicebant mediante divisione! (dg: huus) domus (dg: et ortus sit) et 

domuncula dicta scop cum suis fundis et ortus siti in in! parochia de 

Roesmalen in looc dicto Hijnen inter hereditatem Johannis Keijser ex uno 

et inter hereditatem dicte Weijndelmoedis ex alio item medietas agri 

terre siti ibidem inter hereditatem Thome #van der# Hamsvoert ex uno et 

inter hereditatem (dg: dicte Weijndelmoedis) #quondam Godefridi Sceijvel# 

ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem (dg: dicti Thome van der Hamsvoert) item una lopinata terre 

siliginee sita ibidem inter hereditatem Johannis Keijser ex uno et inter 
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hereditatem dicte Weijndelmoedis ex alio item quinque lopinate terre 

siliginee site ibidem inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Balen soen 

ex uno et inter hereditatem dicte Weijndelmoedis ex alio item (dg: una 

sexta) due lopinate terre siliginee site in dicta parochia ad locum 

dictum op den Boevenberch inter hereditatem Gerardi Wouters soen ex uno 

et inter hereditatem Henrici Maechelini ex alio item due lopinate terre 

siliginee site in dicta parochia inter hereditatem Petri Ludincs ex uno 

et inter hereditatem (dg: Arnoldi de Beke filii) Johannis Jacobs soen ex 

alio item due lopinate terre siliginee sita in dicta parochia in loco 

dicto Onder Bijesen inter hereditatem dicti Thome van der Hamsvoert ex 

uno et inter hereditatem dicte Weijndelmoedis ex alio item due lopinate 

terre siliginee site in dicta parochia inter hereditatem quondam (dg: 

Henr) Johannis Stierken ex uno et inter hereditatem Franconis de Oijen ex 

alio item tres lopinate terre siliginee sita (dg: site) in dicta parochia 

in dicto loco dicto Onder die! Bijesen #contigue# iuxta hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Roesmalen (dg: ex uno et inter hereditatem) 

item una lopinata terre siliginee sita in dicta parochia in loco dicto 

Peter Ludincs Weijde item una sextariata terre siliginee (dg: sita in di) 

dicta die Paelacker sita in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi de 

Beke ex utroque latere coadiacentem item medietas octo iugerum terre 

sitorum in loco dicto die Orthensche Slagen inter hereditatem Stephani 

#Hake# ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis Cuper ex alio 

scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Stephani item medietas quatuor iugerum terre sitorum in Hijnen 

inter hereditatem quondam Johannis Stierken ex uno et inter hereditatem 

Johannis Keijsers ex alio scilicet illa medietas que sita contigue! iuxta 

dictam hereditatem Johannis quondam Stierken item medietas duorum et 

dimidii iugerum terre sitorum in loco dicto die Broec Beemde inter 

hereditatem (dg: W) dicti Willelmi de Derentheren ex uno et inter (dg: 

hereditatem dictam) campum dictum den Groten Camp ex alio scilicet illa 

medietas que sita est contigue iuxta jamdictam hereditatem dicti Willelmi 

de Derentheren item (dg: pecia prati sita) quadam strepe! prati site! in 

Hijnen inter hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter 

hereditatem quondam Tielmanni de Nederijnen ex alio item unum iuger terre 

situm ad locum dictum in die Vaert Stege iuxta hereditatem Andree Molle 

prout ibidem situm est (dg: et) et ad dictum quondam Theodericum Sceijvel 

spectare consuevit item tria iugera terre dicta die Koecamp sita in 

Hijnen inter (dg: hereditatem) quoddam iuger terre dictum Sceijnckels 

Mergen ex uno et inter hereditatem quondam Tielmanni de Nederijnen ex 

alio item unum iuger terre situm in (dg: Hijn) parochia de Orthen in loco 

dicto den ?Kockenpoel inter hereditatem Stephani Haec ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Colen ex alio prout dicte hereditates ibidem 

site sunt #et ad (dg: Th) dictum quondam Theodericum Sceijvel spectare 

consueverunt# simul cum aggeribus ad premissa de jure spectantibus ut 

dicebant dicto Willelmo de Derentheren cesserunt in partem (dg: ut 

dicebat) ut alter recognovit super quibus et jure promittens cum tutore 

ratam servare et dampna equaliter portabunt hoc addito quod (dg: dictus) 

dicta Weijndelmoedis unam medietatem (dg: et dictus Willelmus de 

Derenthern reliquam medietatem dabunt et exsolve) omnium censuum #et 

paccionum# quos dictus quondam Theodericus Sceijvel ex omnibus suis 

hereditatibus sitis in (dg: Hijnx) Hijnen (dg: sitis) #solvere consuevit# 

sic quod dicto Willelmo dampna exinde non eveniant et simili dictus 

dictus! Willelmus dabit et exsolvet reliquam medietatem huiusmodi censuum 

et paccionum sic quod dicte Weijndelmoedi dampna exinde non eveniant in 

futurum ut ipsi (dg: mutuo) cum dicte Weijdnelmoedis tutore (dg: pr) 

mutuo promiserunt super omnia. Testes Goeswinus et Jorden datum sabbato 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 118v 07 za 31-01-1394. 

Voornoemde Weijndelmoedis dvw Theodericus Sceijvel kreeg (1) een huis met 

ondergrond en tuin, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen voornoemde 
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Willelmus van Derentheren enerzijds en die Vliedertse Steeg anderzijds, (2) 

de helft van een akker land, tegenover voornoemd huis, tussen wijlen 

Godefridus Sceijvel enerzijds en Thomas van der Hamsvoert anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde wijlen Godefridus Sceijvel, (3) 4 lopen 

roggeland, aldaar, tussen Johannes van Hijnen enerzijds en voornoemde 

Weijndelmoedis anderzijds, (4) 1 zesterzaad niet opgehoogd land, gnd een 

sleijc {p.119r} zestersaet, aldaar, ter plaatse gnd Hijnen, tussen 

voornoemde Johannes van Hijnen enerzijds en wijlen Johannes van Oijen 

anderzijds, (5) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd Hijnen, tussen 

Franco van Oijen enerzijds en Johannes Keijser anderzijds, (6) 3 lopen land 

ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd op den Wijen Grave, beiderzijds 

tussen Ambrosius gnd Broes Balen soen, (7) 1 zesterzaad land, ter plaatse 

gnd Hijnen, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan die Rosmalense 

Steeg, (8) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Johannes 

Cnode enerzijds en wijlen Godefridus Sceijvel anderzijds, (9) 1 zesterzaad 

land ter plaatse gnd die Biesen, tussen eerstgenoemde Willelmus enerzijds 

en wijlen Henricus Maes soen anderzijds, (10) 1 zesterzaad roggeland gnd 

die Straat Akker, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Ywanus van Gravia 

enerzijds en Agnes van Thede anderzijds, (11) 1 zesterzaad land in Hijnen, 

tussen erfgoed gnd die Paalakker enerzijds en wijlen Johannes Jacobs soen 

anderzijds, (12) de helft van 8 morgen land, ter plaatse gnd die Orthense 

Slagen, tussen Stephanus Hake enerzijds en wijlen Johannes Cuper 

anderzijds, te weten de helft naast Johannes Cuper, (13) een stuk beemd gnd 

dat Veghelse Land, in Hijnen, tussen wijlen Godefridus Sceijvel enerzijds 

en Henricus Maechelini anderzijds, (14) 1 morgen land gnd die Sceiskels 

Morgen en een stuk beemd gnd die Hoge Brake en die Lage Brake, in Hijnen, 

tussen erfgoed gnd die Koe Kamp enerzijds en Gerardus Wouters soen 

anderzijds, (15) de helft van 4 morgen land, in Hijnen, achter de plaats 

gnd Achter de Grote Akker, tussen Johannes Keijser enerzijds en wijlen 

Johannes Stierken anderzijds, te weten de helft naast Johannes Keijsers, 

(16) de helft van 2½ morgen land gnd die Broek Beemd, in Hijnen, tussen 

voornoemde Willelmus van Derentheren enerzijds en een kamp gnd de Grote 

Kamp anderzijds, te weten de helft naast de Grote Kamp, (17) de helft van 1 

bunder land in Hijnen, ter plaatse gnd in de Kant Rosse, tussen Ludingus 

Pijnappels enerzijds en Petrus Coppen soen anderzijds, welke helft 

jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, (18) 15 schreden beemd in 

Hijnen, tussen Ywanus van Gravia enerzijds en Gerardus Wouters en de zijnen 

anderzijds, al de erfgoederen met de dijken. Lasten worden gelijk gedeeld. 

 

Et mediante qua divisione domus #cum suo fundo# et ortus siti (dg: i9nter 

hereditatem) in parochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter 

hereditatem #dicti# Willelmi de Derentheren ex uno et inter stegam dictam 

die Vliedertsche Stege ex alio item medietas agri terre (dg: siti) siti 

(dg: ante) in opposito dicte domus inter hereditatem quondam Godefridi 

Sceijvel ex uno et inter hereditatem (dg: Willelmi de Derentheren ex alio 

scilicet illa medietas que) Thome van der Hamsvoert ex alio scilicet illa 

medietas que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam 

Godefridi Sceijvel item quatuor lopinate terre siliginee site ibidem 

inter hereditatem Johannis de Hijnen ex uno et inter hereditatem dicte 

Weijndelmoedis ex alio item (dg: s) una sextariata terre non cumulate 

dicta een sleijc 

 

1180 mf2 C 14 p. 119. 

 in crastino circoncisionis: zaterdag 02-01-1395. 

 

BP 1180 p 119r 01 za 31-01-1394. 

zestersaet sita (dg: ibidem) in dicto loco Hijnen vocato inter 

hereditatem dicti Johannis de Hijnen ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Oijen ex alio item una sextariata terre siliginee sita in 

dicto loco (dg: d) Hijnen vocato inter hereditatem Franconis de Oijen ex 
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uno et inter hereditatem Johannis (dg: Keij) Keijser ex alio item tres 

lopinate terre site in dicto loco Hijnen vocato ad locum dictum op den 

Wijen Grave inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Balen soen ex utroque 

latere coadiacentem item una sextariata terre sita in dicto loco Hijnen 

vocato inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex alio tendens cum uno fine ad (dg: h) quandam 

stegam dictam die Roesmalenssche Stege item una sextariata terre 

siliginee sita (dg: ibidem inter) in dicto loco Hijnen vocato inter 

hereditatem Johannis Cnode ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi 

(dg: ex) Sceijvel ex alio [item] una sextariata terre sita in loco dicto 

die Bijesen inter hereditatem dicti Willelmi primodicti! ex alio! et 

inter hereditatem quondam Henrici Maes soen ex alio item una sextariata 

terre siliginee sita #dicta die Straet Acker# in dicto loco (dg: Hijnen 

Hij) Hijnen inter hereditatem Ywani de (dg: Vauderic #..de) Gravia# ex 

uno et inter hereditatem Agnetis de Thede ex alio item una sextariata 

terre sita in (dg: Hij) Hijnen inter hereditatem dictam die Paelacker ex 

uno et inter hereditatem quondam Johannis Jacobs soen ex (dg: ex) alio 

item medietas octo iugerum terre sita ad locum dictum die Orthenssche 

Slagen inter hereditatem Stephani Hake ex uno et inter hereditatem 

quondam quondam! Johanni! Cuper ex alio #scilicet illa medietas que sita 

juxta dictam hereditatem Johannis Cuper# item pecia (dg: terre dicta) 

prati dicta (dg: -s V) dat Vechelsche Lant sita sita! in (dg: Hijten) 

Hijnen inter hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter 

hereditatem Henrici Maechelini ex alio item unum iuger terre dictum die 

Sceijskels Margen (dg: situm in Hij Hijnen inter hereditatem dictam die 

Koe Camp) atque pecia prati dicta die Hoghe Brake et die (dg: Leghe Br) 

Leghe Brake site in Hijnen inter hereditatem dictam die (dg: Koeke) Koe 

Camp ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: Wouters) Wouters soen ex 

alio item medietas quatuor iugerum terre sitorum in (dg: Lij) Hijnen (dg: 

inter he sitorum) retro locum dictum after den Groten Acker inter 

hereditatem Johannis Keijser ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

Stierken ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis Keijsers item medietas duorum 

et dimidii iugerum terre dictorum die Broec Beemt sitorum in Hijnen inter 

hereditatem dicti Willelmi de Derentheren ex uno et inter (dg: 

hereditatem) campum dictum den Groten (dg: Camp) Camp scilicet illa 

medietas que sita est contigue iuxta dictum campum die Groet Camp vocatum 

item (dg: dimidium bonarium #?unius) medietas unius bonarii (dg: terre)# 

terre siti in Hijnen ad locum dictum in de Cant Rossche (dg: item) inter 

hereditatem Ludingi Pijnappels ex uno et inter hereditatem Petro! Coppen 

soen ex alio et que medietas annuatim dividitur contra reliquam 

medietatem eiusdem bonarii terre item quindecim passus dicti screden 

prati siti in Hijnen inter hereditatem Ywani de Gravia ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Wouters et suorum coheredum ex alio (dg: simul et) in 

ea quantitate qua dicte hereditates ibidem site sunt et ad dictum quondam 

Theodericum Sceijvel (dg: sp) spectare consueverunt (dg: pro dicto) simul 

(dg: agg) cum aggeribus ad premissa de jure spectantibus ut dicebant 

dicte Weijndelmoedi cesserunt in partem promittens ratam servare et 

dampna equaliter portabunt additis condicionibus (dg: pri) ut prius. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 119r 02 za 02-01-1395. 

Katherina wv Godefridus Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel, Godefridus, 

Bernardus en Agnes, kv voornoemde Katherina en wijlen eerstgenoemde 

Godefridus, en Arnoldus Rover Boest ev Elizabeth, dv voornoemde Katherina 

en wijlen eerstgenoemde Godefridus, droegen over aan Weijndelmodis dvw 

Theodericus Sceijvel de helft, die aan eerstgenoemde wijlen Godefridus 

behoorde, in een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen 

wijlen Theodericus Sceijvel enerzijds en Johannes van Hijnen anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde wijlen Theodericus Sceijvel. 
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Katherina #relicta# quondam Godefridi Sceijvel filii quondam Godefridi 

Sceijvel Godefridus et (dg: Eli Agnes eius) Bernardus et Agnes (dg: eius) 

liberi dictorum Katherine et quondam Godefridi primodicti Arnoldus Rover 

Boest maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dictorum 

Katherine et quondam Godefridi primodicti (dg: peciam terre dicti 

quondam) medietatem que ad (dg: primodictum) primodictum quondam 

Godefridum spectabat in pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Hijnen inter hereditatemn quondam Theoderici Sceijvel ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Hijnen ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Theoderici 

Sceijvel ut dicebant hereditarie supportaverunt Weijndelmodi filie 

quondam Theoderici Sceijvel (dg: promittentes cum tutore w ?indivisi) 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes 

Coptiten et Groij datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1180 p 119r 03 za 02-01-1395. 

Weijndelmoedis dvw Theodericus Sceijvel en Willelmus van Derenteren ev 

Berta dvw voornoemde Theodericus droegen over aan Katherina wv Godefridus 

Sceijvel, tbv haar en Godefridus, Bernardus, Agnes en Elizabeth, kvw 

voornoemde Godefridus Sceijvel en Katherina, de helft in een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen voornoemde wijlen Theodericus 

Sceijvel enerzijds en Johannes van Hijnen anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde Johannes van Hijnen. 

 

Weijndelmoed! filia quondam Theoderici Sceijvel cum tutore et Willelmus 

de Derenteren maritus et tutor legitimus Berte sue uxoris filie dicti 

quondam Theoderici medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in 

parochia de (dg: Roe) Roesmalen in loco dicto Hijnen inter hereditatem 

dicti quondam Theoderici Sceijvel ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Hijnen ex alio scilicet illam (dg: d) medietatem que sita est contigue 

juxta dictam (dg: Jo) hereditatem dicti Johannis de Hijnen ut dicebant 

(dg: hereditarie) supportaverunt Katherine relicte quondam Godefridi 

Sceijvel ad opus sui et ad opus Godefridi Bernardi Agnetis et Elizabeth 

liberorum eiusdem quondam Godefridi Sceijvel et Katherine predicte 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes testes! datum supra. 

 

1180 mf2 D 01 p. 120. 

 in crastino purificationis: dinsdag 03-02-1394. 

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

 

BP 1180 p 120v 01 di 03-02-1394. 

Henricus zvw Henricus zvw Johannes Jordens soen droeg over aan zijn zuster 

Elizabeth de helft in een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

en erf dat behoorde aan wijlen Henricus Onderbroec, grootvader van 

eerstgenoemde Henricus, in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Johannes zv Zanderus enerzijds en erfgoed van Lambertus gnd Lem Lijsen soen 

anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Henricus Onderbroec 

uitgegeven had aan Lambertus zvw Lambertus bakker, voor de hertogencijns, 

een b-erfcijns van 25 schelling voornoemd geld en voor voornoemde cijns van 

40 schelling, en welke cijns nu behoort aan eerstgenoemde Henricus en zijn 

voornoemde zuster Elizabeth. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii quondam Johannis Jordens soen 

medietatem ad se spectantem in hereditario censu (dg: XL) quadraginta 

solidorum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini (dg: d) ex domo et area que ad Henricum #quondam# Onderbroec avum 

olim primodicti Henrici spectabat sita in Busco supra aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Johannis filii Zanderi ex uno et inter hereditatem 

Lamberti dicti Lem Lijsen soen ex alio quam domum et aream dictus quondam 
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Henricus Onderbroec dederat ad censum Lamberto filio quondam Lamberti 

pistoris scilicet pro censu domini nostri ducis et pro hereditario censu 

XXV solidorum dicte monete exinde prius solvendis et pro (dg: h) predicto 

censu XL solidorum prout in litteris et quem censum primodictus Henricus 

nunc ad se et ad Elizabeth eius sororem spectare dicebat hereditarie 

supportavit dicte Elizabeth sue sorori (dg: fi pro) cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum coheredum deponere. Testes Spanct et Gemert datum in 

crastino purificationis. 

 

BP 1180 p 120v 02 za 31-01-1394. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes van Zidewijnden een 

hofstad etc” en Arnoldus zvw Johannes van Zidewijnden beloofde de brief, zo 

nodig, ter hand te stellen aan zijn broer Bazelius. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes de Zidewijnden quoddam 

domistadium etc et Arnoldus (dg: van der Poerten) filius quondam Johannis 

de Zidewijnden promisit super omnia tradere Bazelio suo fratri ut in 

forma. Testes Goessuinus et Jorden datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 120v 03 za 31-01-1394. 

