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1180 mf3 A 12 p. 171. 

 Sexta post judica: vrijdag 10-04-1394. 

 Secunda post palmarum: maandag 13-04-1394. 

 Tercia post palmarum: dinsdag 14-04-1394. 

 

BP 1180 p 171r 01 ±do 09-04-1394. 

Marcelius in sua morte post se reliquit (dg: super quibus de...) item 

quod dictus Arnoldus postquam dictum matrimonium inter dictos Arnoldum et 

Theodericam [fuerit] completum et (dg: per) dicta Theoderica a dicto 

Arnoldo fuerit desponsata quod exponetur sal (dg: hebben) #sijn# getruijt 

extunc dictus Arnoldus (?dg: tq) super medietate [que ad] dictum quondam 

Marcelium (dg: spectabat) jure hereditario spectabat in domo et area sita 

in Buscoducis in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Herma[nni] 

Coenen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Willems soen de Oijen 

ex alio ut dicebat ad opus opus (dg: dicti) Theoderici Rover filii 

quondam domini Emondi Rover renunciabit insuper quod extunc dictus 

Arnoldus super omnibus lignis quercinis que stabant supra hereditates 

dicti quondam Marcelii sitas in (dg: Scijnle) parochia de Scijnle et que 

ligna quercina dicti #dominus# Goeswinus et domina Sophia ante datam 

presentium vendiderant ad opus dictorum domini (dg: -us) Goeswini (dg: -

us) et domine Sophie renunciabit quodque extunc eciam dictus Arnoldus 

super dicta decima dicti quondam Marcelii sita in parochia de Uden cum 

juribus et attinentiis ad opus (dg: dicte domine Goeswini) #dicti domini 

Goeswini# renunciabit coram curia et domino a quibus (dg: depen) 

huiusmodi decima dependet in feodum prout hoc (dg: dicte domine Goeswino) 

#dicto domino Goeswino (dg: Sophie)# ratum erit perpetue et firmum (dg: 

et prout illi qui super hoc de jure fuerant sententiatores judicabunt id 

dicto domino Goeswino ratum fore per) insuper quod (dg: d) extunc dictus 

Arnoldus eciam renunciabit ad opus (dg: dictorum) dicte (dg: So) domini 

(dg: -e Sophe Sophie) #Goeswini# super dictis sex iugeribus terre (dg: 

sitis in) dictis die Berchscat sitis in parochia de Berchen coram domino 

et curia #[a] quibus dependent in feodum prout eidem domino Goeswino 

ratum erit et firmum# quas condiciones omnes et singulas dicti dominus 

Goeswinus et domina Sophia cum eo tamquam cum tutore ex una et dictus 

Arnoldus (dg: ex) promiserunt (dg: indivisi) super omnia habita et 

habenda mutuo servare et in omnibus et per (dg: omnibus) omnia adimplere 

hoc tamen addito si contingat dictos Arnoldum et Theodericam sue eorum 

aliquem vel aliquam decedere antequam dicta Theoderica a dicto Arnoldo 

fuerit desponsata quod exponetur getruijt quod extunc omnes et singule 

condiciones et contractus predicti erunt sine valore et dicte partes 

erunt a premissis promissionibus et obligationibus penitus quite et 

absolute. 

 

BP 1180 p 171r 02 ±do 09-04-1394. 

Arnoldus van Tula beloofde aan hr Goeswinus van Leijnden ridder 500 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) 

te betalen. Zou voornoemde Arnoldus of Theoderica dvw Marcelius van Os voor 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) overlijden, dan zullen voornoemde 

Arnoldus en diens goederen van hiervan ontlast zijn. 

 

Arnoldus de Tula promisit super omnia domino Goeswino de Leijnden militi 

quingentos Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos tali condicione si contingat dictum Arnoldum #seu 

Theodericam filiam quondam (dg: domini Goes) Marcelii de Os# mori ante 

festum beati Remigii proxime futurum extunc dictus Arnoldus et eius bona 

quecumque a presenti obligatione et pecunie solucione erunt quiti liberi 

et penitus absoluti. 
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BP 1180 p 171r 03 vr 10-04-1394. 

Destijds had Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel verkocht aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Hake zvw voornoemde Godescalcus van Bladel een b-erfpacht van 10 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een hoeve gnd het Goed tot Biesheuvel van voornoemde wijlen Godescalcus, in 

Loon bij Vessem. Thans beloofde voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Hake aan 

voornoemde Ludovicus en aan Johannes Vos zvw Petrus van Hoghe Casteren dat 

hij van die pacht van 10 mud rogge nimmer meer zal vragen dan een pacht van 

7 mud, volgens inhoud van de brieven. Twee brieven. 

 

Notum sit universis quod cum Ludovicus filius quondam Godescalci de 

Bladel hereditarie vendidisset Arnoldo filio quondam Arnoldi Hake filii 

dicti quondam Godescalci de Bladel hereditariam paccionem decem modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam de et ex quodam manso dicti tGoet tot (dg: Bij) 

Bijesh[oe]vel dicti quondam Godescalci sito in parochia de Loen prope 

Vessem et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus filius quondam Arnoldi Hake 

promisit super omnia dicto Ludovico et Johanni Vos filio quondam Petri de 

Hoghe Casteren quod ipse de dicta paccione X (dg: s) modiorum siliginis 

nunquam plus petet nec monebit #quam# habet annuatim et hereditarie 

hereditariam paccionem septem modiorum siliginis dicte mensure juxta (dg: 

contractus) omnem continentiam dictarum litterarum. Testes Lijsscap et 

Goeswinus datum sexta post judica. Et duplicetur. 

 

BP 1180 p 171r 04 ma 13-04-1394. 

Heijlwigis wv Danijel van Vlierden en Johannes, Willelmus, Henricus en 

Heijlwigis, kv voornoemde Heijlwigis en wijlen Danijel, verkochten aan 

Henricus zv Walterus die Wever van Stripe een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 6 morgen 

land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hezense Vliedert, tussen Johannes 

Spanuijt enerzijds en Gerardus zvw Gerardus Machiels soen anderzijds. 

 

Heijlwigis relicta quondam Danijelis de Vlierden (dg: cum tutore) 

Johannes Willelmus et Henricus et Heijlwigis (dg: f) liberi dictorum 

Heijlwigis et quondam Danijelis cum tutoribus hereditarie vendiderunt 

Henrico filio (dg: Henrici) #Walteri# die Wever de Stripe hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex sex iugeribus terre 

sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Hezensche Vliedert inter 

hereditatem Johannis (dg: Spa) Spanuijt ex uno et inter Gerardi filii 

quondam Gerardi Machiels soen ex alio ut dicebant promittentes cum super 

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

sufficientem facere. Testes Berkel et Goeswinus datum secunda post 

palmarum. 

 

BP 1180 p 171r 05 ma 13-04-1394. 

Voornoemde verkopers beloofden dat Margareta, Danijel en Theodericus, 

minderjarige kv voornoemde Heijlwigis en Danijel van Vlierden, de verkoop 

van deze pacht goed zullen keuren, en zullen beloven lasten in voornoemde 6 

morgen af te handelen. 

 

Dicti venditores cum tutore promiserunt indivisi (dg: ?q) super habita et 

habenda quod ipsi Margaretam Danijelem et Theodericum liberos dictorum 

Heijlwigis et Danijelis de Vlierden adhuc impuberes existentes quamcito 

ad annos pubertatis pervenerint dicte vendicioni facient et eandem 

vendicionem ratam servare atque dicto emptori de dicta paccione facient 

promittere warandiam et aliam obligationem (dg: depone) in dictis sex 

iugeribus terre existentem deponere et sufficientem facere super se et 

bona sua omnia eorundem Margarete Danijelis et Theoderici. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 171r 06 ma 13-04-1394. 

Ghibo Keijot beloofde aan Jacobus van Kessel zvw Johannes van Kessel 150 

oude Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) 

te betalen. 

 

Ghibo (dg: Keijot) Keijot promisit super omnia Jacobo de Kessel filio 

quondam Johannis de Kessel CL aude Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 171r 06 ma 13-04-1394. 

Thomas zv Johannes gnd metten Monde van Erpe verkocht aan Godefridus 

Berniers soen van Erpe een stuk beemd in Erp, tussen Petrus en Luijta, kvw 

Leonius van der Buxbruggen, enerzijds en kvw Johannes van Hackenem 

anderzijds, belast met 6½ penning cijns. 

 

Thomas filius Johannis dicti metten Monde de Erpe (dg: here) peciam prati 

sitam in parochia de Erpe inter hereditatem (dg: Luijte dicte) Petri et 

Luijte liberorum quondam Leonii van der Buxbruggen ex uno et inter 

hereditatem liberorum Johannis quondam de Hackenem ex alio hereditarie 

vendidit Godefrido Bernier[s] soen de Erpe promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex et dimidio denariis census exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 171r 07 ma 13-04-1394. 

Johannes Bloijs van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bloijs de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 171r 08 di 14-04-1394. 

Johannes zvw Elijas gnd van den Molengrave maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, aan hem verkocht door 

Udo zvw Laurencius gnd Zanders soen. 

 

Johannes filius quondam Elije dicti van den Molengrave hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Bucstel venditam 

sibi ab Udone filio quondam (dg: Laurencii) Laurencii dicti Zanders soen 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Berkel et Lijsscap datum 

tercia post (dg: in) palmarum. 

 

BP 1180 p 171r 09 di 14-04-1394. 

Andreas zv Willelmus Andries soen van Oerscot beloofde1 aan zijn zuster 

Agnes, tbv haar en haar kinderen Johannes, Willelmus, Nijcholaus, Andreas, 

Elizabeth, Aleijdis en Heijlwigis, 100 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis over 2 jaar (vr 02-02-1397) te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Agnes. 

 

Andreas filius Willelmi (dg: And) Andries soen de Oerscot promisit super 

omnia #habita et habenda# Agneti sue sorori (dg: ad) ad sui et ad opus 

Johannis Willelmi Nijcholai Andree et Elizabeth Aleijdis et Heijlwigis 

liberorum dicte Agnetis centum Hollant gulden seu valorem a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Agneti. 

 

1180 mf3 A 13 p. 172. 

 Tercia post palmarum: dinsdag 14-04-1394. 

 anno Domini XCIIII indice secunda mensis aprilis die XVI 

                         
1 Zie → BP 1180 p 237r 08 do 03-12-1394, zelfde debiteur beloofde aan 

zelfde crediteur 75 Holland gulden op 02-02-1397 te betalen. 
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  pontificis Bonifacii anno suo quinto: donderdag 16-04-1394. 

 Quarta post palmarum: woensdag 15-04-1394. 

 Quinta post palmarum: donderdag 16-04-1394. 

 

BP 1180 p 172v 01 ±di 14-04-1394. 

Destijds: Arnoldus zv Godefridus van Erpe het vruchtgebruik data an 

voornoemde {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus filius Godefridi de Erpe usufructum 

dicto. 

 

BP 1180 p 172v 02 di 14-04-1394. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Rodolphus 

Zorghe zvw Johannes Donc een b-erfcijns van 100 gouden schilden geld van 

Antwerpen met het schild van 4 leeuwen of ander paijment van dezelfde 

waarde, te betalen met Sint-Remigius, gaande uit alle tienden, molens, 

hoeven, cijnzen, renten en pachten van hr Theodericus van Meerhem heer van 

Boxtel ridder en diens echtgenote vrouwe Maria vrouwe van Boxtel, gelegen 

onder Boxtel, en uit andere goederen en erfgoederen van voornoemde hr 

Theodericus en vrouwe Maria, onder de vrijdom van Den Bosch gelegen, welke 

cijns voornoemde wijlen hr Johannes Rover ridder gekocht had van voornoemde 

hr Theodericus van Meerhem heer van Boxtel en diens echtgenote vrouwe Maria 

vrouwe van Boxtel, en welke cijns nu aan verkoper behoort. 

 

Integra littera. 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis (dg: cen) 

hereditarium censum centum aureorum denariorum vulgaliter scilde 

nuncupatorum monete de (dg: Andw) Antwerpia cum scuto quatuor leonium 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie Remigii confessoris ex omnibus et singulis decimis 

molendinis mansis censibus redditibus et paccionibus quibuscumque domini 

(dg: W) Theoderici de Meerhem domini de Bucstel militis (dg: maritus et 

tutor legitimus ut asserebat) #et# domine Marie sue legitime conthoralis 

domine de Bucstel et (dg: ipsius domine Marie) ubicumque locorum in 

villicacione de Bucstel consistentibus sive sitis atque ex ceteris bonis 

et hereditatibus (dg: et p) dictorum domini Willelmi #(dg: .....) 

Theoderici# et domine Marie sue conthoralis omnibus et singulis ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli infra (dg: p 

villica) villicacionem oppidi de Buscoducis situatis quem censum dictus 

quondam dominus Johannes Rover miles erga dictos dominum Theodericum de 

Meerhem dominum de Bucstel maritum et tutorem legitimum domine Marie sue 

conthoralis domine de Bucstel et ipsam dominam Mariam cum eodem domino 

Theoderico suo marito tamquam cum suo tutore ad hoc ab ea electo et ei a 

judice rite dato emendo acquisiverat prout in litteris #et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat# hereditarie (dg: supportavit) vendidit 

Rodolpho Zorghe filio quondam Johannis Donc supportavit cum litteris et 

jure promittens super habita et habenda (dg: .) ratam servare et 

obligationem impeticionem et (dg: inst) calangiam (dg: in dicto cens) ex 

parte sui et dicti quondam domini Johannis Rover et quorumcumque heredum 

dicti quondam domini Johannis Rover existentes et eventuras deponere. 

Testes Lijsscap et Steenwech datum tercia post palmarum. 

 

BP 1180 p 172v 03 di 14-04-1394. 

Johannes van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 172v 04 do 16-04-1394. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in Den Bosch in het huis van hr 

Mathias Sorgen in aanwezigheid van voornoemde hr Mathias Zorgen, Gheerlacus 
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Boest en Willelmus Donc. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super premissis addendo revocacionem et promissionem 

etc. Acta in (dg: domo) Busco in domo domini Mathie Sorgen presentibus 

eodem domino Mathia Zorgen Gheerlaco Boest (dg: Ghibo) Willelmo Donc 

datum anno Domini XCIIII indice secunda mensis aprilis die XVI hora none 

pontificis Bonifacii anno suo quinto. 

 

BP 1180 p 172v 05 di 14-04-1394. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “destijds had” en “Wij 

Arnoldus Rover ridder” en Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover beloofde, 

zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Rodolphus Zorge. 

 

#. 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una notum sit universis et altera 

nos Arnoldus Rover miles et Theodericus Rover filius domini quondam 

Johannis Rover promisit super habita et habenda dicto Rodolpho Zorge 

tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 172v 06 wo 15-04-1394. 

Margareta wv Gerardus van Bilssen bvw Petrus van Bilssen droeg over aan de 

secretaris, tbv Elizabeth, dv voornoemde Margareta en wijlen Gerardus, het 

vruchtgebruik in de helft van een b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes 

zv Johannes van den Culen aan voornoemde Petrus van Bilssen beloofd had, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit alle erfgoederen die voornoemde Petrus 

in Schijndel, ter plaatse gnd Werners Braak, had liggen, te weten in die 

helft van de cijns die aan voornoemde wijlen Gerardus gekomen was na 

overlijden van voornoemde Petrus. 

 

Margareta relicta quondam Gerardi (dg: filii) de Bilssen fratris quondam 

Petri de Bilssen cum tutore (dg: me) suum usufructum sibi competentem in 

(dg: e) medietate hereditarii census quatuor librarum monete quem 

Johannes filius Johannis van den Culen promisit se daturum et soluturum 

dicto Petro de Bilssen hereditarie purificationis ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas dictus Petrus habuit in parochia de Scijnle in loco 

dicto communiter Werners Braec situatas prout in litteris scilicet in 

illa medietate dicti census que dicto quondam Gerardo de morte dicti 

quondam (dg: Gerardi) #Petri# successione fuerat advoluta ut dicebat (dg: 

hereditarie s) legitime supportavit mihi ad opus Elizabeth filie dictorum 

(dg: .) Margarete et quondam (dg: Petri) #Gerardi# promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Lijsscap et Goeswinus datum quarta post palmarum. 

 

BP 1180 p 172v 07 do 16-04-1394. 

Voornoemde Elizabeth dvw Gerardus van Bilssen verkocht aan Rutgherus zvw 

Henricus Berwout voornoemde helft van voornoemde cijns van 4 pond. 

 

{Voor dit contract, beginnend voor 06, staat een verticale streep, 

kennelijk om ruimte vrij te houden}. 

Dicta [Eliza]beth filia quondam Gerardi de Bilssen cum tutore dictam 

medietatem dicti census quatuor librarum hereditarie vendidit Rutghero 

filio quondam Henrici Berwout cum litteris et jure #occacione# promittens 

(dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum coheredum deponere. Testes (dg: Lijsscap) Stamelart 

et Lijsscap datum quinta post palmarum. 

 

BP 1180 p 172v 08 wo 15-04-1394. 

Theodericus Jorijs, zijn kinderen Henricus, Theodericus en Bessella, en 

Johannes die Visscher ev Katherina dv eerstgenoemde Theodericus Jorijs 

verkochten aan Petrus zvw Nijcholaus van der Hamsfoert (1) een stuk land 

gnd die Gansakker in Dinther, tussen een gemene steeg enerzijds en Albertus 
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gnd Abe Middelleers anderzijds, belast met 4 cijnshoenderen, (2) een huis 

en tuin in Dinther, tegenover voornoemd stuk land, over voornoemde steeg, 

tussen die steeg enerzijds en Metta gnd Arts anderzijds, belast met 11 

penning cijns. 

 

Theodericus Jorijs Henricus Theodericus Bessella eius #liberi# cum tutore 

et Johannes die Visscher maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie (dg: d) primodicti (dg: dicti) Theoderici Jorijs peciam terre 

dictam die Gansacker sitam in parochia de Dijnter inter communem (dg: 

stega) stegam ex uno et inter hereditatem Alberti dicti Abe Middelleers 

ex alio atque domum et ortum sitos in dicta parochia (dg: inter) in 

opposito dicte pecie terre ultra dictam stegam (dg: cum) inter eandem 

stegam ex uno et inter hereditatem Mette #dicte# Arts ex alio (dg: ut di) 

cum suis attinentiis et juribus ut dicebant hereditarie vendiderunt Petro 

(dg: van de) filio quondam Nijcholai van der Hamsfoert promittentes cum 

tutore warandiam et (verbeterd uit: ex) obligationem deponere exceptis 

quatuor pullis censualibus ex dicta pecia terre et XI denariis census ex 

dictis domo et orto de jure solvendis. Testes Goeswinus et Jordanus datum 

quarta post palmarum. 

 

BP 1180 p 172v 09 wo 15-04-1394. 

Johannes van der Hautart vernaderde en behield. 

 

Johannes van der Hautart prebuit et (dg: reportavit testes datum supra) 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 172v 10 do 16-04-1394. 

Voornoemde Johannes van der Hautart droeg voornoemd recht van wederkoop 

over aan Nijcholaus gnd Coel zvw Goeswinus van der Hamsfoert. 

 

Dictus Johannes van der Hautart dictus jus redempcionis supportavit 

Nijcholao dicto Coel (dg: van) filio quondam Goeswini van der Hamsfoert 

(dg: promittens ratam servare. Testes) Sta et Lijsscap datum quinta post 

palmarum. 

 

BP 1180 p 172v 11 do 16-04-1394. 

De broers Johannes en Goeswinus, kvw Albertus Gielijs soen vleeshouwer, 

beloofden aan Arnoldus Hoernken 22 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) te 

betalen. 

 

Johannes (dg: filius) et Goeswinus fratres liberi quondam Alberti Gielijs 

soen carnificis promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Hoernken XXII 

(dg: Hollant g) novos Gelre gulden seu valorem et unum modium siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum (dg: fut) 

persolvendos. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1180 p 172v 12 do 16-04-1394. 

Arnoldus van Berze zvw Johannes van Berze bakker verkocht aan Arnoldus 

Ghisellen soen van Uden een stuk land in Hees, ter plaatse gnd in den Pas, 

tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en Arnoldus Bernts 

soen anderzijds. 

 

Arnoldus de Berze filius quondam Johannis de Berze pistoris peciam terre 

sitam in parochia de Hees in loco dicto in den Passche inter hereditatem 

hospitalis de Buscoducis ex uno et inter hereditatem Arnoldi Bernts soen 

ex alio ut dicebat hereditarie (dg: s) vendidit Arnoldo Ghisellen soen de 

Uden promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 
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BP 1180 p 172v 13 do 16-04-1394. 

(dg: Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc). 

 

(dg: Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc). 

 

BP 1180 p 172v 14 do 16-04-1394. 

Hr Henricus van Lecke ridder heer van Heeswijk en Dinther verkocht aan 

vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder een n-erfcijns van 40 

oude schilden, van de keizer of van de koning van Frankrijk of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor 

het eerst met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394), gaande uit (1) 

goederen gnd het Hof Goed in Heeswijk, (2) goederen gnd ter Kameren, in 

Heeswijk, (3) de windmolen in Heeswijk, (4) alle andere erfgoederen en 

renten die voornoemde hr Henricus van Lecker verworven had van hr Willelmus 

van Aa ridder, gelegen of te betalen onder Heeswijk en Dinther, reeds 

belast met de onraad. Zodra voornoemde Henricus deze cijns gevestigd heeft 

op andere erfgoederen in de omgeving van Den Bosch, in het gebied van de 

hertog, zullen hr Henricus en zijn genoemde goederen ontlast zijn. 

 

Dominus Henricus de (dg: Leke) Lecke miles (dg: He) dominus de Hezewijc 

et de Dijnther hereditarie vendidit domine Katherine relicte quondam 

domini Henrici de Mordrecht militis hereditarium censum (dg: X) 

quadraginta aude scilde imperatoris seu regis Francie seu valorem 

solvendum hereditarie mediatim Remigii et mediatim pasche et primo 

termino Remigii proxime futuro de et ex (dg: d) bonis dictis tHof (dg: 

sitis) Goet sitis in parochia de Hezewijc (dg: ad locum dictum ter 

Cameren atque) atque de et ex bonis dictis ter Cameren sitis in dicta 

parochia atque de et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque de et ex 

molendino venti sito in Hezewijc et ex attinentiis dicti molendini 

singulis et universis quocumque sitis insuper de et ex omnibus et 

singulis aliis hereditatibus et redditibus quas et quos dictus dominis 

Henricus de (dg: Lecker) Lecker erga dominum Willelmum de Aa militem 

acquisiverat quocumque locorum [infra] parochias de Heeswijc et Dijnter 

sitis aut solvendis promittens super omnia warandiam (dg: et ob d) aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde prius 

solvendis de jure et sufficientem facere tali condicione quod cum dictus 

Henricus (dg: d) venditor dictum censum assignaverit ad alias hereditates 

infra (?dg: par) villicacionem de Busco in territorio domini nostri ducis 

sitas pro solucione dicti census sufficientes et satis securas et sic 

firmaverit prout [hoc dicte] emptrici ratum et firmum extunc dictus 

dominus Henricus et dicta eius bona et hereditates a solucione dicti 

census deinceps erunt quiti et absoluti. [Testes] (?dg: supra) Berkel et 

Jordanus et Gemert [datum] supra. 

 

1180 mf3 A 14 p. 173. 

 Quinta post palmarum: donderdag 16-04-1394. 

 Tercia post pasca: dinsdag 21-04-1394. 

 

BP 1180 p 173r 01 do 16-04-1394. 

Petrus van Langvelt verkocht aan Johannes molenaar zv Denkinus Fijen soen 

en Johannes die Visscher nzvw Henricus van Mierde (1) 188 bomen, gnd 

koerboem, in Veghel, op de hoeve gnd Langveld, (1) eikenbomen in de tuin 

van voornoemde hoeve, zoals gemerkt, (3) een eik, in Veghel, op de hoeve 

van Langveld. Lasten, waaronder de houtschat, worden afgehandeld. Te zagen 

uiterlijk op de laatste dag van mei aanstaande. 

 

Petrus de Langvelt centum et LXXXVIII arbores eligibiles dictas koerboem 

consistentes sive (dg: sitas s i) in parochia de Vechel super mansum 

[dictum] Langvelt atque (dg: in) arbores quercinas (dg: sit) consistentes 

in orto (dg: dicto) dicti mansi de Langvelt prout ibidem arbores in dicto 
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orto sunt signate atque unam arborem quercinam stantem in parochia de 

Vechel (dg: retro) supra (dg: s) mansum de Langvelt hereditarie vendidit 

Johanni multor[i] filio Denkini Fijen soen et Johanni die Visscher filio 

naturali quondam Henrici de Mierde promittens super omnia warandiam et 

obligationem et calangiam dictam houtscat deponere tali condicione quod 

dicti emptores dictas arbores infra et (dg: finem) ultimum diem mensis 

maij proxime futurum secabunt. Testes Berkel et Gemert datum quinta post 

palmarum. 

 

BP 1180 p 173r 02 do 16-04-1394. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 173r 03 do 16-04-1394. 

Voornoemde twee kopers beloofden aan voornoemde Petrus verkoper 55 

Hollandse gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart aanstaande (za 15-08-

1394) te betalen. 

 

Dicti 2 emptores promiserunt dicto Petro venditori (dg: centum) LV 

Hollant gulden seu valorem ad (dg: p) assumptionem Marie proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 173r 04 do 16-04-1394. 

Voornoemde twee kopers beloofden aan voornoemde Petrus verkoper 55 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) te 

betalen. 

 

Dicti 2 emptores promiserunt indivisi super omnia dicto Petro venditori 

LV Hollant gulden seu valorem ad purificationis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1180 p 173r 05 do 16-04-1394. 

Johannes van Mijnghen zvw Walterus Bijeken beloofde aan Rodolphus Keijmp 

16½ gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Severinus 

aanstaande (vr 23-10-1394) te betalen. 

 

Johannes de Mijnghen filius quondam Walteri Bijeken promisit super omnia 

Rodolpho Keijmp XVI et dimidium gulden (dg: gulden) scilicet XXX gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato ad festum Severini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 173r 06 do 16-04-1394. 

Katherina wv Johannes gnd Lodder van Berlikem droeg over aan haar zoon 

Theodericus, tbv hem en Willelmus, Elizabeth, Zanna, Katherina en Hilla, kv 

voornoemde Katherina en wijlen Johannes Lodders, het vruchtgebruik in2 (1) 

een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Johannes, in Berlicum, tussen 

kvw Willelmus Buijser enerzijds en Henricus die Heirde anderzijds, (2) een 

stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd op Beekveld, tussen Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker enerzijds en Andreas Jans soen anderzijds, (3) een stuk 

land gnd dat Gelookt, in Berlicum, tussen Marcelius Meus soen enerzijds en 

Gerardus van Eijcke en Franco die Wert anderzijds, (4) een kamp van 5 

bunder, gnd die Koolhof, in Berlicum, tussen Henricus Steenwech zvw 

Gerardus Monics enerzijds en erfg vw Rodolphus Zorghe anderzijds, (5) alle 

erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes Lodder, onder Berlicum. 

 

Katherina relicta quondam Johannis dicti Lodder de Berlikem cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in domo et area ac orto dicti quondam 

                         
2 Zie → BP 1175 f 110r 08 di 26-05-1394, overdracht van deze goederen. 
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Johannis sitis in parochia de Berlikem inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi Buijser ex uno et inter hereditatem Henrici die Heirde 

ex alio item (dg: ex) #in# pecia terre sita in dicta parochia in loco 

dicto op Beecvelt inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex 

uno et inter hereditatem Andree Jans soen ex alio item in pecia terre 

dicta dat Geloect sita in dicta parochia inter hereditatem Marcelii Meus 

soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Eijcke et Franconis die Wert 

ex alio atque in quodam campo (dg: V bo) quinque bonaria continente dicto 

die Coel Hof sito in dicta parochia inter hereditatem Henrici Steenwech 

filii quondam Gerardi Monics ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Rodolphi Zorghe ex alio atque in omnibus hereditatibus dicti quondam 

Johannis (dg: Louv) Lodder quocumque locorum infra dictam parochiam de 

Berlikem sitis ut dicebat supportavit Theoderico suo filio ad opus sui et 

ad opus Willelmi et Elizabeth et Zanne et Katherine et Hille liberis 

dictorum Katherine et quondam Johannis Lodders promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu deponere. 

Testes Goeswinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 173r 07 do 16-04-1394. 

Ghiselbertus zvw Willelmus Coptiten droeg over aan de secretaris, tbv 

Theodericus zvw Johannes Baten soen, 37 Gelderse gulden, aan hem beloofd 

door Gerardus gnd van den Kerchove, Johannes zvw Johannes gnd Bars en 

Johannes van den Berge van Dommellen. 

 

{Tussen dit contract en het vorige contract is een open ruimte, aan de 

linker zijde met een verticale lijn gemarkeerd}. 

Ghiselbertus filius quondam Willelmi Coptiten triginta septem antiquos 

florenos aureos communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a 

Gerardo dicto van den Kerchove Johanne filio quondam Johannis dicti (dg: 

Bars) Bars et Johanne van den Berge de Dommellen prout in litteris 

legitime supportavit (dg: J) mihi ad opus Theoderici (dg: Bat) filii 

quondam Johannis Baten soen. Testes Goeswinus et Jordanus datum quinta 

post palmarum. 

 

BP 1180 p 173r 08 do 16-04-1394. 

Johannes Mol zvw Gerardus Mol maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door de broers Ghiselbertus die Veer en Johannes 

Haijken, kvw Lambertus Clemensen soen, met hun goederen. 

 

Johannes Mol filius quondam Gerardi Mol omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Ghiselbertum #die# Veer et Johannem Haijken fratres liberos 

quondam Lamberti Clemensen soen cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 173r 09 do 16-04-1394. 

Ghisbertus Keijot beloofde aan Hermannus Oems zvw Johannes Oem 80 oude 

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

betalen. 

 

Ghisbertus Keijot promisit Hermanno Oems filio quondam Johannis Oem LXXX 

antiquos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

{Onder dit contract staat een horizontale streep}. 

 

BP 1180 p 173r 10 di 21-04-1394. 

Johannes van Donresel ev Zoeta ndvw hr Arnoldus Meelman droeg over aan 

Johannes van den Kelder zv Arnoldus Stamelart van den Kelder het deel, dat 

aan voornoemde Johannes en Zoeta behoort, in een huis, erf en tuin in Den 

Bosch, over het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van 

Hermannus zv Egidius enerzijds en erfgoed van Johannes Visscher anderzijds, 
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en in de huisraad die voornoemde wijlen hr Arnoldus had nagelaten. 

 

Johannes de Donresel maritus et tutor Zoete sue uxoris filie naturalis 

domini quondam Arnoldi Meelman totam partem et omne jus dictis Johanni et 

Zoete sue uxori comptetentes in domo (dg: et) area et orto sitis in Busco 

ultra cijmiterium beati Johannis ewangeliste inter hereditatem Hermanni 

filii (dg: quondam) Egidii ex uno et inter hereditatem Johannis Visscher 

ex alio atque in omnibus domiciliis et (dg: cled) clenodiis et aliis 

bonis quibuscumque que dictus quondam dominus Arnoldus in sua morte post 

se (dg: s) reliquit quocumque locorum consistentibus ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni (dg: filio) de Penu filio (dg: quo) 

Arnoldi Sta de Penu promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spanct et Gestel datum tercia post pasca. 

 

BP 1180 p 173r 11 di 21-04-1394. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat hr Walterus Meelman, kanunnik van de 

kerk van Den Bosch, 50 Hollandse gulden betaald heeft, die voornoemde hr 

Walterus aan voornoemde Johannes en Zoeta beloofd had bij hun huwelijk. 

Tevens zijn alle andere beloften afgehandeld, door voornoemde hr Walterus 

aan hen gedaan. 

 

Dictus Johannes ut supra palam recognovit sibi per dominum Walterum 

Meelman (dg: so presbitru) canonicum ecclesie de Busco fore satisfactum 

de quinquaginta Hollant gulden quos dictus dominus Walterus dicto Johanni 

cum dicta Zoeta prius promiserat in subsidium matrimonii et ab omnibus 

aliis bonis et pecuniarum summis et promissionibus #promissis# dictis 

Johanni et Zoete sue eorum alteri sive (dg: quibuscumque al) cuique 

alteri persone ad opus dictorum Johannis et Zoete seu ad opus alterius 

eorum promissis #per magistrum Walterum Meelman# a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 173r 12 wo 22-04-1394. 

Aleijdis wv Walterus van Buchoven wollenklerenwever enerzijds en de broers 

Johannes van Lijedorp, Arnoldus en Wijchmoedis, kvw Johannes smid van 

Zoemeren, de broers Gerardus en Johannes, kvw Thomas Nollens soen van der 

Beke, en Arnoldus en diens zuster Margareta, kvw Gerardus Nollens soen van 

der Beke, maakten een erfdeling van een huis, erf en tuin, van voornoemde 

wijlen Walterus van Buchoven, in Den Bosch, aan de straat gnd Papenhuls, 

tussen erfgoed van Hermannus Drinchellinc enerzijds en erfgoed van de 

Zwesteren anderzijds. 

Voornoemde Johannes, Arnoldus en Wijchmoedis, 3kvw Johannes smid, voor een 

helft, en voornoemde Gerardus en Johannes, 4kvw Thomas Nollens soen en 

Arnoldus en Margareta, 5kvw Gerardus Nollens soen, voor de andere helft 

kregen de helft van voornoemd huis, erf en tuin, direct naast voornoemde 

Hermannus Drinchellinc gelegen, en een n-erfcijns van 3 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het 

eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394), die Aleijdis zal gaan 

betalen uit de helft die haar ten deel valt, direct naast de Zwesteren 

gelegen. 

Aleijdis kreeg de helft direct naast de Zwesteren gelegen, {p.174} waaruit 

                         
3 Zie → BP 1180 p 513r 08 vr 26-11-1395, verkoop van hun helft in de helft 

van dit huis en de cijns, mede door de echtgenoot van Aleijdis, terwijl 

Aleijdis en Elizabeth nimmer rechten hierop zullen doen gelden. 
4 Zie → BP 1180 p 513r 09 vr 26-11-1395, verkoop van hun deel in de helft 

van het huis en de cijns van 3 pond, welke helft ook behoorde aan hun 

zuster Yda. 
5 Zie → BP 1175 f 140Av 10 ±do 15-04-1395, overdracht van hun deel in dit 

huis en van de erfcijns, kennelijk mede door Johannes, Jutta en Elizabeth, 

kv Gerardus Nollens soen. 
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zij voornoemde cijns van 3 pond voornoemd geld zal gaan betalen. 

Voornoemde Aleijdis heeft recht van weg vanaf haar helft over de andere 

helft tot aan de latrine die op die andere helft staat. 

Voornoemde Johannes, Arnoldus, Wijchmoedis, Johannes, Gerardus, Arnoldus en 

Margareta zullen uit hun helft de helft betalen van de hertogencijns en de 

helft van een b-erfcijns van 40 schelling geld aan erfg vw Egidius Boijen 

en van Laurencius Boijen; en voornoemde Aleijdis zal de andere helft van 

deze cijnzen betalen. 

Voornoemde Johannes, Arnoldus en Wijchmoedis, kvw Johannes smid, beloofden 

dat hun zusters Aleijdis, Elizabeth en Gertrudis, en hun andere 

medeërfgenamen geen rechten zullen doen gelden op de helft van Aleijdis, en 

ook niet op de helft van de eerstgenoemde helft die aan voornoemde Johannes 

en Gerardus, kvw Thomes Nollens, en aan Arnoldus en diens zuster Margareta 

ten deel viel. 

Voornoemde Arnoldus en Margareta, kvw Gerardus Nollens, beloofden dat 

Johannes, Jutta en Elizabeth, kv voornoemde Gerardus Nollens soen, geen 

rechten zullen doen gelden op de helft die aan eerstgenoemde Aleijdis ten 

deel viel, en evenmin op de helft van eerstgenoemde helft, die aan 

voornoemde Johannes, Arnoldus en Wijchmoedis, kvw Thomas Nollens soen, ten 

deel viel. 

De brief van de buitenlui overhandigen aan Johannes van Lijedorp smid. 

 

Aleijdis relicta quondam Walteri de Buchoven (dg: cum) textoris laneorum 

cum tutore #ex una parte# Johannes de Lijedorp #Arnoldus# et Wijchmoedis 

fratres liberi quondam Johannis fabri de Zoemeren (dg: Jo) Gerardus et 

Johannes fratres liberi quondam Thome Nollens soen (dg: de) #van der# 

Beke Arnoldus et Margareta eius soror liberi quondam Gerardi Nollens soen 

van der Beke cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de domo area et orto (dg: .....) dicti quondam Walteri de 

Buchoven sita in Busco ad vicum dictum Papenhuls inter hereditatem (dg: 

q) Hermanni Drinchellinc [ex] uno et inter hereditatem Suestrum ex alio 

ut dicebant mediante qua divisione una medietas dicte domus et area et 

orti scilicet illa medietas que sita est contigue juxta dictam 

hereditatem dicti Hermanni Drinchellinc inter dicebat atque hereditarius 

census trium librarum monete solvendus hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

altera medietate dictorum domus et aree et aree sita contigue juxta 

dictam hereditatem dictarum (dg: Swe) Suestrum que reliqua medietas dicte 

Aleijdi mediante eadem divisione cessit in partem ut sequetur dictis 

Johanni Arnoldo et Wijchmoedi fratribus liberis quondam Johannis fabri 

pro una medietate et dictis Gerardo et Johanni fratribus liberis quondam 

#Thome# Nollens soen et Arnoldo et Margarete liberis quondam Gerardi 

Nollens soen pro reliqua medietate primodicte medietatis dictorum domus 

et aree et orti cessit in partem [ut] dicta Aleijdis recognovit super 

quibus et jure promittens cum tutore ratam servare (dg: additis 

condicionibus sequ) et mediante qua divisione reliqua medietas dictorum 

domus et aree ?et orti scilicet illa medietas que sita est contigue juxta 

dictam dictam hereditatem dictarum Suestrum dicte Aleijdi cessit in 

partem ut alii cum [tutore] recognoverunt super (dg: quibus) qua et jure 

promittentes cum tutore ratam servare salvo tamen dictis Johanni Arnoldo 

et Wijchmoedi fratribus (dg: Joh Ma) Gerardo et [Johanni] fratribus et 

Arnoldo et Margarete sue (dg: u-) sorori predictis 

 

1180 mf3 B 01 p. 174. 