Ywanus Stierken ontlastte Thomas van Hijntham van alle schulden, die 

voornoemde Thomas verschuldigd was aan voornoemde Ywanus. 

 

Ywanus Stierken quitum clamavit Thomam de Hijntham ab omnibus debitis que 

dictus Thomas debebat dicto Ywano a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 120v 04 za 31-01-1394. 

Voornoemde Thomas van Hijntham verklaarde dat aan hem alle schulden zijn 

voldaan, die Ywanus Stierken, zijn broer Johannes en wijlen zijn broer 

Henricus Stierken verschuldigd waren aan voornoemde Thomas. 

 

Dictus (dg: Ywanus quitavi) #Thomas# palam recognovit sibi fore 

satis#factum# ab omnibus debitis que Ywanus Stierken #Johannes eius 

frater# et Henricus quondam Stierken eius frater debebant dicto Thome a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 120v 05 za 31-01-1394. 

Voornoemde Thomas van Hijntham beloofde aan Ywanus Stierken een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 

een jaar (di 02-02-1395), gaande uit alle goederen en erfgoederen van 

voornoemde Thomas, in Hintham gelegen. 

 

Dictus Thomas promisit (dg: se daturum) super omnia se daturum et 

soluturum Ywano Stierken hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et pro primo termino ultra 

annum de et ex omnibus bonis et hereditatibus dicti Thome sitis in 

Hijntham promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 120v 06 za 31-01-1394. 

Bazelius zvw Johannes van Zidewijnden droeg over aan Adam van Mierde een 

b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een stenen huis en erf in Den Bosch, 

achter erfgoed van voornoemde wijlen Johannes, naast de Haven, tussen 

erfgoed van Bodo van Zantten enerzijds en een hofstad van voornoemde wijlen 

Johannes anderzijds, (2) de helft van een stenen muur, tussen voornoemd 

huis en erf en voornoemde hofstad, welk huis en erf reikt vanaf de oude 

stadsmuur richting de Haven, tot aan de gemene weg, welke cijns voornoemde 
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Bazelius verworven32 had van zijn broer Arnoldus zvw voornoemde Johannes van 

Zidewijnden. 

 

-. 

Bazelius filius quondam Johannis de Zidewijnden hereditarium censum (dg: 

octo) #sex# librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de et ex domo lapidea et area sita in Busco retro 

hereditatem (dg: dni) dicti quondam Johannis iuxta aquam dictam die Haven 

inter hereditatem Bodonis de Zantten ex alio! et inter quoddam 

domistadium dicti quondam Johannis ex alio atque de et ex medietate (dg: 

dicti ?quidam) muri lapidei siti inter dictam domum et aream et inter 

dictum domistadium et que domus et area tendit ab antiquo muro oppidi de 

Busco versus dictam aquam usque ad communem plateam ibidem quem censum 

dictus Bazelius erga Arnoldum suum fratrem filium dicti quondam Johannis 

de (dg: B) Zidewijnden acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Ade de Mierde cum litteris et aliis et jure promittens (dg: 

ratam servare) super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. 

 

BP 1180 p 120v 07 di 03-02-1394. 

Henricus Buekentop en Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen beloofden 

aan Mechtildis wv Johannes zv Truda 115½ beste nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1395) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394). 

 

-. 

Henricus Buekentop et Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri de 

Herpen promiserunt indivisi super omnia Mechtildi relicte quondam 

Johannis filii Trude centum et XV et dimidium (dg: d de) de melioribus 

novis Ghelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sta et Gemert datum in 

crastino purificationis. 

 

BP 1180 p 120v 08 di 03-02-1394. 

Voornoemde Henricus Buekentop en Johannes Buekentop zvw Rutgherus van 

Herpen beloofden aan hr Johannes van Orthen priester en aan Arnoldus Rover 

Boest, tbv mr Petrus van Orthen, 115½ beste nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1395) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394). 

 

Dicti Henricus et Johannes promiserunt domino Johanni de Orthen 

#presbitro# (dg: ad) et Arnoldo Rover Boest ad opus (dg: d) magistri 

Petri de Orthen centum et XV et dimidium de melioribus novis Gelre gulden 

seu valorem mediatim Remigii et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 120v 09 di 03-02-1394. 

Mechtildis wv Johannes zv Truda en hr Johannes van Orthen priester 

verkochten aan Henricus Buekentop en Johannes Buekentop zvw Rutgherus van 

Herpen ongeveer 450 eiken op erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes zv 

Truda, in Schijndel, ter plaatse gnd Lieschot, zoals gemerkt. Lasten en 

houtschat worden afgehandeld. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis filii Trude cum tutore et dominus 

Johannes de Orthen presbiter CCCC et L #quercinas# arbores #vel circiter# 

consistentes (dg: in pa de Scijnle a) supra hereditates dicti quondam 

Johannis filii Trude sitas in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Lijescot scilicet illas CCCCL (dg: arb) #vel circiter# arbores quercinas 

que ibidem signate sunt ut dicebant vendiderunt Henrico Buekentop et 

                         
32 Zie ← BP 1179 p 688v 01 do 29-05-1393, overdracht van de erfcijns. 
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Johanni Buekentop filio quondam Rutgheri de Herpen promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem et houtscat deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 120v 10 di 03-02-1394. 

Elizabeth wv Johannes zvw Johannes gnd Rode Han: haar vruchtgebruik in 1/5 

deel, dat aan haar dochter Metta gekomen was na overlijden van haar vader 

eerstgenoemde Johannes, resp. aan haar zal komen na overlijden van 

voornoemde Elizabeth in een b-erfpacht van 4 mud rogge {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis filii quondam Johannis dicti Rode Han 

cum (dg: tu) tutore (dg: super) suum usufructum sibi competentem in una 

quinta parte que Mette sue filie (dg: f) de morte (dg: dicti) primodicti 

Johannis (dg: de) sui patris successione est advoluta et post mortem 

dicte Elizabeth successione advolvetur in hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis. 

 

BP 1180 p 120v 11 do 05-02-1394. 

Henricus die Clercke van Zonne gaf uit aan Hepkinus Heijnen soen (1) 3 

stukken land in Son, (1a) ter plaatse gnd in het Wit Ven, tussen Elizabeth 

wv Henricus Jans soen en haar kinderen enerzijds en Jacobus van den Velde 

anderzijds, (1b) gnd dat Einde Stuk, tegenover voornoemd stuk land, over de 

gemene weg, tussen kvw Johannes Didden soen enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Hodonk anderzijds, (1c) ter plaatse gnd op den Berten Akker, 

tussen Wautgheris gnd Wauthem van den Velde enerzijds en Gerardus Theus 

soen anderzijds, (2) een stuk land in Son, ter plaatse gnd in Fijen Kijnder 

Koppel, tussen voornoemde Wautgherus enerzijds en Hepkinus Fijen soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) het deel dat uit voornoemde 

goederen betaald wordt van de cijns uit de heide gnd die Nieuwe Heide, in 

Son, {p.121r} en thans voor (b) een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van 

Son, met Lichtmis in Son te leveren. 

 

Henricus die Clercke de Zonne tres pecias terre sitas in parochia de 

Zonne quarum una (dg: dic) in loco dicto (dg: int) in tWitvenne inter 

hereditatem Elizabeth (dg: relict quond) relicte quondam Henrici Jans 

soen et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Velde 

ex alio altera (dg: ?mi) dicta dat Ynde Stuc (dg: sita) in opposito dicte 

pecie terre ultra communem plateam inter liberorum! quondam Johannis 

Didden soen ex uno et inter hereditatem conventus de Hodonc ex alio et 

tercia ad locum dictum op den Berten Acker inter hereditatem Wautgheri 

dicti Wauthem van den Velde ex uno et inter hereditatem Gerardi Theus 

soen ex alio sunt site atque peciam prati sitam in dicta parochia in loco 

dicto in Fijen Kijnder Coppel inter hereditatem dicti Wautgheri ex uno et 

inter hereditatem Hepkini Fijen soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Hepkino Heijnen soen ab eodem hereditarie possidendas 

pro (dg: censu domini ducis) parte (dg: ce) que ex premissis de jure est 

solvenda #de censu# ex merica dicta die Nuwe Heijden sita in dicta 

parochia de jure solvendo danda etc atque 

 

1180 mf2 D 02 p. 121. 

 in festo Aghate: donderdag 05-02-1394. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 19-03-1394. 

 

BP 1180 p 121r 01 do 05-02-1394. 

pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de Zonne danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: in) in Zonne tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Lijsscap et Goeswinus datum (dg: .) in festo 

Aghate. 
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BP 1180 p 121r 02 do 19-03-1394. 

Henricus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Arennest prebuit et reportavit. Testes Goeswinus et 

Ghemert datum quinta post reminiscere. {Dit contract is later ingevoegd}. 

 

BP 1180 p 121r 03 do 05-02-1394. 

Petrus van der Weteringen beloofde aan Johannes van der Heijden 14 beste 

nieuwe Gelderse gulden (dg: of de waarde te weten 34 gemene plakken voor 

een gulden gerekend) en 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1394) te betalen en te leveren. 

 

Petrus van der Weteringen promisit super omnia (dg: Pet) Johanni van der 

Heijden XIIII #de melioribus# novos Gelre gulden (dg: seu valorem ad ?ad 

scilicet XXXIIII gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad M 

compa...) et (dg: d) unum modium siliginis mensure de Busco ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Lijsscap et Goeswinus datum in festo 

(dg: testes datum supra) Agate. 

 

BP 1180 p 121r 04 do 05-02-1394. 

De broers Henricus die Jonger en Johannes, kvw Theodericus zvw Henricus gnd 

Huesdens soen, droegen over aan Willelmus die Bever een b-erfcijns van 20 

schelling, te betalen met Sint-Jacobus-Apostel, gaande uit een erfgoed van 

wijlen Hadewigis van der Straten, in Dinter, welke cijns aan voornoemde 

wijlen Theodericus was verkocht door Arnoldus zvw Egidius van Ghele zvw 

Arnoldus Aijkini. 

 

(dg: Theodericus filius) #Henricus die Jonger et Johannes fratres liberi 

quondam (dg: liberi quond) Theoderici filii# quondam Henrici dicti 

Huesdens soen hereditarium censum XX solidorum solvendum hereditarie 

Jacobi apostoli de tota atque integra hereditate quondam Hadewigis van 

der Straten sita in Dijnther venditum dicto #quondam# Theoderico ab 

Arnoldo filio quondam Egidii de Ghele filii quondam Arnoldi Aijkini prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Willelmo die Bever cum litteris et 

aliis et jure promittentes ratam (dg: servare) servare et obligationem ex 

parte (dg: s) eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 121r 05 do 05-02-1394. 

Maria dvw Johannes gnd Willems soen verkocht aan Jacobus zvw Henricus 

Aelbrechts soen van den Donghen (1) de helft in een huis en tuin in 

Berlicum, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en Godefridus 

Meus soen anderzijds, (2) de helft in een stuk land in Berlicum, 

beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara, deze beide 

helften samen belast met 9½ schelling geld. 

 

Maria filia quondam Johannis dicti Willems soen cum tutore (dg: peciam 

domum et o) medietatem ad se spectantem in domo orto (dg: ac particula 

terre sibi adiacente) sitis in parochia de Berlikem inter hereditatem 

conventus de Berna ex uno et inter hereditatem Godefridi Meus soen ex 

alio atque medietatem ad se spectantem in particula terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem conventus sancte Clare ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo filio quondam Henrici 

Aelbrechts soen van den Donghen promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: L. X) novem (dg: et sol 

m) et dimidio solidis monete ex dictis medietate dictorum domus et orti 

et particule terre de jure solvendis. 

 

BP 1180 p 121r 06 do 05-02-1394. 

Voornoemde koper Jacobus zvw Henricus Aelbrechts soen van den Donghen 

beloofde aan voornoemde Maria dvw Johannes gnd Willems soen 30 Hollandse 
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gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super habita et habenda dicte Marie XXX Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1180 p 121r 07 do 05-02-1394. 

(dg: Theodericus zv). 

 

(dg: Theodericus filius). 

 

BP 1180 p 121r 08 do 05-02-1394. 

Henricus, Katherina en Elizabeth, kvw Willelmus van den Loeke, verkochten 

aan Henricus zv Johannes van der Aafort ¾ deel in een stuk land in Nuland, 

ter plaatse gnd Aan Vinkel, tussen Walterus Coptiten enerzijds en Arnoldus 

die Sot anderzijds, te weten het ¾ deel dat gelegen is richting voornoemde 

Walterus Coptiten, dit ¾ deel belast met 3 lopen rogge en de gebuurcijns. 

 

Henricus Katherina et Elizabeth liberi quondam Willelmi van den Loeke cum 

tutore tres quartas partes ad se spectantes in (dg: quad) pecia terre 

sita in parochia de Nuwelant in loco dicto Aen Vinckel inter hereditatem 

Walteri Coptiten ex (dg: uno) uno et inter hereditatem Arnoldi die Sot ex 

alio (dg: hereditarie vendidit) scilicet illas tres quartas partes (dg: 

ter) que site sunt versus dictam hereditatem dicti Walteri Coptiten (dg: 

promittens) hereditarie vendiderunt Henrico filio (dg: quond) Johannis 

van der Aafort promittentes cum tutore super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus lopinis siliginis et 

(dg: censibus) censu vicinorum ex dictis tribus quartis partibus de jure 

solvendis. Testes (dg: datum supra) Ghisbertus et Goes datum supra. 

 

BP 1180 p 121r 09 do 05-02-1394. 

Ludovicus zvw Goeswinus Lodewijchs soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ludovicus filius quondam Goeswini Lodewijchs soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 121r 10 do 05-02-1394. 

Theodericus zvw Lambertus zvw Henricus die Langhe van Empel verkocht aan 

Theodericus Loef, tbv diens moeder Aleijdis dvw Rodolphus gnd Roef van 

Ghewanden, een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis en tuin in Meerwijk, ter plaatse gnd op die 

Woert, tussen Hilla van Loen enerzijds en Johannes zv voornoemde 

Theodericus verkoper anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Lamberti filii quondam Henrici die Langhe (dg: 

here) de Empel hereditarie vendidit #Theodericus Loef ad opus# Aleijdis 

#sue matris# filie quondam Rodolphi dicti Roef de Ghewanden hereditarium 

censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie (dg: Petri ad 

cat) purificationis ex domo et orto sitis in jurisdictione de Merewijc ad 

locum dictum op die Woert inter hereditatem Hille de Loen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii dicti Theoderici venditoris ex alio ut dicebat 

(dg: he) promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra.  

 

BP 1180 p 121r 11 do 05-02-1394. 

Walterus gnd van Villenbraken droeg over aan Danijel nzvw Danijel die 

Crumme van Straten een b-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Gerwen, die 

Johannes zv Weijndelmoedis dv Rutgherus van den Loeke aan voornoemde 

Walterus beloofd had, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 

(1) de helft in een kamp in Gerwen, beiderzijds tussen de gemeint, 

strekkend met een eind aan Ribben Loekt, behorend aan Ghibo gnd Eijckemans, 
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(2) de helft in een stuk land gnd Wieriks Akker, in Gerwen, tussen een 

beemd van wijlen Roverus gnd Leechusen enerzijds en wijlen Johannes van den 

Broec anderzijds. 

 

Walterus dictus de Villenbraken hereditariam paccionem duorum modiorum 

ordei mensure de Gherwen quam Johannes filius Weijndelmoedis filie 

Rutgheri van den Loeke promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas traditurum 

ex medietate que ad dictum Walterum spectabat in quodam campo sito in 

parochia de de Gherwen inter communitatem ex utroque latere coadiacentem 

tendente cum uno fine ad hereditatem dictam Ribben Loect spectantem ad 

Ghibonem dictum (dg: Eijck) Eijckemans et ex medietate que ad (dg: d) 

dictum Walterum spectabat in quadam pecia terre dicta Wijerics Acker sita 

in dicta parochia inter quoddam pratum quondam Roveri dicti (dg: de) 

Leechusen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis van den Broec ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit Danijeli filio naturali 

quondam Danijelis die Crumme de Straten cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1180 p 121r 12 do 05-02-1394. 

Willelmus zvw Jacobus zvw Willelmus die Heirde beloofde aan Aleijdis wv 

Arnoldus Boijen een n-erfpacht van 10½ zester rogge, Bossche maat, gaande 

uit de helft, die aan voornoemde Jacobus behoorde, in de windmolen met 

ondergrond van wijlen hr Emondus Rover ridder, buiten de Orthenpoort 

gelegen. 

 

-. 

Willelmus filius quondam Jacobi filii quondam Willelmi die Heirde (dg: 

hereditarie vendidit) promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum Aleijdi relicte (dg: dicti) quondam (dg: Jacobi) Arnoldi (dg: 

Be) Boijen hereditariam paccionem X et dimidii (dg: modiorum) 

#sextariorum# siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex 

medietate que ad dictum quondam Jacobum (dg: sp) spectabat in molendino 

venti #et eius fundo# quondam domini Emondi Rover militis sito extra 

portam dictam (dg: p..) die Orthenpoert et ex attinentiis (dg: dicte me) 

et juribus dicte medietatis universis ut dicebat. Testes Sta et Goes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 121r 13 do 05-02-1394. 

Henricus Ghenen soen van Os verkocht aan Bela dvw Johannes van Loet van Os 

een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Remigius en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en 

tuin in Oss, tussen wijlen Henricus Vrieze enerzijds en Henricus van den 

Steenweghe van Os anderzijds, reeds belast met 10 schelling gemeen 

paijment. 

 

Henricus Ghenen soen de Os hereditarie vendidit Bele filie quondam 

Johannis de Loet de Os hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini ex 

domo et area et orto dicti venditoris sitis in #parochia de# Os inter 

hereditatem (dg: liberorum) quondam Henrici Vrieze ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Steenweghe (dg: ex alio) de Os ex alio 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis X 

solidis (dg: mo) communis pagamenti exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) testes Lijsscap et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1180 p 121r 14 do 05-02-1394. 

Voornoemde Bela dvw Johannes van Loet van Os beloofde dat voornoemde cijns 

na overlijden van voornoemde Bela naar voornoemde Henricus Ghenen soen van 
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Os en diens erfgenamen gaat. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constituta igitur dicta Bela 

cum tutore promisit super omnia habita et habenda pro se suisque 

heredibus quod dictus (dg: paccio) #census# statim post decessum dicte 

Bele ad dictum Henricum et (dg: non) eius heredes et (dg: non ad heredes 

di) ad neminem alium devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 121r 15 do 05-02-1394. 