 Quarta post pascha: woensdag 22-04-1394. 

 

BP 1180 p 174v 01 wo 22-04-1394. 

in dicta medietate dicte Aleijdi in partem cessa dicto censu trium 

librarum dicte monete (dg: eis) eisdem in partem cesso ut prefertur hoc 

eciam addito quod dicta Aleijdis et possessores pro tempore dicte 

medietatis (dg: in) dicte Aleijdi (dg: -s) in partem cesse ut prefertur 
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habebunt et obtinebunt perpetue libere viam eundi et redeundi #totiens 

quotiens eis placuerit# a dicta medietate dicte Aleijdi in partem cessa 

per reliquam medietatem dictis (dg: A) Johannis Arnoldo Wijchmoedi 

Johanni Gerardo Arnoldo et Margarete in partem cessam ad latrinam ibidem 

supra primodictam medietatem dictorum aree et orti consistentem (dg: item 

quod) hoc eciam addito quod dicti Johannes Arnoldus Wijchmoedis (dg: ?q 

Gerardus) Johannes Gerardus Arnoldus et Margareta ex dicta medietate eis 

in partem cessa solverent annuatim medietatem (dg: integri) census domini 

nostri ducis ex dictis (dg: do) integris domo area et orto de jure 

solvendi annuatim atque medietatem (dg: hereditarii) hereditarii census 

XL (dg: census) solidorum monete heredibus quondam Egidii Boijen et 

Laurencii Boijen ex dictis domo et orto annuatim de jure solvendi sic 

quod dicte Aleijdi (dg: -s) et supra dictam medietatem eidem Aleijdi in 

partem cessam dampna exinde non (dg: ex) eveniant et simili modo (dg: di) 

quod dicta Aleijdis solvendum annuatim reliquam medietatem dictorum 

census domini nostri ducis et dicti census XL solidorum monete sic quod 

dictis Johanni Arnoldo Wijchmoedi Johanni Gerardo Arnoldo Margarete et 

supra primam medietatem dictorum domus aree et orti eis in partem cessam 

dampna exinde non eveniant quovis modo in (dg: for) futurum (dg: pro) ut 

ipsi mutuor cum tutore recognoverunt et promiserunt (dg: super o) 

indivisi super omnia promiserunt (dg: indi) insuper dicti Johannes 

Arnoldus et Wijchmoedis fratres liberi quondam (dg: Thome dicti Nollens 

soen) #Johannis fabri# quod ipsi Aleijdem (dg: -s Eil) Elizabeth et 

Gertrudem suas sorores et quoscumque alios suos coheredes perpetue tales 

habebunt quod nunquam presumet se jus habere in dicta medietate 

primodicte Aleijdi in partem cessa in medietate dictis Johanni Gerardo 

liberis quondam (dg: Gerardi) #Thome# Nollens et Arnoldo et Margarete 

sorori in partem cessa de (dg: reliqua medietate primodicta et) medietate 

primodicta promiserunt insuper (dg: dicti Johannes Gerardus liberi 

quondam Gerardi #Thome# Nollens et) Arnoldus et Margareta (dg: G) liberi 

quondam Gerardi (dg: Nolle) Nollens cum tutore (dg: q) indivisi super 

omnia quod ipsi Johannem Juttam et Elizabeth liberos dicti Gerardi 

Nollens soen perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus habere 

in dicta medietate primodicte Aleijdi in partem cessa ut premissa domus 

aree et orti predictorum neque in dicta medietate dictis Johanni Arnoldo 

et Wijchmoedi liberis quondam Thome Nollens soen in partem cessa de 

primodicta medietate domus aree et orti predictorum. Quo facto (dg: 

repromisit) cum tutore promisit se daturam et soluturam dictis septem 

aliis dictum censum III librarum ex dicta sua medietate. Testes 

Ghisbertus et Goeswinus datum quarta post pascha. Tradetur littera 

#extraneorum# Johanni de Lijedorp fabro. 

 

BP 1180 p 174v 02 wo 22-04-1394. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus Lizen soen droeg over aan Jacobus Steenwech 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus Coedriver aan 

voornoemde Johannes die Bije beloofd had, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 3 stukken land in Heeswijk, (1a) tussen Gheerlacus 

Lucaes soen enerzijds en wijlen Ghisbertus Herinc anderzijds, (1b) tussen 

erfgoed van de kerk van Heeswijk enerzijds en Petrus van den Vosberghe 

anderzijds, (1c) tussen Theodericus gnd Moelner enerzijds en Elizabeth van 

den Kerchof anderzijds, (2) 1/6 deel dat behoorde aan voornoemde Johannes 

die Bije in 6 vrachten hooi, in Heeswijk, op het water gnd die Aa enerzijds 

en voornoemde Gheerlacus anderzijds, (3) 1/12 deel dat aan voornoemde 

Johannes behoorde in een huis en tuin in Heeswijk, tussen Denkinus van der 

Eijken enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi (dg: Lijssen) Lizen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Arnoldus Coedriver promisit se daturum et soluturum dicto Johanni die 

Bije (dg: here) hereditarie purificationis et in Busco traditurum ex 

tribus peciis terre sitis in parochia de Hezewijc quarum una inter 
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hereditatem Gheerlaci Lucaes soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Ghisberti Herinc ex alio altera inter hereditatem ecclesie de Hezewijc ex 

uno et inter hereditatem (dg: Her) Petri van den Vosberghe ex alio et 

(dg: inter) tercia inter hereditatem Theoderici dicti Moelner ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth van den Kerchof ex alio sunt site atque ex 

sexta parte que spectabat (dg: q) ad dictum Johannem die Bije in sex 

plaustratis feni sitis in dicta parochia supra aquam dictam die Aa ex uno 

et inter hereditatem (dg: h) dicti Gheerlaci ex alio atque ex uno 

duodecima parte que spectabat in dictum Johannem (dg: d) in domo et orto 

sitis in parochia predicta inter hereditatem Denkini van der Eijken ex 

uno et inter communem plateam ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Jacobo Steenwech cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem (dg: ex par) in dicta paccione existentem 

deponere promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

Lijsscap et (dg: Lijs) Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 174v 03 wo 22-04-1394. 

Hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel verkocht aan Johannes van Doerne 

van Arscot, tbv Rodolphus Rolft zvw Jacobus Aven soen, een n-erfpacht van 4 

mud {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 18 lopen land en 12 vrachten hooiland daaraan gelegen 

in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen Petrus Wechaze enerzijds 

en de gemeint aldaar anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Dominus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel hereditarie vendidit 

Johanni de Doerne de Arscot #ad opus Rodolphi Rolft filio quondam Jacobi 

Aven soen# hereditariam paccionem quatuor modiorum mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex decem et 

octo lopinatis terre #et XII (dg: et octo) plaustratis feni sibi 

adiacentibus# sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel 

inter hereditatem Petri Wechaze ex uno et inter communitatem ibidem ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto (dg: censib) censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Spanct et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1180 p 174v 04 wo 22-04-1394. 

Godefridus Herbrechts soen en zijn vrouw Foijnssa wv Theodericus Bolant, 

Johannes, zv voornoemde Foijnssa en wijlen Theodericus Bolant, en Johannes 

Karnau ev Elizabeth, dv voornoemde Foijnssa en wijlen Theodericus Bolant, 

enerzijds en Henricus Becker zvw Johannes Becker anderzijds maakten de 

navolgende afspraken. 

Henricus Becker zal, voor zijn rekening, een stenen muur bouwen, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, voor 2/3 deel op het erfgoed van voornoemde 

wijlen Theodericus en voor 1/3 deel op het erfgoed6 van voornoemde Henricus 

Becker; deze muur wordt 1½ gebakken steen dik, wordt net zo hoog als de 

muren van het huis van Henricus van Diegeden die daar staan, en net zo lang 

als het woonhuis van voornoemde wijlen Theodericus Bolant. 

Nadat deze muur gebouwd is, zal die muur met de ondergrond voor een helft 

van voornoemde Henricus Becker zijn en voor de andere helft van de 

eigenaren van voornoemd huis van wijlen Theodericus Bolant; beide partijen 

mogen dan vrij in en op voornoemde muur bouwen en hun gebouwen erin 

verankeren. 

Nadat de eigenaren van voornoemd huis van wijlen Theodericus Bolant hun 

gebouwen op voornoemde muur hebben geplaatst, zullen voornoemde Henricus 

Becker en voornoemde eigenaren van het huis van wijlen Theodericus, daarop, 

voor gezamenlijke rekening, een stenen goot laten plaatsen, waarin hun 

gebouwen afwateren; deze goot zullen voornoemde Henricus en eigenaren, voor 

gezamenlijke rekening, onderhouden. {p.175r} 

                         
6 Zie → BP 1184 f 330r 02 di 04-05-1406, verkoop van de helft van een huis en erf op kennelijk 
dit erfgoed aan Henricus Becker zvw Johannes Becker wv Elizabeth, door erfgenamen van 

Elizabeth. 
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Echter, vóór voornoemde eigenaren van het huis van wijlen Theodericus op 

voornoemde muur gebouwd hebben, zal voornoemde Henricus Becker een goot 

plaatsen direct naast de stenen muur, aan de kant van voornoemd huis van 

voornoemde wijlen Theodericus, ter lengte van voornoemde muur, in welke 

goot voornoemd huis van voornoemde wijlen Theodericus in tussentijd zal 

afwateren; naar deze goot mogen de te bouwen gebouwen van voornoemde 

Henricus Becker afwateren naar het huis van voornoemde wijlen Theodericus, 

dat wil zeggen tot aan de tijd waarop de eigenaren van het huis van 

voornoemde Theodericus gebouwd zullen hebbben, zal voornoemde Henricus 

Becker die goot intussen, voor eigen kosten, onderhouden. 

 

Godefridus Herbrechts soen maritus legitimus Foijnsse sue uxoris relicte 

quondam Theoderici Bolant et dicta Foijnssa cum eodem tamquam cum tutore 

Johannes filius dictorum Foijnsse et quondam Theoderici Bolant et 

Johannes Karnau maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

(dg: -arum) dictorum Foijnsse et quondam Theoderici Bolant ex una et 

Henricus #Becker# filius quondam Johannis Becker ex altera parte (dg: 

parte) palam recognoverunt se (dg: di) ordinationem infrascriptam mutuo 

fecisse videlicet quod dictus Henricus Becker fundabit firmabit et 

edificari procurabit #sub suis propriis expensis# in Busco in (dg: ....) 

vico Orthensi unum murum lapideum inter (dg: here partem supra) scilicet 

pro duabus terciis partibus vel circiter supra hereditatem dicti quondam 

Theoderici et (dg: per) pro tercia parte vel circiter supra hereditatem 

dicti Henrici Becker ibidem sitam (dg: prou) qui murus lapideus 

continebit spissitudinem seu latitudinem (dg: duo) unius et dimidii (dg: 

lap) lapidum coctorum dictorum gebacken steen (dg: et altitudinem) vel 

circiter et altitudinem quam habent muri domus Henrici de (dg: Degede) 

Diegeden ibidem stantes vel circiter et qui murus continebit longitudinem 

domus (dg: anterioris) habitationis dicti quondam Theoderici Bolant et 

qui murus cum suo fundo postquam ut sic (dg: cons) fundatus fuerit 

situatus et constructus erit mediatim dicti Henrici Becker et mediatim 

#veris# poss[ess]oribus dicte domus quondam (dg: Thed) Theoderici Bolant 

(dg: ex ?alio) ita quod quilibet (dg: dictorum) dictorum Henrici et 

possessorum libere poterint edificare in dicto muro et supra (dg: 

eorundem mu) eundem murum et sua edificia in dicto muro (dg: ei) imponere 

firmare et adiungere ad eius profectum cum ancoris (dg: re alias) et 

alias (dg: .) item quod postquam (dg: dictus) dicti possessores dicte 

domus dicti quondam Theoderici Bolant sua edifidina situaverint supra 

dictum murum extunc dictus Henricus Becker et dicti possessores dicte 

domus dicti quondam Theoderici sub eorum communibus expensis (dg: 

situari) situari facient unum guttarium lapideum supra dictum murum in 

quo ipsorum edificia perpetue libere poterint stillare et quod guttarium 

(dg: extunc) ipsi Henricus et possessores (dg: ..) extunc perpetue in 

bona disposicione sub eorum communibus expensis observare tenebuntur (dg: 

item quod dictus Henricus Becker et dicti) 

 

1180 mf3 B 02 p. 175. 

 Quarta post pasche: woensdag 22-04-1394. 

 Quinta post pasche: donderdag 23-04-1394. 

 

BP 1180 p 175r 01 wo 22-04-1394. 

(dg: possid possessores pro tempore tempore dictum murum po) sed antequam 

dicti possessores dicte domus dicti quondam Theoderici edificaverint 

supra dictum [murum] et sua edificia supra dictum murum (dg: poss) 

posuerunt (?dg: quod) dictus Henricus Becker tenebitur situare unum 

guttarium contigue (dg: di) juxta [dictum] murum lapideum in latere 

versus dictam domum dicti quondam Theoderici ad longitudinem dicti muri 

in quo guttario dicta domus dicti quondam Theoderici interim libere (dg: 

poterit) stillabit et poterit stillare et in (dg: ?quand) quo guttario 

edificia dicti Henrici Becker in dicto muro et supra eundem murum 

edificanda libere versus dictam (dg: dicte) domum dicti quondam 
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Theoderici libere poterint edificare! scilicet usque ad id tempus quo 

possessores pro tempore dicte domus dicti Theoderici edificaverint supra 

dictum murum huiusmodi guttarium dictus Henricus Becker (dg: interim) 

interim sub suis laboribus et expensis in bona disposicione observabit. 

 

BP 1180 p 175r 02 wo 22-04-1394. 

Heijlwigis wv Godefridus zvw Rutgherus Arken soen en haar dochter Aleijdis 

verkochten aan Godefridus Scettinc alle eiken in Geldorp, in de dingbank 

van Heze en Leende, ter plaatse gnd Riel, op de hoeve van voornoemde wijlen 

Rutgherus; lasten en de houtschat worden afgehandeld. Koper zal de bomen 

voor Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1395) zagen en afvoeren. De brief 

overhandigen aan Petrus Deijnen of aan hem. 

 

Heijlwigis relicta quondam Godefridi filii quondam Rutgheri Arken soen et 

Aleijdis eius filia cum tutore (dg: omnia ligna) #omnes arbores# 

quercinas consistentes in (dg: parochia de) parochia de (dg: Ge) Geldorp 

in jurisdictione de Heze et de (dg: H) Leende ad locum dictum Riel supra 

(dg: bona) mansum dicti quondam Rutgheri ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Godefrido Scettinc promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere et houscat deponere tali condicione quod dictus 

(dg: venditor) #emptor# dictas arbores infra #hinc# et a festo 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum secabit (dg: #cum 

crescentia dicta ten was#) et #a# fundo amovebunt. Testes Lijsscap et 

Goeswijn datum quarta post pasca. Tradetur littera Petro Deijnen vel 

sibi. 

 

BP 1180 p 175r 03 wo 22-04-1394. 

Voornoemde Godefridus koper beloofde aan Henricus zvw Leonius van Erpe, tbv 

hem en Arnoldus Berwout, 140 oude Gelderse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Bartholomeus (ma 24-08-1394) en de andere helft met 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395). 

 

Dictus Godefridus emptor promisit super omnia Henrico (dg: de) filio 

quondam Leonii de Erpe et #ad opus sui et ad opus# Arnoldi Berwout centum 

et XL aude Gelre gulden seu valorem mediatim Bartholomei et mediatim 

purificationis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 175r 04 do 23-04-1394. 

Theodericus van Loen Otten soen en zijn vrouw Maria dvw Gheerlacus gnd 

Cnode alias gnd met den Broede droegen over aan Johannes zvw Johannes van 

Dijest schoenmaker een huis, erf en drie kamers met ondergrond, in Den 

Bosch, aan de Hinthamerstraat, in een straatje dat loopt van de 

Hinthamerstraat, naast de huizinge van wijlen hr Nijcholaus van Enode, tot 

aan het water, tussen voornoemd straatje enerzijds en Henricus Buekentop 

anderzijds, en alle huisraad in voornoemd huis. 

 

{Bij dit contract begint een verticale haal die doorloopt tot en met BP 

1180 p 175r 08}. 

Tradetur littera. Omnes omnes littere dicte Marie. 

Theodericus de Loen (dg: maritus legitimus) Otten soen maritus legitimus 

Marie sue uxoris filie quondam Gheerlaci dicti Cnode alias dicti met den 

Broede et dicta Maria cum eodem tamquam cum tutore domum et aream et tres 

cameras cum suis fundis sitas in Busco ad vicum Hijnthamensem in quodam 

viculo tendente a dicto vico Hijnthamense (dg: usque aquam ibidem he) 

juxta habitationem domini quondam Nijcholai de Enode usque aquam ibidem 

inter eundem viculum ex uno et inter hereditatem Henrici Buekentop ex 

alio prout ibidem site sunt et ad ipsos Theodericum et Mariam dinoscuntur 

pertinere #atque omnia clenodia in dicta domo consistentia# ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni filio quondam Johannis de (dg: Dije) 

Dijest sutoris promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 
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deponere. Testes Lijsscap et Goeswinus datum quinta post pasche. 

 

BP 1180 p 175r 05 do 23-04-1394. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemd huis, erf en drie kamers met 

ondergrond voor de duur van een jaar, ingegaan heden, aan voornoemde 

Theodericus van Loen. De huur van 1 gulden is voldaan. 

 

Dictus Johannes dictas domum aream et tres cameras cum suis fundis et 

clenodia locavit dicto Theoderico de Loen ab eodem ad spacium unius anni 

datam presentium sine medio sequentis possidendas pro uno floreno de (dg: 

qu) quo primodictus Johannes recognovit sibi per dictum Theodericum fore 

satisfactum promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 175r 06 do 23-04-1394. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemd huis en erf, drie kamers met 

ondergrond, en huisraad, aan voornoemde Theodericus, zolang hij zal leven; 

de huur bedraagt, na het overlijden van Maria ev voornoemde Theodericus, 1 

gulden per jaar, met Kerstmis te betalen. De huurprijs is geheel voldaan. 

Zodra voornoemde Theodericus overlijdt, eindigt deze verhuur. 

 

Dictus Johannes dictas domum aream et tres cameras cum suis fundis #et 

clenodia# locavit dicto Theoderico ab eodem Theoderico quamdiu non obitus 

vixerit in (dg: humanis) humanis (dg: #pod# possidendas anno quolibet 

post decessum post decessum Ma)-rie sue uxoris predicte possidendas et 

habendas anno quolibet post decessum dicte Marie pro uno floreno dando 

sibi ab alio nativitatis Domini (dg: di) promittens ratam servare et 

recognovit sibi de #toto# pretio dicte locacionis fore satisfactum tali 

condicione annexa quod quamcito dictus Theodericus viam universe carnis 

fuerit ingressus extunc dicta locacio expirabit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 175r 07 do 23-04-1394. 

Voornoemde Theodericus en Maria droegen over aan voornoemde Johannes zvw 

Johannes van Dijest schoenmaker het vruchtgebruik dat voornoemde Maria 

heeft in alle goederen die aan erfg vw Bruijstinus Palart, eertijds ev 

voornoemde Maria, gekomen waren na overlijden van voornoemde Bruijstinus, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Maria. 

 

Dicti Theodericus et Maria cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte 

Marie competentes in omnibus bonis que heredibus quondam Bruijstini 

Palart mariti olim dicte Marie de morte eiusdem quondam Bruijstini 

successione sunt advoluta et post decessum dicte Marie successione 

advolventur quocumque sitis supportaverunt dicto Johanni filio quondam 

Johannis de Dijest #sutoris# promittentes ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 175r 08 do 23-04-1394. 

Voornoemde Theodericus en Maria droegen over aan Johannes zvw Johannes van 

Dijest schoenmaker alle lijfrenten die de stad Den Bosch aan voornoemde 

Maria, op haar leven, moet betalen. 

 

Dicti Theodericus et Maria ut supra omnes vitales pensiones quas oppidum 

de Buscoducis dicte Marie annuatim solvere tenetur ad vitam eiusdem Marie 

ut dicebant supportaverunt Johanni filio quondam Johannis de Dijest 

sutoris promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 175r 09 do 23-04-1394. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede verklaarde dat 

alle schulden zijn ingelost, geldbedragen en beloften, aan eerstgenoemde 

Gheerlacus gedaan door wijlen Bruijstinus Palart en diens vrouw Maria, dvw 

voornoemde Gheerlacus Cnode. Brieven van erfdeling van goederen van wijlen 

Gheerlacus Cnode, gehouden tussen eerstgenoemde Gheerlacus en voornoemde 
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wijlen Bruijstinus, blijven van kracht. Eerstgenoemde Gheerlacus behoudt 

een wederkoop, door zijn zuster Maria aan hem afgestaan, van een b-erfcijns 

van 12 pond, welke cijns voornoemde Maria eertijds verworven had van haar 

broer, eerstgenoemde Gheerlacus, zoals in een instrument staat. De brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Gheerlacus filius quondam (dg: quon) Gheerlaci Cnode alias dicti met den 

Broede palam recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus debitis et 

pecuniarum summis (dg: sibi per) et ab omnibus promissionibus primodicto 

Gheerlaco seu alteri persone ad opus eiusdem Gheerlaci predicti promissis 

et obligationibus a Bruijstino quondam Palart et Maria #eiusdem# eiude? 

#+# quondam Bruijstini filia dicti quondam Gheerlaci Cnode seu ab eorum 

altero a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem tam in 

litteris scabinalibus quam in instrumentis publicis quam alias quovis 

modo ut dicebat clamans dictos quondam Bruijstinum et Mariam et 

Theodericum de Loen maritum legitimum ut dicebat dicte Marie (dg: in de 

quitos) et eorum bona a premissa quitos. 

salvis tamen primodicto (dg: -s) Gheerlaco et sibi reservatis litteris 

suis (dg: super hereditaria divisione) confectis (dg: super #semper) 

super# hereditaria divisione prius habita inter primodictum Gheerlacum et 

dictum #quondam# Bruijstinum habita (dg: ..) de quibusdam bonis dicti 

quondam Gheerlaci Cnode in suis vigore et robere (dg: p) juxta 

continentiam litterarum confectarum (dg: in su) permansuris, salva eciam 

primodicto Gheerlaco quadam redemptione sibi a dicta Maria sua sorore 

concessa de quodam hereditario censu XII librarum quem censum dicta Maria 

prius erga primodictum Gheerlacum suum fratrem acquisiverat prout in 

quodam instrumento (dg: pub) super hoc confecto dicebat contineri. Testes 

datum [supra]. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1180 p 175r 10 ±do 23-04-1394. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan Jordanus zvw 

Jordanus Quadens soen een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Son, met 

Lichtmis in Breugel te leveren, gaande uit (1) een streep land in Breugel, 

ter plaatse gnd Even Akker, tussen Gerardus Laets soen enerzijds en kvw 

Ywanus gnd Houtman anderzijds, (2) een stuk beemd in Breugel, ter plaatse 

gnd Passe, tussen Johannes gnd Boudewijns enerzijds en wijlen Gerardus 

Hantscoemaker anderzijds, aan hem verkocht door Johannes zvw voornoemde 

Jordanus Quadens soen. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest hereditariam paccionem 

quatuor (dg: ?he) lopinorum siliginis mensure de Zonne solvendam 

hereditarie purificationis et in parochia de Broegel tradendam ex quadam 

strepa terre sita in parochia de Broegel in loco dicto Even Acker inter 

hereditatem Gerardi Laets soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Ywani dicti Houtman ex alio atque ex (dg: prat) pecia prati sita 

in dicta parochia in loco dicto (dg: Passe) Passe inter hereditatem 

Johannis dicti Boudewijns ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi 

(dg: Ha) Hantscoemaker ex alio venditam sibi a Johanne filio quondam 

Jordani Quadens soen prout in [litteris] hereditarie supportavit Jordano 

filio dicti quondam Jordani Quadens soen cum litteris et jure promittens 

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

Goessuinus ....... ....... post pasca. 

 

BP 1180 p 175r 11 ±do 23-04-1394. 

Henricus Zorghe zvw Albertus van Geffen verkocht aan zijn zuster 

Mechtildis, [?ev?] ....... van Broegel, tbv voornoemde ....... van Broegel 

de helft in een hofstad in Oisterwijk, tussen Hilla van den Poel enerzijds 

en Elizabeth Zorghen, belast met 10 penning cijns, 1/3 hoen en ....... 

........ 
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+. 

Henricus Zorghe filius quondam Alberti de Geffen medietatem ad se 

spectantem in quodam domistadio sito in Oesterwijc [inter here]ditatem 

(dg: Heij) Hille van den Poel ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Zorghen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Mechtildi sue sorori (dg: 

ad opus) ....... ....... [d]e Broegel ad opus eiusdem ....... de Broegel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis X denariis census 

et tercia parte unius pulli atque ....... ....... ....... ....... 

....arum solvendis ....... ....... Testes datum supra. 

 

1180 mf3 B 03 p. 176. 

 Quinta post pasche: donderdag 23-04-1394. 

 

BP 1180 p 176v 01 ±do 23-04-1394. 

Nijcholaus van den Water van Vucht zvw Arnoldus Claes soen verkocht aan 

Henricus Lantternmaker een n-erfpacht van 1 zester raapzaad, Bossche maat, 

met Sint-Jacobus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Vught Sint-Lambertus, tussen Mijchael Baten soen enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 9 schelling gemeen paijment en 2 hoenderen. 

 

Nijcholaus van den Water de Vucht filius quondam Arnoldi Claes soen 

hereditarie vendidit Henrico Lantternmaker hereditariam paccionem unius 

sextarii seminis raparum (dg: solven) mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: nativitatis Johannis) Jacobi et in Busco tradendam ex 

domo et orto sitis (dg: inf) in parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

hereditatem Mijchaelis Baten soen ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis novem solidis communis pagamenti et duobus 

pullis annuatim exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

Lijsscap et Gossuinus datum supra. 

 

BP 1180 p 176v 02 do 23-04-1394. 

Johannes zvw Jacobus van den Noddenvelt verkocht aan Henricus zvw Henricus 

Weijgherganc een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 12 lopen roggeland en aangelegen beemd, in Berlicum, ter plaatse 

gnd die Hoge Loo, tussen Petrus gnd Machiels Loekens soen enerzijds en 

Mijchael bv voornoemde Petrus anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Jacobi van den Noddenvelt hereditarie vendidit 

Henrico #filio quondam Henrici# Weijgherganc hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duodecim 

lopinatis terre siliginee et prato sibi adiacente sitis in parochia de 

Berlikem ad locum dictum die Hoghe Loe inter hereditatem Petri (dg: P) 

dicti (dg: Machi) Machiels Loekens soen ex uno et inter hereditatem 

Mijchaelis fratris eiusdem Petri ex alio promittens #super habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Lijsscap et Goeswinus datum quinta post pasca. 

 

BP 1180 p 176v 03 do 23-04-1394. 

Henricus van Bruessel gaf uit aan Johannes die Cuper de helft in een kamp 

broekland in Nistelrode, naast de plaats gnd Vorstenbos, ter plaatse gnd in 

het Riet, tussen voornoemde Johannes die Cuper enerzijds en de gemeint 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

n-erfcijns van 17 Vlaamse groten, met Sint-Remigius te betalen. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes die Cuper ook de andere helft 

tot onderpand. 

 

Henricus de Bruessel medietatem ad se spectantem in (dg: p cam) quodam 

campo paludis sito in parochia de Nijsterle iuxta locum dictum 

Vorstenbossch[e] in loco dicto int Riet inter hereditatem Johannis die 

(dg: d) Cuper ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad 
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hereditarium censum dicto Johanni die Cuper ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu decem et (dg: sol) septem grossorum Flandrensium seu 

valorem dando sibi ab alio hereditarie Remigii ex premissa promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Johannes die Cuper reliquam medietatem ad se 

spectantem in dicto campo paludis ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 176v 04 do 23-04-1394. 

Johannes Lanen soen van Stiphout ev Delia dvw Danijel van Hezerscoer droeg 

over aan Danijel, Willelmus en Jutta, kvw voornoemde Danijel van 

Hezerscoer, het deel dat aan voornoemde Delija gekomen was na overlijden 

van ouders, broers en zusters van Delija, in het Goed te Hezerschoor, in 

Mierlo, belast met (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Henricus van 

Stiphout zv Willelmus die Snijder van eerstgenoemde Johannes verworven had, 

(2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Jacobus van Berse van der Horst uit 

voornoemd deel beurt. 

 

Johannes Lanen soen de Stiphout maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Delie sue uxoris filie quondam Danijelis de Hezerscoer totam partem et 

omne jus sibi et dicte Delije sue uxori de morte quondam suorum parentum 

#dicte Belije# et (dg: de morte) quorumcumque fratrum et sororum dicte 

Delije successione advolutas in (dg: bonis) bonis dictis tGoet te 

Hezerscoer sitis in parochia de Mierle et in attinentiis eorundem bonorum 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

hereditarie supportavit Danijeli Willelmo et Jutte liberis dicti quondam 

Danijelis de Hezerscoer promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicte Delije deponere exceptis hereditaria paccione unius modii 

siliginis (dg: mensure de Helmont) quam Henricus de Stiphout filius 

Willelmi die Snijder erga primodictum Johannem acquisiverat et 

hereditaria paccione (dg: pacc) dimidii modii siliginis mensure de Mierle 

quam (dg: dicta) Jacobus de Berse van der Horst ex dictis parte et [jure] 

solvendam [habet] annuatim. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Willelmo. 

 

BP 1180 p 176v 05 do 23-04-1394. 

Voornoemde Danijel, Willelmus en Jutta beloofden aan Johannes Lanen soen 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te 

leveren, voor het eerst over 1 jaar (wo 02-02-1396), gaande uit voornoemde 

goederen gnd het Goed te Hezerschoor. 

 

Dicti Danijel Willelmus et Jutta cum tutore promiserunt indivisi se 

daturos et soluturos Johanni Lanen soen hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Mierle hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Mierle tradendam ex dictis bonis bonis dictis 

tGoet te Hezerscoer cum suis attinentiis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 176v 06 do 23-04-1394. 

Voornoemde Danijel, Willelmus en Jutta beloofden aan Johannes Lanen soen 10 

oude Gelderse gulden en 5 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Lucia aanstaande (zo 13-12-1394) en 28 Hollandse gulden en 2 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Lucia over 1 jaar (ma 13-12-1395) te 

betalen. 

 

Dicti Danijel Willelmus et Jutta promiserunt (dg: d) indivisi super omnia 

Johanni Lanen soen X aude Gelre gulden et quinque novos Gelre gulden seu 

valorem in (dg: ?dni) festo beate Lucie proxime futuro et XXVIII Hollant 

gulden et duos novos Gelre gulden seu valorem a festo Lucie proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 176v 07 do 23-04-1394. 

Jacobus zvw Henricus gnd Collart verkocht aan Bela wv Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem, tbv haar en Petrus, zv voornoemde Bela en wijlen 

Godefridus, 4 hont land in Berchen, ter plaatse gnd op Asser Gemeint, 

tussen wijlen voornoemde Godefridus zvw Andreas enerzijds en wijlen 

Johannes van Woesic anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Henrici dicti Collart quatuor hont terre sita in 

parochia de (dg: d) Berchen ad locum dictum op Asser Gemeijnt inter 

hereditatem quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem ex uno et 

inter hereditatem (dg: J) quondam Johannis de Woesic ex alio prout ibidem 

sita sunt hereditarie vendidit Bele relicte eiusdem Godefridi filii 

quondam (dg: Andree) Andree (dg: promittens super omnia warandiam et ob) 

ad opus sui et ad opus Petri filii eorundem Bele et quondam Godefridi 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 176v 08 do 23-04-1394. 

Johannes Bessellen droeg over aan Petrus nzvw Willelmus Lodewijchs soen een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die voornoemde Petrus nzvw Willelmus gnd 

Lodewijchs soen aan voornoemde Johannes Bessellen beloofd had, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit de helft van een tuin, gelegen buiten de stadsmuur 

van Den Bosch, naast de Haseldonkse Dijk, tussen Gerardus Bauderics 

enerzijds en Elizabeth gnd van Berze anderzijds. 

 

Johannes Bessellen hereditarium censum XX solidorum monete quem Petrus 

filius naturalis quondam Willelmi dicti Lodewijchs soen promisit se datum 

supra dicto Johanni Bessellen hereditarie purificationis ex medietate 

cuiusdam orti siti extra murum oppidi de Busco (dg: juxta) juxta aggerem 

dictum die Haseldoncsche Dijc inter hereditatem Gerardi Bauderics ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth dicte de Berze ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit #dicto# Petro filio naturali quondam Willelmi 

Lodewijchs soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 176v 09 do 23-04-1394. 

Jacobus van Berze van der Horst maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes, Petrus, Walterus, Henricus, Elizabeth 

en Katherina, kvw Martinus van der Donc van Mierle, met hun goederen. 

 

Jacobus de Berze van der Horst omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Johannem Petrum Walterum et Henricum Elizabeth et Katherinam liberos 

quondam Martini van der Donc de Mierle cum bonis suis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 176v 10 do 23-04-1394. 

Arnoldus Luten soen van Bucstel, Henricus Noppen en Ghibo van den Gheijn 

beloofden aan Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen .. nieuwe Gelderse gulden, 34 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Pinksteren 

(zo 07-06-1394) en de andere helft met Maria-Hemelvaart aanstaande (za 15-

08-1394). 

 

Arnoldus Luten soen de Bucstel et Henricus Noppen (dg: promiserunt) et 

Ghibo van den Gheijn promiserunt Ghiboni filio quondam Rutgheri de Vlimen 
?I novos Gelre gulden seu quolibet eorundem novorum gulden XXXIIII 

communes placken (dg: pro quali) mediatim poenthecostes et mediatim 

assumptionis Marie virginis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 176v 11 do 23-04-1394. 

Lambertus zvw Johannes van Herlaer beloofde aan Marcelius van den Broec 12 
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mud rogge, Bossche maat, met Sint-Egidius aanstaande (di 01-09-1394) te 

leveren. 

 

Lambertus filius quondam Johannis de Herlaer promisit Marcelio van den 

Broec XII modios bone siliginis mensure de Busco ad festum Egidii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 176v 12 do 23-04-1394. 

Jacobus Tijt zvw Jacobus Tijt maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten met zijn 

goederen. 

 

Jacobus [T]ij[t] filius quondam Jacobi Tijt omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Ghisbertum filium quondam Willelmi Coptiten cum 

suis bonis quibuscumque calumpniavit. [Testes da]tum supra. 

 

BP 1180 p 176v 13 do 23-04-1394. 

Henricus van der Heijden zvw Gerardus van den Grave gaf uit aan Bertoldus 

van Arle een stuk land, in Haaren, tussen wijlen Martinus gnd Monics 

enerzijds en Godefridus zvw Henricus gnd Lange Heijn anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) een n-erfpacht van ½ oude groot en 7 lopen 

rogge, Bossche maat, aan voornoemde Henricus op Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-1397), (2) een n-erfpacht van 

7 lopen rogge, maat van Oisterwijk en ½ oude groot7, met Lichtmis op het 

onderpand aan Elizabeth dvw Johannes van der Heijden te leveren, voor het 

eerst over 2 jaar (vr 02-02-1397). 

 

[Henri]cus van der Heijden #[8filius quon]d[am]# Gerardi (dg: ..) van den 

Grave peciam terre sitam in parochia de Haren inter hereditatem (dg: 

here) quondam Martini dicti Monics [ex uno et inter hereditatem 

Gode]fridi filii quondam Henrici dicti Lange Heijn ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Bertoldo de (dg: Al) Arle ab eodem hereditarie 

[possidendam pro hereditaria] paccione ....... (dg: .......) #dimidii# 

grossi antiqui et (dg: XIIII) #septem# lopinorum siliginis mensure de 

Buscoducis danda (dg: mediatim sibi) dicto Henrico a dicto Bertoldo 

purificationis [et] primo [termino] a pur[ificationis proxime futuro] 

ultra duos annos et in Busco tradendis et pro hereditaria paccione septem 

lopinorum (dg: siliginis) siliginis mensure de Oesterwijc [et] dimidii 

grossi ant[iqui danda  Eliizabeth] filie quondam Johannis van der Heijden 

a dicto Bertoldo (dg: pur) hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra duos [anno]s et supra [dictam peciam 

terre tradenda promittens] super omnia [warandiam] pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 B 04 p. 177. 

 Quinta post pasche: donderdag 04-06-1394. 

 

BP 1180 p 177r 01 do 04-06-1394. 

Johannes van Haren wollenkledenwever beloofde aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 17 Engelse nobel of de waarde .. .... na maning te betalen. 

 

Johannes de Haren textor laneorum promisit Jordano filio Arnoldi Tielkini 

XVII Enghels [nobel] seu valorem .. .... ad monitionem persolvendos. 

Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1180 p 177r 02 do 04-06-1394. 

Willelmus zvw Ghibo gnd Wellen van Alem verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker 

                         
7 Zie → BP 1182 p 641r 07 za 19-11-1401, overdracht van de ½ oude 

Tournooise groot. 
8 Aanvulling op basis van BP 1182 p 641r 07. 
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alias der Kijnder (1) 1½ hont land, gnd een Zande Weijde, in Maren, ter 

plaatse gnd op die Zandweide, tussen Johannes van Maren enerzijds en 

Reijnerus gnd Aben soen anderzijds, (2) 2 hont land in Alem, ter plaatse 

gnd op die Oude Reke, tussen Henricus ....... enerzijds en Gerardus van 

Hueselingen anderzijds, (3) 3 hont land in Alem, ter plaatse gnd op die? 

....... Gerden, tussen Walterus Lieben soen enerzijds en Alardus Reijmbouts 

soen anderzijds, belast met 1 penning hertogencijns, ....... ......., 

dijken en waterlaten. 

 

Willelmus filius quondam Ghibonis (dg: W) dicti Wellen de Alem (dg: unum 

iuger terre situm in pa) unum et dimidium #hont# terre dicta (dg: -m d) 

een (dg: Za.) Zande Weijde sita in parochia de Maren ad locum dictum op 

die Zandweijde inter hereditatem Johannis de Maren ex uno et inter 

hereditatem Reijneri dicti Aben soen ex alio atque duo hont terre sita in 

jurisdictione de Alem (dg: in loco) ad locum dictum op die Aude Reke 

inter hereditatem Henrici ....... ex uno et inter Gerardi de Hueselingen 

ex alio atque (dg: d) tria hont terre sita in dicta jurisdictione de Alem 

in loco dicto op die? ....... Gherden inter hereditatem Walteri Lieben 

soen ex uno et inter hereditatem Alardi Reijmbouts soen ex alio prout 

ibidem sita [sunt hereditarie] vendidit Nijcholao Plaetmaker (dg: de Mo 

d) alias der Kijnder promittens super omnia warandiam excepto uno denario 

census domino duci ....... ....... et aggeribus et aqueductibus ad 

premissa spectantibus. Testes Goeswinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 177r 03 do 04-06-1394. 

Johannes van Gestel zvw Gerardus van Gestel verkocht aan Johannes van Arle, 

tbv hem en Willelmus van Nuwelant, een n-erfcijns van ?250 oude schilden, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een b-erfcijns van ?550 pond, 

die ....... van Perwijs aan hem betaalt, met {ruimte opengelaten} gaande 

uit ?etc {ruimte opengelaten}, (2) een b-erfpacht van ?18 mud rogge, Bossche 

maat, gaande uit9 (2a) een hoeve die was van wijlen Franco van Ghestel oom 

van voornoemde verkoper, in Moergestel, (2b) de helft aan verkoper behorend 

in een windmolen met ondergrond aan de Vughterdijk, naast de buitenste 

poort van Den Bosch gnd Piecken Poort. De brief overhandigen aan de 

verkoper. 

 

{Delen van dit contract zijn nadrukkelijk met inkt onleesbaar gemaakt}. 

[Johannes de Gestel filius] quondam Gerardi de [Ge]s[te]l hereditarie 

vendidit Johanni de Arle ad opus sui et ad opus Willelmi de Nuwelant 

hereditarium censum ducentorum ....aginta aude scilde solvendum 

hereditarie Remigii de et ex (dg: omnibu) hereditario censu ?quingentorum 

et quinquaginta librarum [quem] ....... de Pere[weijs] ....... ....... 

(dg: solvend) solvere tenetur hereditarie {ruimte opengelaten, waarin een 

horizontale streep} (dg: atque) de et ex etc {ruimte opengelaten} atque 

de et ex hereditaria pa[ccione] XVII[I?] modiorum siliginis mensure de 

Busco quam dictus venditor solvendam habet hereditarie (dg: de) #ex# 

quodam manso (dg: sito) qui fuerat quondam Franconis de Ghestel avunculi 

olim dicti venditoris sito in parochia de Ghestel prope Oesterwijc atque 

de et ex medietate ad dictum venditorem spectante (dg: s) in mo[len]dino 

venti (dg: s) cum suo fundo sito ad aggerem Vuchtensem juxta (dg: porta) 

extremam portam oppidi de Busco dictam (dg: Pe) Pie[ck]en Port ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem. Testes 

Berkel et Gestel predictus datum supra. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1180 p 177r 04 do 04-06-1394. 

Johannes van Herlaer zvw Johannes van den Ham droeg over aan Henricus 

Zeelmaker huis en erf in Vught Sint-Lambertus, tussen Johannes van Gheffen 

enerzijds en Gerardus gnd Valant anderzijds, aan hem in pacht uitgegeven 

                         
9 Zie ← BP 1176 f 018r 03 ma 09-02-1377, verkoop door Franco van Ghestel 

van een erfcijns van 12 Brabantse dobbel, gaande uit deze twee onderpanden. 
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door de broers Petrus en Theodericus, kvw Theodericus gnd Loekaert, belast 

met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes de Herlaer filius quondam Johannis van den Ham domum et aream 

sitam in parochia sancti Lamberti de Vucht inter hereditatem Johannis de 

Gheffen [ex uno et inter] hereditatem Gerardi dicti Valant ex alio prout 

dicta domus et area ibidem sita est datam ad pactum sibi a Petro et 

Theoderico fratribus liberis quondam (dg: Theci) Theoderici dicti 

Loekaert prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Zeelmaker cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem deponere 

excepta paccione in dictis [litteris contenta]. Testes Berkel et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1180 p 177r 05 do 04-06-1394. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 59 oude Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) 

en de andere helft met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395). 

 

Dictus emptor promisit super omnia #habita et habenda# dicto venditori 

quinquaginta novem antiquos Gelre gulden seu valorem mediatim Domini (dg: 

et mediatim a navitatis Domini) proxime futuro et mediatim a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 177r 06 do 04-06-1394. 

Heijlwigis wv Goeswinus van der Heijden droeg over aan haar zoon Petrus, 

tbv hem en zijn zusters Elizabeth, Bela, Margareta, Heijlwigis en Batha, 

haar vruchtgebruik in 6/8 delen, die aan voornoemde Petrus, Elizabeth, 

Bela, Margareta, Heijlwigis en Batha, kv voornoemde Heijlwigis en wijlen 

Goeswinus, gekomen waren na overlijden van voornoemde Goeswinus, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van eerstgenoemde Heijlwigis, in een 

hoeve van wijlen voornoemde Goeswinus, in Gerwen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Goeswini van der Heijden cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in sex (dg: -t) octavis partibus que Petro 

Elizabeth Bele Margarete et Heijlwigi et Bathe liberis dictorum 

Heijlwigis et quondam (dg: mort) Goeswini de morte dicti quondam Goeswini 

eorum patris successione sunt advolute et post mortem primodicte 

Heijlwigis successione advolventur in quodam manso dicti quondam Goeswini 

sito in parochia de Gherwen et in attinentiis dicti mansi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout dictus quondam Goeswinus in (dg: 

dicto) hiis decessit ut dicebat (dg: h) legitime supportavit (dg: Pet) 

dicto Pet[ro] suo filio ad opus sui et ad opus dictarum Elizabeth Bele 

Margarete Heijlwigis et Bathe suarum sororum promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1180 p 177r 07 do 04-06-1394. 

Petrus zvw Goeswinus van der Heijden verkocht aan Petrus zvw Godefridus die 

Greve 3/8 deel, dat aan voornoemde Petrus en zijn zusters Bela en 

Heijlwigis gekomen was na overlijden van hun voornoemde vader Goeswinus, 

resp. dat aan hen zal komen na overlijden van hun moeder Heijlwigis, in een 

hoeve van voornoemde wijlen Goeswinus, in Gerwen, van welk 3/8 deel hun 

voornoemde moeder Heijlwigis haar vruchtgebruik afstond, de gehele hoeve 

belast met (1) 4 penning oude cijns aan de hertog, (2) 4½ penning aan erfg 

vw hr Rutgherus van Ouden, (3) 4 penning oude cijns aan de heer van 

Helmond, (4) een b-erfcijns van 25 schelling (dg: gemeen paijment) geld aan 

Johannes Daneels, (5) een b-erfcijns van 26 schelling 8 penning geld en 1/3 

oude groot Tournoois aan het Geefhuis in Den Bosch, (6) 30 schelling gemeen 

paijment aan de H.Geest in Helmond, (7) 20 schelling gemeen paijment aan 

Godefridus gnd des Persoens soen van Helmont, (8) een b-erfcijns van 30 

schelling gemeen paijment aan Johannes gnd Roefs soen, (9) een b-erfcijns 

van 5 schelling geld waarmee ten tijde van de betaling gemeenlijk brood en 
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bier gekocht worden in Nuenen, aan de Predikheren in Den Bosch, (10) een 

b-erfcijns van 5 schelling geld waarmee ten tijde van de betaling 

gemeenlijk brood en bier gekocht worden in Nuenen, aan het klooster van de 

Minderbroeders in Den Bosch, (11) een b-erfcijns van 10 schelling 

laatstgenoemd geld waarmee ten tijde van de betaling gemeenlijk brood en 

bier gekocht worden in Nuenen, aan de kerkfabriek van Gerwen, (12) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, aan Godefridus des Persoens 

soen van Helmont, (13) een b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Eindhoven, 

aan het klooster van Hodonk, (14) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat 

van Eindhoven, aan het leprozenhuis bij Den Bosch. 

 

Petrus filius quondam Goeswini van der Heijden tres octavas partes (dg: 

sibi) dicto Petro et Bele et Heijlwigi suis sororibus de morte dicti 

quondam Goeswini eorum patris successione advolutas et post mortem 

Heijlwigis eorum matris successione advolvendas in quodam manso dicti 

[quondam] Goeswini sito in parochia de Gherwen et in attinentiis dicti 

mansi universis quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: et de 

quo) scilicet dividendo dictum mansum (dg: su) cum suis attinentiis in 

octo partes equales tres de hiis de quabus (dg: trib) 3 partibus dicta 

Heijlwigis eorum mater suum usufructum ad opus dictorum Petri Bele et 

Heijlwigis renunciavit ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio 

quondam Godefridi die Greve promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: censu) quatuor denariis #antiqui# 

census domino duci et quatuor et dimidio denariis heredibus quondam 

domini Rutgheri de Ouden et IIII denariis antiqui census domino de 

Helmont et hereditario censu XXV solidorum (dg: communis pagamenti) 

monete Johanni Daneels et hereditario censu (dg: XXVI) viginti sex (dg: 

et d) solidorum et octo denariorum monete et (dg: III den antiqui census) 

tercia parte unius antiqui grossi Turonensis mense sancti spiritus in 

Busco atque #XXX solidis communis pagamenti# mense sancti spiritus in 

Helmont (dg: ...) atque XX solidis communis pagamenti Godefrido (dg: Per) 

dicto des Persoens soen de Helmont et hereditario censu XXX solidorum 

(dg: m) communis pagamenti Johanni dicto Roefs soen atque #hereditario 

censu# (dg: conventui predicatorum in Busco) quinque solidorum monete pro 

qua panis et cervisia communiter ementur pro tempore solucionis in (dg: 

Nuewen) Nuenen ementur predicatoribus in Busco atque pro hereditario 

censu quinque solidorum monete pro qua panis et cervisia communiter 

ementur pro tempore solucionis in Nuenen conventui fratrum minorum in 

Busco atque pro hereditario censu X solidorum jamdicte monete pro qua 

panis et cervisia communiter ementur tempore solucionis in Nuenen (dg: .) 

fabrice ecclesie de Gherwen (dg: ex [dicto] integro manso cum suis 

attinentiis de jure solvendis) atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont Godefrido des Persoens soen de Helmont et 

hereditaria paccione unius modii ordei mensure de (dg: Helmont Eijd) 

Eijndoven conventui de Hodonc et hereditaria paccione octo lopinorum 

siliginis mensure de Eijndoven #domui leprosorum prope Buscumducis# ex 

dicto integro manso cum suis attinentiis de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 177r 08 do 04-06-1394. 

Henricus zvw Godefridus van Hermalen ev Margareta dvw Goeswinus van der 

Heijden, verkocht aan Petrus zvw Godefridus die Greve 3/8 deel, dat aan 

voornoemde Margareta en Elizabeth en Batha, dvw voornoemde Goeswinus, 

gekomen was na overlijden van voornoemde Goeswinus, resp. dat aan hen zal 

komen na overlijden van Heijlwigis, mv voornoemde Margareta, Elizabeth en 

Batha, in voornoemde hoeve. 

 

Henricus filius quondam Godefridi de Hermalen maritus et tutor legitimus 

(dg: H) Margarete sue uxoris filie quondam Goeswini van der Heijden tres 

[octavas partes] Margarete sue uxori atque (dg: El) Elizabeth (dg: h) 

Bathe (dg: fial) filiabus dicti quondam Goeswini de morte dicti quondam 
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Goes[wini successione advolutas] et post (dg: p) mortem Heijlwigis matris 

dictarum Margarete Elizabeth et Bathe successione advolvendas in dicto 

manso cum suis [attinentiis] ....... ....... de quibus etc ut supra 

hereditarie vendidit Petro filio quondam Godefridi die Greve promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis per totum ut 

immediate. ....... ....... ....... 

 

BP 1180 p 177r 09 do 04-06-1394. 

Goeswinus van Hoelt en Theodericus van Hoelt, wonend in Drunen, beloofden 

aan Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel 38 ... rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) in Den Bosch te leveren. 

 

Goeswinus de Hoelt et Theodericus de Hoelt #commorantes in Druenen# 

promiserunt indivisi super omnia Hermanno de Os filio quondam Willelmi de 

Panhedel triginta octo ....... siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf3 B 05 p. 178. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 20-08-1394. 

 

BP 1180 p 178v 01 do 20-08-1394. 

Henricus gnd Muel zvw Hogardus van der Gasthuze verkocht aan Petrus gnd die 

Rode een n-erfcijns van .. ........., met Sint-Jan te leveren, gaande uit ¼ 

deel in 3 dagmaten beemd, in Vught, Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die 

Maet, tussen Gerardus Bolant enerzijds en Katherina gnd Kousmakers 

anderzijds, te weten uit het ¼ deel naast voornoemde Gerardus Bolant. 

 

Henricus dictus (dg: Moe) Muel filius quondam (dg: Rodolphi) Hogardi van 

der Gasthuze hereditarie vendidit Petro dicto die Rode (dg: he de bei) 

hereditarium censum X.. .. monete solvendum hereditarie (dg: n) Johannis 

ex (dg: una diurnata prati sita in loco dicto Da) #quarta parte ad se 

spectante in (dg: quat) tribus diurnatis prati# sitis in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto die Maet inter hereditatem Gerardi 

Bolant ex uno et inter hereditatem (dg: K) Katherine dicte Kousmakers ex 

alio (dg: ut dicebat promittens) scilicet ex illa quarta parte que sita 

est contigue (dg: ..) juxta dictam hereditatem dicti Gerardi Bolant ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Gemert datum quinta post 

assumptionem. 

 

BP 1180 p 178v 02 do 20-08-1394. 

Willelmus Loijer droeg over aan Elizabeth dvw Johannes van Hees bontwerker 

40 nieuwe Gelderse gulden, aan hem beloofd10 door Jacobus gnd van der Wege. 

 

Willelmus Loijer (verbeterd uit: Loijen) quadraginta novos aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie boni auri et iusti 

ponderis promissos sibi a Jacobo dicto van der [Weg11]e prout in litteris 

supportavit Elizabeth filie quondam Johannis de (dg: Heze) Hees 

pellificis. Testes (dg: datum supra) Jorden et Ghemert datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 03 do 20-08-1394. 

Johannes van den Velde riemmaker droeg over aan Marcelius nzvw Marcelius 

gnd Meijssen soen van Os een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud 

voornoemde Marcelius nzvw Marcelius Meijssen soen van Os beloofd had aan 

voornoemde Johannes van den Velde, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

                         
10 Zie ← BP 1175 f 050v 06 ±do 04-06-1394, belofte op 25-12-1394 40 nieuwe 

Gelre gulden te betalen. 
11 Aanvulling op basis van BP 1175 f 050v 03. 
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gaande uit de helft van een hoeve, die was van wijlen Petrus gnd Nennen 

soen, schoonvader van voornoemde Johannes, in Gemonde. 

 

Johannes van den Velde corrigiator hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem trium modiorum siliginis Marcelius 

filius naturalis quondam Marcelii dicti Meijssen soen de Os promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni van den [Velde] hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam (dg: ed) ex medietate cuiusdam mansi 

qui fuerat quondam Petri dicti Nennen soen soceri dicti Johannis siti in 

parochia de Gemonden atque ex omnibus et singulis attinentiis dicte 

medietatis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Marcelio filio naturali [quondam] Marcelii 

Marcelii! Meijssen soen de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 04 do 20-08-1394. 

Theodericus Loefken beloofde aan Petrus Deijnen en Willelmus Moelner 10 

Engelse nobel of de waarde met Vastenavond (di 23-02-1395) aanstaande te 

betalen. 

 

Theodericus (dg: Loef) #Loefken# promisit Petro Deijnen et Willelmo 

Moelner (dg: X) decem Engels nobel seu valorem ad (dg: n) carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 05 do 20-08-1394. 

Henricus Scellens beloofde aan Petrus Deijnen en Willelmus Moelner 18½ 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

Henricus Scellens promisit super omnia Petro Deijnen et Willelmo Moelner 

XVIII (dg: et dimidium) et dimidium Engels nobel seu valorem [ad] 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 06 do 20-08-1394. 

Willelmus die Custer zvw Johannes die Custer verkocht aan Cristina wv 

Hubertus Steenwech 3 morgen land in Orthen, ter plaatse gnd Maalstrem, 

tussen wijlen voornoemde Hubertus Steenwech enerzijds en voornoemde 

Willelmus Custer anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en 

met het andere einde aan de gemene Dieze, voor de verkoper de visserij in 

deze 3 morgen gereserveerd. 

 

Willelmus die Custer filius quondam (dg: Willelmi die Custer) Johannis 

die Custer tria iugera terre sita in parochia de Orten ad locum dictum 

Maelstrem inter hereditatem Huberti quondam Steenwech ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi Custer ex alio tendentia cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad communem Dijesam ut dicebat 

hereditarie vendidit Cristine relicte dicti quondam Huberti Steenwech 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab 

omni aggere et censu (dg: li) libera salva tamen dicto (dg: p) venditori 

piscaria dictorum trium iugerum terre a presente vendicione. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 178v 07 do 20-08-1394. 

Gerardus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gerardus de Uden) Gerardus de Uden prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 08 do 20-08-1394. 

Voornoemde Cristina beloofde aan voornoemde verkoper 77 nieuwe Gelderse 
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gulden, 34 gemene plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Vastenavond 

aanstaande (di 23-02-1395) te betalen. 

 

Dicta Cristina promisit dicto venditori septuaginta septem novos Gelre 

gulden seu (dg: quo) pro (dg: l) quolibet novo gulden XXXIIII gemeijn 

placken ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 178v 09 do 20-08-1394. 

Johannes gnd Bits zvw Goessuinus van Lijeshout beloofde Ghiselbertus zvw 

Engbertus van den Leempoel en andere erfg vw voornoemde Engbertus 

schadeloos te houden van alle beloften en verplichtingen aan wijlen 

Henricus Bont, door voornoemde wijlen Engbertus gedaan of aangegaan, mbt 

1/3 deel, aan voornoemde wijlen Engelbertus behorend, in een hoeve in 

Enschot, naast de plaats gnd de Heuvel. De brief overhandigen aan 

voornoemde Ghisbertus. 

 

Johannes dictus Bits filius quondam Goessuini de Lijeshout promisit super 

omnia Ghiselberto filio quondam Engberti van den Leempoel ad opus (dg: 

omnium heredum) sui et ad opus aliorum heredum dicti quondam Engberti 

quod ipse Johannes dictum Ghisbertum et omnes alios heredes dicti quondam 

Engberti ab omnibus promissionibus et obligationibus factis et promissis 

Henrico quondam Bont a prefato quondam Engberto de tercia parte que 

dictum! quondam Engelbertum spectabat in quodam manso sito in parochia de 

Enschit #juxta locum dictum den Hoevel# et in attinentiis dicti mansi 

universis ut dicebat indempnes observabit. Testes Berkel et Goessuinus 

datum supra. Tradetur littera dicto Ghisberto. 

 

BP 1180 p 178v 10 do 20-08-1394. 

Voornoemde Johannes Bits beloofde aan Heijlwigis wv Jordanus van Roesmalen 

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

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Bits promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum Heijlwigi relicte quondam Jordani de Roesmalen vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Heijlwigis et non ultra purificationis et in Busco #tradendam# de 

et ex omnibus et singulis bonis dicti Johannis (dg: et non ultra) 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 11 do 20-08-1394. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes zvw Henricus van Luijssel, en 

Henricus zv Nijcholaus van Laerhoven ev Ermgardis dvw voornoemde Johannes 

zvw Henricus van Luijssel gaven uit aan Henricus van Werthuzen een erfgoed 

in Den Bosch, aan het eind van een weg die loopt vanaf de Vughterstraat 

achterwaarts naar de stadsmuur, tussen erfgoed van voornoemde broers en 

Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Waderle anderzijds, welk eerstgenoemd erfgoed voor, bij de 

straat, 59 voet breed is, strekkend vanaf voornoemde gemene straat 

achterwaarts naar erfgoed van voornoemde wijlen Arnoldus van Waderle; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groot aan de hertog en thans voor (2) 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Johannis filii #quondam# 

Henrici de Luijssel et Henricus filius Nijcholai de (dg: Laervenne) 

#Laerhoven# maritus et tutor ut! asserebat Ermgardis filie dicti quondam 

Johannis filii quondam (dg: de) Henrici de Luijssel quandam hereditatem 

sitam in Buscoducis ad finem vici tendentis a (dg: ve) platea Vuchtensi 
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retrorsum versus murum oppidi de Busco inter hereditatem dictorum fratrum 

et Henrici filii quondam Nijcholai de (dg: Luijssel) #Laerhoven# ex uno 

et inter hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex alio et que hereditas 

primodicta (dg: continet) continet ante juxta dictum vicum LIX pedatas 

#in latitudine# tendentem a dicto communi vico retrorsum ad hereditatem 

dicti quondam Arnoldi de Waderle ut dicebat (dg: hereditarie vendiderunt 

Henrico de Werthusen promittentes super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus grossis ant) dederunt ad hereditarium censum 

Henrico de Werthuzen ab eodem hereditarie possidendam pro duobus grossis 

antiquis domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario 

censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini 

et mediatim (dg: Domini) #Johannis# ex premissis promittentes indivisi 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

[alter] repromisit. Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 12 do 20-08-1394. 

Nijcholaus van Luijssel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Luijssel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 178v 13 do 20-08-1394. 

Voornoemde Henricus van Werthusen beloofde aan Johannes zvw Johannes zvw 

Henricus van Luijssel 25 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Werthusen promisit Johanni filio quondam Johannis 

filii quondam Henrici de Luijssel XXV Hollant gulden seu valorem ad 

pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 B 06 p. 179. 

 Quinta post assumptionem: do 20-08-1394. 

 

BP 1180 p 179r 01 ±do 20-08-1394. 

Hermannus zvw Johannes Plaetmaker van Moudewijc: een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die de broers Udo gnd Swart Ude en Henricus, kvw 

Johannes van Scijnle, beloofd hadden aan voornoemde Hermannus, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen 

onder Hees, (1) een huis en tuin ter plaatse gnd op Kruisberg, tussen 

Theodericus gnd Peters soen enerzijds en de gemene {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Hermannus filius quondam Johannis Plaetmaker de Moudewijc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis !de Busco quam paccionem (dg: ..) Udo 

dictus (dg: Swa) Swart Ude et Henricus fratres liberi quondam Johannis de 

Scijnle promiserant (dg: se da) ut debitores principales indivisi se 

da[turos et] soluturos dicto Hermanno hereditarie nativitatis Domini et 

in Busco tradere de et ex hereditatibus infrascriptis infra parochiam de 

Hees situatis primo videlicet ex domo et orto [sitis] ad locum dictum op 

Cruijsberch inter hereditatem Theoderici dicti Peters soen ex uno et 

inter communem. 

 

BP 1180 p 179r 02 do 20-08-1394. 

Hermannus Plaetmaker zvw Johannes van Moudewijc die Plaetmaker droeg bij 

wijze van erfwisseling over aan Nijcholaus gnd Plaetmaker (1) een erfgoed 

in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Vughterstraat naar de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Bac die Spilmaker enerzijds en 

erfgoed van Johannes Wever de jongere anderzijds, (dg: dat voornoemde 

wijlen Johannes Plaetmaker van Moudewijc in cijns verkregen had van Egidius 

van Goerle), belast met een b-erfcijns van 4 pond geld, (2) een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, die de broers Udo gnd Swart Ude en Henricus, 

kvw Johannes van Scijnle, beloofd hadden aan voornoemde Hermannus, met 
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Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, 

gelegen onder Hees, (2a) een huis en tuin ter plaatse gnd op Kruisberg, 

tussen Theodericus gnd Peters soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2b) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd Kruisberg, tussen Johannes van 

....... enerzijds en voornoemde Theodericus Peters soen anderzijds, (2c) 

een stuk land, aldaar, tussen voornoemde gemene weg enerzijds en de gemene 

waterlaat anderzijds, (2d) een kamp gnd Plaatmakers Kamp, ter plaatse gnd 

aan Zwart Venne, beiderzijds tussen een gemene weg, (2e) een stuk land 

aldaar, ter plaatse gnd aan Zwart Venne, tussen een gemene weg enerzijds en 

kvw Jacobus van den Kerchove anderzijds, (2f) een stuk land aldaar, tussen 

voornoemde kvw Jacobus van den Kerchove enerzijds en Thomas zv Henricus gnd 

Luten soen anderzijds, (2g) een stuk land, ter plaatse gnd op dat 

Nieuweland, tussen Arnoldus gnd Bernts soen enerzijds en Petrus gnd Nezen 

soen anderzijds, (2h) een stuk land, ter plaatse gnd op dat Nieuweland, 

tussen voornoemde Arnoldus Bernts soen enerzijds en Rodolphus Dircs soen 

anderzijds, (2i) een stuk land, ter plaatse gnd die Konings Straat, tussen 

Aleijdis dvw Bernardus gnd Ghisellen soen enerzijds en Wautgherus gnd Groet 

Art anderzijds, (2j) een stuk land, ter plaatse gnd aan den Paansakker 

enerzijds en wijlen Gerardus Vos anderzijds, (2k) 1/5 deel van een bunder 

beemd, ter plaatse gnd in die Nieuwe Raakt, tussen Arnoldus Claes soen van 

Zochel enerzijds en Nijcholaus Grieten soen anderzijds, (2l) een stuk 

beemd, ter plaatse gnd die Nieuwe Raakt, tussen erfgoed van de abdij van 

Berne enerzijds en Johannes van Gheffen anderzijds, (2m) een stuk beemd, 

ter plaatse gnd die Hese Bleken, ter plaatse gnd Groot Laarse Kamp, tussen 

Jacobus Jans soen enerzijds en Lambertus Rijchmoeden soen anderzijds, (2n) 

1 morgen land, ter plaatse gnd op dat Hese Venne, tussen Johannes van 

Scijnle enerzijds en Eefsa gnd van Zoelen anderzijds, zoals deze 

erfgoederen behoorden aan voornoemde wijlen Johannes Plaetmaker. 

Hermannus verkrijgt hiertegen (3) een b-erfcijns van 2 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/5 deel, behorend aan Hermannus 

Plaetmaker, van een hoeve van Gerardus Groij van Driel, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, welk 1/5 deel voornoemde Hermannus en zijn vrouw 

Aleijdus dv voornoemde Gerardus Groij geschonken kregen, welke cijns 

voornoemde Nijcholaus Plaetmaker verworven had van voornoemde Hermannus, 

(4) een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit 1/5 deel, aan voornoemde Hermannus behorend, in een 

hoeve van Gerardus Groij van Driel, in Venloon, welke cijns voornoemde 

Nijcholaus Plaetmaker gekocht had van voornoemde Hermannus, (5) een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde 

{deze cijnzen in: oude pecunia}, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Hermannus beurde gaande uit een hoeve die 

behoorde aan voornoemde wijlen Johannes Plaetmaker, in Hees, welke cijns 

voornoemde Nijcholaus gekocht had van Hermannus. 

Zouden de kinderen van voornoemde Hermannus, verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Aleijdis dvw voornoemde Gerardus Groij van Driel, na overlijden van 

voornoemde Hermannus deze erfwisseling afwijzen, dan zal die direct 

ophouden. In elk geval zal de erfwisseling standhouden zo lang voornoemde 

Hermannus leeft. 

 

Hermannus #Plaetmaker# filius quondam Johannis (dg: Plaetmaker) de 

Moudewijc #die Plaetmaker# quandam hereditatem sitam in Buscoducis in 

viculo tendente a vico Vuchtensi [versus] murum opidi de Busco inter 

hereditatem Arnoldi dicti Bac die Spilmaker ex uno et inter hereditatem 

(dg: murum oppidi de Busco) #Johannis textoris junioris# ex alio (dg: 

[quam hereditatem] dictus quondam Johannes Plaetmaker de Moudewijc erga 

Egidium de Goerle ad censum acquisiverat prout in litteris quas vidimus) 
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atque [hereditariam] paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

quam Udo dictus Swart Ude et Henricus fratres liberi quondam Johannis de 

Scijn[le promiserant ut] debitores principales (dg: indivisi) indivisi se 

daturos et soluturos dicto Hermanno hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradere de et ex hereditatibus infrascriptis [infra] parochiam de 

Hees sitis primo videlicet ex domo et orto sitis ad locum dictum op 

Cruijsberch inter hereditatem Theoderici dicti Peters soen ex uno et 

inter communem viam (dg: ex a) ibidem ex alio item ex pecia terre sita 

ibidem in dicto loco (dg: d) Cruijsberch vocato inter hereditatem 

Johannis de ....... ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici Peters 

soen ex alio atque ex pecia terre sita ibidem inter dictam communem viam 

ex uno et inter communem aqueductum dictum waterlaet ex alio et ex campo 

dicto Plaetmakers Camp sito ad locum dictum aen Swart Venne inter 

communem viam ex utroque latere coadiacentem item ex pecia terre sita 

ibidem ad locum dictum aen Swart Venne inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem liberorum Jacobi quondam van den Kerchove ex alio item 

ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem dictorum liberorum dicti 

quondam Ja[cobi] van den Kerchove ex uno et inter hereditatem Thome filii 

Henrici dicti (dg: Luten) #Luten# soen ex alio item ex pecia terre sita 

ad locum dictum op dat Nuwelant inter hereditatem Arnoldi dicti Bernts 

soen ex uno et inter hereditatem Petri dicti Nezen soen ex alio item ex 

pecia terre sita ad locum dictum op dat Nuwelant inter hereditatem dicti 

Arnoldi Bernts soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi Dircs soen ex 

alio item ex pecia terre sita ad locum dictum die Conincs Straet inter 

hereditatem Aleijdis filie quondam Bernardi dicti Ghisellen soen ex uno 

et inter hereditatem Wautgher[i] dicti Groet Art ex alio item ex pecia 

terre sita ad locum dictum aen den Paensacker ex uno et inter hereditatem 

quondam Gerardi Vos ex alio item ex quinta parte unius bonarii prati sita 

in loco dicto in die Nuwe Raect inter hereditatem Arnoldi Claes soen (dg: 

ex uno) de Zochel ex uno et [inter] hereditatem Nijcholai Grieten soen ex 

alio item ex pecia (dg: terre) prati sita in loco dicto die Nuwe Raect 

inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter [hereditatem] 

Johannis de Gheffen ex alio item ex pecia prati sita in loco dicto die 

Heessche Bleken ad locum dictum Groet Laersche Camp inter hereditatem 

Jacobi Jans soen ex uno et inter hereditatem Lamberti Rijchmoeden soen ex 

alio atque ex uno iugero terre sito ad locum dictum op dat Heessche Venne 

inter hereditatem Johannis de Scijnle ex uno et inter hereditatem Eefse 

dicte de Zoelen ex alio prout dicte hereditates ibidem site sunt et ad 

dictum #Johannem# quondam Plaetmaker spectare consueverunt prout hec et 

alia in litteris etc quas vidimus hereditarie supportavit Nijcholao (dg: 

der Kijnder den) #dicto# Plae[t]maker in modum hereditarie permutationis 

(dg: s) habita inter eosdem Hermannum Plaetmaker et Nijcholaum Plaetmaker 

scilicet pro primodicta hereditate et pro predicta paccione dicto 

Nijcholao supportatis ut prefertur et pro hereditario censu duorum (dg: 

aur) denariorum aureorum antiquorum communiter (dg: scil) scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis (dg: seu) vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex quinta parte ad Hermannum (dg: sp) Plaetmaker spectante cuiusdam mansi 

cum suis attinentiis Gerardi Groij de Driel siti in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout quam quinta! partem predictam dictus 

Hermannus cum Aleijde eius uxore filia dicti Gerardi Groij nomine dotis 

sumpserat ut dicebat quem censum (dg: dictus) jamdictum dictus Nijcholaus 

Plaetmaker erga dictum Hermannum emendo acquisiverat prout in litteris 

atque pro hereditario censu viginti solidorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo hereditarie mediatim Johannis 

Johannis! et mediatim Domini ex quinta parte ad dictum Hermannum 

spectante in quodam manso Gerardi Groij de Driel sito in parochia de 

Venloen et in attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

sitis quem censum jamdictum dictus Nijcholaus Plaetmaker erga dictum 

Hermannum emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus atque pro 
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hereditario censu viginti solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis computato seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam 

paccionem dictus Hermannus solvendam habet annuatim et hereditarie ex 

quodam manso cum suis attinentiis (dg: spectante ad dic) que spectabat ad 

dictum quondam Johannem Plaetmaker sito in parochia de Hees quem censum 

jamdictum dictus Nijcholaus erga dictum Hermannum emendo acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus (dg: item) ita videlicet quod dictus 

Nijcholaus vigore dicte (dg: p) hereditarie permutationis hereditario 

jure habebit et possidebit primodictam hereditatem et (dg: dictam) 

primodictam paccionem unius modii siliginis et quod dictus Hermannus 

dictos census duorum aude scilde #et# XXti solidorum antique pecunie et 

viginti solidorum antique pecunie hereditario jure habebit et possidebit 

ut ipsi Hermannus et Nijcholaus hincinde et mutuo recognoverunt 

promittens dictus Hermannus super habita et habenda dicto Nijcholao de 

primodictis hereditate et paccione prestabit warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: censu domini ducis et) hereditario censu quatuor 

librarum monete ex primodicta hereditate de jure solvendo. Quo facto 

dictus Nijcholaus Plaetmaker dictos census duorum aude scilde et viginti 

solidorum et XXti solidorum antique pecunie dicto Hermanno per modum 

dicte permutationis supportavit #dicto Hermanno# promittens warandiam #et 

obligationem deponere# tali condicione si liberi dicti Hermanni ab eodem 

Hermanno et quondam Aleijde sua uxore filia dicti quondam Gerardi Groij 

de Driel post decessum dicti (dg: Hermanni) Hermanni presentem 

permutationem noluerint ratam servare #et consentire# sed contradixerunt 

quod extunc dicta hereditaria permutatio exspirabit et diutius non stabit 

et in hoc eventu dictus (dg: H) Nijcholaus libere rehabebit hereditario 

jure dictos census duorum aude scilde XX solidorum et viginti solidorum 

antique pecunie juxta continentiam suarum litterarum et simili modo 

primodicte hereditas et paccio unius modii siliginis succedent ad illos 

ad quos de morte dicti Hermanni devolvi tenebitur ac si presens 

permutatio ....... ....... habita et facta sed dicta permutatio firmiter 

stabit et durabit quamdiu dictus Hermannus vivet in humanis ut dicti 

Hermannus et Nij[cholaus] mutuo recognoverunt. Testes Goessuinus et 

Jordanus datum (dg: supra) quinta post assumptionem. 

 

1180 mf3 B 07 p. 180. 

 Quinta post assumptionem: vrijdag 21-08-1394. 

 

BP 1180 p 180v 01 vr 21-08-1394. 

Henricus zvw Gerardus van den Amer verkocht aan Johannes zvw Henricus van 

der Ynden een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd den Ruetaker, in Erp, 

tussen Henricus zvw Willelmus van der Ynden enerzijds en Theodericus die 

Milter van Lijeshout anderzijds, (2) ¼ deel in een hofstad in Erp, ter 

plaatse gnd die Amer, tussen de gemeint enerzijds en voornoemde Henricus 

zvw Willelmus van der Ynden anderzijds, te weten uit het ¼ deel tussen 

Godefridus zvw voornoemde Gerardus van den Amer enerzijds en Yda dvw 

voornoemde Gerardus van den Amer anderzijds, (3) alle andere erfgoederen 

van verkoper, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen onder Erp, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus (dg: Gerijt) filius quondam Gerardi van den (dg: Aner) Amer 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Henrici van der Ynden 

hereditariam paccionem unius [mod]ii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta den 

Ruetaker sita in parochia de Erpe inter hereditatem Henrici #filii# 

Willelmi quondam van der Ynden ex uno et inter hereditatem Theoderici die 

(dg: Milde) Milter de Lijeshout ex alio atque ex (dg: quodam domistadio 

sito in dicta parochia ad locum dictum die Amer inter hereditatem) ex 
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quarta parte ad dictum venditorem spectante in quodam domistadio sito in 

dicta parochia ad locum dictum die Amer inter hereditatem (dg: Godefridi 

filii dicti quondam Gerardi van den Amer ex uno et inter) communitatem ex 

alio et inter #dicti# Henrici filii Willelmi quondam van der Ynden ex 

alio scilicet (dg: illa) ex illa quarta parte que sita est inter 

hereditatem Godefridi filii dicti quondam Gerardi van den Amer ex uno et 

inter hereditatem Yde filii! dicti quondam Gerardi van den Amer ex alio 

atque ex omnibus aliis hereditatibus (?dg: ...) dicto venditori de morte 

quondam suorum parentum successione advolutis quocumque locorum infra 

dictam parochiam de Erpe (dg: advolvendis) sitis ut dicebat [promittens 

super] omnia warandiam et obligationem aliam (dg: obligationem) deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo (dg: et sufficientem facere). 