Henricus Kersmaker zvw Johannes Kersmaker gaf uit aan Henricus zvw 

Lambertus Yewijns soen (1) erfgoederen in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbosse, tussen kvw Marcelius gnd Zeel Lijsbetten soen enerzijds en de 

gemeint van Nistelrode anderzijds, met een eind strekkend aan een 

waterlaat, gelegen tussen voornoemde erfgoederen en de hoeve gnd die Hutse 

Hoeve, en met het andere eind aan de gemeint gnd dat Riet?, (2) 1 bunder 

beemd in Veghel, ter plaatse gnd die Brusselse Boenre, tussen wijlen 

Arnoldus Heijme enerzijds en erfgoed gnd Sints Aachten Buenre anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude groot, gaande uit voornoemde bunder 

beemd, en thans voor (b) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 2 

hoenderen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren; slechts op te geven met 4 

mud rogge en 4 hoenderen eens. 

 

Henricus Kersmaker filius quondam Johannis Kersmaker (dg: here) quasdam 

hereditates sitas in parochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vo[rsten]bossche inter hereditatem liberorum quondam Marcelii dicti Zeel 

Lijsbetten soen ex uno et inter communitatem de Nijsterle ex alio 

tendentes cum uno f[ine ad] aqueductum dictum waterlaet consistentem 

inter dictas hereditates et inter (dg: ma) mansum dictum die Hutsche 

Hoeve et cum (dg: cu) reliquo fine ad communitatem dictam dat Riet? ut 

dicebat (dg: dedit ad hereditarium p) atque unum (dg: p) bonarium prati 

situm in parochia de Vechel in loco dicto die Brueselsche Boenre inter 

hereditatem quondam Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem dictam 

Sents Aechten (dg: Boen Buenrerre) Buenre ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Henrico (dg: Lemkens) filio quondam Lamberti Yewijns 

soen ab eodem hereditarie possidendas (dg: atq) pro uno grosso (dg: 

grosso) antiquo ex dicto bonario prati (dg: ex) solvendo #dando etc# 

atque pro hereditaria paccione hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco et duorum pullorum danda sibi ab (dg: eo) alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit nisi cum quatuor (dg: lop si) modiis siliginis dicte mensure 

et cum quatuor pullis semel dandis et repromisit et promisit. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf2 D 03 p. 122. 

 in die Aghate: donderdag 05-02-1394. 

 

BP 1180 p 122v 01 do 05-02-1394. 

Henricus Kersmaker zvw Johannes Kersmaker gaf uit aan Arnoldus zvw Arnoldus 

gnd Godekens soen van Weert (1) 3 bunder beemd in Veghel, ter plaatse gnd 

in die Lintermans Buenre, tussen Theodericus Writer enerzijds en Petrus 

Lommelman, diens zuster Metta en Metta wv Johannes Zelen soen anderzijds, 

(2) ½ bunder beemd in Veghel, ter plaatse gnd in die Lintermans Buenre, 

tussen Walterus van den Rullen enerzijds en Henricus van Uden anderzijds, 

strekkend met een eind aan voornoemde 3 bunder en met het andere eind aan 

de gemeint; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren; slechts op te geven met 

3 mud rogge eens. 
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Henricus Kersmaker filius quondam Johannis Kersmaker (dg: ..) tria 

bonaria prati sita in parochia de Vechel in loco dicto in die Lintermans 

Buenre inter hereditatem (dg: Wal) Theoderici Writer ex uno et inter 

hereditatem (dg: Met) Petri Lommelman et (dg: Bele) #Mette# eius sororis 

et Mette relicte Johannis quondam Zelen soen ex alio atque dimidium 

bonarium prati situm in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Walteri van den Rullen ex uno et inter hereditatem Henrici de Uden ex uno 

tendens cum uno fine ad dicta tria bonaria prati et cum reliquo fine ad 

communitatem ibidem ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo filio 

quondam Arnoldi (dg: G) dicti Godekens soen de Weert ab (dg: eisd) eodem 

hereditarie possidenda pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit nisi cum 

tribus modiis siliginsi dicte mensure semel dandis ut recognovit et 

promisit. Testes Lijsscap et Goeswinus datum in die Aghate. 

 

BP 1180 p 122v 02 do 05-02-1394. 

Johannes van Kilsdonc verkocht aan Johannes van der Heijden een stuk land 

in Schijndel, ter plaatse gnd die Lutteleindse Buenre, tussen Arnoldus zvw 

Henricus van den Waude enerzijds en Henricus zvw Henricus van der Hagen 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Johannes verworven had van kinderen 

gnd Swartincs Kijnderen, belast met een weg die over dit stuk land loopt. 

 

-. 

Johannes de Kilsdonc peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Lutteleijnssche Buenre inter hereditatem Arnoldi filii quondam 

Henrici van den Waude ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici filii) 

Henrici filii quondam Henrici van der Hagen ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit Johanni van der Heijden promittens warandiam) 

et quam peciam terre dictus Johannes erga liberos dictos Swartincs 

Kijnderen (dg: em) acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

van der Heijden promittens warandiam et obligationem deponere excepta via 

per dictam peciam terre de jure tendente. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 122v 03 do 05-02-1394. 

Ghisbertus zvw Johannes zvw Ghibo Neven soen droeg over aan Theodericus zv 

Godefridus die Weert (1) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die Arnoldus zv Heijlwigis gnd Ghenen aan eerstgenoemde 

Ghiselbertus met Lichtmis in Oirschot leverde, gaande uit een stuk land gnd 

die Streep, in Oirschot, tussen voornoemde Heijlwigis Ghenen en haar 

kinderen enerzijds en Petrus gnd Moelners anderzijds, (2) een b-erfpacht 

van 6 lopen rogge, maat van Oirschot, die Willelmus van den Dijke van 

Oerscot op de zondag na Pasen leverde aan wijlen Arnoldus die Snider, 

schoonvader van eerstgenoemde Ghisbertus, gaande uit een akker van 

voornoemde Willelmus van den Dike, in Oirschot, ter plaatse gnd in het 

Elsbroek. 

 

Ghisbertus filius (dg: Gh) #quondam# Johannis filii quondam Ghibonis 

Neven soen hereditariam paccionem IIII lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot quam Arnoldus filius Heijlwigis dicte Ghenen primodicto 

Ghiselberto solvere tenetur hereditarie purificationis et in Oerscot 

tradere ex pecia (dg: ter) terre dicta die Strepe sita in parochia de 

Oerscot inter hereditatem dicte Heijlwigis Ghenen et eius liberorum ex 

uno et inter hereditatem Petri dicti Moelners ex alio atque hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis dicte mensure de Oerscot quam Willelmus 

van den Dijke de Oerscot solvere tenetur et tenebatur (dg: hereditarie pa 

dominica post festum pasche) Arnoldo #quondam# die Snider (dg: gene) 

socero olim (dg: d) primodicti Ghisberti hereditarie (dg: pa) dominica 

post festum pasche ex quodam agro terre cum suis attinentiis dicti 

Willelmi (dg: de) van den Dike sito in parochia de Oerscot in loco dicto 
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int Elsbroec (dg: ut di) et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie (dg: ve) supportavit (dg: di) Theoderico filio (dg: quondam) 

Godefridi die Weert promittens ratam servare et obligationem (dg: et 

impe) ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Lijsscap et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1180 p 122v 04 do 05-02-1394. 

Theodericus zvw Godefridus die Weert droeg over aan Ghiselbertus zvw 

Johannes zvw Ghibo Neven soen een beemd gnd die Zijthorst, in Diessen, ter 

plaatse gnd dat Vorst Hout, tussen Willelmus van Wustenberch enerzijds en 

Ghibo zvw Ghibo Neven soen anderzijds, strekkend met een eind aan het water 

gnd die Aa en met het andere eind aan Jacobus van den Hoeve. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Godefridi die Weert quoddam pratum #dictum die 

Zijthorst# situm in parochia de Dijessen (dg: inter) in loco dicto dat 

Vorst Hout inter hereditatem Willelmi (dg: van der) de Wustenberch ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis filii quondam Ghibonis Neven #soen# ex alio 

tendens cum fine ad aquam dictam die Aa et cum reliquo fine ad 

hereditatem Jacobi van den Hoeve ut dicebat hereditarie supportavit 

Ghiselberto filio quondam Johannis filio quondam Ghibonis Neven soen (dg: 

promittens warandiam) promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 122v 05 do 05-02-1394. 

Johannes Henrics soen wonend in Vinkel op de hoeve van Gerardus Balijart 

droeg over aan voornoemde Gerardus Balijart de helft in alle beesten op 

voornoemde hoeve. Voornoemde Johannes zal voornoemde helft te schattinge 

houden. Zodra voornoemde Gerardus van deze helft 39 oude Gelderse gulden 

ontvangen zal hebben, zal voornoemde helft voor één helft behoren aan 

voornoemde Johannes en voor de andere helft aan voornoemde Gerardus. 

 

Johannes (dg: Henric) Henrics soen commorans in loco dicto Vinckel supra 

mansum Gerardi Balijart (dg: palam reco) medietatem ad se spectantem in 

omnibus bestiis et bonis pecoralibus consistentibus supra dictum mansum 

supportavit dicto Gerardo Balijart promittens ratam servare tali 

condicione quod dictus (dg: Petrus) Johannes (dg: dictus Joh) dictam 

medietatem tenebit (dg: ad) a dicto Gerardo ad jus stabilitionis ita 

videlicet quod cum dictus Gerardus de (dg: dictis) dicta medietate 

perceperit triginta novem aude Gelre gulden extunc dicta medietas et inde 

provenienda spectabunt mediatim ad dictum Johannem et mediatim ad dictum 

Gerardum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 122v 06 do 05-02-1394. 

Johannes gnd Dobbeleer wonend in Vinkel op de hoeve van Gerardus Balijarts 

droeg over aan voornoemde Gerardus Balijart de helft in alle beesten op 

voornoemde hoeve. Zodra voornoemde Gerardus van deze helft 31 oude Gelderse 

gulden en 11 plakken ontvangen zal hebben, zal deze helft voor de helft 

behoren aan voornoemde Johannes en voor de andere helft aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Johannes dictus (dg: Dobbeleers) Dobbeleer commorans in Vinckel supra 

quendam mansum Gerardi Balijarts medietatem ad se spectantem in omnibus 

bestiis et bonis pecoralibus consistentibus supra dictum mansum (dg: su) 

supportavit dicto Gerardo Balijart promittens ratam servare tali 

condicione quod cum dictus Gerardus #de# dicta medietate perceperit XXXI 

aude Gelre gulden et XI placken extunc dicta medietas mediatim ad dictum 

Johannem et mediatim ad dictum Gerardum spectabit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 122v 07 do 05-02-1394. 

Johannes die Vroede verkocht aan Johannes Broec een b-erfpacht van ½ mud 
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rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 

lopen roggeland in Oss, ter plaatse gnd aan die Kort Voert, tussen Gerisius 

Scrullen enerzijds en een erfgoed van Fijssia wv Willelmus Leijten soen 

anderzijds, (2) 4 lopen roggeland aldaar, tussen voornoemd erfgoed van 

voornoemde Fijssia enerzijds en Johannes Bobben soen anderzijds, (3) 3 

lopen roggeland in Oss, ter plaatse gnd op Paap Rot, tussen voornoemde 

Fijssia enerzijds en Aleijdis gnd Scrivers anderzijds. 

 

Johannes die Vroede hereditarie vendidit Johanni Broec hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: peci) #quatuor lopinatis# 

terre #siliginee# sita in parochia de Os ad locum dictum aen die Cort 

Voert inter hereditatem Gerisii Scrullen ex uno et inter hereditatem 

Fijssie relicte Willelmi Leijten soen ex alio item ex (dg: pecia terre) 

#quatuor lopinatis terre siliginee# sita ibidem inter (dg: hereditatem 

di) dictam hereditatem dicte Fijssie ex uno et inter hereditatem Johannis 

Bobben soen ex alio item (dg: ...) ex tribus lopinatis terre siliginee 

sitis in dicta parochia in loco dicto op Paep Rot inter hereditatem dicte 

Fijssie ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Scrivers ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 122v 08 do 05-02-1394. 

Johannes zvw Nijcholaus van Colen beloofde aan Adam van Mierd, tbv 

Gertrudis mv voornoemde Johannes, een lijfrente van 12 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai de Colen promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum #Ade de Mierd ad opus# Gertrudi sue matri 

vitalem pensionem XII libarum monete anno quolibet ad vitam dicte 

Gertrudis et non ultra nativitatis Domini de et ex omnibus bonis dicti 

Johannis habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes (dg: datum 

supra) testes datum supra. 

 

BP 1180 p 122v 09 do 05-02-1394. 

Arnoldus van Os nzvw Tielmannus zvw Arnoldus zv Tielkinus, ev Elizabeth dvw 

Johannes van Maren rademaker, droeg over aan Paulus zv Theodericus van 

Dormalen ¾ deel in een b-erfcijns van 10 schelling geld, die voornoemde 

Johannes van Maren met Sint-Remigius beurde, gaande uit (1) ¼ deel, dat aan 

voornoemde Johannes van Maren behoorde, van een beemd in Berlicum, ter 

plaatse gnd Middelrode, achter de tuin van Katherina gnd der Smedinnen, 

tussen erfgoed van de monniken van Berne enerzijds en wijlen Godescalcus 

van der Sporct anderzijds, te weten het ¼ deel dat was van Johannes gnd 

Meijer, welk ¼ deel voornoemde wijlen Johannes van Maren in cijns 

uitgegeven had aan Hilla dv voornoemde Katherina, te weten voor voornoemde 

cijns van 10 schelling, (2) de helft, die aan voornoemde Hilla behoorde, 

van een tuin aldaar, direct naast voornoemde beemd, welke helft van de tuin 

voornoemde Hilla als onderpand voor voornoemde cijns van 10 schelling 

gesteld had. 

 

Arnoldus van Os filius naturalis quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi 

filii Tielkini maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis de Maren rotificis tres quartas partes ad se spectantes 

in hereditario censu decem solidorum monete quem dictus Johannes de Maren 

solvendum habuit hereditarie Remigii ex quarta parte que ad dictum 

Johannem de Maren spectabat cuiusdam prati siti in parochia de Berlikem 

ad locum dictum Middelrode retro ortum Katherine dicte der Smedinnen 

inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem quondam 

Godescalci van der Sporct ex alio scilicet ex illa quarta parte que 

fuerat Johannis dicti Meijer quam quartam partem dictus quondam Johannes 

de Maren dederat ad censum Hille filie dicte Katherine scilicet pro dicto 
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censu X solidorum et de medietate que spectabat ad dictam Hillam (dg: 

dicti) orti siti ibidem contigue iuxta pratum predictum quam medietatem 

dicti orti dicta Hilla pro solucione dicti census X solidorum simul dicta 

quarta parte dicti prati imposuit ad pignus prout in litteris hereditarie 

supportavit Paulo filio Theoderici de Dormalen cum litteris et (dg: jure) 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf2 D 04 p. 123. 

 in die Aghate: donderdag 05-02-1394. 

 

BP 1180 p 123r 01 do 05-02-1394. 

Broeder Hermannus zv Willelmus Mijnnemere kloosterling van Porta Celi deed 

tbv Willelmus zvw Albertus van Bucstel afstand van goederen, gnd ten Einde, 

van wijlen hr Henricus van Bucstel ridder, gelegen in Boxtel, ter plaatse 

gnd Klein Liemde. 

 

Frater Hermannus filius Willelmi (dg: v) Mijnnemere conventualis de Porta 

Celi super bonis dictis ten Eijnde quondam domini Henrici de Bucstel 

militis sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Cleijn Lijemde cum 

attinentiis eorundem bonorum universis et super jure ad opus Willelmi 

filii quondam Alberti de Bucstel renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: sui) sui deponere. Testes Lijsscap et 

Goeswinus datum in die Aghate. 

 

BP 1180 p 123r 02 do 05-02-1394. 

Franco zvw Johannes Vrancken soen en Conrardus nzv hr Gerardus Caenen 

priester beloofden aan Henricus Buekentop en Johannes Buekentop zvw 

Rutgherus van Herpen 115½ beste nieuwe Gelderse gulden, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1394) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394). 

 

Franco filius quondam Johannis (dg: Fra) Vrancken soen et Conrardus 

filius naturalis domini Gerardi Caenen presbitri promiserunt Henrico 

Buekentop et Johanni (dg: filio) Buekentop filio quondam (dg: The) 

Rutgheri de (dg: Herp) Herpen centum et XV et dimidium de melioribus 

novis Gelre gulden (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 03 do 05-02-1394. 

De broers Wouterus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, 

verkochten aan Jutta van den Aken een stuk beemd dat was van Oda gnd Veren 

Oden van der Meren, in Esch, tussen Aleijdis Aijkens enerzijds en de broers 

Arnoldus en Matheus, zvw Walterus van der Ouver, anderzijds, aan Henricus 

van Haren verkocht door Elizabeth gnd van der Mere van Belver wv Johannes 

van der Meren. 

 

Wouterus Henricus et Willelmus fratres liberi quondam (dg: Johannis de) 

Johannis de Haren quandam peciam (dg: terre) prati quod #pratum# fuerat 

quondam Ode dicte Veren Oden van der Meren siti in parochia de Esche 

inter hereditatem Aleijdis Aijkens ex uno et inter hereditatem Arnoldi et 

(dg: A) Mathei fratrum (dg: filio) filiorum quondam Walteri van der Ouver 

ex alio venditum Henrico de Haren ab Elizabeth dicta van der (dg: M.e) 

Mere de Belver relicta quondam Johannis van der Meren prout in litteris 

et quod nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Jutte van 

den (dg: Hak) Aken supportaverunt cum litteris et jure promittentes super 

omnia (dg: ratam servare) habita et habenda ratam servare et quod omnes 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et ex parte dicti quondam 

Henrici de Haren et ex parte quorumcumque heredum eiusdem quondam Henrici 

et ex parte quorumcumque heredum dicti quondam Johannis de Haren (dg: de 
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Har) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 04 do 05-02-1394. 

Johannes van Haren Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van Haren (dg: f) Willems soen #prebuit et reportavit#. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 05 do 05-02-1394. 

Wouterus zvw Johannes van Haren beloofde de twee anderen schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 2 grossos. Scabini noluerunt. 

Wouterus promisit super habita et habenda alios duos (dg: a) indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 06 do 05-02-1394. 

Johannes van der Heijden droeg over aan Matheus zvw Johannes die Goide een 

b-erfcijns van 20 schelling geld met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

de helft, die behoorde aan Johannes Joseph zvw Danijel gnd Joseph, in een 

zester roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen 

Lambertus die Wever enerzijds en kvw Reijnkinus Brouwer anderzijds, en in 

de gebouwen die erop staan, welke cijns aan hem was verkocht door 

voornoemde Johannes Joseph. 

 

Johannes van der Heijden hereditarium censum (dg: XX) XX solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini ex medietate que ad Johannem Joseph filium 

quondam Danijelis dicti Joseph spectabat in una sextariata terre 

siliginee sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter 

hereditatem Lamberti die Wever ex uno et inter hereditatem liberorum 

#quondam# Reijnkini Brouwer ex alio atque in edificiis supra dictam 

sextariam terre consistentibus (dg: .) venditum sibi a dicto Johanne 

Joseph prout in litteris hereditarie supportavit Matheo filio (dg: filio) 

quondam Johannis die Goide cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Goeswinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 123r 07 do 05-02-1394. 

Arnoldus die Blake verkocht aan Theodericus Lecker een n-erfpacht33 van 2 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land in Lieshout, tussen kinderen gnd Steenkens Kijnderen 

enerzijds en Jutta van den Nuwenhuze en haar kinderen anderzijds, (2) een 

stuk land in Lieshout, tussen Arnoldus van den Broec enerzijds en 

Wautgherus gnd Wauthem van den Zande anderzijds. Verkoper en met hem 

Nijcholaus Mijs soen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de 

grondcijnzen. 

 

Arnoldus (dg: de) die (dg: Blade) Blake hereditarie vendidit Theoderico 

Lecker hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: 

Busco solve) Helmont solvendam hereditarie purificationis et in (dg: 

Lijs) Lijeshout tradendam ex pecia terre sita in (dg: Lij) parochia de 

Lijeshout inter hereditatem liberorum dictorum Steenkens Kijnderen ex uno 

et inter hereditatem Jutte van den Nuwenhuze et eius liberorum ex alio 

item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi van 

den Broec ex uno et inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem van den 

                         
33 Zie → SAsH RA VB 1799 f 216v 01 ma 08-02-1417, Gerijt van Ophoven was gerijcht … aen een 
stuc lants gelegen in die prochij van Lijeshout tusschen den erve der kijnder gheheijten 

Steenkens Kijnderen ex uno ende tusschen den erve Jutten dicte van den Nuwenhuijse ende heure 

kijnder ex alio ende aen een stuc lants gelegen in die voirs prochij tusschen den erve Arnts 

van den Broeck ex uno ende tusschen den erve Wautghers geheijten Wauthem van den Zande ex alio 

overmijts gebreck eens erfs pachts van twee mudden rogs maten van Helmont den welcken Arnt 

gheheijten die Blake erflijc vercoft had Dircken geheijten Lecker. 
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(dg: Zande) Zande ex alio ut dicebat (dg: promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi exinde de jure solvendis et su) promittentes (dg: et) dictus 

venditor et cum eo Nijcholaus Mijs soen indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 08 do 05-02-1394. 

Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen en haar zoon Amelius verkochten aan 

Batha van Haeften (1) een stuk land in Groot Lith, tussen voornoemde Batha 

van Haeften enerzijds en een steeg gnd die Oude Steeg anderzijds, (2) 2 

hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd op Beemden, tussen Arnoldus van 

Hoemen enerzijds en vrouwe Jutta des Roden anderzijds, belast met cijnzen 

aan het kapittel van Leuven, met 12 voet maasdijk in Groot Lith, tussen de 

dijk van Arnoldus van Hoemen enerzijds en de dijk van Zebertus die Welghe 

anderzijds, en 3 voet maasdijk in Groot Lith, tussen de dijk van Jacobus 

van Heze enerzijds en de dijk van Petrus Mast anderzijds. De brief 

overhandigen aan Arnoldus Meijsen. 

 

Voor BP 1180 p 123r 08 en 09 staat een haal; tradetur littera Arnoldo 

Meijsen. 

Elizabeth filia quondam Amelii dicti Meijssen cum tutore et Amelius eius 

filius peciam terre sitam in parochia de Magno Lijt inter hereditatem 

(dg: ..) Bathe de Haeften ex uno et inter (dg: here commune) stegam 

dictam die Aude Steghe ex alio atque duo hont terre sita in dicta 

parochia ad locum (dg: op) dictum op Beemden inter hereditatem Arnoldi de 

Hoemen ex uno et inter hereditatem domine Jutte des Roden ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicte Bathe de Haeften promittentes cum 

tutore super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: XII ...) censibus capitulo Leodiensi exinde de jure 

solvendis atque exceptis XII pedatis aggeris (dg: sit) Mose sitis in 

dicta parochia inter aggerem Arnoldi de Hoemen et inter aggerem Zeberti 

die Welghe atque tribus pedatis aggeris Mose sitis in dicta parochia 

inter aggerem Jacobi de Heze et inter aggerem Petri (dg: Mersman ut 

dicebant) Mast ut dicebant. Datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 09 do 05-02-1394. 

Arnoldus Meijnssen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Meijnssen prebuit et reportavit. 

 

BP 1180 p 123r 10 do 05-02-1394. 

Voornoemde Batha van Haeften beloofde aan voornoemde Elizabeth dvw Amelius 

gnd Meijssen 220 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden 

gerekend of de waarde, 1/3 deel te betalen met Pasen (zo 19-04-1394), 1/3 

deel met Sint-Jan (ma 24-06-1394) en 1/3 deel met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1394). 

 

(dg: ..) Dicta Batha promisit super omnia dicte Elizabeth ducentos #et 

viginti# Hollant gulden scilicet uno Enghels nobel pro tribus Hollant 

gulden vocatis seu valorem pro una tercia parte pasche pro secunda tercia 

parte nativitatis Johannis et pro ultima tercia parte Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 11 do 05-02-1394. 

Marcelius Valken soen van Alem beloofde aan Reijmboldus zv Reijmboldus van 

Geffen 20 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 

19-04-1394) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394). 

 

Marcelius (dg: de Alen) Valken soen de Alem promisit super omnia 

Reijmboldo filio Reijmboldi de Geffen XX Hollant gulden seu valorem 
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mediatim ad pascha et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Sta et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 12 do 05-02-1394. 

Johannes van Middeghael droeg over aan zijn broers en zuster Leonius, 

Godefridus en Theoderica 164 Hollandse gulden, aan hem beloofd34 door 

Johannes van Dommellen. 

 

Johannes de Middeghael (dg: censu) centum et sexaginta quatuor florenos 

(dg: .) aureos #dictos# communiter gulden (dg: vocatos) monete Hollandie 

promissos sibi a Johanne de Dommellen prout in litteris supportavit 

Leonio et (dg: Th) Godefrido suis fratribus et Theoderice sue sorori cum 

litteris et (dg: jure) jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 13 do 05-02-1394. 

Heijlwigis wv Gerardus van den Bleke verkocht aan Johannes zvw Johannes 

Luden soen alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar zusters Elizabeth en Yda, gelegen onder Broegel. 

 

Heijlwigis relicta quondam Gerardi van den (dg: B) Bleke cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte quondam Elizabeth et Yde suarum sororum 

successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de Broegel sitas 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Luden soen 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 14 do 05-02-1394. 

Johannes zv Johannes gnd Knoochouwer droeg over aan Jacobus van Vessem een 

hoeve, gnd Bijsterveld, in Wintelre, aan hem overgedragen door Mathias zv 

Mathias gnd Coppeijns Bruder. 

 

Johannes filius Johannis dicti Knoochouwer mansum quendam dictum 

communiter Bijstervelt situm in parochia de Wijnterle cum attinentiis 

eiusdem [mansi] singulis et universis supportatum sibi a Mathia filio 

Mathie dicti Coppeijns Bruder prout in litteris hereditarie supportavit 

Jacobo de Vessem cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 123r 15 do 05-02-1394. 

Johannes nzvw hr Robbertus Nouden priester en Conrardus zvw Pelgrimus smid 

ev Agnes ndvw voornoemde hr Robbertus deden tbv Petrus zvw Henricus die 

..ster van Nijsterle afstand van (1) 3 strepen land in Nistelrode, ter 

plaatse gnd des Roden Hoeve, tussen Petrus Hermans soen enerzijds en 

Henricus die Snider anderzijds, (2) alle goederen waarin Elizabeth mv 

voornoemde Johannes en Agnes was overleden, gelegen onder Nistelrode. 

 

Johannes filius naturalis quondam #domini# Robberti Nouden presbitri #et 

Conrardus filius quondam Pelgrimi fabri (dg: fabri Pelgerens soen) 

maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie naturalis dicti 

quondam domini Robberti# super tribus strepis terre sitis in parochia de 

Nijsterle in loco dicto des Roden Hoeve inter hereditatem Petri Hermans 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: Petri) #Henrici# die Snider ex alio 

ut dicebant et super jure ad opus Petri filii quondam Henrici die ..ster 

de Nijsterle renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

+et super omnibus bonis in quibus Elizabeth mater olim dictorum Johannis 

et Agnetis decessit quocumque locorum infra dictam parochiam de Nijsterle 

                         
34 Zie ← BP 1178 f 169r 04 do 24-11-1390, belofte 164 Holland gulden na 

maning te betalen. 
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(dg: consist) sitis ut dicebant. 

 

1180 mf2 D 05 p. 124. 

 in crastino Aghate: vrijdag 06-02-1394. 

 in festo Aghate: donderdag 05-02-1394. 

 

BP 1180 p 124v 01 ±do 05-02-1394. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1180 p 124v 02 vr 06-02-1394. 

De broers Johannes en Henricus, kv Johannes Lijerinc, verkochten aan 

Johannes van Halle rademaker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd, gnd dat 

Elsbroek, 1½ bunder groot, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen 

kvw Egidius van den Sneppenscoet enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi (dg: quondam) Johannis Lijerinc 

hereditarie vendiderunt Johanni de Halle rotifici hereditariam paccionem 

(dg: unius et dimidii) #duorum# modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco #tradendam# ex pecia 

(dg: terre) prati dicta dat Elsbroec unum et dimidium bonaria continente 

sita in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem 

liberorum quondam Egidii van den Sneppen (dg: soe) scoet ex uno et inter 

(dg: here) communem plateam ex alio ut dicebant promittentes indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Lijsscap et (dg: 

Goes datum in festo) Aghate Jordanus datum in crastino Aghate. 

 

BP 1180 p 124v 03 vr 06-02-1394. 

Voornoemde Henricus zv Johannes Lijerinc beloofde zijn voornoemde broer 

Johannes hiervan schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus promisit #super habita et habenda# dictum Johannem suum 

fratrem ab hiis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 124v 04 do 05-02-1394. 

Johannes van Ynghen zvw Snellardus die Bruijn verkocht aan Walterus nzvw 

Johannes gnd Luwe een stuk beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in die 

Raacht, tussen erfgoed van het klooster van Hodonk enerzijds en Godefridus 

van Dommellen en kvw Walterus van Dommellen anderzijds. 

 

Johannes de Ynghen filius quondam Snellardi die Bruijn peciam (dg: terre) 

prati sitam in parochia de Beke prope Arle in (dg: der) loco dicto in die 

Raecht inter hereditatem conventus de Hodonc ex uno et inter hereditatem 

(dg: Walteri) Godefridi de Dommellen et liberorum quondam Walteri de 

Dommellen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Waltero filio naturali 

quondam Johannis dicti Luwe promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) testes Lijsscap et (dg: 

Jord) Goeswinus datum in festo Aghate. 

 

BP 1180 p 124v 05 vr 06-02-1394. 

Rodolphus van Crumvoert ev Gertrudis dvw Johannes van Oerle gaf uit aan 

Ghibo gnd Ghiben soen (1) alle erfgoederen die hij onder Breugel heeft 

liggen; de uitgifte geschiedde voor de onraad en voor een n-erfpacht van 3 

mud rogge en 1 mud gerst, maat van Son, met Lichtmis in Breugel te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ghibo tot onderpand (2) een stuk 

land gnd die Ladonk, in Breugel, tussen Mijchael Willen soen enerzijds en 

Henricus die Clercke en andere naburen anderzijds, (3) 4 lopen land in 

Breugel, ter plaatse gnd die Brede Akker, tussen Johannes Hillen soen 
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enerzijds en Walterus Belen soen anderzijds, (4) een stuk land gnd dat Beek 

Stukske, in Breugel, tussen voornoemde Johannes Hillen soen enerzijds en 

Willelmus Tijmmerman anderzijds, (5) een zester land gnd die Lang Akker, in 

Breugel, tussen Ludekinus gnd Luden soen enerzijds en Metta wv Johannes 

Luden soen anderzijds. 

 

Rodolphus de Crumvoert maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie quondam Johannis de Oerle omnes hereditates quas ipse ad presens 

infra parochiam de Broegel habet sitas ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Ghiboni dicto Ghiben soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus dictis onraet annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis et unius modii (dg: sili) 

ordei mensure de Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificationis et 

in Broegel tradenda ex premissis promittens warandiam et premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Ghibo peciam terre #dictam die Ladonc# sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Mijchaelis Willen soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici die Clercke et (dg: Willelmi) aliorum vicinorum ibidem ex alio 

atque (dg: peciam terre) quatuor lopinatas terre sitas in dicta parochia 

ad locum dictum die Brede Acker inter hereditatem Johannis Hillen soen ex 

uno et inter hereditatem Walteri Belen soen ex alio atque peciam terre 

dictam dat Beec Stucsken sitam in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Johannis Hillen soen ex uno et inter hereditatem Willelmi Tijmmerman ex 

alio (dg: ut dicebat et promisit super o ad pignus imposuit et promisit 

super omnia sufficientem facere) atque sextariatam terre dictam die Lang 

Acker sitam in dicta parochia de Broegel inter hereditatem Ludekini dicti 

Luden soen ex uno et inter hereditatem Mette relicte quondam Johannis 

Luden soen ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Berkel et Jorden 

datum in crastino Aghate. 

 

BP 1180 p 124v 06 vr 06-02-1394. 

Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden droeg over aan zijn moeder Elizabeth 

het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader Jacobus, 

resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder Elizabeth, in (1) 

3 pond 6 schelling b-erfcijns, uit erfgoederen, waarin (a) Godefridus 

Dunnecop, en (b) Margareta gnd tsHouts wonen, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, (2) 15 schelling b-erfcijns, gaande uit huis en erf van 

Willelmus Flamingus, in de Orthenstraat, welke cijnzen Arnoldus Stamelart 

van der Spanct tbv voornoemde wijlen Jacobus van Uden gekocht had van 

Arnoldus Stamelart van den Kelder, Theodericus zvw Ywanus van Gravia, en de 

gezusters Cristina en Elizabeth, dvw Gerardus Meelman. 

 

(dg: Lud) Engbertus Ludinc filius quondam Jacobi de Uden totam partem et 

omne jus sibi de morte (dg: quondam) dicti quondam Jacobi sui patris 

successione advoluta et post mortem Elizabeth sue matris successione 

advolvendas (dg: in hereditario censu) in tribus libris et sex solidis 

hereditarii census solvendis hereditarie de hereditatibus in quarum una 

Godefridus Dunnecop et altera Margareta dicta tsHouts commorantur sitis 

in Busco in vico Orthensi atque (dg: quindecim) quindecim solidis 

hereditarii census solvendis de domo et area (dg: Wellini) #Willelmi# 

Flamingi sita in dicto vico Orthensi quos census predicto Arnoldus 

Stamelart de Spanct ad opus dicti quondam Jacobi de Uden erga Arnoldum 

Stamelart de Penu Theodericum filium quondam Ywani de Gravia Cristinam et 

Elizabeth sorores filias (dg: dicti) quondam Gerardi Meelman emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit dicte Elizabeth 

sue matri cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Goessuinus et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 124v 07 vr 06-02-1394. 

Voornoemde Engbertus Ludinc droeg over aan zijn moeder Elizabeth het deel, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader Jacobus van Uden, 
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resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder Elizabeth, in (1) 

een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld), met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land in Duer, op den Lauwaaert, tussen 

Rodolphus ?Scumers soen enerzijds en Johannes gnd Loeken anderzijds, welke 

cijns Arnoldus Stamelart van der Spanct tbv voornoemde Jacobus van Uden 

gekocht had van Lambertus zv Johannes zvw Batha, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling (dg: geld), met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd 

die Hege Akker, 5 lopen gerst groot, (3) een b-erfcijns van 20 schelling 

(dg: voornoemd geld), met Allerheiligen te betalen, gaande uit 8 hont land, 

in Berchem, ter plaatse gnd Veerlaar, welke beide cijnzen van 20 schelling 

Arnoldus Stamelart van der Spanct tbv voornoemde Jacobus zvw Henricus van 

Uden verworven had van Lambertus zvw Johannes zvw Batha. 

 

Dictus Engbertus Ludinc totam partem et omne jus sibi de morte dicti 

quondam Jacobi sui patris successione advolutas et post mortem Elizabeth 

sue matris successione advolvendas in hereditario censu XL solidorum (dg: 

monete) solvendo hereditarie purificationis et in Busco tradendo ex pecia 

terre sita in parochia de Duer supra locum dictum opten Lauwaert inter 

hereditatem Rodolphi ?Scumers soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Loeken ex alio quem censum Arnoldus Stamelart de Spanct ad opus 

dicti quondam Jacobi de Uden erga Lambertum filium Johannis filii quondam 

Bathe emendo acquisiverat prout in litteris atque in hereditario viginti 

solidorum (dg: monete) solvendo hereditarie purificationis ex quadam 

pecia terre dicta communiter die Heghe Acker quinque lopinos ordei 

annuatim in semine capiente atque in hereditario censu XX (dg: dicte 

monete) solvendo hereditarie omnium sanctorum de octo hont terre sitis in 

parochia de Berchen ad locum dictum Veerlaer quos census XX solidorum et 

XX solidorum Arnoldus Stamelart (dg: de) #van der# Spanct ad opus dicti 

quondam Jacobi filii (dg: ..) quondam Henrici de Uden (dg: ... em) #erga 

Lambertum filium quondam Johannis filii quondam Bathe# acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit dicte Elizabeth sue matri cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 124v 08 vr 06-02-1394. 

Godefridus Mostart zvw Gerardus Mostart droeg over aan Adam van Mierde, tbv 

Agnes ndv Johannes van den Dijk, een b-erfcijns van 9 pond 10 schelling 

geld, met een jaar achterstallige termijn, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 5 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Oeteren, tussen Reijnerus van Zonne enerzijds en Henricus Groet 

Leeuwe anderzijds, welke cijns voornoemde Godefridus Mostart gekocht had 

van Goeswinus nzvw Johannes zv Boudewinus gnd Appelman ev Margareta ndv 

Johannes zvw Godefridus Sceijvel. 