Testes Spanct et Jorden datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1180 p 180v 02 vr 21-08-1394. 

Henricus zvw Herbertus Truden soen van Kessel en Johannes van der Hage zv 

Rodolphus van der Haghe ev Gertrudis dvw voornoemde Herbertus droegen over 

aan Walterus van der Locht (1) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Luttel Eijnsse Brake, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en Johannes 

Zeghers soen anderzijds, aan voornoemde wijlen Herbertus verkocht door 

Ghibo van der Veerdonc, (2) twee stukken land, in Schijndel, (2a) ter 

plaatse gnd Klokkengoed, tussen Herbertus Truden soen van Kessel enerzijds 

en een gemene weg gnd die Groene Weg anderzijds, (2b) ter plaatse gnd op 

die Zesakker, bij de kerk van Schijndel, tussen Henricus Loze enerzijds en 

Willelmus gnd Veren Hadewigen soen anderzijds, aan voornoemde wijlen 

Herbertus Truden soen verkocht door Ghisbertus gnd van der Veerdonc, (3) 

een stuk land gnd die Splitstert, in Schijndel, ter plaatse gnd in het 

Veld, tussen Egidius van de Doorn enerzijds en Gerardus van den Boegarde 

anderzijds, aan voornoemde Herbertus Truden soen verkocht door Albertus zvw 

Walterus van Kessel, (4) een stukje land in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Zesakker, tussen Jutta dvw Ghibo van den Elscoet enerzijds en Mathijas van 

Eirde anderzijds, aan voornoemde wijlen Herbertus Truden soen verkocht door 

Albertus zvw Walterus van Kessel, (5) een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Milende, tussen Johannes Peters soen enerzijds en Johannes 

Zeghers soen anderzijds, met beide einden strekkend aan gemene wegen, aan 

Thomas zvw Arnoldus Nouden soen tbv voornoemde Henricus en Gertrudis, kvw 

voornoemde Herbertus Truden soen, verkocht door Johannes van den Hoevel van 

Scijnle, (6) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd op die Veldakker, 

tussen Mechtildis gnd Robbrechts dochter enerzijds en kinderen gnd 

Lodewijchs Kijnder anderzijds, aan voornoemde wijlen Herbertus Truden soen 

verkocht door Henricus van den Vloete en zijn kinderen Johannes en 

Nijcholaus, verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw. 

 

{Het midden van dit contract is met een haal verbonden met BP 1180 p 180v 

06}. 

Henricus filius quondam Herberti Truden soen de Kessel et Johannes (dg: 

filius Rodolp) van der Hage filius Rodolphi van der Haghe maritus et 

tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie dicti quondam Herberti peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum die Luttel Eijnssche 

Brake inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem 

Johannis Zeghers soen ex alio venditam dicto quondam Herberto a Ghibone 

van der Veerdonc prout in litteris atque duas pecias terre sitas in 

parochia de Scijnle quarum una ad locum dictum communiter (dg: Cloc) 

#Cloc#-kengoet inter hereditatem Herberti Truden soen de Kessel ex uno et 

inter communem viam dictam die Gruenen Wech ex alio et altera ad locum 

dictum op die Sesacker prope ecclesiam de Scijnle inter hereditatem 

Henrici Loze ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Veren Hadewigen 

soen ex alio [sunt] site venditas dicto quondam Herberto Truden soen a 

Ghisberto dicto van der Veerdonc prout in litteris item peciam terre 

dictam die (dg: S) Splitstert sitam in dicta parochia de Scijnle in loco 

dicto int Velt inter hereditatem Egidii de Spina ex uno et inter 
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hereditatem Gerardi van den Boegarde ex alio venditam dicto Herberto (dg: 

dicto) Truden soen ab Alberto filio quondam Walteri de Kessel prout in 

litteris item (dg: h) particula! terre sitam in #dicta# parochia de 

Scijnle in loco dicto die Zesacker inter hereditatem Jutte filie quondam 

Ghibonis van den Elscoet ex uno et inter hereditatem Mathije de Eirde ex 

alio venditam dicto quondam Herberto Truden soen ab Alberto filio quondam 

Walteri de Kessel prout in litteris item peciam terre sitam in dicta 

parochia de Scijnle ad locum dictum Milende inter hereditatem Johannis 

Peters soen ex uno et inter hereditatem Johannis Zeghers soen ex alio 

tendentem cum utroque fine ad communes vias ibidem consistentes venditam 

(dg: dicto) Thome filio quondam Arnoldi Nouden soen ad opus dictorum 

Henrici et Gertrudis liberorum dicti quondam Herberti Truden soen a 

Johanne van den Hoevel de Scijnle prout in litteris item peciam terre 

sitam in dicta parochia in loco dicto (dg: d) op die Veltecker inter 

hereditatem Mechtildis dicte Robbrechts dochter ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Lodewijchs Kijnder ex alio venditam dicto 

quondam Herberto Truden soen ab Henrico van den Vloete Johanne et 

Nijcholao suis liberis ?legitimis ab ipso Henrico et sua prima uxore 

pariter genitis ut dicebant hereditarie supportaverunt Waltero van der 

Locht (dg: promittentes) cum litteris (dg: ji) et ?et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goeswinus 

et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 180v 03 vr 21-08-1394. 

Henricus zvw Herbertus Truden soen van Kessel en Johannes van der Hage zv 

Rodolphus van der Haghe ev Gertrudis dvw voornoemde Herbertus droegen over 

aan Walterus van der Locht (1) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd 

aan dat Luttel Einde, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Nijcholaus Hagen 

anderzijds, (2) een stuk land gnd Smal Winkel, in Schijndel, ter plaatse 

gnd aan dat Luttel Einde, tussen wijlen Marcelius van Os enerzijds en 

Willelmus van Overacker anderzijds, (3) een stuk land in Schijndel, ter 

plaatse gnd Voor die Beemden, tussen Johannes Wieric enerzijds en Mijchael 

Willems soen anderzijds, (4) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd op 

die Kruisstrepen, tussen Albertus van Kessel enerzijds en Henricus Luten 

soen anderzijds, (5) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Einde, tussen Egidius Coptiten enerzijds en Nijcholaus Hagen anderzijds, 

belast met 4 roeden hek, (6) de helft van een stuk land gnd die Heze Akker, 

in Schijndel, tussen Walterus van der Locht enerzijds en Johannes van der 

Voert anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes van der 

Voert, (7) een stuk land gnd die Veldakker, in Schijndel, tussen Margareta 

van den Eijnde enerzijds en erfgoed van diverse naburen anderzijds, (8) een 

stuk land gnd dat Klokkengoed, in Schijndel, naast eertijds Ghibo van der 

Veerdonc. 

 

Dicti Henricus Johannes van der Hage ut supra peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Luttel Eijnde inter 

hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem Nijcholai Hagen ex 

alio item peciam terre dictam Smael Winckel sitam in parochia (dg: de) et 

loco predictis inter hereditatem quondam Marcelii de Os ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Overacker ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia ad locum dictum Voer die Beemde inter hereditatem Johannis 

Wieric ex uno et inter hereditatem (dg: Mij) Mijchaelis Willems soen ex 

alio item peciam terre sitam #in dicta parochia# ad locum dictum op die 

Cruijsstrepen inter hereditatem Alberti de Kessel ex uno et inter 

hereditatem Henrici Luten soen ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum dictum Luttel Eijnde inter Egidii Coptiten ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai Hagen ex alio simul cum quatuor virgatis 

dictis roeden #sepis# ad eandem peciam terre spectantibus de jure item 

(dg: peciam terre dictam peciam terre d) medietatem pecie terre dicte die 

Heze Acker site in dicta parochia inter hereditatem Walteri van der Locht 

ex uno et inter hereditatem Johannis van der Voert ex alio scilicet illam 
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medietatem que sita est versus dictam hereditatem dicti Johannis van der 

(dg: Ve) Voert item peciam terre dictam die Veltacker sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Margarete van den Eijnde ex uno et inter 

hereditatem diversorum (dg: vic) vicinorum ibidem ex alio atque peciam 

terre dictam den Clockengoet sitam in dicta parochia (dg: inter) iuxta 

hereditatem #dudum# Ghibonis van der Veerdonc #prout ibidem sunt site et 

ad dictum quondam Herbertum spectare consueverunt# ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Waltero van der Locht promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis dictis quatuor 

virgatis sepis ad supradictam peciam terre ad dictum locum !locum Luttel 

Eijnde vocatum situatam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 180v 04 vr 21-08-1394. 

Gerardus van der Acker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus van der Acker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 180v 05 vr 21-08-1394. 

Johannes van der Voert droeg over aan Walterus van der Locht een stuk land 

in Schijndel, ter plaatse gnd die Heze Akker, tussen wijlen Herbertus 

Truden soen enerzijds en wijlen Marcelius van Os anderzijds. 

 

Johannes van der Voert peciam terre (dg: ter sitam in parochia de Scijnle 

ad locum dictam) sitam in (dg: dicta) parochia de Scijnle ad locum dictum 

die Heze Acker inter hereditatem quondam Herberti Truden soen ex uno et 

inter quondam Marcelii (dg: quonda) de Os ex alio hereditarie supportavit 

Waltero (dg: van d) van der Locht promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 180v 06 vr 21-08-1394. 

Voornoemde Walterus van der Locht beloofde aan Henricus zvw Herbertus 

Truden soen en Johannes van der Hagen zv Rodolphus van der Hagen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 02-02-1396), gaande uit (1) alle voornoemde 

erfgoederen12,t (2) voornoemd stuk land, aan voornoemde Walterus van der 

Locht overgedragen door voornoemde Johannes van der Voert. 

 

{Met haal verbonden met het midden van BP 1180 p 180v 02} 

Dictus Walterus van der Locht promisit se daturum et soluturum Henrico 

filio quondam Herberti Truden soen et Johanni van der Hagen filio 

Rodolphi van der Hagen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et pro primo termino ultra 

annum et in Busco tradendam de et ex ?omnibus hereditatibus supradictis 

et de et ex dicta pecia terre dicto Waltero van der Locht a dicto Johanne 

van der Voert supportata. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 180v 07 vr 21-08-1394. 

Voornoemde Walterus van der Locht beloofde aan voornoemde Henricus en 

Johannes van der Hagen 98½ Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over 

een jaar (wo 02-02-1396) te betalen. 

 

Dictus Walterus van der Locht promisit super omnia dictis Henrico et 

Johanni van der Hagen nonaginta octo et dimidium Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 180v 08 vr 21-08-1394. 

Henricus Gleijs beloofde aan Petrus Jans soen, tbv hem en Johannes van der 

Hautart, 35½ schild, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

                         
12 Zie ← BP 1180 p 180v 02 vr 21-08-1394. 
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Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. De brief aan een van beiden 

overhandigen. 

 

Henricus Gleijs promisit super omnia Petro (dg: d p) Jans soen ad opus 

sui et ad opus Johannis van der Hautart seu ad opus alterius eorum XXXVJ 

scilde scilicet XII gemeijn placken pro quolibet scilt computato ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera alteri eorum. 

 

1180 mf3 B 08 p. 181. 

 in octavis assumptionis: zaterdag 22-08-1394. 

 in festo Bartholomei: maandag 24-08-1394. 

 Tercia post Bartholomei: dinsdag 25-08-1394. 

 

BP 1180 p 181r 01 za 22-08-1394. 

Rutgherus zv Godescalcus van Megen verkocht aan Ghibo Wonder een kamer13 met 

ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, tussen de kamers van de kooplieden 

of kramers, tussen de kamer van Johannes van Broegel enerzijds en de kamer 

van Baudewinus gnd die Rode szv voornoemde Godescalcus anderzijds, welke 

eerstgenoemde kamer voornoemde Godescalcus van Meghen geschonken had aan 

zijn voornoemde zoon Rutgherus en diens vrouw Aleidis dv Amelius Specier, 

belast met (1) een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling (dg: oude pecunia) 

een oude groot Tournoois voor 16 penningen gerekend, (2) een b-erfcijns van 

12½ schelling geld dat ten tijde etc, (3) een b-erfcijns van 12½ groot geld 

dat ten tijde gaat etc. 

 

Rutgherus filius Godescalci de Megen (dg: cum) cameram cum suo fundo 

sitam in Busco ad forum inter cameras mercatorum seu ins[titorum] inter 

cameram Johannis de Broegel ex uno et inter cameram Baudewini dicti die 

Rode generi dicti Godescalci ex alio quam cameram [primodictam] dictus 

Godescalcus de Meghen (dg: dederat) supportavit dicto Rutghero suo filio 

cum Aleide sua uxore filia Amelii Specier nomine dotis [ad jus oppidi] de 

Busco prout in litteris hereditarie vendidit Ghiboni Wonder supportavit 

et! jure promittens super habita et habenda (dg: warandiam et 

obligationem de) ratam servare et obligationem ex [parte sui deponere] 

exceptis hereditario censu quatuor (dg: et dimidie) librarum et X 

solidorum (dg: antique pecunie) #grosso Turonensi# antiquo pro sedecim 

(dg: comp) denariis computato atque hereditario XIIJ! solidorum (dg: et X 

s) monete pro tempore etc atque hereditario censu XII et dimidii 

grossorum monete pro tempore currentis etc ex dicta camera cum suo fundo 

de jure solvendis. Testes Goessuinus [et] ....... [datum] in octavis 

assumptionis. 

 

BP 1180 p 181r 02 za 22-08-1394. 

Baudewinus die Rode ev Elisabeth dv Godescalcus van Megen verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Baudewinus die Rode maritus (dg: le) Elisabeth sue uxoris filie 

Godescalci de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 181r 03 za 22-08-1394. 

Arnoldus Wonder zvw Johannes Wonder droeg over aan Rutgherus zv Godescalcus 

van Megen het vruchtgebruik14, dat Ermgardis wv Reijnerus van Barleham had, 

in de helft van een kamer met ondergrond, in Den Bosch, tussen de kamers 

van de kooplieden, tussen erfgoed van Jutta van Erpe enerzijds en erfgoed 

                         
13 Zie → BP 1184 f 293r 09 vr 05-03-1406, regeling van lasten uit deze kamer en uit een andere 
kamer. 
14 Zie → BP 1180 p 284v 08 za 16-01-1395, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van de kamer. 
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van Boudewinus zvw Boudewinus Appelman anderzijds, aan hem overgedragen15 

door Arnoldus Wonder zv Boudewinus Lijsmoeden. 

 

Arnoldus Wonder filius quondam Johannis Wonder usufructum atque totum jus 

vitalis possessionis quem et quod Ermgardis relicta quondam Reijneri 

[16de Barle]ham habuit ac habere potuit ac debuit quovis modo in 

medietate cuiusdam camere cum eius fundo site in Busco ad forum inter 

(dg: l) camera[s] mercatorum inter hereditatem Jutte de Erpe ex uno et 

inter hereditatem Boudewini filii quondam Boudewini Appelman ex alio 

supportata sibi ab Arnoldo Wonder filio (dg quondam) [Boudewini] (dg: 

Hij) Lijsmoeden prout in litteris hereditarie supportavit Rutghero filio 

Godescalci de Megen cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1180 p 181r 04 ±vr 21-08-1394. 

Hr Theodericus Rover ridder verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van 

den Campe, Johannes zv Johannes Femijen soen en Johannes Ghiben soen 51 

oude Gelderse gulden die voornoemde drie verschuldigd waren aan Arnoldus 

Rover zvw hr Emondus. Wegens gevangenschap van Engbertus van Uijtwijc die 

voornoemde Arnoldus Rover had genomen. {Niet afgewerkt contract17; geen 

testes noch datum}. 

 

+ 

Dominus Theodericus (dg: re) Rover miles recognovit se recepisse a 

Johanne van den Campe Johanne filio Johannis Femijen soen et Johanne 

Ghiben soen quinquaginta unum (dg: G) aude Gelre gulden quos dicti tres 

Arnoldo Rover filio quondam domini Emondi solvere tenentur et [promisit] 

dictus dominus Theodericus si dictis Johanni Johanni et Johanni occacione 

dicte pecunie ab aliquo impeterentur et dampna sustinuerint extunc ipsos 

in[dempnes] conservabit. 

 

BP 1180 p 181r 05 ±vr 21-08-1394. 

Occacione captivitatis Engberti de Uijtwijc quam dictus Arnoldus Rover 

(dg: capt) ceperat. 

 

BP 1180 p 181r 06 ±vr 21-08-1394. 

(dg: Ar). 

 

BP 1180 p 181r 07 ma 24-08-1394. 

Nijcholaus zvw Tielkinus gnd van der Rundonc en zijn dochters Elizabeth en 

Katherina droegen over aan Arnoldus Ysebout, tbv hem en zijn dochter 

Heijlwigis, (1) 2 stukken land, in Zeelst, (1a) gnd die Leemans Akker, 

tussen Theodericus van Mierfelt enerzijds en erfgoed gnd Spoordonks Kloot 

anderzijds, (1b) tussen wijlen Walterus van Erpe enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, aan voornoemde Nijcholaus in pacht gegeven door Arnoldus 

Ysebout zvw Arnoldus Tielkini, voor 3 penning cijns en voor een b-erfpacht 

van 3 mud 10 lopen rogge, maat van Eindhoven, (2) een stuk land gnd die 

Molenstrepe, in Mierveld, naast de molen aldaar, tussen ....... gnd ten 

Valgat enerzijds en Henricus gnd Dapper anderzijds, dat al betast was met 

15 penning cijns, (3) een stuk land gnd die Vlaskloot, aldaar, tussen 

voornoemde Nijcholaus enerzijds en Johannes van der Beircke anderzijds, 

reeds belast met een kwart olie, welke twee stukken land, te weten die 

Molenstrepe en die Vlaskloot, voornoemde Nijcholaus aan voornoemde Arnoldus 

Ysebout tot onderpand had gesteld. 

 

                         
15 Zie ← BP 1179 p 319r 01 ma 27-11-1391, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van de kamer. 
16 Aanvulling op basis van BP 1179 p 319r 01. 
17 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 184v 12 vr 28-08-1394. 
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Nijcholaus filius quondam Tielkini (dg: d) dicti van der Rundonc 

Elizabeth et Katherina eius filie cum tutore duas pecias terre [sitas] in 

parochia de Zeelst quarum una dicta die Leemans Acker inter hereditatem 

Theoderici de de! Mierfelt ex uno et inter hereditatem dictam Spoerdoncs 

Cloet ex alio et altera inter hereditatem quondam Walteri de Erpe ex uno 

et inter viam communem ex alio latere sunt site datas dicto Nijcholao ad 

pactum erga Arnoldum Ysebout filium quondam Arnoldi Tielkini (dg: ad 

pactum acquisiverat) scilicet pro (dg: d) tribus denariis census annuatim 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione trium modiorum et decem 

lopinatarum siliginis mensure de Eijndoven dicto (dg: Arnoldo exinde 

solvendis ad pactum acquisiverat) insuper peciam terre dictam (dg: sitam) 

die Molenstrepe sitam in dicta parochia (dg: jux) de Mierfelt (dg: inter) 

#iuxta# molendinum ibidem inter (dg: hereditatem) ....... dictum ten 

Valgat ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Dapper ex alio et peciam 

terre (dg: ter) dictam die Vlascloet sitam ibidem [inter] hereditatem 

dicti Nijcholai ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: de Beir) van 

der Beircke ex alio quas (dg: duas pecias terre) peciam terre die 

Molenstrepe vocatam et peciam terre die Vlascloet vocatam dictus 

Nijcholaus (dg: dudum) imposuerat ad pignus dicto Arnoldo (dg: filio 

quondam) Ysebout in pignus imposuerat (dg: prout) ut (dg: dicebant) in 

litteris hereditarie supportaverunt dicto Arnoldo Ysebout ad opus sui et 

ad opus Heijlwigis eius (dg: uxoris) #filie# promittentes cum tutore 

ratam servare ratam! servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepta dicta paccione promiserunt insuper cum tutore warandiam quod ipsi 

dicto Arnoldo Ysebout et dicte [Heijlwigi] #sue filie# (dg: warandiam) 

#de# dictis (dg: d) pecia terre die Molenstrepe vocata et (dg: ..) de 

dicta pecia terre die Vlascloet vocata prestabunt [warandiam] et 

obligationem deponere exceptis XV denariis census ex dicta pecia terre 

die Molenstrepe et dimidia quarta (dg: .) olei ex dicta pecia terre die 

Vlaes#cloet# de jure solvendis ut dicebant (dg: Goeswinus et Jordanus in 

festo Bartholomei) tali condicione quod dictus Arnoldus premissa ad suam 

[vitam] habebit post eius decessum ad (dg: He) dictam Heijlwigem eius 

filiam devolvenda. Testes Goeswinus et Jorden datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1180 p 181r 08 ma 24-08-1394. 

Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini droeg over aan zijn schoonzoon 

Rodolphus Koijt zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat 

van Eindhoven, aan voornoemde Arnoldus Ysebout gedurende zijn leven te 

leveren, en daarna aan zijn dochter Heijlwigis, met Lichtmis in Eindhoven 

te leveren, gaande uit de helft, behorend aan Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus 

Tielkini en zijn dochter Heijlwigis, in een erfgoed gnd het Goer, in 

Blaarthem Sint-Lambertus, tussen Yda wv Henricus Zweger enerzijds en 

erfgoed dat was van Mathias gnd Aleijten soen anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg tot aan erfgoederen van Arnoldus gnd Jans soen van den Venne 

en Wolterus gnd Wever, welke helft voornoemde Arnoldus Ysebout en zijn 

dochter Heijlwigis in pacht uitgegeven hadden aan Happo Katherinen soen van 
?Acht, Nijcholaus Vrancken soen, Henricus zv Arnoldus gnd Nellens soen en 

Johannes van Steensel zv Henricus Bathen soen, voor de grondcijns en voor 

voornoemde erfpacht. 

 

Arnoldus Ysebout filius quondam Arnoldi Tielkini suum usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Eijndoven solvendam (dg: ?hereditarie) dicto Arnoldo Ysebout 

ad opus et post eius vitam Heijlwigi eius filie hereditarie 

purificationis et in Eijndoven tradendam ex #medietate que ad Arnoldum 

Ysebout filium quondam Arnoldi Tielkini et Heijlwigem eius filiam 

spectabat# quadam hereditate dicta communiter tGoer sita in parochia 

sancti Lamberti de Blaerthem (dg: ...) inter hereditatem Yde relicte 

quondam Henrici Zweger ex uno et inter hereditatem que fuerat (dg: .) 

Mathie dicti Aleijten soen ex alio tendente a communi platea ad 

hereditates Arnoldi dicti Jans soen van den Venne et Wolteri dicti Wever 
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quam medietatem (dg: dictus) dictus Arnoldus Ysebout et Heijlwigis eius 

filia dederunt ad pactum #Happoni Katherinen soen de [?A]cht# Nijcholao 

(dg: V..) Vrancken soen Henrico filio Arnoldi dicti Nellens soen et 

Johanni de Steensel filio Henrici Bathen soen scilicet scilicet! pro 

censu domini fundi exinde solvendo et pro predicta paccione prout in 

litteris legitime supportavit Rodolpho Koijt (dg: cum litteris) suo 

genero cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui [deponere]. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 181r 09 di 25-08-1394. 

Rodolphus zvw Nijcholaus gnd Roelofsoen verkocht aan de broers Nijcholaus, 

Matheus en Wolterus, kv Engelbertus gnd van den Nuwenhuijse, een b-erfpacht 

van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan de 

Molenbrug te leveren, gaande uit het deel, behorend aan Wedego zvw 

Ghiselbertus gnd Penninc, in een erfgoed van wijlen diens voornoemde vader 

Ghisbertus, in Ruijmel, van welke pacht voornoemde Rodolphus een helft 

gekocht had van Elisabeth wv Wolterus zvw Nijcholaus gnd Roelofsoen van 

Helmont en Laurencius, Wolterus en Margareta, kv voornoemde Elisabeth en 

wijlen Wolterus, en waarvan de andere helft aan voornoemde Rodolphus 

gekomen was na overlijden van zijn broer Johannes zvw Nijcholaus. De brief 

overhandigen aan Wolterus van Nuwenhuijse. 

 

Rodolphus filius quondam Nijcholai dicti Roelofsoen annuam et 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Buscoducis 

solvendam anno quolibet hereditarie in festo purificationis beate Marie 

virginis et in Buscoducis ad pontem dictum Molenbrugghe tradendam et 

deliberandam de tota portione [competente] Wedegoni filio quondam 

Ghiselberti dicti Penninc in hereditate dicti quondam Ghisberti sui 

patris sita in Ruijmel cuius paccionis sex sextariorum siliginis 

antedicte medietatem dictus Rodolphus erga Elisabeth relictam quondam 

Wolteri filii quondam Nijcholai dicti Roelofsoen de Helmont Laurencium 

Wolterum et Margaretam liberos dictorum Elisabeth et quondam Wolteri 

emendo acquisiverat prout in litteris et reliquam vero medietatem dicte 

paccionis hereditarie dictus Rodolphus sibi de morte quondam Johannis 

filii quondam Nijcholai sui fratris iure successionis hereditarie 

advolutam esse dicebat legitime et hereditarie vendidit Nijcholao Matheo 

et Woltero fratribus liberis Engelberti dicti van den Nuwenhuijse ab 

eisdem emptoribus iure hereditario possidendam et habendam supportavit 

simul cum predictis litteris et cum omnibus aliis litteris quas ipsa 

habebat mencionem de premissis facientibus et cum toto iure sibi in 

dictis litteris et in hiis que continentur in eisdem quovis modo 

competente et effestucando resignavit modo in talibus consueto promittens 

antedictus venditor ut debitor principalis super se et bona sua omnia 

quod ipse vendicionem supportacionem et assignationem huiusmodi ratas et 

firmas sine quacumque contradictione perpetue observabit et quod omnem 

obligationem ex parte dicti venditoris in dicta paccione sex sextariorum 

siliginis mensure predicte dictis emptoribus #ut di[ctum est]# vendita 

dictis emptoribus deponet omnino. Testes Berkel et Steenwech datum feria 

3a post Bartholomei. 

Detur littera Woltero de Nuwenhuijse. 

 

1180 mf3 B 09 p. 182. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1394. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 28-08-1394. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 26-08-1394. 

 

BP 1180 p 182v 01 do 27-08-1394. 

{Invoegen in BP 1180 p 182v 02}. 

#+de Zegeworp# in tribus quintis partibus que (dg: Aleijd) Petro suo 
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filio Aleijdi filie quondam Goeswini Rut[18ten soen19] et liberis (dg: 

quondam) Godefridi (dg: Aleij) Olijsleger de morte (dg: dicti Henrici) 

quondam (dg: Elizabeth) [20Jutte uxoris olim dicti Henrici Wolfs] 

successione sunt advolute et post mortem dicti (dg: ......) Henrici Wolf 

successione advolventur in 

 

BP 1180 p 182v 02 do 27-08-1394. 

Henricus gnd Wolf die Zeelmaker droeg over aan zijn zoon Petrus, tbv hem21, 

Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp en kv Godefridus 

Olijsleger22, zijn vruchtgebruik23 in 3/5 deel dat aan zijn voornoemde zoon 

Petrus, voornoemde Aleijdis dvw Goeswinus Rutten soen en kv Godefridus 

Olijsleger gekomen was na overlijden van Jutta ev voornoemde Henricus 

Wolfs, resp. aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Henricus Wolf 

in (1) een deel van een huis en erf van Johannes gnd Pepercoren, voor 21 

voet 1 duim en achter 19 voet minus 3 duim breed, in Den Bosch, aan de 

Markt, in de straat gnd Dravelgas, naast erfgoed van Egidius gnd Zeelmaker, 

voornoemd deel af te meten vanaf een stenen gevel die daar staat tussen 

erfgoed van voornoemde Egidius en voornoemd deel aan de kant van de Markt, 

(2) het recht dat wijlen Johannes had in (2a) voornoemde stenen gevel en 

(2b) een stenen muur van het huis dat was van Arnoldus Wisselleer, achter 

voornoemd deel van voornoemd huis van wijlen Johannes gelegen, voorzover 

het deel van het huis van voornoemde Johannes achter raakt aan de stenen 

muur van het huis van voornoemde wijlen Arnoldus, welk deel met het recht 

in voornoemde muren voornoemde Henricus Wolf in cijns verkregen had van 

voornoemde Johannes Pepercoren. Lasten van zijn kant en? van de kant van 

Godefridus Olijsleger worden afgehandeld, uitgezonderd de cijnzen in de 

brief vermeld. 

 

Henricus dictus [Wol]f die Zeelmaker suum usufructum sibi competentem 

#{hier BP 1180 p 182v 01 invoegen} in quadam parte domus et aree (dg: 

ante vigin) Johannis dicti Pepercoren ante viginti unam pedatas et unum 

pollicem et retro decem et novem pedatas tribus pollicibus minus in 

latitudine [continente] sitam! in Busco ad forum in vico dicto Dravelgas 

contigue iuxta hereditatem Egidii dicti Zeelmaker scilicet mensurando 

dictam partem supradicte domus (dg: in latere versus forum predictum) a 

quodam muro lapideo dicto communiter steijnen ghevel consistente ibidem 

inter hereditatem predicti Egidii #et# (dg: ?et i) inter predictam partem 

supradicte domus in latere versus forum predictum #et in# (dg: cum) toto 

jure quod quondam Johannes (dg: quovis mod) quoquo modo competebat in 

dicto muro lapideo (dg: .) vulgaliter steijnen ghevel nuncupato atque in 

muro lapideo lapideo! domus que quondam fuerat Arnoldi Wisselleer retro 

dictam partem supradicte domus quondam Johannis consistente scilicet in 

quantum huiusmodi pars domus prenominati Johannis retro attinget murum 

(dg: domus) lapideum domus predicti quondam Arnoldi quam partem cum dicto 

jure dictorum murorum dictus Henricus Wolf erga dictum Johannem 

                         
18 Aanvulling op basis van BP 1180 p 182v 02. 
19 Blijkbaar, zie BP 1180 p 182v 03, moeten hier de woorden “de Zegeworp”, 

die helemaal vooraan en boven staan, worden ingevoegd. 
20 Aanvulling op basis van BP 1180 p 182v 03. 
21 Zie → BP 1180 p 182v 03 vr 28-08-1394, Petrus zv Henricus Wolf des Zeelmakers droeg zijn 
1/5 deel over aan Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp. En zie → BP 1180 p 268v 01 

ma 11-01-1395, Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp droeg het 1/5 deel van Petrus 

zv Henricus Wolf des Zeelmakers over aan Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij. 
22 Zie → BP 1180 p 182v 04 vr 28-08-1394, Johannes zv Godefridus die Olijsleger zvw Wouterus 
Grieten soen droeg zijn 1/5 deel over aan Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp. En 

zie → BP 1180 p 268v 01 ma 11-01-1395, Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp droeg 

dit 1/5 deel over aan Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij. 
23 Zie → BP 1180 p 237r 09 do 03-12-1394, Henricus Wolf droeg over aan zijn dochter Hadewigis 
zijn vruchtgebruik in 1/5 deel. En zie → BP 1180 p 237r 10 vr 04-12-1394, Johannes gnd 

Adelissen soen en zijn vrouw voornoemde Hadewigis droegen voornoemd 1/5 deel over aan Aleijdis 

dvw Goeswinus Rutten soen van Zegheworp. En zie → BP 1180 p 268v 01 ma 11-01-1395, Aleijdis dv 

Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp droeg dit 1/5 deel over aan Mechtildis dvw Goeswinus 

Aenkoij. 
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Pepercoren ad censum (dg: ...) acquisiverat prout in litteris legitime 

supprotavit #dicto Petro suo filio ad opus et ad opus dicte# Aleijdis 

filie (dg: quondam Goeswini) Goeswini Rutten #soen# de Zeghenworp #et ad 

opus eorum et ad opus dictorum liberorum# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui #[Go]defridi Olijsleger# in dicto usufructu 

existentem deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes (dg: Lijsscap et Gemert datum quarta post Bartholomei). Testes 

Goeswinus et Arnoldus datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 182v 03 vr 28-08-1394. 

Petrus zv Henricus Wolf des Zeelmakers droeg over aan Aleijdis24 dv 

Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn moeder Jutta, resp. aan hem zal komen na overlijden van 

zijn voornoemde vader Henricus, in voornoemd deel. 

 

Petrus filius Henrici Wolf des (dg: Ze) Zeelmakers quintam partem sibi de 

morte quondam Jutte sue matris successione advolutam et post mortem dicti 

Henrici sui patris successione advolvendam in dicta parte et in dicto 

(dg: -is) jure (dg: s) et quam quintam partem nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Aleijdi filie Goeswini Rutten soen de Zeghenworp promittens 

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

Jordanus datum (dg: supra) sexta post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 182v 04 vr 28-08-1394. 

Johannes zv Godefridus die Olijsleger zvw Wouterus Grieten soen droeg over 

aan Aleijdis25 dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn grootmoeder voornoemde Jutta ev Henricus 

Wolfs, resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde grootvader 

Henricus Wolfs, in voornoemd deel. 

 

Johannes filius Godefridi (dg: filii) die Olijsleger filii quondam 

Wouteri Grieten soen totam partem et omne jus sibi de morte quondam Jutte 

avie sue (dg: rel) uxoris olim Henrici Wolfs successione advolutas et 

post mortem dicti Henrici Wolfs sui avi successione advolvendas in 

supradicta parte hereditarie supportavit Aleijdi filie (dg: Go) Goeswini 

Rutten soen de Zeghenworp (dg: cum) promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lijsscap et Jordanus datum 

quinta post Egidii. 

 

BP 1180 p 182v 05 vr 28-08-1394. 

Margareta dv Zibertus van Hoculem wv Henricus gnd Boudens soen van Kuijke 

droeg over aan haar schoonzoon Gerardus van Hellu haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) 1/3 deel van een hoeve die was van Aleijdis gnd Boden van 

Ghestel, in de dingbank van Eersel, (2) ¼ deel van een erfgoed gnd die 

Heesterijt, in de dingbank van Eersel, tussen Johannes gnd Vranken van 

Waelwijc enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) ¼ deel van een beemd, in 

de dingbank van Eersel, ter plaatse gnd Schadewijk, met een eind strekkend 

aan de gemeint en met het andere eind aan Theodericus gnd Heijnkens, (3) de 

helft van een broek gnd Tas Broeke, in de dingbank van Eersel, beiderzijds 

tussen de gemeint, welke pacht voornoemde wijlen Henricus Bodens soen 

verworven had van Henricus zv Theodericus gnd Roetarts? soen van Dommelen. 

 

-. 

Margareta filia (dg: ?q) Ziberti de Hoculem relicta quondam Henrici dicti 

Boudens soen de Kuijke cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

                         
24 Zie → BP 1180 p 268v 01 ma 11-01-1395, Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp 
droeg het 1/5 deel van Petrus zv Henricus Wolf des Zeelmakers over aan Mechtildis dvw 

Goeswinus Aenkoij. 
25 Zie → BP 1180 p 268v 01 ma 11-01-1395, Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp 
droeg dit 1/5 deel over aan Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij. 
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hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Eersel (dg: qu) solvenda hereditarie purificationis (dg: s) ex tercia 

parte cuiusdam mansi qui fuerat Aleijdis dicte Boden de Ghestel #siti in 

jurisdictione dicta dingbanc de Eersel# item ex una quarta parte 

hereditatis dicte die Heesterijt sita in dicta jurisdictione inter 

hereditatem Johannis dicti Vranken (dg: ex) de Waelwijc ex uno et inter 

(dg: int) communitatem ex alio item ex una quarta cuiusdam! prati siti in 

dicta jurisdictione in loco dicto Scadewijc tendentis cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Theoderici dicti 

Heijnkens item ex medietate cuiusdam (dg: prat) paludis dicti! Tas Broeke 

siti in dicta jurisdictione inter communitatem ex utroque latere 

coadiacentem quam paccionem dictus quondam Henricus Bodens soen erga 

Henricum filium Theoderici dicti [?Ro]etarts soen de Dommelen 

acquisiverat ut dicebat legitime supportavit Gerardo de Hellu (dg: s) 

olim suo genero promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui in dicto usufructu existentem deponere. Testes Lijsscap et 

Jorden datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 182v 06 wo 26-08-1394. 

Walterus zvw Walterus van Os steenbakker droeg over aan Robbertus van 

Neijnsel, tbv het gasthuis in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, dat wijlen 

hr Henricus van Neijnsel stichtte, een b-erfcijns van 24 schelling geld, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stukje erfgoed26 in Den Bosch, aan 

een straat die loopt vanaf de Peperstraat naar de huizinge van wijlen 

Willelmus van Berkel, tussen erfgoed gnd die Oude Stove enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus van Zochgel anderzijds, welk stukje erfgoed voornoemde 

wijlen Walterus van Os in cijns gegeven had aan Arnoldus zv Johannes gnd 

Sneggelen, voor de cijnzen van de hertog en de stad en voor voornoemde 

cijns van 24 schelling voornoemd geld. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum 

XXIIII solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis nativitatis! 

Johannis ex quadam (dg: l) particula hereditatis sita in Busco ad vicum 

tendentem de vico ?v dicto Peperstraet versus mansionem quondam Willelmi 

de Berkel inter hereditatem dictam die Aude Stove ex parte una et inter 

hereditatem Arnoldi de Zochgel parte ex altera quam particulam 

hereditatis dictus quondam Walterus de Os dederat ad censum Arnoldo filio 

Johannis dicti Sneggelen scilicet pro censibus domini nostri ducis et 

oppidi de Buscoducis exinde solvendis atque pro predicto censu XXIIII 

solidorum dicte monete prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Robberto de Neijnsel ad opus 

hospitalis siti in Busco in vico Hijntamensi quod dominus quondam 

Henricus de Neijnsel fundavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum 

deponere. Testes Lijsscap et Goessuinus datum (dg: supra) quarta post 

Bartholomei. 