 

Godefridus Mostart filius quondam Gerardi Mostart hereditarium censum 

novem librarum et decem solidorum monete solvendum hereditarie Domini ex 

quinque iugeribus terre de mille iugeribus terre communitatis oppidi de 

Busco sitis ad locum dictum Oetheren inter hereditatem Reijneri de Zonne 

ex uno et inter hereditatem Henrici Groet Leeuwe ex alio quem censum 

dictus Godefridus Mostart erga Goeswinum filium naturalem quondam 

Johannis filii Boudewini dicti Appelman maritum et tutorem legitimum 

Margarete sue uxoris filie naturalis Johannis filii quondam Godefridi 

Sceijvel emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Ade de Mierde ad opus Agnetis filie naturalis Johannis de Aggere (dg: 

pro) cum litteris et aliis et jure (dg: promittens ratam servare) et cum 

arrestadiis unius anni sibi restantibus promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Berkel et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 124v 09 vr 06-02-1394. 

Jacobus Dunnecop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Jacobus Dunnecop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 124v 10 vr 06-02-1394. 

Johannes van den Dijk beloofde aan Godefridus Mostart 47½ oude Gelderse 

gulden of de waarde met Vastenavond (di 03-03-1394) en 47½ oude Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1394) te betalen. 

Opstellen in twee brieven. 

 

Et ponetur in 2 litteris. 

Johannes de Aggere promisit super omnia Godefrido Mostart (dg: XLII) 

#XLVII# et dimidium aude Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium et 

(dg: XLII #XX) XLVII# et dimidium aude Gelre (dg: gulde) gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf2 D 06 p. 125. 

 in crastino Agate: vrijdag 06-02-1394. 

 Sabbato post Aghate: zaterdag 07-02-1394. 

 Secunda post Aghate: maandag 09-02-1394. 

 in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1394. 

 anno nativitatis Domini anno nonagesimo quarto mensis februarii 

  die in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1394. 

 

BP 1180 p 125r 01 vr 06-02-1394. 

Gerardus van Derenborch ev Elizabeth wv Petrus van Bruggen droeg over aan 

Gerardus van Bruggen een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 1/3 deel, behorend aan Albertus zvw Nijcholaus zvw Adam 

van den Kerchove, in 3 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, 

ter plaatse gnd Vliedert, tussen Godefridus van den Kolke enerzijds en 

Wellinus van Beke anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Petrus van 

Bruggen gekocht had van voornoemde Albertus. 

 

Gerardus (dg: ?legitimus) de Derenborch maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris relicte quondam Petri de Bruggen hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex tercia 

parte ad Albertum filium quondam Nijcholai filii quondam Ade van den 

Kerchove spectante in tribus iugeribus terre sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Bruggen ad locum dictum Vliedert inter 

hereditatem Godefridi van den Kolke ex uno et inter hereditatem Wellini 

de Beke ex alio quem censum dictus quondam Petrus de Bruggen erga dictum 

Albertum emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Gerardo de Bruggen cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dicti quondam Petri de Bruggen et quorumcumque heredum dicti 

quondam Peri de Bruggen deponere. Testes Lijsscap et Jorden datum in 

crastino Agate. 

 

BP 1180 p 125r 02 za 07-02-1394. 

Petrus zvw Goessuinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd uten Broecke droeg 

over aan zijn broer Johannes de helft in een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

erfelijke goederen van wijlen Johannes gnd Broecke, in Gezel, welke pacht 

eerstgenoemde wijlen Goessuinus gekocht had van Petrus van Erpe. 

 

Petrus filius quondam (dg: Goeswini filii quondam) Goessuini filii 

quondam Arnoldi filii Goessuini dicti uten Broecke medietatem ad se 

spectantem in hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda ex 

omnibus bonis hereditariis quondam Johannis dicti Broecke sitis in Ghezel 

et ex eorum attinentiis singulis et universis quam paccionem primodictus 

quondam Goessuinus erga Petrum de Erpe emendo acquisiverat prout in 
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litteris hereditarie supportavit Johanni suo fratri cum litteris et aliis 

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

Testes Goeswinus et Jordanus datum sabbato post Aghate. 

 

BP 1180 p 125r 03 za 07-02-1394. 

Jordanus van Huculem, Zibertus van Hoculem de jongere en Jordanus zvw 

Arnoldus Tielkini beloofden aan Johannes Monijns ketelaar 48 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Jordanus de Huculem Zibertus de Hoculem junior et Jordanus filius quondam 

Arnoldi Tielkini promiserunt Johanni Monijns cacabario XLVIII novos Gelre 

gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

Goeswinus et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 125r 04 za 07-02-1394. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 125r 05 ma 09-02-1394. 

Margareta wv Theodericus gnd Oeden soen en haar zoon Arnoldus beloofden aan 

Johannes Zanders gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis, 5 

mud rogge, Bossche maat, te leveren. 

 

Margareta relicta quondam Theoderici dicti Oeden soen et Arnoldus eius 

filius promiserunt (dg: s) indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Johanni Zanders ad spacium quinque annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum quinque modios 

siliginis mensure de Busco purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futuro et in Busco tradendos. Testes Gestel et 

Jordanus datum secunda post Aghate. 

 

BP 1180 p 125r 06 ma 09-02-1394. 

Johannes van den Berghe van Dommellen verklaarde dat Bruijstinus zvw 

Theodericus van Andel 19 oude Gelderse gulden heeft betaald, in afkorting 

van 38 oude Gelderse gulden die voornoemde Bruijstinus aan voornoemde 

Johannes moet betalen. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen palam recognovit sibi per 

Bruijstinum filium quondam Theoderici de Andel fore satisfactum de XIX 

aude (dg: Ghi) Gelre gulden in abbreviationem XXXVIII aude Gelre gulden 

quos dictus Bruijstinus dicto Johanni solvere tenetur in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes Jordanus (dg: d) et Ghemert datum 

supra. 

 

BP 1180 p 125r 07 wo 11-02-1394. 

Ywanus Stierken ev Elizabeth, dvw Johannes van Hees en Gertrudis dvw 

Albertus Loze, droeg over aan Adulphus Gunter zvw Tielmannus Gunter een 

huis en erf, van voornoemde wijlen Albertus Loze, in Den Bosch, aan de 

Markt, naast het woonhuis van wijlen Henricus Baardscheerder, welk huis en 

erf voornoemde wijlen Albertus Loze gekocht had van Hilla en Katherina, dvw 

Gerardus gnd Velkennaer, met het recht dat bij dit huis hoort in de stenen 

muren aan weerszijden van het huis en in de goten op die muren. Ywanus 

behoudt een ondergeschreven cijns35. 

 

Ywanus Stierken maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis de Hees ab eodem quondam Johanne de Hees et 

Gertrude sua uxore filia quondam Alberti Loze pariter genite domum et 

                         
35 Zie → BP 1180 p 125r 10 wo 11-02-1394. 
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aream #cum omnibus suis attinentiis# dicti quondam Alberti (dg: sit) Loze 

#cum (dg: suis ?attinentiis)# sitam in Busco ad forum loci eiusdem (dg: 

lo) juxta domum (dg: habitationis) mansionis quondam Henrici 

barbitonsoris quam domum et aream cum omnibus suis attinentiis dictus 

quondam Albertus Loze erga Hillam et Katherinam filias quondam Gerardi 

dicti Velkennaer (dg: emendo) emendo acquisiverat prout in litteris (dg: 

et que domus) simul in toto jure ad dictam domum et aream spectante 

parietibus lapideis ab utroque (dg: late) latere dicte domus et aree 

consistentibus et in guttariis #dictis goten# supra eosdem muros lapideos 

consistentibus ut dicebat et quam domum et aream cum suis attinentiis et 

cum dicto jure dictus (dg: ..) Ywanus nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Adulpho Gunter (dg: #filio quondam Tielmanni# suo 

cum dictis litteris et aliis et jure) filio quondam Tielmanni Gunter cum 

dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et ex parte quorumcumque heredum dicti 

quondam Alberti Loze deponere #salvo tamen sibi censu infrascripto et 
?cens et al.. ?test#. Testes Berkel et Jordanus datum in crastino 

Scolastice. 

 

BP 1180 p 125r 08 wo 11-02-1394. 

Ywanus Stierken droeg over aan voornoemde Adulphus Gunter twee kamers met 

ondergrond, in Den Bosch, achter het stenen huis van Theodericus van der 

Putten, welke stenen huis ligt in Den Bosch, tussen een straatje dat loopt 

van de Markt naar het water enerzijds en wijlen Albertus Loze, thans 

voornoemde Ywanus, anderzijds, welke twee kamers met ondergrond vanaf de 

stal van voornoemde Ywanus naar het erfgoed van voornoemde Theodericus, 

naast voornoemd straatje, 28½ voet lang is, en 30½ voet aan de andere kant 

richting de weg van voornoemde Ywanus, aan hem verkocht door voornoemde 

Theodericus van der Putten. 

 

(dg: d) Ywanus Stierken duas cameras cum earum fundis sitas in Busco 

retro domum lapideam Theoderici de Puteo que domus lapidea sita est in 

Busco inter viculum quendam tendentem a foro versus aquam ex uno et inter 

hereditatem quondam Alberti Loze nunc ad dictum Ywanum pertinentem ex 

alio que due camere predicte cum earum fundis a stabulo antedicti Ywani 

versus hereditatem antedicti Theoderici juxta dictum viculum XXVIII et 

dimidiam pedatas ab uno latere atque triginta et dimidiam pedatas ab ab 

alio latere versus viam dicti Ywani in longitudine continent venditas 

sibi a dicto Theoderico de Puteo prout in litteris hereditarie 

supportavit Adulpho Gunter predicto cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 125r 09 wo 11-02-1394. 

Voornoemde Ywanus Stierken droeg over aan voornoemde Adulphus Gunter twee 

kamers met ondergrond uit 3 kamers met ondergrond van Theodericus van den 

Putte, in Den Bosch, achter het stenen huis van voornoemde Theodericus, in 

een straatje dat loopt van de Orthenstraat, langs voornoemd huis en erf, 

tot aan de stroom aldaar, tussen een kamer van voornoemde Theodericus 

enerzijds en een kamer behorend aan voornoemde Ywanus Stierken, eertijds 

van voornoemde Theodericus, anderzijds, en welke twee kamers met ondergrond 

29 voet breed zijn, richting de weg, aan hem verkocht door voornoemde 

Theodericus van den Putte. 

 

Dictus Ywanus duas cameras cum earum fundis de tribus cameris et earum 

fundis (dg: Theoderici) #Theoderici# van den Putte sitis in Busco retro 

domum lapideam dicti Theoderici in quodam viculo tendente a vico Orthensi 

juxta predictam domum et aream usque aquam ibidem currentem inter unam 

cameram dicti Theoderici ex uno et inter quandam cameram spectantem ad 

dictum Ywanum Stierken que fuerat dicti Theoderici ex alio et que due 

camere cum dictis earum fundis XXIX pedatas terre in latitudine continet 
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versus (dg: pl) plateam venditas sibi a (dg: dicto) dicto Theoderico van 

den Putte prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Adul) Adulpho 

Gunter predicto cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 125r 10 wo 11-02-1394. 

Voornoemde Adolphus Gunter beloofde aan voornoemde Ywanus Stierken een 

n-erfcijns van 29 oude Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit voornoemd huis en erf, twee kamers en twee kamers. 

 

Dictus Adolphus promisit se daturum et soluturum dicto Ywano hereditarium 

censum viginti novem aude Gelre gulden seu valorem hereditarie 

nativitatis Johannis ex dictis domo et area cum suis attinentiis et jure 

et de et ex dictis duabus cameris (dg: duabus) duabus cameris cum suis 

fundis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 125r 11 wo 11-02-1394. 

En hij kan de cijns terugkopen gedurende 10 jaar, hetzij ineens, hetzij in 

twee helften, met 17 oude Gelderse gulden of de waarde per oude Gelderse 

gulden, en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in Den Bosch, 

aan de Markt, in het stenen huis van wijlen Albertus Loze, in aanwezigheid 

van de schepenen, Johannes van de Kloot en Theodericus Jans soen. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum (dg: ad sp) ad spacium decem annorum 

scilicet quemlibet aude #Gelre# gulden hereditarii census cum (dg: se) 

decem et septem aude Gelre gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis et (dg: non poterit redim) poterit redimere dictum censum 

semel una vice seu pro una medietate una vice et pro reliqua medietate 

altera vice (dg: ut) promittens ut in forma. Acta in (dg: dom) in Busco 

ad forum in domo lapideo quondam Alberti Loze presentibus dictis scabinis 

Johanne de Globo et Theoderico Jans soen datum anno Domini nativitatis 

Domini anno nonag[esimo qu]arto mensis februarii die in crastino 

Sco[lastice]. 

 

BP 1180 p 125r 12 wo 11-02-1394. 

Voornoemde Adulphus Gunter verklaarde dat hij met zijn vrouw Katherina dv 

Ywanus Stierken van zijn voornoemde schoonvader Ywanus Stierken 800 oude 

Gelderse gulden heeft ontvangen, en beloofde 800 oude Gelderse gulden of de 

waarde in te brengen bij de deling die gehouden zal worden van de goederen 

die voornoemde Ywanus en zijn vrouw Elizabeth zullen nalaten. 

 

Dictus Adulphus palam recognovit se recepisse (dg: cum Gertru Katherina 

sua uxore) ab Ywano Stierken [suo] socero cum Katherina sua uxore filia 

[dicti] Ywani (dg: VIII) octingentos aude Gelre gulden tamquam 

hereditates et promisit super omnia quod si imposterum ipse [Ad]ulphus 

aut dicta Katherina eius uxor seu heredes eiusdem Katherine venire 

voluerint ad [divisionem] hereditariam faciendam de bonis que dictus 

Ywanus [et E]lizabeth eius uxor in sua (dg: sui) morte post se relinquent 

extunc ipsi ad huiusmodi divisionem importabunt VIIIc aude Gelre gulden 

seu valorem antequam ad huiusmodi divisionem venire poterint et dicta 

bona condividere. Testes datum s[upra]. 

 

1180 mf2 D 07 p. 126. 

 in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1394. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1394. 

 

BP 1180 p 126v 01 wo 11-02-1394. 

Ywanus Stierken beloofde aan voornoemde Adulphus Gunter een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de hoeve van 
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voornoemde Ywanus, gelegen ter plaatse gnd Ternode?. 

 

Ywanus Stierken promisit se daturum et soluturum dicto (dg: Adul) Adulpho 

Gunter hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure #de Busco# 

hereditarie purificationis ex manso dicti Ywani sito in loco dicto 

[?Ter]node. Testes (dg: d) Berkel et Jorden datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1180 p 126v 02 wo 11-02-1394. 

Albertus Ketelleer droeg over aan Henricus Weijer een b-erfcijns van 4 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Pasen te betalen, 

gaande uit goederen die waren van wijlen Arnoldus gnd die Aude, in Deurne, 

naast de watermolen gnd ter Nieuwermolen, welke cijns aan hem was verkocht 

door Leonius van de Kelder. 

 

Albertus Ketelleer hereditarium censum quatuor aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum aude scilde vocatorum boni 

auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie in festo pasche ex bonis que fuerant quondam Arnoldi dicti 

die Aude sitis in parochia de Doerne juxta molendinum aquatile dictum 

communiter ter (dg: Nuwermol) Nuwermolen atque ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

venditum sibi a Leonio de Penu prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico Weijer cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. [Testes] Berkel et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1180 p 126v 03 wo 11-02-1394. 

Johannes van Breda beloofde aan Gerardus van den Wiel een lijfrente van 10 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of de waarde, op het leven van Sophia ev voornoemde 

Gerardus met Allerheiligen te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes de (dg: B) Breda promisit super omnia se daturum et soluturum 

Gerardo van den Wiel vitalem pensionem X solidorum grosso Turonensi 

denario (dg: an) monete regis Francie antiquo pro XVI denariis computato 

seu valorem (dg: anno) anno quolibet ad vitam Sophie uxoris dicti Gerardi 

et non ultra omnium sanctorum ex omnibus bonis dicti Johannis quocumque 

sitis et cum dicta Sophia mortua fuerit erit quitus. Testes Jordanus et 

Ghemert datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 04 wo 11-02-1394. 

Gerardus van den Wiel ev Sophia wv Henricus gnd die Clercke zvw Engbertus 

van Waelwijc droeg over aan Johannes van Breda het vruchtgebruik, dat aan 

voornoemde Sophia behoort, in een erfcijns van 40 schelling oude pecunia, 

die voornoemde wijlen Henricus verworven had van Jacobus Boudewijns Suager, 

gaande uit 3 roeden land in Waalwijk en uit het huis dat daarop staat. 

 

Gerardus (dg: de) van den Wiel maritus et tutor legitimus Sophie sue 

uxoris relicte quondam Henrici dicti die Clercke #filii quondam Engberti 

de Waelwijc# (dg: qu) usufructum dicte Sophie competentem in hereditario 

censu XL solidorum antique pecunie quem dictus quondam Henricus erga 

Jacobum Boudewijns (dg: soen) Suager acquisiverat ?ac (dg: da) solvendo 

(dg: ex) ex (dg: pecia terre) tribus virgatis terre sitis in parochia de 

Waelwijc et ex domo in dictis tribus virgatis terre consistentibus ut 

dicebat supportavit (dg: Johanni) insuper omne jus dictis Gerardo et (dg: 

Henrico) Sophie in dicto hereditario censu XL solidorum dicte monete 

competens supportavit Johanni de Breda promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 05 wo 11-02-1394. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen van Os en Willelmus zvw Marcelius 
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Delijen soen droegen over aan Walterus van Os een b-erfcijns36 van 8 oude 

schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit huis en erf in 

Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen wijlen Johannes gnd Bernts 

soen enerzijds en Elizabeth wv Petrus van Bruggen anderzijds, aan 

voornoemde Henricus en wijlen Marcelius beloofd37 door Johannes Bogart zvw 

Henricus Bogart van Os. 