 

BP 1180 p 182v 07 wo 26-08-1394. 

Walterus zvw Walterus van Os steenbakker droeg over aan Arnoldus van Anen, 

tbv het gasthuis in Den Bosch naast de Baseldonkse Brug dat wijlen Antonius 

Vijnsot stichtte, een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 1/6 deel, behorend aan Johannes zvw Goessuinus van Os, 

van een kamp gnd Kalver Kamp, 5 morgen groot, in Oss, naast de gemeint van 

de villa van Geffen, met een gemene steeg ertussen, enerzijds en kvw 

Henricus gnd Bogart anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen Walterus 

van Os was verkocht door voornoemde Johannes zvw Goessuinus van Os. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

                         
26 Zie → BP 1184 f 027r 03 wo 31-12-1404, verkoop van het erfgoed. 
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sexta parte ad Johannem filium quondam Goessuini de Os spectante cuiusdam 

campi dicti communiter Calver Campe quinque iugera terre continentis siti 

in parochia de Os contigue iuxta communitatem ville de Geffen communi 

stega intersita ex uno latere et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici dicti Bogart ex alio venditum dicto quondam Waltero de Os a dicto 

Johanne filio quondam Goessuini de Os prout in litteris (dg: here) et 

quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Arnoldo (dg: van 

A) de Anen ad opus hospitalis siti (dg: ad) in Busco iuxta pontem dictum 

Baseldoncsche Brugge (dg: ad opus hosp) quod Antonius quondam Vijnsot 

fundavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte et! suorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 182v 08 wo 26-08-1394. 

Walterus zvw Walterus van Os steenbakker droeg over aan Mechtildis van den 

Werve, tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch, een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) 4 hont land in Oss, ter plaatse gnd Eesscharen, tussen 

Arnoldus Groetaert enerzijds en Rijchmodis dv Bela van Ussen anderzijds, 

(2) een stuk land gnd Knapen Stuk, in Oss, tussen voornoemde wijlen 

Woltherus van Os enerzijds en Cristina wv Lambertus van den Straten 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen Wolterus van Os was verkocht 

door Henricus gnd Veren Yden soen van Os. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini et in 

Busco tradendum ex quatuor hont terre sitis in parochia de Os ad locum 

dictum Eesscharen inter hereditatem Arnoldi Groetaert ex uno et inter 

hereditatem Rijchmodis filie Bele de Ussen ex alio atque ex pecia terre 
?sita dicta communiter Cnapen Stucke sita in dicta parochia inter 

hereditatem dicti quondam Woltheri de Os ex uno et et! inter hereditatem 

Cristine relicte quondam Lamberti van den Straten ex alio venditum dicto 

quondam Woltero de Os ab Henrico dicto Veren (dg: .) Yden soen de Os 

prout in litteris hereditarie supportavit Mechtildi van den Werve ad opus 

infirmarie maioris curie beghinarum in Busco cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 182v 09 wo 26-08-1394. 

Woltherus van Oekel droeg over aan Mechtildis van den Werve, tbv de 

infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch, een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1 bunder beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd Riedonk, tussen 

Hubertus gnd Piggen enerzijds en Willelmus Hadewigen soen anderzijds, welke 

cijns aan hem was verkocht door Hessello Snabbe. 

 

Woltherus de Oekel hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis de et ex uno (dg: dimi) bonario prati sito in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout ad locum dictum Riedonc 

inter hereditatem Huberti dicti Piggen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Hadewigen (dg: soen) soen ex alio venditum sibi ab Hessellone 

Snabbe prout in litteris hereditarie supportavit Mechtildi van den Werve 

ad opus infirmarie maioris curie beghinarum in Busco cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf3 B 10 p. 183. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1394. 

 

BP 1180 p 183r 01 do 27-08-1394. 

Arnoldus Wonder zvw Johannes Wonder verkocht aan Johannes gnd Peters soen 



Bosch’ Protocol jaar 1394 07. 

 

44 

van Druenen alias gnd Sceffennere een huis en erf in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Hinthamerstraat naar het kerkhof van de kerk van 

Sint-Jan-Evangelist, tussen het achterste bouwwerk, gnd stenen gevel, van 

het stenen huis van wijlen Arnoldus Kijel enerzijds en kamers van 

voornoemde ....... Wonder anderzijds, welk eerstgenoemd huis en erf reikt 

vanaf voornoemde stenen gevel tot aan ....... van de wand tussen 

eerstgenoemd huis en voornoemde kamers, samen met de helft van deze wand. 

 

Arnoldus Wonder filius quondam Johannis Wonder domum et aream sitam in 

Busco !vico tendente a vico Hijnthamensi versus cijmiterium [ecclesie] 

sancti Johannis ewangeliste inter #posterius# edificium lapideum dictum 

steijnen ghevel domus lapidee quondam Arnoldi Kijel (dg: ex) ex uno et 

inter cameras di[cti] ....... Wonder ex alio (dg: tend) et que domus et 

area primodicta tendit (dg: a) ubique a dicto edificio lapideo steijnen 

ghevel vocato usque ad ....... parietis consistentis inter primodictam 

domum et inter dictas cameras simul !medietate eiusdem parietis ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Peters soen [de] Druenen alias 

dicto Sceffennere promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 183r 02 do 27-08-1394. 

Arnoldus van Zochel zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Walterus zvw 

Gregorius Erenbrechts soen van Kessel een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in de Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en ....... van verkoper, 3 lopen groot, in Hees, ter plaatse gnd op Zochel, 

tussen erfgoed van ?kv voornoemde verkoper enerzijds en de gemeint van Hees 

anderzijds, (2) een stuk erfgoed gnd twee huisdeel, in Hees, ter plaatse 

gnd die Raakt, tussen Petrus Doncker enerzijds en een zekere Swart zvw 

Johannes van Scijnle anderzijds, (3) een erfgoed gnd twee huisdeel, in 

Hees, ter plaatse gnd die Oude Raakt, tussen Wellinus Heijnen soen 

enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, (4) 1 morgen 

heideland van verkoper, in Hees, in een kamp naast erfgoed van wijlen 

Johannes Scragen, welke morgen ligt tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Hermannus van Zochel anderzijds, (5) 1 lopen roggeland, 

in de villa van Hees, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Johannes 

van Ghemert anderzijds, deze goederen reeds belast met 3 penning cijns. 

 

Arnoldus de Zochel filius quondam Nijcholai de Zochel legitime vendidit 

Waltero filio quondam Gregorii Erenbrechts soen de Kesse[l vitalem] 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dicti emptoris en non ultra purificationis et in Busco tradendam 

ex domo et ....... (dg: dicti) dicti venditoris tres lopinatas terre (dg: 

consi) continentibus sitis in parochia de Hees ad locum dictum op Zochel 

inter hereditatem ?liberorum dicti venditoris ex uno et inter 

communitatem de Hees ex alio atque ex pecia hereditatis dicta twee 

huijsdeel sita in dicta parochia in loco dicto die Raect inter 

hereditatem Petri Doncker ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti 

Swart filii quondam Johannis de Scijnle ex alio item ex hereditate dicta 

twee huijsdeel sita in dicta parochia in loco dicto die Aude Raect inter 

hereditatem Wellini He[ij]nen soen ex uno et inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex alio item ex uno iugero terre mericalis dicti 

venditoris sito in dicta parochia (dg: supra) in quodam (dg: sito) campo 

sito iuxta hereditatem quondam Johannis Scragen quod (dg: juger) juger 

terre situm est inter hereditatem dicte mense sancti spiritus ex uno et 

inter hereditatem Hermanni de Zochel ex alio item ex una lopinata terre 

siliginee sita in dicta parochia in villa de Hees inter (dg: h 

communitatem de He) communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Ghemert ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

w[arandiam et obligationem deponere] exceptis tribus denariis census exi! 

de premissis solvendis et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. 
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Testes Spanct et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1180 p 183r 03 do 27-08-1394. 

Petrus zv Petrus die Rademaker van Helvoert verkocht aan Godefridus van 

Rode een stuke weide in Helvoirt, naast de beemd gnd die Mord Donk 

enerzijds en Gerardus Berkelman anderzijds, met een eind strekkend aan 

Arnoldus Leijten soen en met het andere eind aan voornoemde Petrus die 

Rademaker. 

 

Petrus filius Petri die Rademaker de Helvoert peciam pascue sitam in 

parochia de Helvoert (dg: ad locum) juxta (dg: locum) #pratum# dictum die 

Mord Donc #ex uno et# inter hereditatem Gerardi Berkelman ex alio (dg: et 

inter hereditatem ut dicebat) tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Arnoldi Leijten soen et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Petri die 

Rademaker ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido de Rode promittens 

(dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 183r 04 do 27-08-1394. 

De broers Petrus en Johannes, kvw Theodericus Peters soen, beloofden aan 

Johannes Raet, gedurende 5 jaar, elk jaar 10 oude Gelderse gulden of de 

waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, voor het eerst met Sint-Petrus-

Banden! aanstaande (Stoel: ma 22-02-1395; Banden: zo 01-08-1395). 

 

Petrus et Johannes fratres liberi quondam Theoderici Peters soen 

promiserunt (dg: Johanni Raet) #indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Johanni Raet ad spacium quinque annorum datam presentium [sine 

medio] sequentium anno quolibet eorundem# X aude Gelre gulden seu valorem 

ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos (dg: testes datum 

supra) et primo termino Petri ad vincula! proxime futurum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 183r 05 do 27-08-1394. 

Henricus die Moelner zvw Johannes die Moelner en Herbertus zv Nijcholaus 

gnd Coel Hannen soen beloofden aan Jacobus van Berze van der Horst 151 

lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, en 3 gemene 

plakken met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1394) te betalen. 

 

Henricus die Moelner filius quondam Johannis die Moelner et Herbertus 

filius Nijcholai dicti Coel Hannen soen promiserunt Jacobo de Berze van 

der Horst centum et quinquaginta unum licht scilde scilicet XII gemeijn 

placken pro quolibet scilt computato et III gemeijn placken ad omnium 

sanctorum proxime sanctorum! proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 183r 06 do 27-08-1394. 

Johannes Snoec zvw Gerardus Snoec verhuurde aan Willelmus zvw Henricus gnd 

Boert van Scijnle een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Delschot, 

tussen Ghibo van den Veerdonc enerzijds en Arnoldus van den Waude 

anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden. De huur is 

betaald. 

 

Johannes Snoec filius quondam Gerardi Snoec peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: Ae) Delscot inter hereditatem 

Ghibonis van d[en] Veerdonc ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den 

Waude ex alio ut dicebat locavit Willelmo filio quondam Henrici dicti 

Boert de Scijnle [ab] eodem ad spacium sex annorum datam presentium sine 

medio sequentium libere possidendam promittens warandiam et obligationem 

deponere et recognovit sibi de p[retio] huiusmodi locacionis fore 

satisfactum. Testes Jordanus et Gemert datum supra. 
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BP 1180 p 183r 07 do 27-08-1394. 

Johannes van den Hoernic kaarsmaker zvw Henricus van den Hoernic Offers 

soen beloofde aan Adam van Mierde, tbv Katherina, Stofkinis en Johannes, kv 

Petrus zvw Lambertus Stevens soen, en andere kinderen die voornoemde Petrus 

en zijn vrouw Elizabeth dvw Offerus gnd Offer zvw voornoemde Henricus van 

den Hoernic samen zullen verwekken, een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk beemd in de 

dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in die Kampen, beiderzijds tussen 

Theodericus van Loeken en zijn kinderen. Indien hij in tussentijd zou 

overlijden, dan de brief overhandigen aan voornoemde Johannes van den 

Hoernic. 

 

Johannes van den Hoernic candelator filius quondam Henrici van den 

Hoernic Offers soen promisit Ade de Mierde ad opus Katherine Stofkinis et 

Johannis liberorum Petri filii quondam Lamberti Stevens soen #et ad opus 

aliorum liberorum ab eodem Petro et Elizabeth [eius] uxore filia quondam 

Offeri dicti Offer filii dicti quondam Henrici van den Hoernic pariter 

(dg: genito) generandorum# quod ipse Johannes primodictus dabit et 

exsolvet dictis Katherine Stofkini Johanni liberis dicti Petri (dg: 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificationis) et aliis liberis a dictis Petro et 

Elizabeth pariter (dg: genitis) generandis hereditariam paccionem unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco [hereditarie] 

purificationis ex pecia prati sita in (dg: parochia de) jurisdictione de 

Gemert in loco dicto in die Campen inter hereditatem Theoderici van 

Loeken et suorum liberorum ex utroque latere coadiacentem tali condicione 

quod dicta paccio statim post decessum dicte Elizabeth ad dictos 

Katherinam Stofkinem [et] Johannem et alios liberos a dictis Petro et 

Elizabeth pariter generandos (dg: here integraliter) et neminem alium 

integraliter (dg: de) spectabit et [suc]cedet. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Johanni van den Hoernic si interim decesserit. 

 

BP 1180 p 183r 08 do 27-08-1394. 

Nijcholaus die Leeuwe zvw Gerardus die Leeuwe, Henricus zvw Henricus Rise 

ev Heijlwigis, Johannes zvw Tielmannus Pauwels soen ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Gerardus Leeuwe, Rodolphus Bits en zijn broer Johannes van Heze, 

kvw Willelmus Hals, Johannes, Aleijdis en Heijlwigis, kvw Gerardus Willems 

soen, Henricus van Geffen snijder ev Hilla dvw voornoemde Gerardus Willems 

soen en Johannes Ruijssche van Bruggen zv Jacobus Berthen soen, zijn zuster 

Heijwigis, Johannes Claes soen van den Wierbeke ev Bertha dv voornoemde 

Jacobus Berten soen verkochten aan Willelmus van Nuwelant (1) een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, 6 lopen roggeland groot, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen Ghibo Buc enerzijds en Henricus van der Tangerrijt 

en Willelmus van der Poerten anderzijds, (2) een stuk ?heide, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, tussen de jonker van Loen en Zerisius Stevens soen 

van Berchen enerzijds en Willelmus van der Poerten en Henricus van der 

Tangerrijt anderzijds, (3) de helft van een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, {p.184v} tussen wijlen Johannes Meelman enerzijds en 

wijlen Johannes Femijen soen anderzijds, te weten de helft richting de 

heide, (4) 2 stukken land in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, 

beiderzijds tussen Rodolphus van der Hage, zoals deze goederen behoorden 

aan Mijchael van der Tangerrijt en zijn vrouw Enghela. Deze goederen waren 

belast met 2½ Vlaamse groot aan de kerkfabriek van Nuland en 5 lopen rogge. 

Voornoemde Henricus van Geffen en Aleijdis dvw voornoemde Gerardus Willems 

soen beloofden dat Yda, minderjarige dvw voornoemde Gerardus Willems soen, 

zodra zij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Nijcholaus (dg: fi) die Leeuwe filius quondam Gerardi die Leeuwe Henricus 

filius quondam Henrici Rise maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris (dg: filie dicti quondam Gerardi et) Johannes filius quondam 

Tielmanni Pauwels soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 
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filiarum dicti quondam Gerardi Leeuwe Rodolphus Bits Johannes de Heze 

eius frater liberi quondam Willelmi Hals (dg: Henricus de Gh[emert 

sartor] maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris) Johannes Aleijdis et 

Heijlwigis liberi quondam Gerardi Willems soen cum tutore Henricus de 

Geffen sartor maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie (dg: h) 

dicti quondam Gerardi Willems soen et Johannes Ruijssche de Bruggen 

filius (dg: quonda) Jacobi Berthen soen Heijwigis eius soror #cum tutore# 

Johannes Claes soen van den Wierbeke maritus et tutor legitimus Berthe 

sue uxoris filie dicti (dg: quonda) Jacobi Berten soen domum et ortum et 

hereditates sibi adiacentes sex lopinatas terre siliginee simul capientes 

sitos in parochia de Roesmalen [in loco dicto] Heze inter hereditatem 

Ghibonis Buc ex uno et inter hereditatem Henrici van der Tangerrijt et 

Willelmi van der Poerten ex alio item peciam ?mericalem sitam in parochia 

et loco predictis inter hereditatem (dg: Willelmi de Nuwelant) domicelli 

de Loen et Zerisii Stevens soen de Berchen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van der Poerten et Henrici van der Tangerrijt ex alio item (dg: 

peciam) #medietatem pecie# terre {hier staat een streep} site in parochia 

et loco predictis 

 

1180 mf3 B 11 p. 184. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1394. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 28-08-1394. 

  

BP 1180 p 184v 01 do 27-08-1394. 

inter hereditatem quondam Johannis Meelman ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Femijen soen ex alio scilicet dividendo ex transverso et 

per fines illam medietatem que sita est versus mericam item (dg: peciam 

terre sita) duas pecias terre sitas in parochia de Nuwelant ad locum 

dictum Wilshusen quarum inter! hereditatem Rodolphi van der Hage ex 

utroque latere dictarum duarum peciarum terre coadiacentem prout ibidem 

site sunt (dg: ad) et ad Mijchaelem van der Tangerrijt et Enghelam eius 

uxorem spectare consueverunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo 

de Nuwelant promittentes (dg: indivisi) cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus et dimidio grossis 

Flandrensibus (dg: ..) fabrice ecclesie de Nuwelant et quinque lopinis 

siliginis ex premissis de jure solvendis promiserunt insuper dicti 

Henricus de Geffen Aleijdis filia dicti quondam Gerardi Willems soen cum 

tutore #super omnia# quod ipsi Ydam filiam dicti quondam Gerardi Willems 

soen dum ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes Jordanus et Gemert datum quinta 

post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 184v 02 do 27-08-1394. 

Willelmus zvw Robbertus van Tula verkocht aan Johannes van Macharen zv 

Henricus Bijeken zvw Johannes van Macharen ½ morgen land in Kessel, ter 

plaatse gnd in het Voor Broect, in een kamp gnd ?Arts Kamp, tussen Petrus 

van Hees zv voornoemde Robbertus van Tula enerzijds en Henricus Bernts soen 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Willelmus filius quondam Robberti de Tula dimidium iuger terre situm in 

parochia de Kessel in loco dicto int Voer Broect #in campo dicto ?Arts 

Camp# inter hereditatem Petri #van Hees# filii dicti (dg: q) Robberti de 

Tula ex uno et inter hereditatem Henrici Bernts soen (dg: van den Molen 

ex alio) ex alio #prout ibidem situm est# hereditarie vendidit Johanni de 

Macharen filio Henrici Bijeken filii quondam Johannis de Macharen 

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

exceptis zegediken aqueductibus fossatis et slusis ad hoc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 184v 03 do 27-08-1394. 

Henricus van Hedel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Hedel prebuit et reportavit. 

 

BP 1180 p 184v 04 do 27-08-1394. 

Ludekinus zvw Cristianus met den Ymen van Zeelst beloofde aan Eustacius van 

Hedichusen, tbv hem en Arnoldus van Andel, 120 lichte schilden, 12 gemene 

plakken voor 1 schild gerekend, na maning te betalen. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani met den Ymen de Zeelst promisit 

Eustacio de Hedichusen #ad opus sui et ad opus Arnoldi de Andel seu ad 

opus alterius# centum et XX licht scilde scilicet XII gemeijn placken pro 

quolibet scilt computato ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 184v 05 do 27-08-1394. 

Thomas zvw Wellinus van der Hulst gaf uit aan Lambertus zv Willelmus van 

den Arennest een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, van wijlen Mijchael 

gnd Ridders, in Son, tussen kvw Johannes die Leeuwe enerzijds en de gemene 

weg anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 2¼ oude groot aan de heer van Helmond, en thans voor 

(2) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1396). 

Voornoemde Lambertus mag het huis verkopen en vervreemden. 

 

Thomas filius quondam Wellini van der Hulst domum ortum et hereditates 

sibi adiacentes quondam Mijchaelis dicti Ridders sitos in parochia de 

Zonne inter hereditatem liberorum quondam Johannis die Leeuwe ex uno et 

inter (dg: communitatem) communem plateam ex alio tendentem cum utroque 

fine ad (dg: communem plat) communitatem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Lamberto filio Willelmi van den Arennest ab eodem hereditarie 

possidendos pro (dg: duobus) duobus antiquis grossis et una quarta parte 

unius grossi antiqui domino (dg: duci) de Helmont exinde solvendis dandis 

et solvendis atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino (dg: ult) a purificationis proxime futuro ultra annum et (dg: in 

Zo) supra dictas hereditates tradenda (dg: pro) ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit hoc addito quod dictus Lambertus libere poterit dictam domum 

deponere! et alienare. Testes Goeswinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 184v 06 do 27-08-1394. 

Godescalcus zvw Ghiselmarus van Vlimen beloofde aan Johannes Vrancken soen 

van Druenen 15 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (di 24-08-1395) te betalen. 

 

Godescalcus filius quondam Ghiselmari de Vlimen promisit Johanni Vrancken 

soen de Druenen XV aude Gelre gulden seu valorem ad Bartholomei proxime 

futurum persolvendos. Testes Jordanus et Gemert datum quinta post 

Bartholomei. 

 

BP 1180 p 184v 07 do 27-08-1394. 

Jacobus zvw Egidius van den Bogarde ev Eva dvw Johannes Sluijsman droeg 

over aan Johannes van de Dijk ¼ deel, dat aan hen gekomen was na overlijden 

van Ludovicus zvw voornoemde Johannes Sluijsman en diens vrouw Alveradis, 

in een huis en erf van voornoemde wijlen Ludovicus, in Den Bosch, in een 

straat die loopt vanaf de huizinge van wijlen de vrouwe van Lake naar de 

plaats gnd Zile, tussen erfgoed van wijlen hr Arnoldus van Wesel priester 

enerzijds en erfgoed van Henricus Huessen anderzijds, belast met cijnzen. 
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Jacobus filius #quondam# Egidii van den Bogarde maritus et tutor 

legitimus ut asserebat (dg: Ye) Eve sue uxoris filie quondam (dg: ?e) 

Johannis Sluijsman unam quartam sibi! #et dicte sue uxori# de morte 

quondam Ludovici filii dicti quondam Johannis Sluijsman et Alveradis 

quondam sue uxoris successione advolutam in domo et area dicti quondam 

Ludovici sita in (dg: Busc) Busco in vico tendente ab habitatione quondam 

(dg: domicelle) domine de Lake versus locum dictum Zile inter hereditatem 

quondam domini Arnoldi de Wesel presbitri ex uno et inter hereditatem 

Henrici Huessen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Johanni 

d) Johanni de Aggere promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: III tribus libris monete exinde solvendis ex dicta 

integra domo et area) censibus exinde de jure solvendis. Testes Goeswinus 

et Jordanus et Gemert datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 184v 08 do 27-08-1394. 

Johannes van Haren zvw Johannes van Haren en zijn vrouw Aleijdis dvw 

Rodolphus gnd Roefs Peters soen droegen over aan Marcelius van der Vloet 

hun deel in (1) een huis, hofstad en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Elschot, tussen Mijchael Willems soen van Overacker enerzijds en 

Johannes Hoelcorfs anderzijds, (2) een stuk land gnd die Kuils Brake, 

aldaar, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en Willelmus van Overacker 

anderzijds, (3) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Tolakker, 

tussen Johannes Wijerics enerzijds en erfg vw Willelmus van Houthem 

anderzijds, (4) alle erfgoederen van wijlen kv Arnoldus Vos, in Gemonden. 

 

Johannes de Haren filius quondam Johannis de Haren maritus (dg: et tutor) 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Rodolphi dicti Roefs Peters 

soen et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore totam partem et omne 

jus eis competentes in domo et domistadio (dg: sitis) et orto (dg: sitis) 

cum suis attinentiis sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum die 

Elscot inter hereditatem Mijchaelis Willems soen (dg: ex uno) de 

Overacker ex uno et inter hereditatem Johannis Hoelcorfs ex alio atque in 

pecia terre (dg: ?ibide) dicta die (dg: Cruijs) Cuijls Brake sita ibidem 

inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et inter Willelmi! de Overacker 

ex alio item in pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum die 

Tolacker inter hereditatem Johannis Wijerics ex uno et inter hereditatem 

heredum (dg: ....) quondam Willelmi de Houthem ex alio #+ {BP 1180 p 184v 

09 invoegen}# ut dicebant hereditarie supportaverunt Marcelio van der 

Vloet promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Goeswinus et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 184v 09 do 27-08-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 184v 08}. 

+ et in omnibus hereditatibus quondam liberorum Arnoldi Vos sitis [in] 

parochia de Gemonden. 

 

BP 1180 p 184v 10 do 27-08-1394. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Daems soen ev Heijlwigis dvw Gerardus die 

Leeuwe droeg over aan Petrus zvw Jacobus van der Heijden ¼ deel, dat aan 

hen gekomen was na overlijden van Bela dvw Johannes Bale van den Cadenberch 

mv voornoemde Heijlwigis, in een huis, erf en tuin in Hintham, tussen 

erfgoed van Adam van de Kerkhof enerzijds en erfgoed van Theodericus 

Goddijns anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Daems soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Gerardi die Leeuwe quartam 

partem sibi et dicte sue uxori de morte quondam Bele filie quondam 

Johannis Bale van den Cadenberch (dg: f) matris (dg: f) olim dicte 

Heijlwigis successione advolutam in domo et area ac orto sitis in Hijntam 

inter hereditatem Ade de Cijmiterio ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Goddijns (dg: soe) ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 
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Petro filio quondam Jacobi van der Heijden promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1180 p 184v 11 do 27-08-1394. 

De gezusters Margareta en Aleijdis, dvw Johannes schoenmaker van Gheldorp, 

verhuurden aan Berisius van Gravia, voor de duur van zijn leven, een huis 

en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus 

Stamelart van Spanct enerzijds en erfgoed van Henricus Becker zvw Johannes 

Becker anderzijds, voor de cijnzen die eruit gaan. 

 

-. 

Margareta et Aleijdis sorores filie quondam Johannis (dg: de) sutoris de 

Gheldorp quandam domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Arnoldi Stamelart de Spanct ex uno et inter hereditatem 

Henrici Becker filii quondam Johannis Becker ex alio ut dicebant 

locaverunt Berisio de (dg: ?Balen) #Gravia# ab eodem Berisii! (dg: quo) 

quoad vixerit et non ultra pro censibus exinde de jure solvendis 

promittentes ratam servare (dg: et .). Testes Lijsscap et Jordanus datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 184v 12 vr 28-08-1394. 

Hr Theodericus Rover ridder verklaarde ontvangen27 te hebben van Johannes 

van den Camp, Johannes zvw Johannes Femijen en Johannes Ghiben soen van den 

Rennendonc 51 oude Gelderse gulden, die voornoemde Johannes, Johannes en 

Johannes verschuldigd zijn aan Arnoldus Rover zvw hr Emondus Rover wegens 

gevangenschap van Engbertus van Uijtwijc, die voornoemde Arnoldus Rover een 

andere keer had genomen. 

 

-. 

Dominus Theodericus Rover miles palam recognovit se recepisse a Johanne 

van den Camp Johanne filio quondam Johannis Femijen et Johanne Ghiben 

soen van den Rennendonc quinquaginta unum aude Gelre gulden quos dicti 

Johannes Johannes et Johannes tenentur Arnoldo Rover filio quondam domini 

Emondi Rover occacione captivitatis Engberti de Uijtwijc quam dictus 

Arnoldus Rover alias ceperat ut dicebat promittens dictus dominus 

Theodericus super omnia dictos Johannem Johannem et Johannem a dicta 

pecunia et ab omni impeticione eis (dg: ...) ac eorum alteri occacione 

dicte pecunie tam in judicio quam extra eveniente ac (dg: ...) eventura 

et ab omni dampno #tam ab Arnoldo Rover quam ab quacumque alia persona# 

eis occacione dicte pecunie eventuro (dg: indem) quitare relevare et 

indempnem (dg: -s) servare prout et in quantum ipsi Johannes Johannes et 

Johannes huiusmodi dampna per testes legitimos sive fuerint scabini sive 

non scabini probare poterint et docere. Testes Goeswinus et Jordanus (dg: 

datum supra) Goeswinus et Jordanus datum sexta post Bartholomei. 

 

1180 mf3 B 12 p. 185. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 28-08-1394. 

 in festo decollationis beati Johannis baptiste: zaterdag 29-08-1394. 

 in crastino Egidii: woensdag 02-09-1394. 

 Secunda post decollationem Johannis: maandag 31-08-1394. 

 in die Egidii: dinsdag 01-09-1394. 

  

BP 1180 p 185r 01 vr 28-08-1394. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre zvw hr Godefridus van Os 

ridder droeg over aan Emondus van Zoelen het deel, dat aan hem behoort en 

aan hem zal komen na overlijden van jkvr Bela, mv voornoemde Godefridus, in 

de helft van een hoeve van wijlen jkvr Aleijdis Aijkini, in Hees, van welke 

hoeve de andere helft behoort aan kvw Maria dvw Godefridus van Erpe. 

 

                         
27 Dit contract is vrijwel identiek aan BP 1180 p 181r 04 ±vr 21-08-1394. 
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Godefridus (dg: filius) de Os filius quondam Theoderici de Steenre filii 

quondam domini Godefridi de Os militis totam partem sibi competentem ac 

post [mortem] domicelle (dg: Mabelie) Bele matris dicti Godefridi 

competituram in medietate cuiusdam mansi quondam domicelle Aleijdis (dg: 

Ale) Aijkini siti in parochia [de] Hees et in attinentiis dicte 

medietatis dicti mansi universis (dg: quovis) quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et de quo manso cum suis attinentiis reliqua 

medietas spectat [ad] pueros quondam Marie filie quondam Godefridi de 

Erpe ut dicebat hereditarie supportavit Emondo de Zoelen promittens (dg: 

ratam servare) super omnia ratam servare et [obligationem ex parte] sui 

deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum (dg: q) sexta post Bartolomei. 

 

BP 1180 p 185r 02 vr 28-08-1394. 

Margareta dv Zibertus van Hoculem wv Henricus Boden soen van Kuijc droeg 

over aan haar schoonzoon Gerardus van Hellu haar vruchtgebruik in een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eersel, uit een b-erfpacht van 1 mud 9 

lopen rogge, maat van Eersel, welke pacht van 1 mud 9 lopen voornoemde 

Margareta met Lichtmis beurt, gaande uit goederen gnd Boeven Hoevel, in 

Eersel. 

 

Margareta filia Ziberti de Hoculem relicta quondam Henrici Boden soen de 

Kuijc cum tutore suum usufructum sibi competentem in hereditaria paccione 

u[nius] modii siliginis mensure de Eersel scilicet de hereditaria 

paccione (dg: quatuor et dimidii modiorum siliginis) unius modii et novem 

lopinorum siliginis dicte mensure [quam] paccionem unius (dg: et o) modii 

et novem lopinorum siliginis dicte mensure dicta Margareta (dg: 

solvendam) adhuc solvendam habet hereditarie purificationis (dg: ex) et 

supra (dg: hereditatem) ........ predictam tradendam ex bonis dictis 

Boeven Hoevel sitis in parochia de Eersel ut dicebat supportavit Gerardo 

de Hellu genero olim dicte Margarete promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lijsscap et Jorden datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 185r 03 vr 28-08-1394. 

Petrus van Langvelt verkocht aan Jacobus van Berze van der Horst een 

n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een 

hoeve gnd Laarven, in Mierlo, belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 

4 mud rogge, Bosche maat, (2) 1/3 deel van twee hoeven in Deurne, (2a) gnd 

ter Karpendonk, (2b) Blichellink, belast met grondcijnzen. 

 

Petrus de Langvelt hereditarie vendidit Jacobo de Berze van der Horst 

hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie in festo 

[nativitatis] Johannis ex manso quodam dicto Laervenne sito in parochia 

de Mierle (dg: ex) et ex eius attinentiis universis atque tercia parte 

(dg: duorum) ad se spectante duorum mansorum sitorum in parochia de 

Doerne quorum vero duorum mansorum unus ter Carpendonc et alter 

Blichellinc nuncupantur et ex attinentiis dicte tercie partis singulis et 

universis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi ex dictis manso et tercia parte aliorum 

duorum mansorum atque hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco ex dicto manso Laervenne vocato prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Lijsscap et Jorden datum sexta post 

Bartholomei. 

 

BP 1180 p 185r 04 vr 28-08-1394. 

Leonius van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 185r 05 za 29-08-1394. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Pijramus zv Egidius van 
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Lieshout 30 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1394) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe promisit Pijramo filio Egidii 

de Lieshout XXX Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

[futurum] persolvendos. Testes Lijsscap et Goessuinus datum in festo 

decollationis beati Johannis baptiste. 

 

BP 1180 p 185r 06 wo 02-09-1394. 

Nicholaus van Kessel Jans soen verkocht aan de secretaris, tbv Henricus van 

de Kloot, een n-erfcijns van 12 oude schilden, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) 1 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint, ter plaatse 

gnd die Hoge Vliedert, (2) een b-erfpacht 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit (2a) 1 morgen land in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen, tussen wijlen Godefridus Sceijvel enerzijds en Albertus Claes 

soen anderzijds, (2b) een kleine hoeve die was van Johannes van Engelant, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Gerardus Decker enerzijds en 

Thomas van Hijntham anderzijds, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die de 

verkoper met Kerstmis beurt, gaande uit 20 lopen roggeland in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen Marcelius gnd Zeel Goebels enerzijds en Arnoldus 

Bruijstens anderzijds, (4) een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Lemkens soen enerzijds en 

erfgoed van een zekere Vrijeze anderzijds, het huis en erf belast met 25 

{munt niet vermeld} geld b-erfcijns. De brief overhandigen aan de verkoper. 

 

Nicholaus de Kessel Jans soen hereditarie vendidit #michi ad opus# 

Henrici de Globo hereditarium censum XII aude scilde solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Domini [ex] uno jugero terre (dg: s) de 

mille jugeribus terre communitatis sito in loco dicto die Hoege Vliedert 

atque [in] hereditaria paccione unius modii siliginis [mensure] de Busco 

quam se solvendam habere dicebat hereditarie in festo nativitatis Domini 

ex jugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter 

hereditatem quo[ndam] Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem 

Alberti Claes soen ex alio atque ex parvo manso qui fuerat Johannis de 

Engelant sito in parochia (dg: de) et loco predictis inter hereditatem 

Gerardi Decker ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntham ex alio 

praeterea ex hereditaria paccione unius (dg: s) modii siliginis quam 

dictus venditor se solvendam habere dicebat termino solucionis predicto 

ex viginti lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Heze inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Goebels ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Bruijstens ex alio item ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vi[co] Orthensi inter hereditatem Arnoldi 

Lemkens soen ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti Vrijeze ex alio 

ut dicebat promittens super habita (dg: w) et habenda warandiam [et 

obligationem] deponere exceptis XXV hereditarii! census monete ex dicta 

domo et area prius solvendis. Testes Berkel et Gemert datum in crastino 

Egidii. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1180 p 185r 07 ma 31-08-1394. 

Eru van Mijrabellum droeg over aan Elsbena wv Willelmus van Waderle zijn 

vruchtgebruik in de helft van een huis en erf in Den Bosch, in een straat 

die loopt van het midden van de Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen 

erfgoed van Hubertus Abt enerzijds en Johannes Cortroc snijder anderzijds, 

van welk huis en erf de andere helft behoort aan voornoemde Elsbena wv 

Willelmus van Waderle en haar kinderen. 

 

Eru de Mijrabello suum usufructum atque tota! jus sibi competentes 

(verbeterd uit: competens) in medietate domus et aree site in Busco in 

vico tendente a medio vici Vuchtensis versus forum piscium inter 

hereditatem Huberti Abt ex uno et inter! Johannis Cortroc sartoris ex 

alio et (dg: .. de qua) de qua domo et area reliqua medietas spectat ad 
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Elsbenam relictam quondam Willelmi de Waderle et ad eius liberos ut 

dicebat supportavit dicte Elsbene promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: dep) in dicta medietate 

et in dicto usufructu existentem deponere. Testes (dg: Spanct) et Jorden 

et Gemert datum secunda post decollationem Johannis. 

 

BP 1180 p 185r 08 ma 31-08-1394. 

Emondus. 

 

BP 1180 p 185r 09 ±ma 31-08-1394. 

Henricus Gegel zvw Petrus Gegel verklaarde ontvangen te hebben van Henricus 

gnd Witte szv Johannes Wilgenman 18 oude Gelderse gulden die Matheus Gegel 

beloofd28 had aan voornoemde Henricus Wit tbv voornoemde Henricus Gegel. 

 

X. 

Henricus Gegel filius quondam Petri Gegel recognovit se recepisse (dg: 

XVI) a Henrico dicto Witte genero Johannis Wilgenman XVIII aude Gelre 

gulden quos Matheus Gegel dicto Henrico Wit ad opus dicti Henrici Gegel 

promiserat ut dicebat clamans inde quitum. 

 

BP 1180 p 185r 10 di 01-09-1394. 

Johannes Herinc de oudere beloofde aan Reijmboldus vleeshouwer van Tiel 6 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1395) en de andere helft met Sint-Remigius daarop 

volgend (vr 01-10-1395). 

 

Johannes Herinc senior promisit Reijmboldo (dg: filio quon) carnifici de 

Tiel sex novos Gelre gulden vel valorem mediatim pasce proxime et 

mediatim Remigii extunc sequente persolvendos. Testes Berkel et Lijsscap 

datum in die Egidii. 

 

BP 1180 p 185r 11 di 01-09-1394. 

Gerardus van Haren zv Johannes beloofde aan voornoemde Reijmboldus 6 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen aanstaande (zo 

11-04-1395) en de andere helft met Sint-Remigius daarop volgend (vr 01-10-

1395). 

 

Gerardus de Haren filius Johannis promisit dicto Reijmboldo sex novos 

Gelre gulden vel valorem ad dict[os? terminos] persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 185r 12 di 01-09-1394. 