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlem soen de Os et (dg: Marcelius de) 

Willelmus filius quondam Marcelii (dg: -s) Delijen soen hereditarium 

censum octo (dg: de) aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

domo et area sita in Busco ad locum dictum (dg: Wijn) Wijnmolenberch 

inter hereditatem quondam Johannis dicti Bernts soen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Petri de Bruggen ex alio promissum 

dictis Henrico et quondam Marcelio a Johanne Bogart filio quondam Henrici 

Bogart de Os prout in litteris (dg: he) et quem censum nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie supportaverunt Waltero de (dg: U) Os cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem et (verbeterd 

uit : ex) impeticionem ex parte eorum et dicti quondam (dg: Marc) 

Marcelii deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 06 wo 11-02-1394. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen en Willelmus zvw Marcelius gnd Zeel 

Delijen soen droegen over aan Walterus van Os 100 oude schilden38, aan 

voornoemde Henricus en wijlen Marcelius beloofd39 door Johannes Boegart van 

Os timmerman. 

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlen soen et Willelmus filius quondam 

Marcelii dicti Zeel Delijen soen centum aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos promissos dictis Henrico et quondam 

Marcelio a Johanne Boegart de Os carpentario prout in litteris (dg: he) 

legitime supportaverunt Waltero de Os cum litteris et jure. Testes datum 

supra. (dg: testes). 

 

BP 1180 p 126v 07 wo 11-02-1394. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes Weijlen soen en Willelmus zvw Marcelius 

gnd Zeel Delijen soen deden tbv Walterus van Os afstand van alle 

erfgoederen waarin Johannes Boegart van Os timmerman was overleden. 

 

Dicti Henricus et Willelmus super omnibus hereditatibus in quibus 

Johannes quondam Boegart de Os carpentarius decessit quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: here) ad opus Walteri de Os renunciaverunt 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 08 wo 11-02-1394. 

Voornoemde Walterus van Os beloofde aan voornoemde Henricus zvw Johannes 

Weijlen soen en Willelmus zvw Marcelius gnd Zeel Delijen soen jaarlijks 

alle lasten, die gaan uit erfgoederen van wijlen Johannes Boegart van Os 

timmerman, te betalen. 

 

                         
36 Zie → VB 1799 f 090r 01, ma 11-01-1395, Wouter van Os was gericht aen 

huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche aen een stat geheijten 

Wijnmolenberch tusschen den erve Jans Bernts soen ende tusschen den erve 

Lijsbetten wijf wilner Peters van Bruggen overmids gebrecke van erfcijns 

die hij dair aen hadde. 
37 Zie ← BP 1179 p 072v 16 vr 07-07-1391, belofte van de erfijns. 
38 Zie → VB 1799 f 090r 02, ma 11-01-1395, Wouter van Os was gericht aen 

alle goide Jans Boegarts van Os den tijmmerman met scepenen scoude brieven. 
39 Zie ← BP 1178 f 069r 05 do 07-01-1389, belofte 100 oude schilden op 25-

12-1389 te betalen. 
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Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Dictus Walterus de Os promisit super omnia dictis Henrico et Willelmo 

quod (dg: .) ipse omnia onera annuatim de jure solvenda ex omnibus 

hereditatibus quondam Johannis Boegart de Os carpentarii (dg: de jure 

solvenda) ut dicebat (dg: perpetue) singulis annis perpetue taliter 

exsolvet (dg: quod) sic quod ?ante dicto Henrico ?et heredibus dicti 

quondam Marcelii (dg: Del) Delijen soen et supra eorum hereditates dampna 

exinde non eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 09 do 12-02-1394. 

Johannes zvw Heijnmannus van Rode Acker verkocht aan Margareta dvw Johannes 

Loze nzvw Johannes Loze een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit huis, tuin en 5 lopen 

aangelegen roggeland, in Broegel, ter plaatse gnd op Oerle, tussen Walterus 

zv Johannes Belen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. De brief 

overhandigen aan Arnoldus van Beke. 

 

Johannes filius quondam Heijnmanni de (dg: Rodeken legitime ve) Rode 

Acker legitime vendidit Margarete filie quondam Johannis Loze (dg: 
?filii) filii naturalis quondam Johannis Loze vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto et 

(dg: pe) quinque lopinis terre siliginee sibi adiacentibus sitis in 

parochia de Broegel ad locum dictum op Oerle inter hereditatem Walteri 

filii Johannis Belen soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere (dg: et su) et cum mortua fuerit. Testes 

Gerardus et Lijsscap datum quinta post Scolastice. Tradetur littera 

Arnoldo de Beke. 

 

BP 1180 p 126v 10 do 12-02-1394. 

Hermannus zvw Hermannus die Vrieze van Buschehoeven droeg over aan 

Willelmus Loijer, tbv hem en het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 

10 penning (dg: gemeen pa) die het Geefhuis in Den Bosch en hr Godefridus 

uten Kameren aan voornoemde wijlen Hermannus Vrieze met Sint-Thomas 

betaalden, gaande uit een tuin in Enschot, tussen eerstgenoemde Hermannus 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Hermannus filius quondam Hermanni die Vrieze de Buschehoeven hereditarium 

censum decem denariorum (dg: communis pa) quem mensa sancti spiritus in 

Busco et dominus Godefridus ex Cameris dicto quondam Hermanno Vrieze 

solvere consueverunt hereditarie (dg: nativitatis D) in festo (dg: Tho) 

Thome ex quodam orto sito in parochia de Enschit inter (dg: hereditatem) 

hereditatem primodicti Hermanni ex uno et inter communem plateam ex alio 

(dg: legitime) #hereditarie# supportavit Willelmo Loijer ad opus sui et 

ad opus mense sancti spiritus in Busco promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 11 do 12-02-1394. 

Elizabeth dvw Yseboldus molenaar maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met (1) 3 lopen roggeland in Oss, ter plaatse gnd 

Lovelt, ?naast erfgoed van Aleijdis Weijnskens, (2) 4 lopen roggeland, in 

Oss, ter plaatse gnd in den Roden, naast erfgoed van Petrus zvw Theodericus 

Bauwelken, (3) andere goederen van Elizabeth wv Andreas van Bernheze. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Yseboldi multoris omnes vendiciones et 

alienaciones factas (dg: per) cum tribus lopinis terre siliginee sitis in 

parochia de Os in loco dicto Lovelt ?juxta (?dg: inter) hereditatem 

Aleijdis Weijnskens et cum quatuor lopinis terre siliginee sitis in dicta 

parochia in loco dicto in den Roden (dg: x) juxta hereditatem Petri filii 
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quondam Theoderici Bauwelken et cum ceteris bonis quibuscumque Elizabeth 

relicte quondam Andree de Bernheze calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 12 do 12-02-1394. 

Rijcardus zvw Lambertus gnd Jonghe Lemken beloofde aan Johannes van der 

Heijden 6 oude Gelderse gulden of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) te leveren. 

 

-. 

Rijcardus filius quondam Lamberti dicti Jonghe Lemken promisit Johanni 

van der Heijden sex aude Gelre gulden seu valorem #et dimidium modium 

siliginis mensure de Busco# ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes Lijsscap et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 126v 13 do 12-02-1394. 

Thomas zvw Walterus van Mameren verkocht aan Theodericus van den Hoevel zvw 

Cristianus een n-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 hont land in Kessel, ter plaatse gnd 

Hengemede, tussen Ludovicus van Kessel enerzijds en Willelmus van Mameren 

anderzijds, (2) 4 hont land in een kamp, gnd dat Gemeen Kempke, in Kessel, 

tussen een steeg gnd die Ver Brechts Steeg enerzijds en Mechtildis {p.127r} 

Louwers anderzijds (3) 4½ vadem land in Kessel, ter plaatse gnd op Wiken, 

tussen Henricus Lodewijch enerzijds en een zekere Aude Swartinc anderzijds. 

 

Thomas filius quondam (dg: Tho) Walteri de Mameren hereditarie vendidit 

Theoderico van den Hoevel filio quondam Cristiani hereditariam paccionem 

duorum modiorum ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quatuor hont terre sitis in 

parochia de Kessel in loco dicto Henghemede inter hereditatem Ludovici de 

Kessel ex uno et inter hereditatem Willelmi de Mameren ex alio item ex 

quatuor hont terre ad dictum venditorem spectantibus in quodam campo (dg: 

sito in dicta parochia) dicto dat Ghemeijn Kempken sito in dicta parochia 

inter (dg: here) stegam dictam die Ver Brechts Stege ex uno et inter 

hereditatem Mechtildis 

 

1180 mf2 D 08 p. 127. 

 in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1394. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1394. 

 

BP 1180 p 127r 01 do 12-02-1394. 

Louwers ex alio item ex (dg: quinque quinque) #quatuor et dimidia# 

mensuris dictis vademen terre sitis in dicta parochia ad locum dictum op 

Wiken inter hereditatem Henrici Lodewijch ex uno et inter hereditatem 

cuiusdam dicti die Aude Swartinc ex alio (dg: .) ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Lijsscap et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 127r 02 do 12-02-1394. 

Theodericus Wanghe en zijn zuster Katherina, kv Arnoldus gnd Wanghe, 

verkochten aan Theodericus zv Arnoldus van den Otterdijc een n-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande 

uit de helft in een hoeve van wijlen Theodericus Wanghe, vv voornoemde 

Arnoldus Wanghe, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, tussen Johannes 

van den Dijk enerzijds en Katherina gnd Heijnen anderzijds, te weten de 

helft aan de zijde van voornoemde Johannes van den Dijk, deze helft reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 6 oude schilden. 

 

Theodericus Wanghe et Katherina eius soror (dg: filius quond) liberi (dg: 

quondam) Arnoldi dicti Wanghe (dg: here) cum tutore hereditarie 

vendiderunt (dg: N) Theoderico filio Arnoldi van den Otterdijc 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 
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hereditarie Andree et in Busco tradendam ex (dg: qu medietate ad d q 

quat) medietate ad dictos venditores spectante in quodam manso quondam 

Theoderici Wanghe patris olim dicti Arnoldi Wanghe sito in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Karrichoven inter hereditatem Johannis de 

Aggere ex uno et inter hereditatem Katherine dicte Heijnen ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est contigue juxta dictam hereditatem 

dicti Johannis de Aggere ut dicebat promittentes cum tutore warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu sex aude scilde ex dicta medietate de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 127r 03 do 12-02-1394. 

Henricus zvw Henricus zvw Johannes gnd Jordens soen droeg over aan Ghibo 

zvw Johannes Everaets soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) huis en tuin in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Dorseldonk, tussen Albertus van Kessel enerzijds en de 

gemene beemden anderzijds, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, welke pacht van 3½ mud Lambertus 

van den Acker uit al zijn goederen leverde aan zijn broer Engbertus zvw 

Denkinus van den Acker, en welke eerstgenoemde pacht van ½ mud rogge 

eerstgenoemde Henricus verworven had van voornoemde Engbertus zvw Denkinus 

van den Acker. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii quondam Johannis dicti Jordens soen 

hereditariam (dg: paccionem) paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis de et ex domo et orto sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: de) die Dorseldonc inter 

hereditatem Alberti de Kessel ex uno et inter (dg: h) communia prata (dg: 

ex) ibidem ex alio atque de et ex hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis dicte mensure de hereditaria paccione trium et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem trium et dimidii modiorum 

siliginis Lambertus van den Acker Engberto filio quondam Denkini van den 

Acker suo fratri solvere tenetur hereditarie ex omnibus bonis dicti 

Lamberti quocumque locorum sitis quam paccionem dimidii modii siliginis 

primodictam primodictus Henricus erga (dg: dic) dictum Engbertum filium 

quondam Denkini van den Acker acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Ghiboni filio quondam Johannis Everaets soen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 127r 04 do 12-02-1394. 

Cristina wv Reijmboldus Bolleken zv Theodericus Rover Bollekens soen en 

haar zonen Lambertus en Petrus verkochten aan Bela wv Godefridus Andries 

soen en haar zoon Petrus een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in die 

Roden, naast de plaats gnd den Veltrodigen Weg, tussen Gerisius Lodekens 

soen enerzijds en kvw Theodericus Leijten soen anderzijds, welk stuk land 

voornoemde wijlen Reijmboldus Bolleken verworven had van zijn vader, 

voornoemde Theodericus Rover Bolleken soen. 

 

Cristina relicta quondam (dg: Boll) Reijmboldi Bolleken filii (dg: q) 

olim Theoderici Rover Bollekens soen #cum tutore# (dg: peciam terre sitam 

in parochia de Os in) Lambertus et Petrus eius liberi peciam terre sitam 

in parochia de Os in loco dicto in die Roden (dg: ad) iuxta locum dictum 

den Veltrodighen Wech (dg: tusschen) #inter# hereditatem (dg: Gerardi) 

Gerisii Lodekens soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Theoderici Leijten soen ex alio quam peciam terre dictus quondam 

Reijmboldus Bolleken erga dictum Theodericum Rover Bolleken soen #suum 

(dg: fratrem) patrem# acquisiverat hereditarie (dg: Be) vendiderunt Bele 

relicte quondam Godefridi Andrie[s] soen et Petro eius filio promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem (dg: deponere) et questionem 
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proximitatis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 127r 05 do 12-02-1394. 

Alardus Wuest zvw Goeswinus van den Roetelen gaf uit aan Rutgherus van 

Gheldorp (1) een huizinge, huizen met ondergrond en twee aangelegen stukken 

land, met sloten, in Oirschot, in de herdgang van Kerkhoven, tussen hr 

Ancelmus van Baest enerzijds en de sloot van de boomgaard en erfgoed van 

voornoemde Alardus anderzijds, (2) een beemd gnd Proest Broek, in Oirschot, 

in de herdgang van Kerkhoven, tussen voornoemde hr Ancelmus enerzijds en 

Johannes Castermans anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) een 

n-erfcijns van 3 oude groot, met Allerheiligen te betalen, (b) een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Over de goederen loopt een weg. Voornoemde Rutgherus mag de 

erfpacht op andere onderpanden in Oirschot vestigen. 

 

Alardus Wuest filius quondam Goeswini van den Roetelen quandam (dg: q) 

mansionem et (dg: domos cum) domos cum suis fundis atque #duas# pecias 

terre sibi adiacentes #cum suis fossatis# sitas in parochia de Oerscot in 

(dg: j loco dicto) pastoria van den Kerchoeve inter hereditatem domini 

Ancelmi de (dg: Bae) Baest ex uno et inter (dg: hereditatem hereditatem) 

#fossatum de pomerio# dicti Alardi #et hereditatem dicti Alardi# ex alio 

(dg: atque) atque (dg: ..) quoddam pratum dictum Proest Broec situm #in# 

dicta parochia in (dg: -..) loco et pastoria predictis inter hereditatem 

dicti domini Ancelmi ex uno et inter hereditatem Johannis Castermans ex 

alio #prout dictus Goeswinus in hiis decessit# ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Rutghero de G[he]ldorp ab eodem possidendas pro (dg: 

III grossis antiquis) hereditario censu trium (dg: gross) grossorum 

antiquorum (dg: et pro hereditaria) dando sibi ab alio hereditarie omnium 

sanctorum et pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex) 

excepta via per premissa de jure (dg: spectante) #tendente# et alter 

repromisit tali condicione quod cum (dg: dictus) dictus Rutgherus dictam 

paccionem assignaverit ad alias hereditates infra parochiam (dg: de) de 

Oerscot #sitas# et sic firmaverit prout erit firmum et quas hereditates 

dictus Rutgherus poterit (dg: probare) #probare et pro scabinis de 

Oerscot# decen[?ter] fore sufficientes pro solucione dicte paccionis 

trium modiorum dicte mensure extunc premissa a solucione dicte paccionis 

trium modiorum siliginis erunt quita. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 127r 06 do 12-02-1394. 

Voornoemde Rutgherus van Gheldorp, Godefridus van Gheldorp en hr Philippus 

van Gheldorp investiet van Geffen beloofden aan voornoemde Alardus Wuest 

125 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1394) te betalen. 

 

Dictus Rutgherus et Godefridus de Gheldorp et dominus Philippus de 

Gheldorp investitus de Gheffen promiserunt dicto Alardo Wuest centum et 

viginti quinque novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Lijsscap et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 127r 07 do 12-02-1394. 

Arnoldus van den Loe zvw Henricus Metten soen verkocht aan Johannes zv 

Nijcholaus gnd Noet twee stukken beemd, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn grootmoeder Mechtildis van Gassel, in Helmond, (1) 

naast de hofstad waarop de windmolen stond, tussen Gerardus Weggemans, 

Nijcholaus Claes soen en Reijnerus van Sliven enerzijds en kvw Arnoldus 

Belien soen, Adam Duijsschen en de zijnen, en Metta van de Eijnde 

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

andere eind aan Cristianus Kemmers en Mijchael van den Wasberch, en welk 

stuk beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van Katherina dvw 
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Arnoldus Jans soen, (2) naast goederen gnd die Doeseldonk, tussen kvw 

Henricus Scillinc enerzijds en Johannes Gruenincs anderzijds, strekkend met 

een eind aan het water gnd die Aa en met het andere eind aan erfgoed gnd 

Haverland van Nijcholaus Reijners en aan een gemene weg, welk stuk land 

jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van voornoemde Katherina dvw 

Arnoldus Jans soen. De goederen waren belast met ¼ pond was aan de kerk van 

Helmond en 1½ hoen aan de grondheer. 

 

Arnoldus van den Loe filius quondam Henrici Metten soen duas (dg: peciam) 

pecias (dg: terre #prati) prati# sibi de morte quondam Mechtildis de 

Gassel sue avie successione advolutas sitas in parochia de Helmont quarum 

una iuxta domistadium in (dg: quod n) quo molendinum venti stare (dg: .) 

consuevit inter (dg: inter) hereditatem Gerardi (dg: Weghe) Weggemans et 

Nijcholai Claes soen (dg: Re) #et# Reijneri de (dg: Slii) Sliven ex uno 

et inter hereditatem (dg: Arnoldi Belien soen) liberorum quondam Arnoldi 

Belien soen et Ade Duijsschen et (dg: suorum) suorum in hoc consociorum 

et Mette van de Eijnde ex alio #sita est# tenden-(dg: s)-s cum uno fine 

ad aquam dictam die Aa (dg: et que pecia prati annuatim dividitur contra 

hereditatem quondam Katherine filie quondam Arnoldi Jans soen annuatim 

dividitur et altera) et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Cristiani) 

Cristiani Kemmers et Mijchaelis van den Wasberch et que pecia (dg: pre) 

#prati# annuatim dividitur contra hereditatem Katherine filie quondam 

Arnoldi Jans soen et altera (dg: inter) juxta bona dicta die Doeseldonc 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici Scillinc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Gruenincs ex alio tendens cum uno fine ad aquam 

dictam die Aa et cum reliquo fine ad hereditatem dictam Haver[la]nt 

Nijcholai Reijners et ad communem plateam #est sita# et que pecia terre 

eciam dividitur annuatim contra hereditatem dicte (dg: Kat) Katherine 

filie quondam Arnoldi Jans soen ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio Nijcholai dicti Noet promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis quarta parte unius libre cere ecclesie de 

Helmont et uno et dimidio pullis (dg: exinde solvendis) domino fundi 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 127r 08 ±do 12-02-1394. 

Lambertus Bordeijns beloofde aan Walterus van Os gedurende 4 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Sint-Martinus, 7 oude Gelderse gulden et 7 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Lambertus Bordeijns promisit super omnia se daturum et soluturum Waltero 

de (dg: s) Os ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium [anno] quolibet eorundem quatuor annorum septem aude Gelre 

gulden et septem novos Gelre gulden seu valorem Martini et primo termino 

Martini [proxime] futuro. Testes Lijss[cap] et Gemert datum quinta post 

....... 

 

BP 1180 p 127r 09 ±do 12-02-1394. 

Walterus van Os verhuurde aan Lambertus Bordeijns 4½ morgen land van 

voornoemde Walterus, in Oss, achter de plaats Ussen voor een periode van 4 

jaar, ingaande heden. 

 

Solvit. 

Walterus de Os (dg: quinque) quatuor et dimidium iugera terre #dicti 

Walteri# sita in parochia de Os (dg: ad) retro locum Ussen (dg: inter 
?here) locavit Lamberto Bordeijns ab eodem (dg: se) ad spacium (dg: quin) 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium (dg: anno quolibet 

dictorum libere) possidenda promittens warandiam et obligationem deponere 

dictis quatuor annis durantibus. Testes datum supra. 
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1180 mf2 D 09 p. 128. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1394. 

 

BP 1180 p 128v 01 do 12-02-1394. 

Johannes van Herle droeg over aan Johannes gnd Bits nzvw Willelmus Cuper en 

aan Henricus Pels zvw Henricus Pels het vruchtgebruik in alle erfelijke 

goederen, die wijlen Jutta dvw Ghibo van der Heijden, eertijds ev 

voornoemde Johannes, inbracht toen voornoemde Johannes en Jutta door het 

huwelijk werden verbonden, gelegen onder Dinther, Heeswijk en Schijndel. 

 

Johannes (dg: va) de Herle (dg: suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis hereditariis) #suum usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis hereditariis (dg: omnia bona hereditaria)# que Jutta (dg: sua 

quond) uxor olim dicti Johannis filia quondam Ghibonis van der Heijden 

(dg: de su morte suorum paren) apportavit apud dictum Johannem quando 

dicti Johannes et quondam Jutta per matrimonium copulabantur quocumque 

locorum locorum infra parochiam de Dijnter et de Hezewijc et de Scijnle 

sitis ut dicebat (dg: dedit ad annuum) legitime supportavit Johanni dicto 

Bits (dg: et Henrico) filio naturali quondam Willelmi Cuper et Henrico 

Pels filio quondam Henrici quondam (dg: Henrici) Pels promittens ratam 

servare. Testes Lijsscap et Gemert datum quinta post Scolastice. 

 

BP 1180 p 128v 02 do 12-02-1394. 

Voornoemde Johannes Bits en Henricus Pels beloofden aan Johannes van Herle 

een lijfpacht van 2 mud 6 zester rogge, Bossche maat, op het leven van 

voornoemde Johannes van Herle, met Lichtmis in Dinther te leveren, gaande 

uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes Bits et Henricus Pels promiserunt indivisi super habita et 

habenda (dg: a) Johanni de Herle vitalem pensionem duorum modiorum et sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis de (dg: Herlaer) Herle et non ultra purificationis et primo (dg: 

p) termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Dijnter 

tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque sitis et 

cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 03 do 12-02-1394. 

Lambertus zv Willelmus van den Arennest droeg over aan Johannes gnd der 

Weduwen soen een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Son, die voornoemde 

Johannes der Weduwen soen aan voornoemde Lambertus beloofd had met Lichtmis 

in Son, ter plaatse gnd op Geen Hoeve, te leveren, gaande uit (1) 1 zester 

roggeland in Son, ter plaatse gnd op Geen Hoeve, (2) 1 lopen roggeland in 

Son, ter plaatse gnd op Geen Hoeve. 

 

Solvit. 

Lambertus (dg: d) filius Willelmi van den Arennest hereditariam paccionem 

sex lopinorum siliginis mensure de Zonne quam Johannes (dg: der) dictus 

der Weduwen soen promisit se daturum et soluturum dicto Lamberto 

hereditarie purificationis et in parochia de Zonne ad locum dictum op 

Gheen (dg: Hoe) Hoeve tradendam de et ex una sextariata (dg: si) terre 

siliginee sita in dicta parochia in dicto loco op Gheen Hoeve vocato et 

ex una lopinata terre siliginee sita in parochia et loco predictis prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni der Weduwen soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 04 do 12-02-1394. 

Johannes gnd Everaets soen van Spoerdonc droeg over aan Walterus zvw 
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Laurencius van Baest een stuk beemd40 in de beemden van Oirschot, ter 

plaatse gnd in Hein Papen Broek, tussen een dijk behorend aan Johannes van 

Audenhoven enerzijds en Henricus van der Heijden anderzijds, strekkend met 

een eind aan de gemeint en met het andere eind aan de helft van de plaats 

gnd die Aa Leije, welk stuk beemd aan hem was verkocht41 door Franco van 

Baest. 

 

Johannes dictus Everaets soen de Spoerdonc peciam prati sitam in (dg: 

parochia) #pratis# de Oerscot in loco dicto in Heijn Papen (dg: Bo) Broec 

inter aggerem quendam spectantem ad Johannem de Audenhoven ex uno et 

inter hereditatem (dg: Hen) Henrici van der Heijden ex alio tendentem cum 

uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad medietatem loci dicti die 

Aa Leije venditam sibi a Francone de (dg: Baest) Baest prout in litteris 

hereditarie supportavit Waltero filio quondam Laurencii de Baest cum 

litteris et (dg: jure) jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 05 do 12-02-1394. 

Voornoemde Walterus zvw Laurencius van Baest beloofde aan voornoemde 

Johannes Everaets soen een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit voornoemde 

goederen. 

 

Dictus Walterus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni (dg: -s) 

Everaets soen hereditariam paccionem XVIII lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot hereditarie purificationis et in (dg: Spoerd) parochia de Oerscot 

tradendam ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 06 do 12-02-1394. 

Petrus zvw Johannes Mannart gaf uit aan Gerardus zvw Petrus Mannart een 

tuin gnd de Oude Hof, in Erp, naast de dijk gnd de Reedijk, tussen Johannes 

Bloijs enerzijds en Willelmus die Kersmaker anderzijds, strekkend met een 

eind aan voornoemde dijk en met het andere eind aan de weg gnd die Wei, met 

sloten die bij deze tuin horen; de uitgifte geschiedde voor (1) 6 penning 

cijns aan de grondheer, en thans voor (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Erp, met Lichtmis op voornoemde tuin te leveren. 

 

Petrus filius quondam Johannis Mannart (dg: p) quendam ortum dictum den 

Auden Hof situm in parochia de Erpe (dg: ad locum dictum aen) #juxta 

aggerem dictum# den Redike inter hereditatem Johannis Bloijs ex uno et 

inter hereditatem Willelmi die Kersmaker ex alio tendentem cum uno fine 

ad dictum aggerem et cum reliquo fine ad plateam dictam die Weij cum suis 

fossatis ad dictum ortum de jure (dg: solv) spectantibus ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Gerardo filio quondam Petri Mannart ab eodem 

hereditarie possidendum pro (dg: censu d) sex denariis (dg: de) census 

domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busco danda s) Erpe danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in supra dictum ortum tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 07 do 12-02-1394. 

Wautgherus zv Johannes Gheerborgen soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Wautgherus filius Johannis Gheerborgen soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

                         
40 Zie → BP 1181 p 278v 08 do 06-02-1399, overdracht van het stuk beemd. 
41 Zie ← BP 1177 f 363r 04 vr 07-06-1387, verkoop van dit stuk beemd. 
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BP 1180 p 128v 08 do 12-02-1394. 

Arnoldus Bolle van Wetten beloofde aan Henricus Bloijs zvw Heijnmannus 

Aleijten soen een n-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een akker onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die 

Dungen, tussen Willelmus Gielijs soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

-. Solvit. 

Arnoldus Bolle de Wetten (dg: hereditarie vendidit) #promisit se daturum 

et soluturum# Henrico Bloijs filio quondam Heijnmanni Aleijten soen (dg: 

hereditariam paccionem) hereditarium censum quinque librarum monete (dg: 

solvendum) anno quolibet hereditarie purificationis ex quodam agro terre 

sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die Dungen inter 

hereditatem Willelmi Gielijs soen ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio (dg: tali). Testes Jordanus et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 09 do 12-02-1394. 

Vervolgens beloofde voornoemde Henricus Bloijs aan voornoemde Arnoldus 

Bolle van Wetten de cijns niet te manen gedurende het leven van voornoemde 

Arnoldus en diens vrouw Elizabeth. 

 

Solvit. -. 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitur dictus 

Henricus Bloijs promisit super omnia (dg: quod ipse) dicto Arnoldo quod 

ipse Henricus (dg: .) non monebit et petet neque (dg: se) assequetur 

dictum censum quamdiu dictus Arnoldus (dg: ..) et Elizabeth eius uxor seu 

eorum alter vixerint in humanis salvis dictis litteris in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 10 do 12-02-1394. 

Johannes van Eirde zvw Ancelmus Lanen soen en Lambertus Wautghers soen 

verkochten aan Johannes die Laet van Scijnle een stuk beemd in Veghel, 

naast de plaats gnd die Amer, tussen Henricus van Mierle enerzijds en 

Johannes van den Amer anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint van 

Veghel en met het andere eind aan wijlen Willelmus Vulner, belast met de 

grondcijns. 

 

(dg: Johannes die) Johannes de Eirde filius quondam Ancelmi Lanen soen 

#(dg: Lambertus Wautghers soen) et Lambertus Wautghers soen# peciam prati 

sitam in parochia de Vechel #juxta locum dictum die Amer# (dg: ..x) inter 

hereditatem Henrici de Mierle ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den Amer ex alio #tendentem cum uno fine ad communitatem de Vechel et cum 

reliquo fine ad hereditatem (dg: V) quondam Willelmi Vulner# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni die Laet de Scijnle promittentes 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domino fundi exinde 

solvendo. Testes Lijsscap et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 128v 11 do 12-02-1394. 

Willelmus zvw Danijel Fijen soen beloofde aan Bernierus Heijnen soen een 

n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van voornoemde Willelmus, in 

Veghel, tussen Fredericus Hoernken enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 

een stuk land gnd die Hostat ter Voert, in Veghel, tussen Gheerlacus Cnode 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (3) een stuk land gnd die Kloot, 

in Veghel, tussen Katherina Cepkens enerzijds en Egidius van den Onderstal 

anderzijds, (4) 4 vrachten hooi, in Veghel, ter plaatse gnd die Oude 

Akkerbeemd, tussen Mijchael gnd Carper enerzijds en voornoemde Fredericus 

Hoernkens anderzijds, (5) 6 vrachten hooi, in Veghel, ter plaatse Aan Geen 

Amer, tussen Henricus gnd Middelrode enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, (6) 2 vrachten hooi, in Veghel, ter plaatse gnd in Ham, tussen 

wijlen Ywanus die Koc enerzijds en Thomas van Hijntham anderzijds, (7) een 
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stuk land in Veghel, tussen Lambertus Cast enerzijds en Aleijdis Piggen 

anderzijds, (8) alle andere goederen van voornoemde Willelmus, onder 

Veghel. 

 

Willelmus filius quondam Danijelis Fijen soen promisit se daturum et 

soluturum (dg: Barnieren) Berniero Heijnen soen hereditariam paccionem 

octo modiorum siliginis mensure de Busco (dg: s) hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti Willelmi sitis 

in parochia de Vechel inter hereditatem (dg: Fre qu) Frederici Hoernken 

ex uno et inter (dg: here) communitatem ex alio atque ex (dg: d) pecia 

terre dicta die Hostat ter Voert sita in dicta parochia inter hereditatem 

Gheerlaci Cnode ex uno et inter (dg: he) communem stegam ex alio item ex 

pecia terre dicta die Cloet sita in dicta parochia inter hereditatem 

Katherine Cepkens ex uno et inter hereditatem Egidii van den Onderstal ex 

alio item ex quatuor plaustratis feni (dg: .) sitis in dicta parochia in 

loco dicto die Aude Ackerbeemt (dg: inter Fr) inter hereditatem 

Mijchaelis dicti Carper ex uno et inter hereditatem (dg: Fred) dicti 

Frederici Hoernkens (dg: soen) ex alio (dg: et que quatuor pla) item ex 

sex plaustratis feni sitis in dicta parochia ad locum Aen (dg: Gheem) 

Gheen Amer inter hereditatem Henrici dicti Middelrode ex uno et inter 

aquam dictam die Aa ex alio item ex duabus plaustratis feni sitis in 

dicta parochia in loco dicto in Ham inter hereditatem (dg: Yw) quondam 

Ywani die Koc ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntham ex alio ut 

dicebat item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

Lamberti Cast ex uno et inter hereditatem Aleijdis Piggen ex alio atque 

ex omnibus #aliis# bonis dicti Willelmi quocumque locorum infra predictam 

(dg: ..) parochiam sitis ac solvendis ut dicebat promittens super omnia 

warandiam. [Testes] datum supra. 

 

1180 mf2 D 10 p. 129. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1394. 

 

BP 1180 p 129r 01 do 12-02-1394. 

Theodericus Groetelt droeg over aan Johannes zv Henricus Dekens soen van 

Helmont (1) de helft van goederen gnd ten Kleinenbuttel, in Deurne, in de 

herdgang van Vlierden, (2) de helft van een kamp in de dingbank van Asten, 

over het water gnd die Aa, aan voornoemde goederen behorend, (3) 

uitgezonderd, en voor de broers Walterus en Johannes, kvw Johannes van 

Goerle, gereserveerd een beemd in Helmond, nabij de molen, welke helft van 

voornoemde goederen en kamp voornoemde Theodericus in pacht gekregen had 

van voornoemde broers Walterus en Johannes, kvw Johannes van Goerle. 

 

Theodericus Groetelt medietatem bonorum dictorum communiter ten 

Cleijnenbuttel sitorum in parochia de Doerne in pastoria de Vlierden 

atque medietatem attinentiarum dictorum bonorum singularum et universarum 

quocumque locorum infra dictam parochiam sitarum prout coloni dictorum 

bonorum predicta bona cum predictis suis attinentiis (dg: h...) hucusque 

possidere consueverunt atque medietatem cuiusdam (dg: Ka) campi siti in 

jurisdictione de Asten ultra aquam dictam die Aa ad supradicta bona 

spectantis salvo tamen Waltero et Johanni fratribus #liberis quondam 

Johannis de Goerle# quodam prato sito in parochia de Helmont iuxta 

molendinum ibidem quam medietatem dictorum bonorum et suarum 

attinentiarum ac medietatem dicti (dg: prati) #campi# dictus Theodericus 

erga dictos Walterum et Johannem fratres liberos quondam Johannis de 

Goerle ad pactum acquisiverat excepto tamen eisdem Waltero et Johanni 

dicto prato prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio (dg: 

quondam) Henrici Dekens soen de Helmont cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte (dg: eorum) sui deponere 

excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Lijsscap et Gemert 

datum quinta post Scolastice. 
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BP 1180 p 129r 02 do 12-02-1394. 

Arnoldus van Berze zvw Johannes van Berze verkocht aan Franco van Os, tbv 

Arnoldus van Uden Jans soen, een stuk land, 3 spint rogge groot, in Hees, 

ter plaatse gnd op de Heuvelakker, tussen Gheerlacus Boest enerzijds en 

Ghisella van Uden anderzijds. 

 

Arnoldus de Berze filius quondam Johannis de Berze (dg: tres) peciam 

terre tres spint (dg: terre) siliginis in semine capiente sitam in 

parochia de  Hees (dg: in) ad locum dictum op den Hoevelacker inter 

hereditatem Gheerlaci Boest ex uno et inter hereditatem Ghiselle de Uden 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Franconi de Os ad opus Arnoldi de 

Uden Jans soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 03 do 12-02-1394. 

Johannes die Vrieze zvw Henricus Vrieze van Os verkocht aan Arnoldus Groet 

Art 1 morgen land, in Oss, tussen Schadewijk en Berghem, tussen Happo 

gewantsnijder enerzijds en Cristina wv Johannes van der Weijden en haar 

kinderen anderzijds. 

 

Johannes die Vrieze filius quondam Henrici Vrieze de Os unum iuger terre 

situm in parochia de Os (dg: ad locum) inter Scadewijc et Berchen inter 

hereditatem Happonis (dg: rasoris p) rasoris pannorum ex uno et inter 

hereditatem (dg: Crist) Cristine relicte quondam Johannis van der Weijden 

et eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Groet 

Art promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere tamquam de (dg: -p) allodio. Testes (dg: dat) Jordanus et Gemert 

dat supra. 

 

BP 1180 p 129r 04 do 12-02-1394. 

Johannes Vilt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vilt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 05 do 12-02-1394. 

Katherina wv Cristianus zvw Arnoldus zv Sijmon, haar kinderen Arnoldus en 

Gerardus, Rutgherus Claes soen ev Metta, Johannes zv Johannes Coninc van 

Berlikem ev Engela en Willelmus zv Theodericus van Hedel ev Margareta, dv 

voornoemde Katherina en wijlen Cristianus, verkochten aan Lambertus smid 

een stuk land, 3½ lopen rogge Bossche maat groot, in Berlicum, ter plaatse 

gnd die Brant, tussen kvw Godescalcus van der Sporct enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, welk stuk land voornoemde wijlen Cristianus 

gekocht had van Johannes gnd van den Dijke van Berlikem zv Rutgherus van 

den Brande. Sijmon en Johannes, kvw voornoemde Cristianus, zullen nimmer 

hierop rechten doen gelden. 