Emondus zv Albertus Buc van Lijt droeg over aan Gheerlacus nzvw hr Emondus 

Rover van Ghemert 1/3 deel van een kamp ter plaatse gnd op die Dungen, 

tussen erfgoederen van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, 

Johannes zv Truda en Johannis van de Dijk enerzijds en erfgoed van Henricus 

Buekentop en Arnoldus Boest anderzijds, welk 1/3 deel Leonius van Langvelt 

gekocht had van voornoemde Theodericus Rover, en van welk 1/3 deel 

voornoemde wijlen Leonius van Langvelt één helft en wijlen jkvr Mabelia wv 

Leonius van Langvelt de andere helft vermaakt had aan voornoemde Gheerlacus 

nzvw hr Emondus van Gemert investiet van Den Bosch, voor de duur van diens 

leven, om na zijn overlijden te erfrecht te gaan naar voornoemde Emondus 

{p.186v}. 

 

Emondus filius Alberti Buc de Lijt terciam partem cuiusdam campi siti in 

loco dicto (dg: d) op die Dongen inter hereditates (?dg: domini) 

Theoderici Rover filii quondam domini Johannis Rover militis (dg: ..) 

Johannis filii (dg: ...) Trude et Johannis de Aggere ex uno et inter 

                         
28 Zie ← BP 1179 p 267r 12 do 06-07-1391, belofte op 24-06-1392 18 Gelre 

gulden te betalen; schuldbrief overhandigen aan Henricus die Wit. 
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hereditatem Henrici Buekentop et Arnoldi Boest ex alio scilicet dividendo 

dictum campum prout (dg: idem ib) idem campus ibidem cum suis fossatis 

est situatus et ad dictum quondam Johannem Rover spectare consuevit in 

tres partes equales unam terciam partem earundem trium partium equalium 

campi predicti quam terciam partem Leonius de Langvelt erga dictum 

Theodericum Rover emendo acquisiverat prout in litteris et de qua tercia 

parte dictus quondam Leonius de Langvelt unam medietatem et domicella 

quondam Mabelia relicta [quondam] Leonii de Langvelt reliquam medietatem 

legaverat Gheerlaco filio naturali (dg: q) domini quondam Emondi de 

Gemert investiti olim de Buscoducis [a dicto] Gheerlaco quoad vixerit 

possidendam et habendam et post eiusdem Gheerlaci obitum ad dictum 

Emondum jure hereditario [devolvendam] et succedendam ut dicebat 

[hereditarie] 

 

1180 mf3 C 01 p. 186. 

 in die Egidii: dinsdag 01-09-1394. 

 in festo Egidii anno XCIIII pontificis Bonifacii noni  

  anno quinto index secunda: dinsdag 01-09-1394. 

 in crastino Egidii: woensdag 02-09-1394. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1394. 

  

BP 1180 p 186v 01 di 01-09-1394. 

supportavit dicto Gheerlaco filio naturali dicti quondam domini Emondi 

Rover de Ghemert (dg: pro) simul cum dictis litteris et cum toto jure 

sibi in predicta (dg: ?parte) parte (dg: tam) tam vigore testamentorum 

dictorum quondam Leonii de Langvelt et domicelle quondam Mabelie quam 

alias quovis modo competente [seu] competituro promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui deponere. 

Testes Gestel et Gemert datum (dg: .) in die Egidii. 

 

BP 1180 p 186v 02 di 01-09-1394. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Arnoldus Rover Boest en Albertus Buc. 

 

Et fiet instrumentum super eodem ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis (dg: Al) Arnoldo Rover Boest et Alberto Buc datum in festo 

Egidii hora none anno XCIIII pontificis Bonifacii noni anno quinto index 

secunda. 

 

BP 1180 p 186v 03 wo 02-09-1394. 

Yda dvw Albertus gnd die Clercke wv Lambertus van den Hoevel van Duer droeg 

over aan Johannes van Merewijc haar vruchtgebruik in (1) een huis en tuin 

in Berghem, ter plaatse gnd Duer, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed gnd den Eschhof anderzijds, (2) de helft van een stuk land in 

Berghem, ter plaatse gnd op Duereveld, tussen Johannes Quattel enerzijds en 

Henricus van Best anderzijds, te weten in de helft die komt aan erfg vw 

voornoemde Lambertus, na overlijden van voornoemde Yda, (3) een stuk land 

in Berghem, ter plaatse gnd Duereveld, tussen Elizabeth wv Johannes Bollens 

en haar ....... enerzijds en voornoemde Johannes Quattel anderzijds, (4) de 

helft van een stuk land in Berghem, ter plaatse gnd Duereveld, tussen een 

zekere ....... Belen soen van Duer enerzijds en voornoemde Elizabeth wv 

Johannes Bollens anderzijds, (5) een stuk land in Berghem, ter plaatse gnd 

op Heest, tussen Arnoldus Grieten soen enerzijds en kv Johannes Volken soen 

anderzijds, (6) de helft, die aan erfg vw voornoemde Lambertus van den 

Hoevel gekomen was na overlijden van voornoemde Lambertus, resp. die aan 

hen zal komen na overlijden van voornoemde Yda, in ½ morgen land, in 

Berghem, ter plaatse gnd Duer, ter plaatse gnd in den Lauwert, tussen 

Walterus Stegemans enerzijds en voornoemde wijlen Lambertus van den Hoevel 

anderzijds, (7) ½ morgen land van voornoemde wijlen Lambertus van den 

Hoevel, naast laatstgenoemde ½ morgen land, (8) de helft, die aan erfg vw 

voornoemde Lambertus van den Hoevel gekomen was na overlijden van 
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voornoemde Lambertus, in 1½ hont land, die aan voornoemde Lambertus 

behoorden in een stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd die Berchens 

Gemeint, aan het eind van een kamp van Petrus gnd die Wilde. 

 

Yda filia quondam Alberti dicti die Clercke relicta quondam Lamberti van 

den Hoevel de Duer cum tutore suum usufructum sibi competentem [in] domo 

et orto sitis in parochia de Berchen in loco dicto Duer inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem dictam den 

Esch-(dg: hof)-hof ex alio atque in medietate pecia! terre sita in dicta 

parochia in loco dicto op Duerevelt inter hereditatem Johannis (dg: quaq) 

Quattel ex uno et inter hereditatem Henrici de Best ex alio scilicet in 

illa medietate que heredibus dicti quondam Lamberti post mortem dicte Yde 

successione advolvetur et competet item in (dg: medietate) pecia terre 

sita in dicta parochia in dicto loco Duerevelt vocato inter hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Johannis Bollens et eius ....... [ex uno] et 

inter hereditatem Johannis Quattel predicti ex alio item in medietate 

pecie terre site in parochia et loco jamdictis inter hereditatem cuiusdam 

....... Belen soen de Duer ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth 

relicte quondam Johannis Bollens ex alio item in pecia terre sita in 

[parochia pre]dicta ad locum dictum op Heest inter hereditatem Arnoldi 

Grieten soen ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis Volken soen 

ex alio [item] in medietate que heredibus dicti quondam #Lamberti# van 

den Hoevel de morte eiusdem quondam Lamberti successione est advoluta et 

post mortem dicte Yde [successione] advolvetur in dimidio iugero terre 

sito in dicta parochia in loco dicto (dg: Due) Duer in loco dicto in den 

Lauwert inter hereditatem [W]alteri Stegemans ex uno et inter hereditatem 

(dg: here) #dicti quondam# Lamberti van den Hoevel ex alio (dg: quod 

dimidium iuger) item in dimidio iugero terre dicti quondam Lamberti van 

den Hoevel sito contigue iuxta jamdictum dimidium iuger terre ut dicebat 

(dg: legitime) atque in medietate (dg: pecie medietatis) que heredibus 

dicti quondam Lamberti van den Hoevel de morte eiusdem quondam Lamberti 

successione advoluta in (dg: medietate #quarta parte) uno et dimidio hont 

terre# que ad eundem quondam Lambertum spectabat! in pecia terre sita in 

dicta parochia ad locum dictum die Berchens Gemeijnt (dg: inter 

hereditatem Aleijdis d retro ..) ad finem (dg: here) campi Petri dicti 

die Wilde ut dicebat (dg: here) legitime supportavit Johanni de Merewijc 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berkel et Gemert datum in crastino Egidii. 

 

BP 1180 p 186v 04 wo 02-09-1394. 

Voornoemde Yda dvw Albertus gnd die Clercke wv Lambertus van den Hoevel van 

Duer verkocht aan Johannes van Merewijc de helft in (1) een stuk land in 

Berghem, ter plaatse gnd op Duereveld, tussen Johannes Quattel enerzijds en 

Henricus van Best anderzijds, (2) de helft in (2a) een stuk land in 

Berghem, ter plaatse gnd op Duereveld, tussen Egidius gnd Bollen Belen soen 

van Duer enerzijds en Elizabeth wv Johannes Bollens anderzijds, (2b) de 

helft in ½ morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd Duer, ter plaatse gnd 

in den Lauwart, tussen voornoemde wijlen Lambertus van den Hoevel enerzijds 

en Walterus Stegemans anderzijds, (2c) de helft van 1½ hont land, die aan 

voornoemde wijlen Lambertus behoorden, in een stuk land in Berghem, ter 

plaatse gnd die Berchens Gemeint, aan het eind van het kamp van Petrus gnd 

die Wilde, belast met een last. 

 

-. 

Dicta Yda cum tutore medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

pecia terre sita in parochia de (dg: Duer) #Berchen in loco dicto op 

Duerevelt# inter (dg: hereditatem) #Johannis Quattel# communem (dg: 

plateam) ex uno et inter hereditatem (dg: dictam den Essche Eschhof) 

#Henrici de Best# ex alio atque medietatem ad se jure hereditario 

spectantem in pecia terre sita in dicta parochia et loco predictis inter 

hereditatem Egidii dicti Bollen Belen soen de Duer ex uno et inter 
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hereditatem Elizabeth relicte quondam Johannis Bollens ex alio item 
!medietate ad se jure hereditario spectantem in dimidio iugero terre sito 

in dicta parochia in dicto loco (dg: dicto) Duer vocato in loco dicto in 

den Lauwart inter hereditatem dicti quondam Lamberti van den Hoevel ex 

uno et inter hereditatem Walteri Stegemans ex alio atque in medietate 

unius et dimidii hont terre que ad dictum quondam Lambertum spectabant! 

in pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum die Berchens 

Gemeijnt ad finem campi Petri dicti die Wilde [ut] dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Merewijc promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere (dg: excepto cen) exceptis onere ad hoc de jure 

spectante et ....... de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 186v 05 wo 02-09-1394. 

Voornoemde Johannes van Merewijc beloofde aan voornoemde Yda een lijfpacht 

van 14 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit voornoemde erfgoederen die aan hem verkocht zijn en uit andere 

goederen van voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes de Merewijc promisit super omnia habita et habenda se 

daturum [et] soluturum dicte Yde vitalem pensionem XIIII sextariorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Yde et non ultra 

purificationis et pro primo termino ultra annum #in Busco tradendam# ex 

dictis hereditatibus sibi hereditarie venditis [et] ex ceteris bonis 

dicti Johannis habitis et habendis quocumque sitis et cum mortuus fuerit 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 186v 06 wo 02-09-1394. 

Matheus Quappe zvw Franco gnd Nolleken beloofde aan Adam van Mierde, tbv 

Petrus van Ghenderen, 100 Engelse nobel29 of de waarde na maning van 

voornoemde Petrus te betalen. 

 

(dg: ...) Matheus Quappe filius quondam Franconis (dg: Q) dicti Nolleken 

(dg: Quap) promisit super omnia Ade de Mierde ad opus Petri de Ghenderen 

centum Engels nobel seu valorem ad monitionem dicti Petri persolvendos. 

Testes Jorden et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 186v 07 wo 02-09-1394. 

Hubertus van Ghemert droeg over aan Godefridus zvw Godefridus Sceijvel en 

Arnoldus Roever Boest, tbv hen en Agnes en Bernardus, kvw voornoemde 

Godefridus Sceijvel, een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit een huis en tuin van wijlen Johannes 

Lachaert, in Littoijen, welke cijns Gerardus Vos eertijds verworven had van 

Bernardus van Loen, en welke cijns aan voornoemde Hubertus gekomen was na 

erfdeling na overlijden van zijn voornoemde grootvader Gerardus Vos. 

 

Hubertus de Ghemert hereditarium censum XXX solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat Martini ex domo et orto quondam Johannis 

Lachaert sitis in parochia de Lijttoijen quem censum Gerardus Vos quondam 

erga Bernardum de Loen acquisiverat et quem censum dictus Hubertus sibi 

de morte dicti quondam Gerardi Vos sui avi successione advolutum esse ac 

sibi erga suos coheredes mediante divisione hereditaria inter ipsos 

habita in partem cessisse dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio 

quondam Godefridi Sceijvel et Arnoldo Roever Boest ad opus eorum et ad 

opus Agnetis et Bernardi liberorum dicti quondam Godefridi Sceijvel 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

                         
29 Zie → BP 1181 p 466v 07 za 26-07-1399, Matheus Quappe zvw Franco 

Nolleken, Gerardus Molle en Johannes zvw Laurencius zvw Petrus Oers 

beloofden Egidius Zecker schadeloos te houden van het geld dat voornoemde 

Matheus in een schepenbrief verschuldigd is aan Petrus van Ghenderen. 
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Gerardi Vos et eius heredum deponere. Testes Goessuinus et Ghemert datum 

in crastino Egidii. 

 

BP 1180 p 186v 08 do 03-09-1394. 

Willelmus zvw Henricus die Rode van Bucstel droeg over aan Gerardus die 

Wolf een b-erfpacht van 28 lopen rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, gaande uit een stuk beemd, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, ter plaatse gnd te Berkelaar, tussen de gemeint enerzijds en wijlen 

Rutgherus van der Braken anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Willelmus 

in pacht gegeven had aan de broers Everardus en Johannes, kvw Denkinus 

Clinckart, voor de grondcijnzen en voor voornoemde erfpacht. 

 

Willelmus filius #quondam# Henrici die Rode de Bucstel hereditariam 

paccionem viginti octo lopinorum siliginis mensure de Bucstel solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Bustel) Bucstel tradendam ex pecia 

prati sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco 

dicto te Berkelaer inter communitatem ex uno et inter hereditatem quondam 

Rutgheri van der Braken ex alio quam peciam prati dictus Willelmus 

dederat ad pactum Everardo et Johanni fratribus liberis quondam Denkini 

Clinckart scilicet pro censibus dominorum fundi et pro predicta paccione 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo die Wolf cum litteris 

et jure (dg: s) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lijsscap et Ghemert datum quinta post Egidii. 

 

BP 1180 p 186v 09 do 03-09-1394. 

Rodolphus gnd Roef zvw Johannes van Blakenbroec verkocht aan Johannes zv 

Theodericus Jans soen van Boerdonc, tbv hem en zijn broer Gerardus zv 

voornoemde Theodericus Jans soen, een n-erfpacht30 van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Penickart, ter plaatse gnd 

Herende, tussen Emondus van Hellu enerzijds en Johannes Kerner anderzijds, 

(2) een stuk land gnd dat Klootke, in Beek bij Aarle, achter de plaats gnd 

Blakenbroek, tussen voornoemde Emondus van Hellu enerzijds en kinderen gnd 

van Eijkenhoevel anderzijds, (3) {p.187r} een stuk land, ½ vat rogge groot, 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Achter in die Weringe, tussen kvw 

voornoemde Johannes van Blakenbroec enerzijds en kvw Henricus Peters soen 

anderzijds, (4) een zesterzaad roggeland, in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd die Weringe, tussen kvw Johannes gnd Bubbelman enerzijds en Arnoldus 

van Berlikem anderzijds, (5) een stuk beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd Herende, tussen Jordanus van Verlaer enerzijds en wijlen Theodericus 

van den Broec anderzijds, (6) een stuk land, ter plaatse gnd die Weringe, 

tussen Johannes Dircs soen van der Kijndhuus enerzijds en Willelmus van 

Geffen anderzijds, (7) 1 bunder weide in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

die Eusel van Blakenbroek, naast voornoemde Johannes Dircs soen van der 

Kijndhuus, (8) een stuk land in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in den 

Raakt, tussen Henricus van Evershoet enerzijds en Arnoldus die Cuper 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge. 

 

Rodolphus (dg: fi) dictus Roef filius quondam Johannis de Blakenbroec 

hereditarie vendidit Johanni filio Theoderici Jans soen de Boerdonc ad 

opus sui et ad opus Gerardi sui fratris filii dicti Theoderici Jans soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in parochia de Beke prope Arle in loco 

dicto Herende tradendam ex pecia terre dicta die Penickart sita in dicto 

loco Herende vocato inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter 

hereditatem Johannis Kerner ex alio item pecia terre dicta dat Cloetken 

sita in dicta parochia retro locum dictum Blakenbroec inter hereditatem 

dicti Emondi de Hellu ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van 

                         
30 Zie → BP 1183 f 274r 03 do 28-02-1404, verkoop van de erfpacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 07. 

 

58 

Eijkenhoevel ex alio item ex 

 

1180 mf3 C 02 p. 187. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1394. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 05-09-1394. 

  

BP 1180 p 187r 01 do 03-09-1394. 

pecia terre dimidium vas siliginis in semine capiente sita in dicta (dg: 

lo) parochia in loco dicto After in die (dg: Wer) Weringe inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Johannis de Blakenbroec ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici Peters soen ex alio item ex 

(dg: pecia terre) #sextariata terre siliginee# sita in dicta parochia in 

dicto loco die Weringe vocato inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis dicti Bubbelman ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Berlikem 

ex alio item ex pecia prati sita in dicta parochia (dg: inter) in loco 

dicto loco! Herende vocato inter hereditatem Jordani de Verlaer ex uno et 

inter [hereditatem] quondam Theoderici van den Broe[c] ex alio item ex 

pecia terre sita in dicto loco die Weringe vocato inter hereditatem 

Johannis [Dircs soen] van der Kijndhuus ex uno [et inter hereditatem] 

Willelmi de Geffen ex alio item ex uno bonario pascue dicte eeusel sito 

in dicta parochia in loco dicto (dg: dicto) die Eeusel de Blakenbroec 

#(dg: contigue)# iuxta hereditatem #dicti# Johannis Dircs soen van der 

Kijndhuus (dg: ut dicebat) item #ex# pecia terre sita in dicta parochia 

(dg: sita) in loco dicto in den (dg: Ra) Raect inter hereditatem Henrici 

de Evershoet ex uno et inter hereditatem Arnoldi die Cuper ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte 

mensure [exinde] prius solvendis et sufficientem facere. Testes Jorden et 

Ghemert datum quinta post (dg: ?Pauli) Egidii. 

 

BP 1180 p 187r 02 do 03-09-1394. 

Johannes zvw Gerardus gnd Peteren ev Aleijdis dvw Theodericus gnd Tielens 

soen verkocht aan Tielmannus zvw voornoemde Theodericus Tielens soen alle 

erfgoederen, die aan voornoemde Johannes en Aleijdis geschonken waren bij 

hun huwelijk, gelegen onder Brakel en in de dingbank van Gemert. 

 

Solvit VI placken. 

Johannes filius quondam Gerardi dicti (dg: L) Peteren (dg: omnia) maritus 

et tutor #legitimus# Aleijdis sue uxoris filie quondam Theoderici dicti 

Tielens #soen# omnes et singulas (dg: bona) hereditates quas dictus 

Johannes sumpserat cum dicta Aleijde nomine dotis (dg: et in) quando 

dicti Johannes et Aleijdis per matrimonium (dg: in) copulabantur 

quocumque locorum infra parochiam de Brakel et in jurisdictione de 

Ghemert sitas ut dicebat hereditarie vendidit Tielmanno filio dicti 

quondam Theoderici Tielens soen promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 187r 03 za 05-09-1394. 

Henricus van Werthuzen en Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwart 

beloofden aan Ludovicus Asinarius, tbv etc, 60 oude Franse schilden met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394; 25+31+30+25=111 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Henricus de Werthuzen et Henricus (dg: f f) de Gravia filius quondam 

Henrici (dg: Sw Swelwe) Sceelwart (dg: de Gr) promiserunt Ludovico 

As[inario] ad opus etc LX aude scilde Francie ad (dg: Martini) 

#nativitatis Domini# proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes 

Jorden et Gemert datum (dg: .) sabbato post Egidii. 
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BP 1180 p 187r 04 za 05-09-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit (dg: III) #II# (dg: ...). 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 187r 05 ±do 03-09-1394. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont: een b-erfcijns van 6 pond geld, een 

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

1/9 deel van een zeker erfgoed in Den Bosch, over de Tolbrug, in een kamp 

van voornoemde wijlen Godescalcus, te weten uit een deel van het erfgoed 

{niet afgewerkt contract31}. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont hereditarium censum sex 

librarum monete #quem# solvendum (dg: here) habet hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex una nona parte cuiusdam hereditatis site 

in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge in quodam campo dicti quondam 

Godescalci scilicet ex parte illius hereditatis. 

 

BP 1180 p 187r 06 do 03-09-1394. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont verkocht aan zijn broer Henricus Bac een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een b-erfcijns van 18 pond voornoemd geld, 

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

uit erfgoederen in Den Bosch, over de Tolbrug, in een kamp van voornoemde 

wijlen Godescalcus, welke erfgoederen in dat kamp gelegen zijn tussen het 

gemene water enerzijds en een sloot van een achterkamp, afgescheiden van 

voornoemde erfgoederen, anderzijds, en welke erfgoederen reiken vanaf palen 

die vóór voornoemde erfgoederen geplaatst zijn achterwaarts tot aan erfgoed 

van wijlen Johannes Stierken, en van welke cijns van 18 pond Johannes nzvw 

Walterus van Erpe 6 pond betaalt, gaande uit 3/9 deel van voornoemd 

erfgoed, Walterus van Oekel 6 pond uit 3/9 deel van voornoemd erfgoed en 

Godescalcus Arts soen 6 pond uit 3/9 deel van voornoemd erfgoed. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci (dg: Roesmalen) Roesmont hereditarie 

vendidit Henrico Bac suo fratri hereditarium censum sex libarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: he) de et 

ex (dg: hereditate hereditatibus sitis in Busco ultra) hereditario censu 

XVIII librarum dicte monete quem dictus [Rodolphus] solvendum habet 

hereditarie terminis solucionis predictis de et ex hereditatibus sitis in 

Busco ultra pontem dictum Tolbruggen (dg: inter) in quodam campo dicti 

[quondam] Godescalci que hereditates site sunt in dicto campo inter 

communem aquam ibidem ex uno et inter fossatum cuiusdam campi posterioris 
?sumptum et ordinatum ?de hereditate primodicta ex alio et que 

hereditates predicte tendunt a palis ante easdem hereditates fixis et 

positis retrorsum ad hereditatem (dg: J) quondam Johannis Stierk[en] et 

de quo censu XVIII librarum Johannes filius naturalis quondam Walteri de 

Erpe (dg: sex libras) sex libras hereditarii census ex tribus nonis 

partibus dicte [hereditatis] et Walterus de Oekel sex libras hereditarii 

census ex tribus nonis partibus dicte hereditatis et Godescalcus Arts 

soen sex libras hereditarii census dicte monete ex tribus nonis partibus 

dicte hereditatis (dg: solvere) dicto venditori solvere tenentur annuatim 

(dg: ut) ut (dg: in l) in litteris scabinorum dicebat contineri (dg: a) 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem in dicto censu 

XVIII librarum existentem deponere. Testes Jorden et Ghemert datum quinta 

post Egidii. 

 

BP 1180 p 187r 07 do 03-09-1394. 

Ghiselbertus die Vrieze zvw Johannes die Vrieze van Druenen verkocht aan 

                         
31 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 187r 06. 
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Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel een n-erfpacht van 4½ mud 

rogge, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 7 roeden gnd 

gerden land, in Drunen, tussen Godefridus zvw Matheus Hoenen soen enerzijds 

en Hermannus Sceelwart anderzijds, reikend vanaf de gemene weg tot aan de 

plaats gnd ten Woude toe, reeds belast met 11½ schelling gemeen paijment 

aan de kerk van Drunen en een b-erfpacht van ½ mud rogge, (2) 3 roeden gnd 

gerden land, in Drunen, aan de andere zijde van voornoemde weg, tussen 

Henricus Weijer enerzijds en Elizabeth wv Willelmus van Hoelt anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de plaats gnd ter Scoet 

toe. 

 

Ghiselbertus die Vrieze filius quondam Johannis die Vrieze de Druenen 

hereditarie vendidit Hermanno de Os filio quondam Willelmi de Panhedel 

hereditariam paccionem quatuor (dg: mi) et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam (dg: ex) ex septem [virgatis] dictis gherden terre sitis in 

parochia de Druenen inter hereditatem Godefridi (dg: Ma) filii quondam 

Mathei Hoenen soen ex uno et inter hereditatem Hermanni Sceelwart ex alio 

tendentibus a communi platea ad locum dictum ten Waude toe atque ex 

tribus virgatis dictis gherden terre sitis in dicta parochia ab (dg: 

altera parte) alio latere dicte platea! inter hereditatem Henrici Weijer 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Willelmi de Hoelt 

ex alio tendente a communi platea ibidem retrorsum usque ad locum dictum 

ter Scoet toe ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis undecim et dimidio solidis communis 

pagamenti ecclesie de Druenen et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis ex dictis septem virgatis prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 187r 08 do 03-09-1394. 

Rutgherus Kort droeg over aan Theodericus van Essche alle goederen, die 

kwamen aan Johannes van Essche na overlijden van zijn ouders, aan hem 

overgedragen door voornoemde Johannes van Essche. 

 

Rutgherus (dg: K.) Kort omnia (dg: bona) et singula bona Johanni de 

Essche de morte suorum quondam parentum successione hereditarie advoluta 

u[b]icumque locorum consistentia sive sita supportata sibi a dicto 

Johanne de Essche prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico de 

Essche cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 187r 09 do 03-09-1394. 

Egidius Coptiten droeg over aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van Langvelt 

79 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Willelmus Loden en Petrus gnd van 

Langvelt. 

 

Egidius Coptiten septuaginta novem florenos aureos communiter gulden 

vocatos monete Gelrie promissos sibi a Willelmo Loden et Petro dicto de 

Langvelt prout in litteris supportavit Henrico Gruijter filio naturali 

quondam Leonii de Langvelt cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 187r 10 do 03-09-1394. 

Johannes zvw Willelmus van Zelant verkocht aan Willelmus Denkens soen 4 

stukken land, die waren van wijlen Arnoldus gnd die Abt en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Gerardus van Vranckenvoert, in Veghel, ter plaatse gnd in 

die Akart, (1) tussen Engelberna gnd Boertmans dochter enerzijds en 

Katherina gnd Copkens anderzijds, (2) tussen Maria gnd Coeghe enerzijds en 

kvw Johannes van Vranckenvoert anderzijds, (3) tussen Petrus van Langvelt 

enerzijds en Elizabeth gnd Gerijts anderzijds, (4) tussen voornoemde Petrus 

van Langvelt enerzijds en Johannes gnd Luten soen anderzijds, belast met 

lasten die voornoemde wijlen Arnoldus die Abt hieruit had. 
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Johannes filius quondam Willelmi de Zelant quatuor pecias terre (dg: 

quatu) que fuerant quondam Arnoldi dicti die Abt et Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Gerardi de Vranckenvoert (dg: qu) sitas in parochia de 

Vechel in loco dicto die! in die Akart quarum una inter hereditatem 

Engelberne dicte Boertmans dochter ex uno et inter hereditatem Katherine 

dicte Copkens ex alio secunda inter hereditatem Marie dicte (dg: Coge) 

Coeghe ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de 

Vranckenvoert ex alio tercia inter hereditatem Petri de Langvelt ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth dicte Gerijts ex alio et quarta inter 

dicti Petri de Langvelt ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Luten 

soen ex alio sunt site prout ibidem site sunt et ad dictos Arnoldum Abt 

[et Heijlwigem eius] uxorem spectare consueverunt hereditarie vendidit 

Willelmo Denkens soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus que dictus quondam (dg: Gerardus de 

Vranckenvoert exinde solv) Arnoldus die Abt ex premissis solvere 

consuevit. Testes Berkel et Lijsscap datum supra. 

 

1180 mf3 C 03 p. 188. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1394. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 05-09-1394. 

  

BP 1180 p 188v 01 do 03-09-1394. 

De broers Walterus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, 

verkochten aan Gerardus zvw Martinus Monics, tbv zijn moeder Aleijdis wv 

voornoemde Martinus, 1 bunder 19 roeden beemd, die waren van voornoemde 

wijlen Johannes van Haren, in een kamp dat gelegen is in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Nortbroek, tussen Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren 

enerzijds en Engbertus Elijaes soen anderzijds, en van welk kamp de rest 

behoort aan jkvr Satijn van Haren, en welke 1 bunder 19 roeden jaarlijks 

gedeeld worden tegen 1 bunder 19 roeden van voornoemde rest, behorend aan 

voornoemde jkvr Satijn. 

 

Walterus Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

(dg: #unum bonarium et XIX virgatas prati# quoddam pratum sitas in 

parochia de Heilvoert in loco dicto Nortbroec inter hereditatem Johannis 

de Haren filii quondam Willelmi de Haren ex uno et inter hereditatem) 

unum bonarium et XIX virgatas prati que spectabant ad dictum quondam 

Johannem de Haren sitas (dg: in parochia de Heilvoert in loco dicto 

Nortbroec in) in quodam campo qui campus situs est in parochia de (dg: 

Oesterwijc) Heilvoert in loco dicto Nortbroec inter hereditatem Johannis 

de Haren filii quondam Willelmi de Haren ex uno et inter hereditatem 

Engberti Elijaes soen ex alio et de quo campo residuum dicti campi 

spectat ad domicellam Satijn de Haren et que unum bonarium et XIX virgate 

terre annuatim dividentur contra (dg: aliud) unum aliud (dg: p) bonarium 

et XIX virgatas prati de dicto residuo spectantes ad dictam domicellam 

Satijn in dicto campo ut dicebant (dg: p) hereditarie vendiderunt Gerardo 

(dg: Monic) filio quondam Martini Monics ad opus (dg: Marti) Aleijdis sue 

matris relicte dicti quondam Martini promittentes indivisi super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dicta 

Aleijdis annuatim habebit et possidebit in dicto campo unum bonarium et 

XIX virgatas prati annuatim (dg: s..) dividendas ut prefertur contra 

residuum dicti campi. Testes Lijsscap et Gemert datum quinta post Egidii. 

 

BP 1180 p 188v 02 do 03-09-1394. 

(dg: Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Johannes de Haren filius quondam Willelmi de Haren prebuit et 

reportavit. Testes datum supra). 
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BP 1180 p 188v 03 do 03-09-1394. 

Voornoemde Walterus beloofde voornoemde Henricus en Willelmus van het 

voornoemde schadeloos te houden. 

 

#Dictus# Walterus predictus promisit super habita et habenda dictos 

Henricum et Willelmum [a] premissis indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 188v 04 do 03-09-1394. 

Henricus die Haen en Ghibo Pelgerems soen beloofden aan Arnoldus van den 

Dijc 33½ Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond 

(di 23-02-1395) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395). 

 

Henricus die Haen et Ghibo Pelgerems soen promiserunt Arnoldo van den 

Dijc XXXIII et dimidium Engels nobel seu valorem mediatim ad 

carnisprivium et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 05 do 03-09-1394. 

Godefridus Loesken nzvw Henricus Mudeken beloofde aan Heijmericus Groij, 

tbv de heren Henricus Buc en Gerardus Groij, kanunniken in Den Bosch, 9 

Hollandse gulden of de waarde en 37 gemene plakken, een helft te betalen 

met Sint-Petrus-Stoel (ma 22-02-1395) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 30-05-1395). 

 

Godefridus Loesken filius naturalis quondam Henrici Mudeken promisit 

Heijmerico Groij ad opus dominorum Henrici Buc et Gerardi Groij (dg: ca) 

canonicorum in Busco et ad opus alterius eorum novem Hollant gulden seu 

valorem XXXVII communes placken (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram et 

mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 06 do 03-09-1394. 

(dg: Heijmericus Groij beloofde dat hij Godefridus Loesken). 

 

(dg: Heijmericus Groij promisit super omnia quod ipse Godefridus 

Loesken). 

 

BP 1180 p 188v 07 do 03-09-1394. 

De broers Walterus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, 

verkochten aan Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren een deel, dat 

behoorde aan voornoemde wijlen Johannes van Haren, in een stuk beemd, gnd 

dat Langbroek, in Haaren, tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-

Agatha in de kerk van Oisterwijk enerzijds en erfg vw Johannes Nezen soen 

en Willelmus Priem anderzijds, welk deel ½ bunder 10 schreden groot is. 

 

Walterus Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

(dg: peciam #medietatem) quandam partem que ad dictum quondam Johannem de 

Haren spectabat in pecia# prati dictam! dat Langbroec sitam in parochia 

de Haren inter hereditatem spectantem ad altare beate Aghate situm in 

ecclesia de Oesterwijc ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Johannis Nezen soen et Willelmi Priem ex alio (dg: et p que pars an) et 

que pars continet dimidium bonarium et decem passus dictos screden et 

quam partem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

de Haren filio quondam Willelmi de Haren promittentes super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 08 do 03-09-1394. 

(dg: Henricus van Krekelhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen). 
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(dg: Henricus de Krekelhoven prebuit et . reportavit. Testes datum 

supra). 

 

BP 1180 p 188v 09 do 03-09-1394. 

Voornoemde Walterus beloofde zijn voornoemde broers Henricus en Willelmus 

schadeloos te houden. 

 

[Dictus] Walterus promisit #super habita et habenda# dictos Henricum et 

Willelmum suos fratres indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 10 do 03-09-1394. 

Voornoemde broers Walterus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, 

verkochten aan Gerardus Monic zvw Martinus Monics, tbv zijn moeder Aleijdis 

wv voornoemde Martinus, 1 bunder beemd minus 14 roeden, die behoorde aan 

voornoemde wijlen Johannes van Haren, uit 3 bunder beemd of iets minder, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, naast Jutta van den Aker enerzijds en 

Godefridus zv Johannes Sceijvel anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren, belast met de hertogencijns. 

 

Dicti Walterus Henricus et Willelmus fratres unum bonarium prati #minus 

XIIII virgatis# quod ad dictum quondam Johannem de Haren spectans! (dg: 

in) de tribus bonariis prati #[vel modi]cum minus# sitis in parochia de 

Heilvoert in loco dicto (dg: Nortbroec) #Leendonc contigue# inter 

hereditatem Jutte van den Aker et (dg: Johannis) Godefridi filii Johannis 

Sceijvel (dg: ex uno et inter) tendens cum uno fine ad (dg: s) 

hereditatem Johannis de Haren filii quondam Willelmi de Haren (dg: ut) et 

quod bonarium minus XIIII virgatis nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerardo Monic filio quondam Martini Monics ad 

opus Aleijdis sue matris relicte eiusdem quondam Martini promittentes 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 11 do 03-09-1394. 

Johannes van Haren zv Willelmus van Haren verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Haren filius Willelmi de Haren prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 12 do 03-09-1394. 

Voornoemde Willelmus beloofde zijn voornoemde broers Walterus en Henricus 

schadeloos te houden. 

 

Dictus Willelmus promisit super habita et habenda dictos Walterum et 

Henricum suos fratres indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 13 do 03-09-1394. 

Destijds had Henricus Louwer een huis en tuin van Willelmus Hake, naast de 

Hinthamerdijk, tegenover het leprozenhuis gnd ter Zieker, tussen erfgoed 

van Martinus Maes soen enerzijds en erfgoed van Johannes Kan anderzijds 

gerechtelijk gekocht van Johannes van Vessem. Thans droeg voornoemde 

Henricus Louwer over aan Everardus zvw Johannes van Meijnsel voornoemd huis 

en tuin, zoals gelegen tussen voornoemde Martinus Maes soen enerzijds en 

erfgoed van nu Arnoldus van den Hogen wagenmaker anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Louwer domum et ortum Willelmi Hake 

sitos iuxta aggerem Hijntamensem in opposito domus leprosorum dicte ter 

Z[i]eker inter hereditatem Martini Maes soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Kan ex alio erga Johannem de Vessem per judicem mediante 

sententia (dg: scabin) in Busco emendo acquisivisset prout in litteris 

dicebat contineri constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 
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Henricus Louwer dictam domum [et] ortum prout siti sunt inter hereditatem 

dicti Martini Maes soen ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi van den 

Hogen Mal) nunc ad Arnoldum van den Hogen carrucarium spectantem ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Everardo filio quondam Johannis de 

Meijnsel! promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 14 do 03-09-1394. 

Johannes van Vessem droeg over aan Everardus zvw Johannes van Meijnsel een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en tuin, gelegen op de 

Hinthamerdijk, tegenover het leprozenhuis, aan hem overgedragen door Truda 

dvw Zegerus gnd Lexus. 

 

Johannes de Vessem hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et orto sitis 

supra aggerem Hijnthamensem in opposito domus leprosorum supportatum sibi 

a Truda filia quondam Zegeri dicti Lexus prout in litteris hereditarie 

supportavit Everardo filio quondam Johannis de Meijnsel cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 188v 15 do 03-09-1394. 

Voornoemde Everardus zvw Johannes van Meijnsel beloofde aan voornoemde 

Johannes van Vessem 32 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) en de andere helft met Kerstmis 

over een jaar (za 25-12-1395). 

 

Dictus Everardus promisit dicto Johanni de Vessem XXXII Hollant gulden 

seu valorem mediatim Johannis proxime futurum et mediatim a nativitatis 

(dg: J) Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 188v 16 do 03-09-1394. 

Goessuinus van Abruggen en Jacobus Stevens beloofden aan Henricus van Erpe 

20 nieuwe Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te 

betalen. 