 

Katherina relicta quondam Cristiani filii quondam Arnoldi filii Sijmonis 

cum tutore Arnoldus et Gerardus #(dg: et Sijmon)# eius liberi Rutgherus 

Claes soen maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris Johannes filius 

Johannis Coninc de Berlikem maritus et tutor legitimus Engele sue uxoris 

et Willelmus filius Theoderici de Hedel maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filiarum dictorum Katherine de quondam Cristiani 

quandam peciam terre (dg: sit) tres et dimidium lopinos siliginis mensure 

de Busco in semine capientem sitam in parochia de Berlikem in loco dicto 

die Brant inter hereditatem liberorum quondam Godescalci van der (dg: Sp) 

Sporct ex uno et inter communitatem ibidem iacentem ex alio quam peciam 

terre dictus quondam (dg: .) Cristianus erga Johannem dictum van den 

Dijke de Berlikem filium Rutgheri van den Brande emendo acquisiverat 

prout in litteris #(dg: simul cum edificiis in ?eodem)# hereditarie (dg: 

supportaverunt) vendiderunt Lamberto fabro cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte (dg: de) 
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sui et (dg: suo) dicti quondam Cristiani deponere promiserunt (dg: 

indivisi super omnia dicti) insuper (dg: super) indivisi super omnia (dg: 

quod) quod ipsi Sijmonem et Johannem liberos dicti quondam Cristiani (dg: 

.) perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in premissis 

habere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 06 do 12-02-1394. 

Godefridus Robben soen beloofde lasten van zijn kant in voornoemd stuk land 

af te handelen. Verder zal hij jaarlijks 3 penning grondcijns betalen. 

 

Promisit insuper super omnia Godefridus #Robben soen# super omnia quod 

ipse omnem obligationem ex parte sui in dicta pecia terre existentem 

deponere (dg: testes datum supra) et quod ipse Godefridus Robben soen 

tres denarios domino fundi annuatim ex dicta pecia terre solvendos 

perpetue taliter dabit et exsolvet sic quod dicto emptori (dg: dampn) 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 07 do 12-02-1394. 

Godefridus Robben soen droeg over aan Lambertus smid een stukje land in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde Godefridus Robben soen 

en wijlen Hermannus van der Sporct enerzijds en een steeg aldaar 

anderzijds, aan voornoemde Godefridus Robben soen uitgegeven door 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem, belast met kapoenen in de brief 

vermeld. 

 

(dg: G) Godefridus Robben soen particulam terre sitam in parochia de 

Berlikem in loco dicto (dg: Bel) Beilver (dg: inter) inter hereditatem 

dicti Godefridi (dg: Robben s) Robben soen et hereditatem quondam 

Hermanni van der Sporct ex uno et inter (dg: ex uno he quandam) quandam 

stegam (dg: ex) ibidem ex alio datam ad censum dicto Godefrido Robben 

soen a Godefrido filio quondam Andree de Berlikem prout in litteris 

hereditarie supportavit Lamberto fabro cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis caponibus in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 08 do 12-02-1394. 

Henricus Kersmaker zvw Johannes Kersmaker gaf uit aan Johannes zvw Sijmon 

van Erpt een stuk land en een aangelegen stuk beemd, gnd die Hansvoert, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd den Vorstenbosse, tussen een gemene weg 

enerzijds en het gemene broek anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Henricus en met het andere eind aan Margareta gnd Guedelden 

dochter; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 

3 mud rogge eens. 

 

Henricus Kersmaker #filius quondam Johannis Kersmaker# peciam terre et 

peciam prati sibi adiacentem (dg: sitas in parochia de) dictas die 

Hansvoert sitas in parochia de Nijsterle ad locum dictum den 

Vorstenbossche inter (dg: hereditatem) communem (dg: pla) viam ex uno et 

inter (dg: hereditatem communia prata) communem paludem ex alio tendentes 

cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici et cum reliquo fine ad 

hereditatem Margarete dicte Guedelden dochter ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Sijmonis de Erpt ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit nisi cum (dg: 

d) tribus modiis siliginis dicte mensure semel dandis ut recognovit et 

promisit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 129r 09 do 12-02-1394. 

Jacobus Keelbreker verkocht aan Gerardus Lambrechts soen van Ghestel een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen wijlen Godefridus zvw Andreas enerzijds en 

de gemeint van Berlicum anderzijds. 

 

Jacobus Keelbreker hereditarie vendidit Gerardo (dg: filius Lamberti 

Lanb) Lambrechts soen van Ghestel hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex pecia terre #et pecia prati sibi adiacente# sita in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem quondam 

Godefridi filii quondam Andree ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Berlikem ex alio (dg: ac) promittens warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 10 do 12-02-1394. 

Henricus Kersmaker en Willelmus van Beke zv Johannes van Beke van Ghestel 

beloofden aan Gerardus van Bruggen 12 mud rogge, Bossche maat, met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394) te leveren. 

 

Henricus Kersmaker et Willelmus de Beke filius Johannis de Beke de 

Ghestel promiserunt Gerardo de Bruggen XII modios siliginis mensure de 

Busco ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 11 do 12-02-1394. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Gerardus Lambrechts soen van 

Ghestel 27 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1394) te betalen. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt promisit Gerardo Lambrechts soen van 

Ghestel XXVII Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 129r 12 do 12-02-1394. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit aan Henricus Vilt, Engbertus zvw 

Willelmus van den Yvenlaer en Jacobus gnd Laet zvw Henricus Gerijts soen de 

helft van een kamp, 25 morgen groot, in Berlicum, achter de plaats gnd 

Beilver, tussen Arnoldus van Beke en andere naburen enerzijds en Godefridus 

van Rode anderzijds, het kamp door de einden te delen en dan de helft 

richting Beilver; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 pond 5 

schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen {p.130v}. Slechts op te geven 

op de betaaldag, met de cijns van die dag, en met 12 pond 10 schelling 

voornoemd geld eens te betalen. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini medietatem cuiusdam 

campi #XXV iugera continentis# siti in parochia de Berlikem (dg: ad 

locum) retro locum dictum [Beilver] inter hereditatem Arnoldi de Beke 

(dg: ex uno et inter here) et aliorum vicinorum ibidem ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de (dg: Rode) Rode ex alio scilicet dividendo 

dictum campum per fines et ex transverso in duas medietates equales illa 

medietas que sita est versus dictum locum Beilver vocatum ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Henrico Vilt Engberto filio quondam Willelmi 

van den Yvenlaer et Jacobo dicto Laet filio quondam Henrici Gerijts soen 

ab eisdem (dg: p) hereditarie possidendam pro hereditario censu sex 

librarum et quinque solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

Lamberti ex dicta medietate ....... ....... ....... 

 

1180 mf2 D 11 p. 130. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1394. 
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 Sexta post Scolastice: vrijdag 13-02-1394. 

 

BP 1180 p 130v 01 do 12-02-1394. 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alteri repromiserunt 

indivisi tali condicione quod non resignabunt nec dimittent dictam 

medietatem pro solucione dicti census nisi cum termino solucionis dicti 

census et censu (dg: illius) huiusmodi (dg: termini) termini solucionis 

et cum XII libris et X solidis dicte monete dicto Gerardo semel dandis 

#ut recognoverunt et promiserunt#. Testes Jordanus et Gemert datum quinta 

post (dg: Ag) Scolastice. 

 

BP 1180 p 130v 02 do 12-02-1394. 

Ghibo zvw Jacobus van der Heijden verkocht aan Henricus van Beke zv 

Arnoldus Beke nzv etc de helft van een stuk beemd in Rosmalen, tussen 

Rosmalen en Hijnen, tussen voornoemde Arnoldus van Beke enerzijds en wijlen 

Tielmannus van Nederijnen anderzijds, te weten de helft direct naast 

voornoemde Arnoldus van Beke. 

 

Ghibo filius quondam Jacobi van der Heijden #medietatem# peci-(dg: am) 

prati sitam in parochia de Roesmalen inter Roesmalen et Hijnen inter 

hereditatem Arnoldi de Beke filii naturalis etc ex uno et inter 

hereditatem quondam Tielmanni de (dg: Nede) Nederijnen ex alio (dg: ut) 

scilicet illam medietatem que sita est (dg: versus) contigue juxta dictam 

hereditatem dicti (dg: quondam) Arnoldi de Beke hereditarie (dg: s) 

vendidit Henrico de Beke filio dicti Arnoldi de Beke promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 130v 03 do 12-02-1394. 

Walterus van Eijndoven zv Johannes beloofde aan Johannes Bloijs zvw 

Henricus Bloijs van Zeelst 60 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan (ma 24-06-1394) en de andere helft met Kerstmis (vr 

25-12-1394). 

 

-. 

Walterus de Eijndoven filius Johannis promisit super omnia Johanni Bloijs 

filio quondam Henrici Bloijs de Zeelst (dg: XXX) #sexaginta# Hollant 

gulden seu valorem (dg: .. na) mediatim Johannis et mediatim nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 130v 04 do 12-02-1394. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Johannes van Best” en 

“Petrus en Johannes gnd van Os die Platijnmaker” en voornoemde Walterus van 

Eijndoven beloofde de brieven, zo nodig, te overhandigen aan voornoemde 

Johannes Bloijs. 

 

#. 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit Johannes de Best et 

altera Petrus et Johannes dictus de Os die (dg: Pl) Platijnmaker et 

dictus Walterus de Eijndoven promisit tradere dicto Johanni Bloijs ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 130v 05 do 12-02-1394. 

Gerardus Hoenrecoper en Hilla, kvw Henricus Vincken, verkochten aan 

Marcelius gnd Zeel Wouters soen van Berchen een stuk beemd in Berchen, ter 

plaatse gnd Durebeemden, tussen erfg van Elizabeth Rutghers enerzijds en 

erfg van Aleijdis Denkens anderzijds, strekkend met een eind aan Henricus 

Raet en met het andere eind aan een beemd gnd Papenbeemd, belast met 2 

penning cijns aan de kerk van Berchen. 

 

-. 

Gerardus Hoenrecoper et Hilla liberi (dg: quo) quondam Henrici Vincken 
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cum tutore etc peciam prati sitam in parochia de Berchen in loco dicto 

Duerebeemde inter hereditatem heredum Elizabeth Rutghers ex uno et inter 

hereditatem heredum Aleijdis Denkens (dg: fi) ex alio (dg: in) tendentem 

cum uno (dg: ad h) fine ad hereditatem Henrici Raet et cum reliquo fine 

ad (dg: fin) pratum dictum Papenbeemt ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Marcelio dicto Zeel Wouters soen de Berchen (dg: ex uno et) promittentes 

cum tutore (dg: i s) indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis II denariis census ecclesie de Berchen exinde 

solvendis. 

 

BP 1180 p 130v 06 do 12-02-1394. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Johannes Wederhout 12 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt promisit super omnia (dg: Johanni Wed) 

Johanni Wederhout XII novos Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Jordanus et Gemert datum quinta post 

Scolastice. 

 

BP 1180 p 130v 07 do 12-02-1394. 

Henricus nzvw hr Henricus van Baex priester zvw Engbertus van Baex verkocht 

aan Gerardus van der Straten een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen 

Engbertus, in Vught Sint-Petrus, tussen een gemene weg enerzijds en 

Henricus Noel anderzijds, strekkend van een gemene weg achterwaarts tot aan 

Johannes Stinen soen van Ghemert, belast met 7½ penning nieuwe cijns en ¼ 

hoen aan de hertog, 6 penning aan de kerk van Sint-Petrus in Vught, en 44 

schelling erfcijns. Johannes van Zelant moelner, Henricus Vinckelman en 

Andreas zv Gerardus Emmen soen deden afstand; ze zullen geen rechten meer 

ontlenen aan brieven aan hen door eerstgenoemde Henricus gegeven, noch aan 

overdrachten, beloften en bezwaringen aan hen door eerstgenoemde Henricus 

gedaan. 

 

Henricus filius naturalis quondam domini Henrici de Baex presbitri filii 

quondam Engberti de Baex domum #aream# et ortum dicti quondam Engberti 

sitos in Vucht in parochia sancti Petri inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Henrici Noel ex alio tendentes (dg: cu) a (dg: 

communitate pl) communi platea retrorsum ad (dg: hereditatem) hereditatem 

Johannis Stinen soen de Ghemert ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

van der Straten promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis septem et dimidio denariis (dg: antiq 

censu) novi census (dg: domino duci) et (dg: dimidio pu) quarta parte 

unius pulli domino duci et sex denariis ecclesie (dg: de B) sancti Petri 

in Vucht et (dg: he d) XLIIII solidis hereditarii census monete exinde 

solvendis. 

Quo facto (dg: super) Johannes de Zelant multor Henricus Vinckelman et 

Andreas filius (dg: qu) Gerardi Emmen soen super (dg: .) premissis et 

jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt et promiserunt divisi super 

omnia ratam servare et ad et supra dictos domum et (dg: or ort) aream et 

ortum nunquam jus petere aut prosequi (dg: occa) vigore quarumcumque 

litterarum eisdem (dg: G) Johanni Henrico Vinckelman et Andree datarum a 

primodicto Henrico a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

nec (dg: vi) vigore (dg: seu) #nec# occacione quarumcumque (dg: pro) 

supportacionum aut promissionum et obligationum eis (dg: a dicto H) seu 

eorum alteri a primodicto Henrico factarum et promissarum a quocumque 

(dg: tempore) tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 130v 08 do 12-02-1394. 

Theodericus Paeueter en zijn vrouw Elizabeth wv Conrardus Writer zvw 

Hermannus Bac droegen over aan Heilwigis en Hermanna, dv voornoemde 
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Elizabeth en wijlen Conrardus, het vruchtgebruik, dat aan voornoemde 

Elizabeth behoort, in een huis42 en erf van wijlen Johannes van Brabancia, 

in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, op het water aan de 

kant van Herlaar, tussen voornoemd water enerzijds en Cristianus van den 

Hoevel anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Theodericus Paeueter maritus legitimus Elizabeth sue uxoris (dg: filie) 

relicte quondam Conrardi Writer filii quondam Hermanni Bac et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg: su) etc (dg: suu) usufructum 

dicte Elizabeth (dg: s.) competentem in domo et area quondam Johannis de 

Brabancia sita in Busco in vico (dg: Or) Vuchtensi ultra pontem dictum 

Molenbrugge supra aquam ibidem in (dg: latere) latere versus Herlaer 

inter dictam aquam ex uno et inter hereditatem Cristiani van den Hoevel 

ex alio supportaverunt Heilwigi et Hermanne (dg: suis liberis) filiabus 

dicte Elizabeth #et quondam Conrardi# promittentes ratam servare. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicte Elizabeth. 

 

BP 1180 p 130v 09 vr 13-02-1394. 

Lodovicus van Eijndhouts en zijn zoon Arnoldus Aij beloofden aan Henricus 

van Huessen 16 Hollandse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 29-03-1394) te betalen, of anders op de Gevangenpoort van 

Den Bosch te gaan, tot het geld betaald is. 

 

Lodovicus van Eijndhouts et Arnoldus Aij eius filius promiserunt super 

omnia Henrico de Huessen XVI Hollant gulden seu valorem ad letare 

Jherusalem proxime futurum persolvendos alioquin #extunc# intrabunt 

portam captivorum in Busco in (dg: .) non exituri nisi prius (dg: sat) 

dictam pecuniam dicto Henrico persolverint. Testes (dg: Jordanus et) 

Gestel et Jordanus datum sexta post Scolastice. 

 

BP 1180 p 130v 10 vr 13-02-1394. 

Walterus zvw Johannes van Haren en Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofden 

aan Henricus nzv hr Henricus !Ser Arts 13 pond groten geld van Vlaanderen 

op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 29-03-1394) te betalen. 

 

Walterus filius quondam Johannis de Haren Gheerlacus (dg: We) filius 

Wellini Roveri promiserunt (dg: M) Henrico filio naturali #domini# 

Henrici !Ser Arts (dg: militis) XIII libras grossorum monete (dg: Gel) 

Flandrie ad letare Jerhusalem proxime futurum (dg: f) persolvendos. 

Testes Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 130v 11 vr 13-02-1394. 

Albertus Ketelaer maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

door Theodericus zv Hermannus Heijlen soen met zijn goederen gedaan. 

 

Albertus K[et]elaer omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Theodericum filium Hermanni Heijlen soen cum suis bonis calumpniavit. 

Testes Jordanus et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 130v 12 vr 13-02-1394. 

Gerardus Hadewigen soen droeg over aan Petronella wv Johannes gnd Brenthen 

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

leveren, aan hem verkocht door Oda dvw Johannes gnd Brenthen en Walterus 

van Bucstel zvw Elizabeth dv voornoemde Oda. 

 

Gerardus Hadewigen soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam venditam sibi ab (dg: Od) Oda filia quondam Johannis dicti 

Brenthen #et# Waltero de Bucstel filio quondam Elizabeth filie dicte Ode 

                         
42 Zie → BP 1180 p 130v 13 vr 13-02-1394, verkoop van het huis. 
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prout in litteris hereditarie supportavit Petronelle relicte quondam 

Johannis dicti Brenthen cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes Gestel et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 130v 13 vr 13-02-1394. 

De gezusters Heilwigis en Hermanna, dvw Conrardus Writer zvw Hermannus Bac, 

verkochten aan Henricus van Beke nzvw Henricus van Beke een huis43,44 en erf 

van wijlen Johannes van Brabancia, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over 

de Molenbrug, op het water aldaar aan de kant van Herlaar, tussen voornoemd 

water enerzijds en Cristianus van den Hoevel anderzijds, belast met 

{p.131r} een cijns van 4 pond 19 schelling geld en de aan hen te beloven 

cijns van 8 pond. 

 

[45Heilwigis] et Hermanna sorores filie quondam Conrardi Writer filii 

quondam Hermanni Bac cum tutore domum et aream quondam Johannis de 

Brabancia sitam in [Busco] in vico Vuchtensi ultra pontem dictum 

Molenbrugge supra [aquam ibidem in latere versus Herlaer] inter dictam 

aquam ex uno et inter hereditatem Cristiani van den [Hoevel ex] alio 

hereditarie vendiderunt Henrico [46de Beke filius naturalis quondam 

Henrici de Beke] [promittettes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere] excepto [censu] 

 

BP 1180 p 131r 01 vr 13-02-1394. 

quatuor librarum et XIX solidorum monete exinde solvendo #salvis eis et 

reservato censu octo librarum etc#. Testes (dg: Jordanus) et Gestel et 

Jordanus datum sexta post Scolastice. 

 

 

                         
43 Zie ← BP 1180 p 130v 08 do 12-02-1394, afstand van vruchtgebruik. 
44 Zie → BP 1184 f 190v 06 di 22-09-1405 (2), Conrardus zv Hermannus Coenen droeg het huis en 
erf over aan Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees. 
45 Aanvulling op basis van BP 1180 p 130v 08 do 12-02-1394. 
46 Aanvulling op basis van BP 1184 f 190v 06. 