 

Goessuinus de Abruggen et Jacobus Stevens promiserunt Henrico de Erpe 

(dg: X) XX novos Gelre gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Lijsscap et Gemert datum quinta post Egidii. 

 

BP 1180 p 188v 17 za 05-09-1394. 

Otto Bruijstens verkocht aan Nijcholaus van Berze en Henricus Becker zvw 

Johannes Becker (samen ½) en aan Lambertus Cannart (½) een hofstad, gelegen 

tussen Den Bosch en Hintham, naast de nieuwe dijk aldaar, tussen erfgoed 

behorend aan de windmolen van Ghibo Pels enerzijds en erfgoed van 

voornoemde? Otto anderzijds, vóór naast voornoemde dijk 20 voet breed, en 

achter naast de gemene weg 26 voet breed, reikend vanaf voornoemde nieuwe 

dijk achterwaarts tot aan voornoemde gemene weg, belast met het onderhoud 

van een deel van de nieuwe dijk, voorzover dit deel voor de hofstad ligt, 

20 voet lang. 

 

(dg: Yudocus) #Otto# Bruijstens domistadium quoddam (dg: situm iuxta 

novum aggerem) #situm# inter Buscumducis et Hijn[tam] iuxta novum aggerem 

ibidem inter hereditatem spectantem ad molendinum venti Ghibonis Pels ex 

uno et inter hereditatem Ottonis! ex alio et quod domistadium continet 

ante iuxta dictum aggerem XX pedatas et retro iuxta communem plateam 

ibidem tendentem XXVI pedatas in latitudine (dg: tende) et quod 

domistadium tendit a dicto novo aggere retrorsum usque ad dictam communem 

plateam ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao de Berze (dg: cum 
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Johanne Henrico Becker filio quondam Johannis Becker) #et Henrico Becker 

filio quondam Johannis Becker# et Lamberto Cannart (dg: et #ad opus eorum 

et ad opus Henrici Becker filii quondam Johannis Becker#) scilicet dictis 

Nijcholao et Henrico Becker pro una medietate et dicto Lamberto pro 

reliqua medietate promittens super habita et habenda et! obligationem 

deponere excepto onere observationis partis dicti #novi# aggeris 

tendentis ande! dictum domistadium scilicet illius partis dicti aggeris 

que pars sita est ante dictum domistadium et recte in opposito dicti 

domistadii (dg: et que pars dicti aggeris continebit scilicet a) et que 

pars dicti novi aggeris iamdicti continebit (dg: latitudinem X) 

longitudinem XX pedatarum et latitudinem dicti aggeris quam partem dicti 

emptores repromiserunt sub obligatione dicti domistadii perpetue in bona 

disposicione observare juxta omnem modum et formam et latitudinem et 

altitudinem quibus dictus Otto dictum novum aggerem observare tenetur. 

Testes Lijsscap et (dg: Jo) Gemert datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1180 p 188v 18 za 05-09-1394. 

Waarschijnlijk werd er een vidimus gemaakt van een brief van de stad. Otto 

beloofde, zo nodig, te overhandigen. 

 

Et fiet ....... ....... ....... oppidi (dg: ?cede) et Otto promisit 

tradendam!. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 C 04 p. 189. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 04-09-1394. 

 in profesto nativitatis Marie: maandag 07-09-1394. 

 in crastino nativitatis Marie: woensdag 09-09-1394. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1394. 

  

BP 1180 p 189r 01 vr 04-09-1394. 

Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier droeg over aan Adam van Mierde de helft 

van een kamer die was van Berta Scilders, in Den Bosch, in het Klein 

Begijnhof, in een huis tegenover wijlen Arnoldus van Waderle, welke helft 

voornoemde Petrus verworven had van voornoemde Berta en haar broer Henricus 

Scilder. 

 

Petrus filius quondam (dg: L) Engberti Ludinc Dicbier (dg: quandam et) 

medietatem cuiusdam camere que fuerat (dg: B) dudum Berte Scilders site 

in Buscoducis [in] (dg: par) minori curia beghinarum in domo sita in 

opposito! quondam Arnoldi de Waderle (dg: m) quam medietatem dicte camere 

dictus Petrus [erga] dictam [Bertam] et Henricum Scilder eius fratrem 

acquisiverat prout in litteris dicebat supportavit! Ade de Mierde 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Jorden et Ge[mert] datum sexta post Egidii. 

 

BP 1180 p 189r 02 ma 07-09-1394. 

Henricus van den Cattenberge zvw Johannes Metten soen van Dalem verkocht 

aan Jacobus Vos zvw Willelmus Vos van Berze een n-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een hofstad en tuin van verkoper, in Knegsel, tussen Belija Loijs enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (2) een stuk beemd en aangelegen stuk land gnd 

dat Vlasland, in Knegsel, ter plaatse gnd die Kattenbergse Beemden, tussen 

Johannes die Wuest enerzijds en Marcelius Valkarts anderzijds, belast met 

de grondcijns. 

 

Henricus van den Cattenberge filius quondam Johannis Metten soen (dg: de) 

de Dalem hereditarie vendidit (dg: Joh) Jacobo Vos filio quondam Willelmi 

Vos de Berze hereditariam paccionem (dg: di dimidii modii siliginis) sex 

lopinorum siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam de et ex domistadio et orto dicti venditoris sitis 

in parochia de Knechsel inter hereditatem Belije Loijs ex uno et inter 
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(dg: here) communitatem ibidem ex alio atque ex pecia prati et pecia 

terre dicta dat Vlaslant sibi adiacente sitis in dicta parochia ad locum 

dictum die Cattenberchsche Beemde inter hereditatem Johannis die Wuest ex 

uno et inter hereditatem Marcelii Valkarts ex alio promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et 

sufficientem facere. Testes Berkel et Gemert datum in profesto 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 189r 03 wo 09-09-1394. 

Wellinus Goetkijnt en zijn vrouw Agnes wv Jacobus gnd Sweertvegher droegen 

over aan Henricus en Aleijdis, kv voornoemde Agnes en wijlen Jacobus, tbv 

hen en Johannes, Bela, Agnes, Katherina en Gerardus, kv eerstgenoemde Agnes 

en wijlen Jacobus, het vruchtgebruik dat voornoemde Agnes heeft in (1) 1 

morgen land, die was van wijlen Reijnkinus gnd met den Crummenhalze, ter 

plaatse gnd die Hoge Donk, ter plaatse gnd die Dertig Morgen, welke morgen 

land voornoemde wijlen Jacobus Sweertveger gekocht had van Nijcholaus zvw 

Reijnkinus met den Crummenhalze, (2) een b-erfcijns van 6 schelling, gaande 

uit voornoemde morgen land, welke cijns voornoemde wijlen Jacobus verworven 

had van de stad Den Bosch. 

 

{In linker marge staat langs geheel het contract een <-teken}. 

Wellinus Goetkijnt maritus legitimus Agnetis sue uxoris relicte quondam 

Jacobi dicti Sweertvegher et cum! dicta Agnes cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum dicte Agneti competentem in uno jugero terre quod 

fuerat quondam Reijnkini dicti met den Crummenhalze sito in loco dicto 

die Hoghe Donc in loco dicto die Dertich Margen quod iuger terre dictus 

quondam Jacobus Sweertveger erga Nijcholaum filium quondam Reijnkini met 

den Crummenhalze emendo acquisiverat prout in litteris #et in hereditario 

censu sex solidorum solvendo ex dicto iugero terre quem censum dictus 

quondam Jacobus erga oppidum de Busco acquisiverat prout in litteris cum 

sigillo sigillatis etc# legitime supportaverunt Henrico (dg: suo filio ad 

[opus] sui et ad) et Aleijdi (dg: -s filie) liberis dictorum Agnetis et 

quondam Jacobi ad opus eorum et ad opus Johannis Bele Agnetis Katherine 

[et] Gerardi liberorum (dg: dictorum) primodicte Agnetis et dicti quondam 

Jacobi promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. 

 

BP 1180 p 189r 04 wo 09-09-1394. 

Voornoemde Henricus en Aleijdis, kv Jacobus Sweerdveger, verkochten aan 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems (1) voornoemde morgen land, (2) 

voornoemde cijns van 6 schelling. Voornoemde Agnes, Katherina en Gerardus 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, en voornoemde Johannes zvw voornoemde 

Jacobus zal, zodra hij teruggekeerd zal zijn in Den Bosch, afstand doen. 

Deze beloften afstand te doen, per kind uitwerken in afzonderlijke brieven. 

Gerardus van der Merendonc ev Bela, dvw voornoemde Jacobus en Agnes, droeg 

over aan voornoemde Henricus van Arkel het deel dat voornoemde Bela in 

voornoemde morgen en cijns heeft. 

 

Quo facto dicti Henricus Aleijdis #(dg: Agnes)# liberi dicti Jacobi 

Sweerdveger cum tutore (dg: Gerardus de van der Merendonc maritus et 

tutor legitimus Bele sue uxoris filie dicti quondam Jacobi) dictos juger 

terre et censum sex solidorum hereditarie vendiderunt Henrico de Arkel 

filio quondam Re[ij]neri Willems supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Jacobi eorum 

patris deponere et quod dictos (dg: Belam) #Agnetem# Katherinam et 

Gerardum dum ad annos pubertatis pervenerint et dictum Johannem filium 

dicti quondam Jacobi extra patriam existentem ut dicebant quamcito (dg: 

ad pat) in Buscoducis redierit super dictis jugero terre [et censu] sex 

solidorum ad opus dicti emptoris facient renunciare. Quo facto Gerardus 

van der Merendonc (dg: totam partem et omne jus) maritus et tutor 
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legitimus Bele sue uxoris filie (dg: dictorum) dicti quondam Jacobi et 

Agnetis primodicte totam partem et omne jus sibi et dicte Bele sue uxori 

competentes in dictis jugero terre et censu sex solidorum dicto Henrico 

de Arkel emptori supportavit promittens super omnia rartam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: et suorum hered) deponere. Testes 

Goeswinus et Gemert datum (dg: q) in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 189r 05 wo 09-09-1394. 

Et ponetur de dictis promissionibus dictarum renuncionum factis de dictis 

pueris in distinctis litteris. 

 

BP 1180 p 189r 06 do 10-09-1394. 

Thomas die Hoghe van Helmont droeg over aan Johannes van Middegael, tbv 

Henricus zvw Rutgherus van Erpe, een b-erfcijns van 1 oude Franse schild of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Pasen te betalen, gaande uit een 

stuk land van 4½ lopen rogge, in Lieshout, tussen Theodericus zv Marcelius 

gnd Sneepart enerzijds en Johannes van Achel zvw Willelmus des Lozen soen 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door voornoemde Johannes van 

Achel. 

 

Thomas die Hoghe de Helmont hereditarium censum unius denarii aurei 

antiqui communiter scild vocati monete regis Francie boni auri et iusti 

ponderis vel alterius !eiusdem valoris solvendum hereditarie pasche ex 

quadam pecia terre quatuor et dimidium lopina siliginis annuatim in 

semine capiente sita in parochia de (dg: Helmont) Lijeshout inter 

hereditatem Theoderici filii Marcelii dicti Sneepart ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Achel filii quondam Willelmi des Lozen soen ex 

alio venditum sibi a dicto Johanne de Achel prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Middegael ad opus Henrici filii quondam [Rut]gheri 

de (dg: Lijesho de) Erpe cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct et Lijsscap datum 

quinta post nativitatis [Marie]. 

 

BP 1180 p 189r 07 do 10-09-1394. 

Elizabeth gnd Stinen dochter van Arle wv Johannes van Ertbruggen droeg over 

aan haar zoon, broeder Johannes van Oesterwijc minderbroeder, haar 

vruchtgebruik in (1) alle erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes van 

Ertbruggen, onder Boxtel, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, die Willelmus Eelkens soen verschuldigd was aan voornoemde 

Elizabeth en haar dochter Cristina, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Ameiden. 

 

Elizabeth dicta Stinen dochter de Arle (dg: filia quondam) relicta (dg: 

quondam Godefridi Machiels soen de Oesterwijc cum tutore) Johannis de 

Ertbruggen cum tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus 

hereditatibus dicti quondam Johannis de Ertbruggen quocumque locorum 

infra parochiam de (dg: Bruggen) #Bucstel# sitis atque in hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot quam Willelmus 

Eelkens soen dicte Elizabeth et Cristine eius filie solvere tenebatur 

hereditarie purificationis ex hereditatibus sitis in parochia de Oerscot 

ad locum dictum ter Ameijden ut dicebat legitime supportavit fratri 

Johanni de Oesterwijc #suo filio# ordinis fratrum minorum (dg: promittens 

w) cum arrestadiis ?etc de premissis (dg: an) restantibus promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 189r 08 do 10-09-1394. 

Gerardus Dravart droeg over aan Marcelius gnd Zeel Claes soen den 

Mandemaker zijn vruchtgebruik in een huis en erf, in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Aleijdis van den Zande enerzijds en erfgoed van 

wijlen Lambertus gnd Priem anderzijds. 
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-. 

Gerardus Dravart suum usufructum sibi competentem in domo et area sita in 

Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Aleijdis van den Zande ex 

uno et inter hereditatem Lamberti quondam dicti Priem ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Marcelio dicto Zeel Claes soen den Mandemaker 

promittens super omnia ratam servare. Testes Goeswinus et Gemert datum 

supra. 

 

BP 1180 p 189r 09 do 10-09-1394. 

Henricus zvw Henricus zvw Johannes Jordens soen en Jacobus zvw mr Henricus 

van den Venne timmerman ev Elizabeth dvw eerstgenoemde Henricus zvw 

Johannes Jordens soen gaven uit aan Henricus Kessels soen en Johannes 

Jutten soen van Collenberch een stuk land, 13 lopen gerst groot, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen wijlen Johannes Teijen enerzijds en 

wijlen Denkinus van den Acker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 3 

penning, gnd Keulsen, (2) een varken om het jaar, en thans voor (3) een 

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

leveren. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii quondam Johannis Jordens soen et 

Jacobus filius quondam magistri Henrici van den Venne carpentarii maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie (dg: d) primodicti quondam 

Henrici filii quondam Johannis Jordens soen quandam peciam terre tredecim 

lopinos ordei in semine capiente! sitam in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Groet Lijemde inter hereditatem quondam Johannis Teijen ex uno [et 

inter] hereditatem quondam Denkini van den Acker ex alio prout (dg: in l) 

ibidem sita est ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Henrico 

Kessels soen et Johanni Jutten soen de Collenberch ab eisdem hereditarie 

possidendam pro III denariis dictis coelsche annuatim exinde solvendis et 

uno porco #dicto scone verken# alternatis annis exinde de jure solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis (dg: et pro primo 

proxime futuro pro) et in (dg: Buscoducis) Buscoducis tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii indivisi repromiserunt. Testes 

Goeswinus et Jorden datum quinta post nativitatis Marie. 

 

1180 mf3 C 05 p. 190. 

 Quinta post Marie: donderdag 10-09-1394. 

 Quinta post Luce: donderdag 22-10-1394. 

  

BP 1180 p 190v 01 do 10-09-1394. 

Matheus zvw Johannes gnd Moelner ev Hilla dv Elizabeth van Zoemeren 

verkocht aan Arnoldus Meester zvw mr Walterus gnd die Steensnider een 

n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in Veghel, tussen 

Willelmus van Zoemeren enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een huis 

en tuin, in Veghel, tussen Elizabeth gnd die Weduwe enerzijds en Gerardus 

van Vranckenvoert anderzijds, (3) een stuk land in Veghel, tussen Metta 

Bijndops enerzijds en de gemene weg anderzijds, belast met lasten. 

 

Matheus filius quondam Johannis dicti Moelner maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris filie Elizabeth de Zoemeren hereditarie vendidit Arnoldo 

Meester filio quondam magistri Walteri dicti die Steensnider hereditariam 

paccionem decem modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco ex! domo et (dg: horreo) domistadio et orto 

sitis in parochia de Vechel inter hereditatem Willelmi de Zoemeren ex uno 

et inter communem plateam ex alio item ex domo et orto sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Elizabeth dicte die Weduwe ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Vranckenvoert ex alio item ex pecia terre sita 

parochia! inter hereditatem Mette Bijndops ex uno et inter communem 
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plateam ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem aliam 

deponere exceptis oneribus exinde prius de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes Jorden et Gemert datum quinta post Marie. 

 

BP 1180 p 190v 02 do 10-09-1394. 

Voornoemde Matheus zvw Johannes gnd Moelner verkocht aan Arnoldus die 

Meester zvw nr Walterus gnd die Steensnider al zijn beesten en varend goed. 

Voornoemde Matheus zal die beesten en dat varend goed te schattinge van 

voornoemde Arnoldus houden zodanig dat, zodra voornoemde Arnoldus hiervan 

70 Hollandse gulden heeft ontvangen, dan voornoemde beesten en varend goed 

voor een helft aan voornoemde Matheus zullen behoren en voor de andere 

helft aan voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus Matheus omnes suas bestias et bona sua pecoralia quecumque 

quocumque locorum (dg: locorum) consistentes legitime vendidit Arnoldo 

die Meester filio quondam magistri Walteri dicti die Steensnider 

promittens ratam servare tali condicione quod dictus Matheus dictas 

bestias et bona pecoralia (dg: ad) a dicto Arnoldo tenebit ad jus 

stabilitonis (dg: ita ad) ita quod cum (dg: dictus) dictus Arnoldus de 

premissis #et inde proveniendis# perceperit LXX Hollant gulden extunc 

dicte bestie et inde provenienda spectabunt mediatim ad dictum Matheum et 

mediatim ad dictum Arnoldum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 03 do 10-09-1394. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Vrancken soen van den Dungen verkocht aan 

Lambertus Keelbreker een erfgoed onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Griensven, tussen Zanderus van den Bruekelen enerzijds en 

Boudewinus Peters soen anderzijds, belast met 1 oude groot. 

 

-. 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Vrancken soen van den Dungen (dg: 

peciam terre) #hereditatem# sitam infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum [Gri]ensvenne inter hereditatem Zanderi van den Bruekelen ex 

uno et inter Boudewini! Peters soen ex alio (dg: tende) ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto Keelbreker promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto uno antiquo grosso exinde de jure 

solvendo. Testes Goeswinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 04 do 10-09-1394. 

Voornoemde Lambertus koper beloofde aan voornoemde verkoper 40 oude 

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

betalen. 

 

Dictus Lambertus emptor promisit dicto venditori XL aude Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 190v 05 do 10-09-1394. 

Arnoldus nzvw Marcelius van den Ravenacker droeg over aan Johannes zvw 

Henricus van Verlaer een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Herzel te leveren, gaande uit (1) 5 lopen land in Liedorp, ter 

plaatse gnd Herzel, in de Akkers aldaar, tussen Henricus van der Boijdonc 

enerzijds en Elizabeth van den Nuwenhuze anderzijds, (2) 1 lopen land, ter 

plaatse gnd Nieuweland, tussen voornoemde Elizabeth enerzijds en Willelmus 

van den Nuwenhuze anderzijds, welke erfpacht aan hem was overgedragen door 

Ludovicus zv Ludovicus Voller van Rusel. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Marcelii van den (dg: Raven) Ravenacker 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in Herzel tradendam ex quinque lopinatis 

terre sitis in parochia de Lijedorp ad locum dictum Herzel in agris 
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ibidem inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth van den Nuwenhuze ex alio atque ex una lopinata 

terre sita in loco dicto Nuwelant inter hereditatem dicte Elizabeth ex 

uno et inter hereditatem Willelmi van den Nuwenhuze ex alio supportatam 

sibi a Ludovico filio Ludovici fullonis de Rusel prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Henrici de Verlaer cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Jorden et Gemert 

datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 06 do 10-09-1394. 

Johannes zvw Theodericus gnd Persoens soen beloofde aan Johannes die Koc 

zvw Godefridus van Ghemert 38 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

-. 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Persoens soen promisit omnia! 

Johanni die Koc filio quondam Godefridi de Ghemert XXXVIII Hollant gulden 

seu valorem ad (dg: px) pasca proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1180 p 190v 07 do 10-09-1394. 

Nijcholaus Rover ev Yda dvw Henricus Bloijs van Oesterwijc droeg over aan 

Henricus zvw Johannes van der Amervoert het deel, dat aan hem en zijn 

voornoemde vrouw Yda gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus 

Bloijs, in (1) een hoeve van voornoemde wijlen Henricus Bloijs, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, (2) een beemd in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Egidius van Goerle enerzijds en Engbertus van 

den Eijnde anderzijds, zoals voornoemde Henricus zvw Johannes van der 

Amervoert die goederen thans bezit. 

 

Nijcholaus Rover maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

(dg: Henrici) Henrici (dg: -s) Bloijs de Oesterwijc totam partem et omne 

jus sibi et dicte Yde sue uxori de morte dicti quondam Henrici Bloijs 

successione advolutas in quodam manso eiusdem quondam Henrici Bloijs sito 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Karrichoven (dg: prout Henricus 

filius quondam Johannis van der Amervoert huiusmodi mansum ad presens 

possidet ut dicebat #et in attinentiis eiusdem mansi et in quodam prato 

sito in dicta parochia in loco dicto Udenhout inter hereditatem#) in 

quodam prato sito in dicta parochia in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem Egidii de Goerle ex uno et inter hereditatem Engberti van den 

Eijnde ex alio prout Henricus filius quondam Johannis (dg: van den Amere) 

#van der Amervoert# dictos mansum et peciam prati ad presens possidet 

hereditarie supportavit dicto Henrico filio quondam Johannis van der 

Amer#voert# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Jorden et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 08 do 10-09-1394. 

Ludovicus gnd Loden soen van Orthen verkocht aan Gerardus die Ruver een 

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

van Ludovicus gnd Lode Eefsen soen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Lambertus gnd Hannarts anderzijds, aan hem in cijns uitgegeven door Jacobus 

zvw Stephanus gnd Broecriemmaker, belast met een b-erfcijns van 7 pond, in 

de brief vermeld. 

 

Ludovicus dictus Loden soen de Orthen domum et aream sitam in Busco ad 

finem (dg: v) vici Orthensis inter hereditatem Ludovici dicti Lode Eefsen 

soen ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti dicti Hannarts ex alio 

datas sibi ad censum a Jacobo (dg: dicto) filio quondam Stephani dicti 

Broecriemmaker prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# 

Gerardo #die# Ruver cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu septem librarum in 
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dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 09 do 10-09-1394. 

Danijel van Merewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Danijel de Merewijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 10 do 10-09-1394. 

Voornoemde Gerardus koper beloofde aan voornoemde Ludovicus Loden soen 20 

Engelse nobel en 2 oude Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) en de andere helft met Sint-

Remigius over een jaar (vr 01-10-1395). 

 

Dictus Gerardus emptor promisit super omnia dicto Ludovico Loden soen XX 

Engels nobel et duos aude Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum et mediatim a festo Remigii proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 11 do 10-09-1394. 

Henricus van Aken zvw Henricus van Aken droeg over aan Johannes Herinc zv 

Johannes Herinc alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders. 

 

Henricus de Aken filius quondam Henrici de Aken omnia et singula bona 

#mobilia immobilia hereditaria et parata# sibi de morte quondam (dg: 

Margarete sue matris successione advoluta) suorum parentum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Herinc filio Johannis Herinc promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus Jorden (dg: et 

G[h]emert) datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 12 do 10-09-1394. 

De broers Johannes en Boudewinus, kvw Johannes van Zelant, droegen over aan 

Willelmus van der Hullen, tbv hem en Margarete dvw Gerardus van Berze, een 

b-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen Johannes 

van Zelant met Lichtmis beurde, gaande uit een hoeve gnd Papendijk, in 

Geffen. Johannes en Ambrosius, kv eerstgenoemde Johannes, zullen afstand 

doen. 

 

Johannes et Boudewinus fratres liberi quondam Johannis de Zelant 

hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

(dg: se so) dictus quondam Johannes de Zelant solvendam habuit 

hereditarie purificationis ex quodam manso dicto (dg: P..) Papendijc sito 

in parochia de Geffen, et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie (dg: ven) supportaverunt Willelmo van der Hullen ad opus sui 

et ad opus Margarete filie quondam (dg: Johannis) Gerardi de (dg: Berze) 

Berze promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere promisit insuper primodictus Johannes super omnia quod ipse 

Johannem et Ambrosium suos liberos super dicta paccione et jure ad opus 

dictorum Willelmi et Margarete facient! renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 190v 13 do 22-10-1394. 

Johannes, Ambrosius gnd Broes en Guedeldis, kv Johannes zvw Johannes van 

Zelant, deden tbv voornoemde Willelmus van der Hullen en Margareta dvw 

Gerardus van Berze afstand van voornoemde pacht. Johannes zv voornoemde 

Guedeldis zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Johannes et Ambrosius dictus Broes (dg: f) et Guedeldis liberi Johannis 

filii quondam Johannis de Zelant cum tutore (dg: et Johannes filius dicte 

Guedeldis) super dicta paccione et jure ad opus dictorum Willelmi van der 

Hullen et Margarete (dg: f) filie quondam Gerardi de Berze renunciaverunt 
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promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Johannem filium dicte 

Guedeldis perpetue talem habebunt quod nunquam presumet se jus in dicta 

paccione [habere]. Testes Berwout et Sceijvel datum quinta post Luce. 

 

1180 mf3 C 06 p. 191. 

 Quinta post Marie: donderdag 10-09-1394. 

 

BP 1180 p 191r 01 do 10-09-1394. 

Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe droeg over aan Petrus van Zonne nzvw 

Petrus van Zonne zijn vruchtgebruik in de helft van een hofstad van 

voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van Haren enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus 

van Herlaer anderzijds, te weten in de helft naast voornoemde Johannes van 

Haren. Petrus moet uit deze helft betalen (1) een b-erfcijns van 3 pond aan 

Enghela van Essche, (2) een b-erfcijns van 40 schelling aan de priesters 

van de kerk in Den Bosch, met de achterstallige termijnen van deze beide 

cijnzen, (3) de hertogencijns. 

 

Jordanus filius quondam Johannis dicti Leeuwe (dg: super) suum usufructum 

sibi competentem in medietate cuiusdam domistadii (dg: siti) dicti 

quondam Johannis siti in Buscoducis in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Johannis de Haren ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi de (dg : Haren) #Herlaer# ex alio scilicet in illa medietate que 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem (dg: J) dicti Johannis de 

Haren ut dicebat legitime supportavit Petro de Zonne filio naturali 

quondam Petri de Zonne promittens super ratam! servare tali condicione 

quod dictus Petrus solvendum! ex dicta medietate hereditarium censum III 

librarum Enghele de Essche et hereditarium censum XL solidorum presbitris 

ecclesie in Busco ex una medietate dicti domistadii de jure solvendos 

simul cum arrestadiis de dictis censibus restantibus et censum domini 

ducis exinde solvendum. Testes Goeswinus et Gemert datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 191r 02 do 10-09-1394. 

Katherina dv Ludovicus gnd van den Dijke en Johannes gnd van den Bijesen 

droegen over aan Nijcholaus zvw Wautgherus van den Bredelaer 14 nieuwe 

Gelderse gulden en 24 nieuwe Gelderse gulden, aan hen beloofd32 door 

Johannes gnd van den Mortel. 

 

Katherina filia Ludovici dicti van den Dijke et Johannes dictus van den 

Bijesen quatuordecim novem! aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie atque (dg: q) viginti quatuor (dg: au) novos aureos 

florenos communiter gulden !dicte monete promissos eis a Johanne dicto 

van den Mortel prout in litteris supportaverunt Nijcholao filio quondam 

(dg: Nijcholai van) Wautgheri van den Brede[l]aer cum litteris et jure. 

Testes Goeswinus et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 191r 03 do 10-09-1394. 

Johannes zvw Theodericus gnd Heijnen soen van Scijnle verkocht aan Johannes 

van Rode zv Jacobus van den Hals, tbv hem en zijn broer Mijchael zv 

voornoemde Jacobus, een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit (1) de helft in een 

hofstad en aangelegen stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, 

tussen wijlen Johannes Geertruden soen enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, (2) de helft in 1 lopen roggeland, gelegen aan het eind van 

voornoemd stuk beemd, tussen Johannes gnd Scijndelman enerzijds en kv 

voornoemde wijlen Theodericus Heijnen soen anderzijds, (3) alle goederen, 

                         
32 Zie ← BP 1175 f 112v 08 do 04-06-1394, belofte op 01-10-1394 14 nieuwe 

Gelre gulden te betalen en op 30-05-1395 24 nieuwe Gelre gulden. 
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die aan verkoper gekomen waren na overlijden van zijn moeder Hadewigis, 

belast met een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment, een lijfpacht 

van 4 lopen rogge op het leven van Nijcholaus Woensel, en een b-erfpacht 

van ½ lopen rogge aan de armen van Schijndel. 

 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Heijnen soen de Scijnle 

hereditarie vendidit (dg: Mijchaeli) #Johanni de Rode# filio (dg: q) 

Jacobi van den Hals ad opus sui et ad [opus] (dg: Mijch) Mijchaelis sui 

fratris filii dicti Jacobi hereditariam paccionem quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco #solvendam hereditarie purificationis# et 

supra hereditatem (dg: ....) infrascriptam tradendam ex medietate ad 

dictum (dg: Me) venditorem spectante in quodam domistadio et pecia prati 

sibi adiacente sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum dWijbossche 

inter hereditatem (dg: liberorum) quondam Johannis Geertruden soen ex uno 

et inter communemm plateam ex alio item ex medietate ad [dictum] 

venditorem spectante in una lopinata terre #siliginee# sita ad finem 

dicte pecie prati inter hereditatem Johannis dicti Scijndelman ex uno et 

inter hereditatem liberorum dicti quondam Theoderici Heijnen soen ex alio 

atque ex omnibus bonis dicto venditori de morte Hadewigis sue matris 

successione advolutis quocumque sitis ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto (dg: oneribus ex) #hereditario 

censu# XX solidorum communis pagamenti vitali pensione quatuor (dg: l..) 

lopinorum siliginis ad (dg: v viam) vitam Nijcholai Woensel-(dg: man) ex 

premissis solvendis et hereditaria paccione dimidii lopini siliginis 

pauperibus de Scijnle exinde [solvendis]. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 191r 04 do 10-09-1394. 

Eefsa dvw Ghibo gnd Rovers soen van den Broec droeg over aan haar broer 

Rodolphus zvw voornoemde Ghibo Rovers soen 1/6 deel in 1/3 deel, welk 1/3 

deel aan Katherina mv voornoemde Eefsa gekomen was na overlijden van 

Henricus Heijnen soen, oom van voornoemde Katherina, in alle erfgoederen 

die voornoemde wijlen Henricus had voor de tijd van zijn huwelijk met 

wijlen zijn laatste vrouw Bertha. 

 

(dg: Kath) Eefsa filia quondam Ghibonis dicti Rovers soen van den Broec 

cum tutore sextam partem (dg: sibi de morte quondam Henrici Heijnen soen 

de Scijnle sc avunculi olim dicte Eefse successione advolutam in u) ad se 

spectantem in una tercia (dg: post) que! Katherine matri dicte Eefse de 

morte quondam Henrici Heijnen soen (dg: fratris olim) avunculi olim dicte 

Katherine successione advoluta fuerat in omnibus (dg: bonis) 

hereditatibus quas idem quondam Henricus habuit ante tempore quando 

Henricus et (dg: Be) Bertha quondam eius ultima uxor per matrimonium 

copulabantur quocumque sitis ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho 

suo fratri filio dicti quondam Ghibonis Rovers soen promittens cum tutore 

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

 

BP 1180 p 191r 05 do 10-09-1394. 

Voornoemde Eefsa dvw Ghibo gnd Rovers soen van den Broec droeg over aan 

haar broer Rodolphus zvw voornoemde Ghibo Rovers soen 1/5 deel in 2 bunder 

beemd, in Schijndel, naast de plaats gnd Hezewijker Steeg, tussen Henricus 

zv Metta gnd Arts enerzijds en Willelmus Lobbe anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Dicta Eefsa cum tutore quintam partem (dg: ad se) ad se spectantem in 

duobus bonariis prati sitis in parochia de Scijnle (dg: quarum ?una in) 

#sitis iuxta (dg: iuxta)# locum dictum Hezewijcker Stege inter 

hereditatem Henrici filii Mette dicte Arts (dg: ex soen) ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Lobbe ex alio (dg: et ad bonarium) ut dicebat 

hereditarie supportavit Rodolpho suo fratri filio dicti quondam Ghibonis 

Rovers soen promittens cum tutore warandiam et obligationem [ex parte 

sui] deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 191r 06 do 10-09-1394. 

Cristina dvw Henricus gnd Rolap en haar kinderen Albertus, Nijcholaus gnd 

Coel en Yda, verkochten aan Theodericus zv Emondus Roesmont, tbv voornoemde 

Emondus Roesmont, 2 strepen land in Heeswijk, ter plaatse gnd aan dat 

Ledegat, naast kvw Cristina gnd Scellekens enerzijds en wijlen Arnoldus 

Boest anderzijds, belast met 2 penning cijns. 

 

Cristina filia quondam Henrici dicti Rolap Albertus et Nijcholaus dictus 

Coel et Yda (dg: .) liberi dicte Cristine cum tutore duas strepas terre 

sitas in parochia de Hezewijc ad locum dictum aen dat Ledegat contigue 

iuxta hereditatem liberorum quondam Cristine dicte Scellekens ex uno et 

inter hereditatem quondam Arnoldi Boest ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Emond) Theoderico filio Emondi Roesmont ad opus [dicti] 

Emondi Roesmont promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus denariis census exinde solvendis. Testes Berkel 

et Spanct datum supra. 

 

BP 1180 p 191r 07 do 10-09-1394. 

Albertus zvw Albertus Emonts soen van Erpe verkocht (1) alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Albertus, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Cristina, (2) 

alle goederen, die aan hem gekomen waren of nog komen na overlijden van 

zijn broers en zusters, {niet afgewerkt contract33}. 

 

Albertus filius quondam Alberti Emonts soen de Erpe omnia bona sibi de 

morte dicti quondam Alberti sui patris successione advoluta et post 

mortem Cristine sue matris successione advolvenda atque omnia bona sibi 

de morte quorumcumque suorum fratrum et sororum successione advoluta et 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Yde filie seniori filie dicti quondam 

Alberti promittens). 

 

BP 1180 p 191r 08 do 10-09-1394. 

Cristina wv Albertus gnd Emonts soen van Erpe droeg over aan haar zoon 

Albertus haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan haar zoon Albertus 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Albertus Emonts soen, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Cristina. 

 

Cristina (dg: fi) relicta quondam Alberti dicti (dg: Emondi) Emonts soen 

de Erpe cum suo tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

que Alberto suo filio de morte dicti quondam Alberti Emonts soen 

successione sunt advoluta et post mortem Cristine sue matris successione 

advolventur quocumque locorum consistentia sive sita (dg: atque in 

omnibus) supportavit #dicto# Alberto suo filio promittens cum suo tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 191r 09 do 10-09-1394. 

Voornoemde Albertus zvw Albertus Emonts soen van Erpe verkocht aan zijn 

broer Nijcholaus gnd Coel en zijn zuster Yda, kvw voornoemde Albertus 

Emonts soen, alle goederen die aan hem gekomen waren of nog zullen komen na 

overlijden van broers en zusters. 

 

Dictus Albertus dicta bona omnia atque omnia bona sibi de morte (dg: 

quondam suorum par suorum) quorumcumque fratrum et sororum successione 

advoluta et imposterum (dg: si) de morte suorum fratrum et sororum 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel suo fratri et Yde sue 

                         
33 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 191r 09 do 10-09-1394. 
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sorori liberis dicti quondam Alberti Emonts soen promittens ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui #et suorum heredum# in 

premissis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 191r 10 do 10-09-1394. 

Voornoemde Nijcholaus en Yda, kvw Albertus Emonts soen, verhuurden aan hun 

voornoemde moeder Cristina wv Albertus gnd Emonts soen van Erpe, voor de 

duur van haar leven, alle goederen die aan hun broer Albertus gekomen waren 

na overlijden van hun voornoemde vader Albertus, resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn moeder Cristina, voor de lasten die er uit 

gaan. 

 

(dg: dictus) Dicti Nijcholaus et Yda (dg: . #...#) omnia bona que Alberto 

suo fratri de morte (dg: su) dicti quondam (dg: Johannis) Alberti sui 

patris successione sunt ad[voluta] et (dg: que) post Cristine! sue matris 

successione advolventur et que nunc ad se spectare dicebant locaverunt 

dicte Cristine eorum #?matri# anno quolibet quamdiu [dicta Cristina] 

vivet in humanis (dg: promittentes ratam servare) pro oneribus exinde 

solvendis promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 191r 11 do 10-09-1394. 

Voornoemde Nijcholaus en Yda beloofden aan hun broer Albertus 8 nieuwe 

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

betalen. 

 

Dicti Nijcholaus et Yda promiserunt Alberto suo fratri octo novos Gelre 

gulden seu valorem (dg: ad) ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 C 07 p. 192. 

 Quinta post Marie: donderdag 10-09-1394. 

 Sexta post Marie: vrijdag 11-09-1394. 

 in octavis nativitatis Marie: dinsdag 15-09-1394. 

  

BP 1180 p 192v 01 do 10-09-1394. 

Destijds hadden Willelmus zvw Walterus gnd Wellens soen, zijn zoon 

Deenkinus en Volcquinus zvw Johannes gnd Buc beloofd34 aan Theodericus 

Berwout, gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-Jan, 38 2/3 Hollandse gulden 

te betalen. Vervolgens had voornoemde Theodericus die brief overgedragen35 

aan Nijcholaus Reijmbrant. Thans droeg voornoemde Nijcholaus Reijmbrant 

voornoemd geld en brief over aan Gerardus van den Doorn, met de 

adiusticatie. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus filius quondam Walteri dicti 

Wellens soen Deenkinus eius filius et Volcquinus filius quondam Johannis 

dicti !dicti Buc promisissent indivisi (dg: se d .) super omnia se 

daturos et soluturos Theoderico Berwout ad spacium sex (dg: aureorum de) 

annorum anno quolibet eorundem sex annorum triginta octo florenos aureos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie et duas tercias partes uni[us 

de]narii aurei communiter gulden vocati dicte monete in festo (dg: J) 

nativitatis Johannis (dg: per) #prout in litteris# et cum (dg: dein) 

deinde dictus Theodericus predictas litteras simul cum toto jure sibi in 

dictis litteris et in hiis que continentur in eisdem quovis modo 

supportasset! Nijcholao Reijmbrant prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Nijcholaus Reijmbrant (dg: dictus da) 

dictam pecuniam et dictas litteras simul cum toto jure sibi in hiis 

                         
34 Zie ← BP 1179 p 276v 01 do 20-07-1391, belofte gedurende 6 jaar, elk jaar 

met Sint-Jan 38 2/3 Holland gulden te betalen. 
35 Zie ← BP 1179 p 583r 12 di 15-07-1393, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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competente supportavit Gerardo de Spina (dg: simul cum tota 

adiusticatione sibi ?mediantibus mediantibus vigore dictarum litterarum 

facta). Testes (dg: Spanct de) Berkel et Spanct datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 192v 02 do 10-09-1394. 

Nijcholaus Reijmbrant droeg over aan Gerardus van den Doorn 59 oude 

schilden, aan Theodericus Berwout beloofd36 door Gerardus van der Stegen zvw 

Petrus Willems soen, Johannes Clijngerberch en Danijel zvw Walterus gnd 

Wellens soen, aan voornoemde Nijcholaus overgedragen37 door voornoemde 

Theodericus Berwout, met adiusticatie. 

 

Nijcholaus Reijmbrant quinquaginta novem aureos denarios (dg: den) 

antiquos communiter aude scilde vocatos promissos Theoderico Berwout a 

Gerardo van der Stegen filio quondam Petri Willems soen Johanne 

Clijngerberch et Danijele filio quondam Walteri dicti Wellens soen 

supportatos dicto Nijcholao a dicto Theoderico Berwout prout in litteris 

supportavit Gerardo de Spina cum litteris et aliis et jure et cum 

adiusticatione etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 03 do 10-09-1394. 

Nijcholaus Reijmbrant droeg over aan Gerardus van den Doorn 45 1/3 oude 

schild, 5 Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde voor 3 

oude schilden gerekend, aan hr Johannes gnd van Leeuwen, kloosterling van 

Sint-Truiden, tbv hem en voornoemde Nijcholaus Reijmbrant, beloofd38 door 

Johannes van Hoemen zv Arnoldus van Hoemen van Lijt en Johannes gnd 

Clijngherberch, met adiusticatie. 

 

Nijcholaus Reijmbrant quadraginta quinque aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos atque terciam partem unius aurei denarii 

antiqui communiter aude scilt vocati scilicet quinque (dg: qu) aureis 

florenis communiter gulden vocatis monete Hollandie seu alio pagamento 

eiusdem valoris (dg: pro tri) pro tribus aureis denariis antiquis 

communiter aude scilde vocatis in dicta pecunie summa computatis 

promissos (dg: dicto Nijcholao) domino Johanni dicto de Leeuwen 

conventuali monasterii de sancto Trudone ad opus sui et ad opus (dg: Nij) 

dicti Nijcholai Reijmbrant #seu ad opus alterius eorum# a Johanne de 

Hoemen filio Arnoldi de Hoemen de Lijt et Johanne dicto Clijngherberch 

prout in litteris (dg: he) legitime supportavit Gerardo de Spina cum 

litteris et jure et adiusticatione etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 04 do 10-09-1394. 

simul cum tota adiusticatione dicto Nijcholao facta vigore dictarum 

litterarum ut dicebat. 

 

BP 1180 p 192v 05 do 10-09-1394. 

Luijtgardis wv Willelmus van den Hoernic droeg over aan haar kinderen 

Jacobus, Willelmus, Walterus en Gerardus haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, die Jacobus zvw Gerardus van 

Vessem met Lichtmis beurde, gaande uit een huis, erfgoed en tuin, in Oerle, 

naast Arnoldus Ronijngs, welke pacht voornoemde Jacobus geschonken had aan 

voornoemde wijlen Willelmus van den Hoernic met voornoemde Luijtgardis dv 

voornoemde Jacobus. 

 

                         
36 Zie ← BP 1179 p 479r 05 ±do 18-07-1392, belofte op 24-06-1393 59 oude 

schilden te betalen. 
37 Zie ← BP 1179 p 583r 11 di 15-07-1393, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
38 Zie ← BP 1175 f 062v 07 do 17-07-1393, belofte op 24-06-1394 45 1/3 oude 

schild te betalen. 
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Luijtgardis relicta quondam Willelmi van den Hoernic cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Oerle quam Jacobus filius quondam Gerardi de Vessem solvendam 

habuit hereditarie purificationis ex domo hereditate et orto cum suis 

attinentiis sitis in Oerle iuxta hereditatem Arnoldi Ronijngs quam 

paccionem dictus Jacobus dederat dicto quondam Willelmo van den Hoernic 

cum dicta Luijtgarde sua uxore #filia dicti Jacobi# (dg: ut di) nomine 

dotis ut dicebat supportavit Jacobo Willelmo Waltero et Gerardo suis 

liberis promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 06 vr 11-09-1394. 

Voornoemde Jacobus, Willelmus en Walterus droegen over aan Jacobus zv 

Arnoldus van Baest voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge. Hun broer 

Gerardus zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

-. 

Dicti Jacobus Willelmus Walterus (dg: et Gerardus) dictam paccionem unius 

modii siliginis et quam nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Jacobo filio Arnoldi de Baest promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte sui! et dicti quondam Willelmi eorum patris 

deponere et quod ipsi Gerardum eorum fratrem (dg: f ad) dum ad annos sue 

pubertatis pervenerit super dicta paccione ad opus dicti Jacobi facient 

renunciare. Testes Gerardus et Spanct datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 192v 07 vr 11-09-1394. 

Rutgherus Kort en zijn zoon Henricus beloofden aan Willelmus Gerijts soen 

den Haenbiltmaker 66½ oude Gelderse gulden39 of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Rutgherus Kort et Henricus eius filius promiserunt Willelmo Gerijts soen 

den Haenbiltmaker LXVI et dimidium aude Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 08 vr 11-09-1394. 

Aleijdis wv Henricus Roefs soen van Stiphout droeg over aan haar zoon 

Johannes, tbv hem en Thomas, Katherina en Margareta, kv voornoemde Aleijdis 

en wijlen Henricus, haar vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, waarin 

voornoemde wijlen Henricus was overleden. 

 

Aleijdis relicta quondam Henrici Roefs soen de (dg: Spi) Stiphout cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus hereditariis bonis in 

quibus dictus quondam Henricus decessit quocumque locorum sitis ut 

dicebat supportavit Johanni suo filio ad opus sui et ad opus Thome 

Katherine et Margarete liberorum dictorum Aleijdis et quondam Henrici 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 09 vr 11-09-1394. 

Johannes van Cranenborch, Jacobus van den Hout en Henricus Dicbier heer van 

Mierlo beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 199 oude Franse schilden met 

Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1394) te betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes de Cranenborch Jacobus van den Hout et Henricus Dicbier dominus 

de Mierle promiserunt Ludovico Asinario etc C et XCIX aude scilde Francie 

ad omnium sanctorum proxime persolvendos pena X. Testes Berkel et Gemert 

datum sexta post nativitatis Marie. 

 

                         
39 Zie → BP 1180 p 472v 01 ma 21-06-1395, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1180 p 192v 10 vr 11-09-1394. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit II placken. 

Primi duo servabunt tertium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 11 di 15-09-1394. 

Hermannus van den Loe nzvw Arnoldus van den Loe ev Elizabeth dvw Johannes 

die Cort des Hantscoenmakers soen van Oerscot verkocht aan Hepkinus zvw 

Johannes gnd Matheus soen van Nederwetten alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van Hadewigis wv voornoemde Johannes 

ndvw Goeswinus van den Roetelen, resp. die aan hen gekomen waren na 

overlijden van kvw voornoemde Johannes. 

 

Hermannus van den Loe #filius# naturalis quondam Arnoldi van den Loe 

maritus et tutor legitimus (dg: Johannis) Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis die Cort (dg: de Oerscot omnia bona sibi et dicte sue 

uxori de morte dicti quondam Johannis) des Hantscoenmakers soen (dg: 

omnia) de Oerscot omnia bona sibi et dicte sue uxori de morte dicti 

quondam Johannis successione advoluta et post mortem Hadewigis (dg: fi) 

relicte dicti quondam Johannis filie naturalis (dg: dicti) quondam 

Goeswini (dg: d) van den Roetelen successione advolvenda atque dictis 

Hermanno et Elizabeth de morte quorumcumque liberorum dicti quondam 

Johannis successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Hepkino filio quondam Johannis dicti Matheus 

soen de (dg: Wet) Nederwetten promittens super warandiam! et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Lijsscap et Jordanus datum in octavis 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 192v 12 di 15-09-1394. 

Arnoldus Rover zv Rodolphus Rover molenaar verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus Rover filius (dg: quondam) Rodolphi Rover multoris prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 13 di 15-09-1394. 

Voornoemde Hepkinus beloofde aan voornoemde Hermannus 24 nieuwe Gelderse 

gulden, 34 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, direct na overlijden van 

Hadewigis, smv voornoemde Hermannus, wv Johannes gnd Cort des 

Hantscoenmakers soen, te betalen. Zou Elizabeth, ev voornoemde Hermannus, 

dv voornoemde Hadewigis, overlijden vóór voornoemde Hadewigis, of zou 

voornoemde Hermannus overlijden vóór voornoemde Hadewigis, dan zullen 

voornoemde Hepkinus en zijn goederen ontlast zijn van de betaling van 

voornoemde som gelds. 

 

Dictus Hepkinus promisit super omnia dicto Hermanno XXIIII novos Gelre 

gulden scilicet XXXIIII communes placken pro quolibet gulden computato 

statim post decessum Hadewigis (dg: rel) socrui dicti Hermanni relicte 

quondam Johannis dicti Cort des Hantscoenmakers soen persolvendos tali 

condicione si (dg: ..) Elizabeth uxor dicti Hermanni filia dicte 

Hadewigis decesserit ante decessum dicte Hadewigis ?seu si dictus (dg: 

Hepkinus) #Hermannus# decesserit ante (dg: decessum ante) decessum dicte 

Hadewigis extunc dictus Hepkinus et eius bona erunt absoluti ac quiti a 

solucione dicte pecunie. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 192v 14 di 15-09-1394. 

Voornoemde Hepkinus beloofde aan voornoemde Hermannus 14 nieuwe Gelderse 

gulden, 34 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met 

Kerstmis (vr 25-12-1394) en de andere helft met Pasen (zo 11-04-1395) 
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aanstaande. 

 

Dictus Hepkinus promisit super omnia dicto Hermanno (dg: septem) #XIIII# 

novos Gelre gulden scilicet XXXIIII (dg: novos) gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato mediatim nativitatis Domini et mediatim pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 C 08 p. 193. 

 in profesto Lamberti: woensdag 16-09-1394. 

 in festo Lamberti: donderdag 17-09-1394. 

  

BP 1180 p 193r 01 wo 16-09-1394. 

Arnoldus Groetaert droeg over aan Arnoldus Groetart zvw Lambertus van 

Engelant, tbv Arnoldus nzv eerstgenoemde Arnoldus, (1) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit een kamp 

van 10 morgen, van wijlen Hermannus Scuwinc, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

dat Molenbroek, beiderzijds tussen Johannes zvw Jacobus van Engelant, welke 

pacht aan hem was verkocht40 door Henricus Buc van Heze szv Johannes van 

Berlikem, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oss, met Lichtmis in 

Oss te leveren, gaande uit (2a) een huis en hofstad van Benedictus gnd Bits 

zv Elisabeth gnd Bits, in Oss, (2b) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd 

Tongeren, tussen Godefridus van Os enerzijds en Belija gnd Maes anderzijds, 

(2c) een stuk land ter plaatse gnd Tongeren, tussen voornoemde Belija Maes 

enerzijds en Henricus Hensen soen anderzijds, (2d) een zesterzaad land in 

Oss, ter plaatse gnd Nijppeland, naast kv Theodericus Bouwelkens, (2e) een 

stuk land gnd een Kloot Lands, in Oss, ter plaatse gnd aan Genen 

Veltrodegen Weg, naast Weijla gnd Andries, (2f) 4 lopen land in Oss, naast 

wijlen hr Alardus ontvanger van de hertog van Brabant enerzijds en Ricoldus 

van den Broec anderzijds, welke pacht aan hem was overgedragen door 

Cristianus gnd Becker ev Metta dvw Johannes van Ghoch. Zou voornoemde 

Arnoldus nzv eerstgenoemde Arnoldus zonder wettig nageslacht overlijden, 

dan gaan voornoemde pachten naar eerstgenoemde Arnoldus of zijn erfgenamen. 

 

(dg: Ar..) Arnoldus Groetaert hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii ex q[uodam] 

campo X jugera terre continente quondam Hermanni Scuwinc sito in parochia 

de Roesmalen in loco dicto dat Molenbroe[c] inter hereditatem Johannis 

filii quondam Jacobi de Engelant ex utroque latere coadiacentem venditam 

sibi ab Henrico Buc de Heze genero Johannis de Berlikem prout in litteris 

atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Os 

solvendam hereditarie purificationis et in Os tradendam ex domo [et] 

domistadio Benedicti dicti Bits filii Elisabeth dicte Bits sitis in 

parochia de Os atque ex pecia terre sita in dicta parochia de Os in loco 

dicto Tongheren inter hereditatem Godefridi de Os ex uno et inter 

hereditatem Belije dicte Maes ex alio (dg: atque ex) necnon ex pecia 

terre sita in dicto loco Tongheren vocato inter hereditatem dicte Belije 

Maes ex uno et inter hereditatem Henrici Hensen soen ex alio item ex 

sextariata terre sita in dicta parochia in loco dicto Nijppelant iuxta 

hereditatem liberorum Theoderici Bouwelkens item ex pecia terre dicta een 

Cloet Lants sita in dicta parochia in loco dicto aen Ghenen Veltrodegen 

Wech iuxta hereditatem Weijle dicte Andries item ex quatuor lopinatis 

terre sitis in dicta parochia iuxta hereditatem quondam domini Alardi 

receptoris domini nostri ducis Brabantie ex uno et inter hereditatem 

Ricoldi van den Broec ex alio supportatam sibi a Cristiano dicto Becker 

marito et tutore legitimo Mette sue uxoris filie quondam Johannis de 

Ghoch prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Groetart filio 

quondam Lamberti de Engelant ad opus Arnoldi filii naturalis primodicti 

Arnoldi cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione si contingat dictum Arnoldum filium 

                         
40 Zie ← BP 1178 f 149r 04 do 21-04-1390, verkoop van de erfpacht. 
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naturalem primodicti Arnoldi absque prole legitima mori extunc dicte 

pacciones ad primodictum Arnoldum (dg: ad) vel ad eius heredes devolvent. 

Testes Goeswinus et Jordanus datum in profesto Lamberti. 

 

BP 1180 p 193r 02 wo 16-09-1394. 

Gerardus van Bruggen zvw Elizabeth dvw Willelmus Danen soen van Heze droeg 

over aan Johannes Koijt (1) een stukje erfgoed met gebouwen, eertijds van 

mr Danijel, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, naast erfgoed 

van wijlen Lambertus van Megen, welke stukje erfgoed Elizabeth van Bruggen, 

mv voornoemde Gerardus, dvw Willelmus Danen soen, gekocht had van Albertus, 

Hilla en Mechtildis, kvw Petrus van Lijt smid, Willelmus Vrieze, zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Petrus, Johannes Snoec ev Beatrix dvw voornoemde 

Petrus, (2) een b-erfcijns van 1½ oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, en 21 schelling geld 

dat ten tijde etc, die Henricus Bogart molenaar beloofd had aan Egidius 

Timmerman, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit voornoemd stukje erfgoed, welke cijns voornoemde Gerardus 

van Bruggen verworven had van Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus. 

 

Gerardus (dg: filius) de Bruggen filius (dg: quondam Willelmi Danen soen 

de Heze) #quondam Elizabeth filie quondam Willelmi Danen soen de Heze# 

(dg: part) hereditatis particulam olim magistri Danijelis sitam in Busco 

ad locum dictum Wijnmolenberch contigue iuxta hereditatem quondam 

Lamberti de Megen simul cum edificiis in dicta particula hereditatis 

constructis quam particulam hereditatis cum suis edificiis Elizabeth de 

Bruggen (dg: filia d) mater olim dicti Gerardi filia quondam Willelmi 

Danen soen erga Albertum Hillam Mechtildem li[beros] quondam Petri de 

Lijt fabri Willelmum Vrieze Elizabeth eius uxorem filiam dicti quondam 

Petri (dg: .) Johannem Snoec maritum et tutorem legitimum Beatricis sue 

uxoris filie dicti quondam Petri emendo acquisiverat prout in litteris et 

quam particulam hereditatis cum suis edificiis dictus Gerardus sibi de 

morte dicti quondam Elizabeth s[ue] matris successione advolutam esse 

dicebat atque hereditarium censum unius et dimidii grossorum veterum 

Turonensium denariorum monete regis Francie vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris vigintique unius solidorum monete pro tempore etc quem 

Henricus Bogart molendinarius promisit se daturum et soluturum Egidio 

Carpentario singulis annis hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de (dg: quadam) dicta particula hereditatis et quem censum 

dictus Gerardus de Bruggen erga Rutgherum Cort et Henricum eius filium 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Koijt cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte quondam Elizabeth sue 

matris et quorumcumque heredum eiusdem quondam Elizabeth sue matris 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 193r 03 wo 16-09-1394. 

Paulus Henrics soen bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Paulus (dg: Hensics) #Henrics# soen pistor prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 193r 04 do 17-09-1394. 

Rutgherus zvw Johannes Weijnskens beloofde aan Theodericus Waelwijns soen 

van Hemert gedurende 6 jaar, elk jaar met Kerstmis, 3½ oude Gelderse gulden 

of de waarde en 7½ gemene plak te betalen. Voornoemde Rutgherus zal een 

sloot in Oss, ter plaatse gnd Lovelt, naast erfgoed van voornoemde 

Theodericus, en daarbij behorend, gedurende voornoemde 6 jaar onderhouden. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis Weijnskens promisit super omnia #se 

daturum et soluturum# Theoderico Waelwijns soen de Hemert ad spacium sex 

annorum (dg: datam) a festo nativitatis Domini proxime futuro deinceps 
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sine medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: dicto) sex annorum tres 

et dimidium antiquos Gelre gulden seu valorem [?et] VIIJ (?dg: ghemeijn) 

gemeijn placken nativitatis Domini et primo termino #?solucionis# a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et quod ipse Rutgherus 

fossatum situm in parochia de Os in loco dicto Lovelt contigue iuxta 

hereditatem dicti Theoderici et ad eandem hereditatem dicti Theoderici 

spectans dictis sex annis in bona disposicione (dg: d) observabit sic 

quod dicto Theoderico et supra dictam suam hereditatem dampna exinde non 

eveniant. Testes Lijsscap et Goeswinus datum in festo Lamberti. 

 

BP 1180 p 193r 05 do 17-09-1394. 

(dg: Voornoemde Rutgherus beloofde). 

 

(dg: dictus Rutgherus promisit de). 

 

BP 1180 p 193r 06 do 17-09-1394. 

Arnoldus van den Loe zvw Henricus Metten soen gaf uit aan Johannes die 

Couwer zvw Johannes Art Mans soen een huis, erf en tuin in Helmond, in de 

Bijnderse Straat, tussen Willelmus zvw voornoemde Johannes gnd Arts Mans 

soen enerzijds en de vest van Helmond anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (1) de grondcijns, (2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Helmond, aan Gheerlacus van Erpe, op voornoemd erf te leveren, en thans 

voor (3) een n-erfpacht41 van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op 

voornoemd erf te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1396). 

 

Arnoldus van den Loe filius quondam Henrici Metten soen domum aream et 

ortum sitos in Helmont in vico dicto die Bijndersche Straet inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Johannis dicti Arts Mans soen ex uno 

et inter munimen dictum vest de Helmo[nt] ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium (dg: censum) #pactum# Johanni die Couwer filio quondam dicti 

Johannis Art-(dg: s) Mans soen ab eodem hereditarie possidendos (dg: ex) 

pro censu domini fundi exinde solvendo et pro hereditario (dg: censu) 

#pactu# unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont Gheerlaco 

de Erpe exinde solvendo supra dictam (dg: domum) #aream# tradendo dandis 

etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et (dg: in dicta domo) supra 

aream tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam (dg: 

warandiam) pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 193r 07 do 17-09-1394. 

Arnoldus Eijcman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Eijcman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 193r 08 do 17-09-1394. 

Nijcholaus van Kilsdonc zvw Johannes Sijmons soen ev Gheerburgis dvw 

Johannes van Kilsdonc verkocht aan Johannes zvw Hubertus van den Borne een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, tussen Henricus van 

Esche enerzijds en Goeswinus zv Margareta van Gherwen anderzijds. 

 

Nijcholaus de Kilsdonc filius quondam Johannis Sijmons soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Gheerburgis sue uxoris filie (dg: Jo) 

quondam Johannis de Kilsdonc peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad 

locum dictum (dg: ad) aen den Borne inter hereditatem Henrici de Esche ex 

uno et inter hereditatem Goeswini filii Margarete de Gherwen ex alio (dg: 

ut dicebat here) cum suis attinentiis ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Huberti van den Borne promittens super habita et 

                         
41 Zie → BP 1183 f 129v 03 ma 23-04-1403, overdracht van de pacht. 
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habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 193r 09 do 17-09-1394. 

Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Kilsdonc (dg: prebuit et reportavit) filius quondam Johannis 

de Kilsdonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 193r 10 do 17-09-1394. 

Petrus nzvw Petrus van Zonne en zijn vrouw Hilla dv Jordanus gnd Leeuwe 

beloofden aan Willelmus van Heirle 24 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1395) in Den Bosch te leveren. 

 

Petrus filius naturalis quondam Petri de Zonne (dg: pro) et Hilla eius 

uxor filia Jordani dicti Leeuwe (dg: pro) promiserunt (dg: Wil) indivisi 

super omnia Willelmo de Heirle XXIIII modios siliginis (dg: me) mensure 

de Busco ad purificationis (dg: proxime) proxime futurum persolvendos et 

in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 193r 11 do 17-09-1394. 

Egidius zv Nijcholaus gnd Lemkens soen ev Hadewigis dvw Denkinus Emmen soen 

verkocht aan Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc (1) 1/6 deel 

in 3 bunder erfgoed, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Boenre, ter 

plaatse gnd die Boxtelse Hoeve, tussen Nijcholaus Hagen enerzijds en 

Rijcoldus Agnesen soen van den Mortel anderzijds, met een eind strekkend 

aan Henricus van Essche en met het andere eind aan Engbertus Denkens soen, 

belast met ½ oude groot, (2) de helft in {p.194v} een stuk land, in 

Schijndel, ter plaatse gnd op Keiendaal, tussen wijlen Henricus Maelgijs 

enerzijds en wijlen Jacobus Tijt anderzijds, (3) de helft in een stuk land 

in Schijndel, ter plaatse gnd die Lutteleindse Boenre, tussen Arnoldus van 

den Waude enerzijds en Nijcholaus van Kilsdonc anderzijds, beide helften 

belast met een b-erfpacht van 4 1/3 lopen rogge, Bossche maat. 

 

Egidius filius Nijcholai dicti Lemkens soen maritus et tutor Hadewigis 

sue uxoris filie quondam Denkini Emmen soen sex[tam partem ad se] et suam 

uxorem predictam spectantem in (dg: quodam campo) #tribus bonariis 

hereditatis# sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den 

Boen[r]e in loco dicto die Bucstel[sche Hoe]ve inter hereditatem 

Nijcholai Hagen ex uno et inter hereditatem Rijcoldi Agnesen soen van den 

Mortel ex alio tendentibus cum uno fine (dg: f) ad hereditatem Henrici de 

Essche et cum reliquo fine Engberti! Denkens soen prout (dg: ibid) 

huiusmodi tria bonaria ibidem sita sunt item medietatem ad se spectantem 

in 

 

1180 mf3 C 09 p. 194. 

 in festo Lamberti: donderdag 17-09-1394. 

 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1394. 

  

BP 1180 p 194v 01 do 17-09-1394. 

pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum op Keijendael inter 

hereditatem quondam Henrici Maelgijs ex uno et inter hereditatem (dg: J) 

quondam Jacobi Tijt ex alio item medietatem ad se spectantem in pecia 

terre sita in dicta parochia ad locum dictum die Lutteleijndsche Boenre 

[inter] hereditatem Arnoldi (dg: f) van den Waude ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Kilsdonc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de (dg: Kij) Kilsdonc filio quondam Johannis de Kilsdonc 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto dimidio 

grosso antiquo ex dicta sexta parte dictorum trium bonariorum hereditatis 

et hereditaria paccione quatuor lopinorum et tercia! parte unius lopini 



Bosch’ Protocol jaar 1394 07. 

 

83 

siliginis mensure de Busco (dg: d) ex dicta medietate dictarum duarum 

peciarum terre annuatim solvendis. Testes Lijsscap et Goeswinus datum 

(dg: i) in festo Lamberti. 

 

BP 1180 p 194v 02 do 17-09-1394. 

Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc verkocht aan Henricus zv 

Theodericus gnd Matheus soen van Empel een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Schijndel te leveren, voor het eerst 

over een jaar (vr 01-10-1395), gaande uit 1 bunder erfgoed, in 3 bunder 

erfgoed, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, ter plaatse gnd die 

Boxtelse Hoeve, tussen Nijcholaus Hagen enerzijds en Rijcoldus Agnesen soen 

van den Mortel anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Johannes de Kilsdonc filius quondam Johannis de Kilsdonc hereditarie 

vendidit Henrico filio Theoderici dicti Matheus soen de Empel 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Remigii et primo termino a Remigii proxime futuro ultra annum 

et in (dg: Busco) Scijnle tradendam ex uno bonario hereditatis #ad se 

spectante in tribus bonariis hereditatis# sitis in parochia de Scijnle ad 

locum dictum aen den Borne in loco dicto die Bucstelsche Hoeve inter 

hereditatem Nijcholai Hagen ex uno et inter hereditatem Rijcoldi Agnesen 

soen van den Mortel ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo (dg: et sufficientem facere). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 194v 03 do 17-09-1394. 

Theodericus, Willelmus, Sophia, Zusanna, Katherina en Hilla, kvw Johannes 

Lodder van Berlikem, verklaarden dat Heijlwigis wv Willelmus Posteel alle 

schulden betaald heeft, die voornoemde wijlen Willelmus Posteel aan hen 

verschuldigd was. 

 

Theodericus Willelmus Sophia et Zusanna Katherina et Hilla liberi quondam 

(dg: Theoderici) #Johannis# Lodder de Berlikem palam recognoverunt sibi 

per Heijlwigem relictam quondam Willelmi Posteel fore satisfactum ab 

omnibus debitis et pecuniarum summis que et quas dictus quondam Willelmus 

Posteel dictis liberis debebat a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem (dg: et ab omnibus impeticionibus quibus mediantibus ip dicti 

liberi dictam Heijlwigem et quecumque bona dicti quondam Willelmi Posteel 

et quoscumque heredes eiusdem quondam Willelmi Posteel impetere possent 

quovis mo #usque indiem presentem# clamans) clamantes inde quitam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 194v 04 do 17-09-1394. 

Arnoldus Cuijlman zvw Henricus gnd Arts soen verkocht aan zijn broer Paulus 

Cuijlman een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, ter 

plaatse gnd in Nederloe, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus 

Ghisels soen anderzijds. 

 

Arnoldus Cuijlman filius quondam Henrici dicti Arts soen hereditarie 

vendidit Paulo Cuijlman suo fratri hereditarium censum XXX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex pecia terre sita in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde in loco dicto in (dg: d) 

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

hereditatem Henrici Ghisels soen ex alio promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 194v 05 do 17-09-1394. 

Johannes gnd van Crumvoert zvw Arnoldus die Zegher, zijn zoon Arnoldus en 

Ghisbertus zvw Walterus die Snijder ev Elizabeth dv voornoemde Johannes 
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verkochten aan Ghibo Bac zvw Hermannus Bac 3 stukken land in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, (1) tussen Margareta sv voornoemde 

Johannes enerzijds en Arnoldus die Coelborner anderzijds, (2) tussen Ghibo 

Bac enerzijds en Jutta sv voornoemde Johannes anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint, (3) tussen voornoemde Jutta sv voornoemde 

Johannes enerzijds en voornoemde Margareta sv voornoemde Johannes 

anderzijds, belast met 9½ penning oude cijns aan de hertog. 

 

Johannes (dg: f) dictus de Crumvoert filius quondam Arnoldi die Zegher 

(dg: pt Ar) Arnoldus (dg: ..) eius filius et Ghisbertus filius quondam 

Walteri die Snijder maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dicti Johannis tres pecias terre sitas in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert quarum una inter hereditatem Margarete 

sororis dicti Johannis ex uno et inter hereditatem Arnoldi die Coelborner 

ex alio altera inter hereditatem Ghibonis Bac ex uno et inter hereditatem 

Jutte sororis dicti Johannis ex alio tendens cum uno fine ad communitatem 

et tercia inter hereditatem dicte (dg: d) Jutte sororis dicti Johannis ex 

uno et inter hereditatem dicte Margarete sororis dicti Johannis ex alio 

sunt site prout ibidem site sunt hereditarie vendiderunt dicto Ghiboni 

Bac filio quondam Hermanni Bac promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis novem et dimidio denariis 

antiqui census domino duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 194v 06 do 17-09-1394. 

Voornoemde Ghibo Bac zvw Hermannus Bac koper beloofde aan voornoemde 

Johannes van Crumvoert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1396), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Ghibo emptor promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de 

Crumvoert hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

[solvendam] hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 194v 07 do 17-09-1394. 

Rodolphus Rover van Verlaer beloofde aan Lambertus van Lijeshout 6 mud 1 

zester nieuwe rogge, Bossche maat, na maning te betalen. 

 

Rodolphus Rover de Verlaer promisit Lamberto de Lijeshout sex modios et 

unum sextarium (dg: non) nove siliginis mensure de Busco ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 194v 08 do 17-09-1394. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Broes soen van Driel kramer beloofde aan 

Gertrudis wv Nijcholaus van Stakenborch 6 1/6 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis (vr 25-12-1394), hetzelfde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1395), hetzelfde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395), hetzelfde met 

Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1396), hetzelfde met Kerstmis over 2 jaar 

(ma 25-12-1396) en hetzelfde met Sint-Jan over twee jaar (zo 24-06-1397). 

Opstellen in 6 brieven. 

 

{Tussen twee dwarsstrepen:} ponetur sex. 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Broes soen de Driel institor 

promisit super omnia Gertrudi relicte quondam Nijcholai #de# Stakenborch 

(dg: XXXVII Hollant gulden) #sex Hollant gulden et sextam partem unius 

Hollant gulden# seu valorem pro una sexta parte in festo nativitatis 

Domini et (dg: secunda) #et tantum# sexta parte in festo nativitatis 

Johannis proxime futuro pro (dg: tertia sex a a) #tantum# a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et pro (dg: f quarta parte) 

#tantum# sexta parte a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra 
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annum et pro (dg: p quinta sexta) #tantum# parte a festo nativitatis 

Domini proxime futuro ultra duos annos et pro ultima #tantum# sexta parte 

a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra duos annos. 

 

BP 1180 p 194v 09 do 17-09-1394. 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens en Katherina dvw Ludekinus Hagen maakten 

bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door 

de broers Henricus, Jacobus en Nijcholaus, kvw Jacobus uter Hasselt, met 

hun goederen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi (dg: Lemlke) Lemkens et Katherina filia 

quondam Ludekini Hagen omnes vendiciones et alienaciones et obligationes 

factas per Henricum Jacobum et Nijcholaum fratres liberos quondam (dg: Ja 

Ha) Jacobi uter Hasselt seu per eorum alterum cum suis bonis 

calumpniaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 194v 10 do 17-09-1394. 

Agnes dvw Johannes gnd Tolten van Wetten deed tbv Denkinus zvw Denkinus van 

der Eijcken afstand van erfgoederen die voornoemde Denkinus zvw Denkinus 

van der Eijcken verworven had van Arnoldus van Wetten zvw voornoemde 

Johannes Tolten, onder Heeswijk gelegen. 

 

Agnes filia quondam Johannis dicti Tolten de Wetten cum tutore super 

omnibus hereditatibus quas Denkinus #filius quondam Denkini# van der 

Eijcken erga Arnoldum (dg: Tolten) de Wetten filium dicti quondam 

Johannis Tolten acquisiverat quocumque locorum infra parochiam de 

Hezewijc sitis et prout! in litteris scabinorum de Busco dicebat 

contineri et super jure ad opus dicti (dg: dicti) Denkini filii quondam 

Denkini van der Eijcken renunciavit promittens cum tutore ratam servare. 

 

BP 1180 p 194v 11 vr 18-09-1394. 

Voornoemde Denkinus beloofde aan Arnoldus Bolle van Wetten 42 Hollandse 

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

 

{In margine: cirkel met centrale punt}. 

Dictus Denkinus promisit super omnia Arnoldo Bolle de Wetten XLII Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Ghisbertus et Jordanus datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1180 p 194v 12 vr 18-09-1394. 

Johannes Cluet, Theodericus van den Wijer en Willelmus zvw Henricus van den 

Doren beloofden aan Denkinus zvw Denkinus van der Eijcken 21 Hollandse 

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

 

Johannes (dg: Cluet) Cluet (dg: Henricus Bollen soen) #Theodericus van 

den Wijer# et Willelmus filius quondam Henrici van den Doren promiserunt 

indivisi super omnia Denkino filio quondam Denkino! van der Eijcken XXI 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. 

 

1180 mf3 C 10 p. 195. 

 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1394. 

 sexta post sancti Lamberti: vrijdag 18-09-1394. 

 Sabbato post Lamberti: zaterdag 19-09-1394. 

 

BP 1180 p 195r 01 vr 18-09-1394. 

Agnes dv Johannes gnd Tulten van Wetten droeg over aan Denkinus zvw 

Denkinus van der Eijcken en Johannes gnd Cluet alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar ouders, uitgezonderd (1) de goederen 

en erfgoederen, in Heeswijk, die Henricus Vos, zijn broer Gerardus, Hilla 

van Heze, Fredericus van der Veerdonc en voornoemde Denkinus zvw Denkinus 
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van der Eijcken thans bezitten, (2) alle goederen en erfgoederen waarvan 

voornoemde Agnes eerder afstand heeft gedaan. 

 

Agnes filia Johannis dicti Tulten de Wetten cum tutore omnia bona sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum (dg: 

infra villicacionem de Busco) consistentia sive sita ut dicebat exceptis 

in hiis bonis et hereditatibus que et quas (dg: Henricus Vos et Gerardus) 

sitis in parochia de Hezewijc (dg: et) que et quas Henricus Vos et 

Gerardus eius frater et Hilla de Heze Fredericus van der Veerdonc et 

Denkinus filius quondam Denkini van der Eijcken ad presens possident 

exceptis etc #omnibus# bonis et hereditatibus super quibus dicta Agnes 

prius renunciavit ut dicebat hereditarie supportavit dicto Denkino filio 

quondam Denkino! van der Eijcken et Johanni dicto Cluet promittens cum 

tutore ratam servare. [Testes] Ghisbertus et Jordanus datum in crastino 

Lamberti. 

 

BP 1180 p 195r 02 vr 18-09-1394. 

Voornoemde Agnes dv Johannes gnd Tulten van Wetten droeg over aan Denkinus 

van Rijcartsvoert zvw Denkinus van Rijcartsvoert haar deel in een hoeve die 

was van wijlen Sophia Stempels, in Heeswijk, waarin Johannes Carper als 

hoevenaar woonde, uitgezonderd het huis en tuin, bij deze hoeve behorend, 

waarin Arnoldus van Heze woonde, en uitgezonderd 5 hoenderen die bij deze 

hoeve horen. 

 

(dg: d) Dicta Agnes cum tutore totam partem et omne jus sibi competentes 

in quodam manso qui fuerat quondam Sophie Stempels sito in parochia de 

Hezewijc in quo manso predicto Johannes Carper tamquam colonus residere 

consuevit atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentibus sive sitis #+ {in margine sinistra een +, verwijzend naar 

BP 1180 p 195r 04)# exceptis tamen domo et orto ad dictum mansum 

pertinentibus in quibus Arnoldus de Heze commorabatur atque quinque 

pullis ad premissa spectantibus ut dicebat hereditarie supportavit 

Denkino de Rijcartsvoert filio quondam Denkini de Rijcartsvoert 

promittens cum tutore (dg: ratam) warandiam (dg: et obligationem ex parte 

sui deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 195r 03 vr 18-09-1394. 

Arnoldus Bolle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Bolle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 195r 04 vr 18-09-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 195r 02}. 

+ atque totum jus dicte Agneti competens in omnibus litteris mencionem de 

dicto manso cum suis attinentiis facientibus ut dicebat. 

 

BP 1180 p 195r 05 vr 18-09-1394. 

Rodolphus Rover zvw Johannes van Verlaer beloofde aan zijn broers Johannes 

en Godefridus, tbv hen, Egidius, Henricus, Luijtgardis, Margareta en 

Heijlwigis, kvw voornoemde Johannes van Verlaer, en kvw Elizabeth dvw 

voornoemde Johannes van Verlaer, dat hij een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, die Henricus van Goedeheijle verwer eertijds verworven had 

van voornoemde Johannes van Verlaer, vanaf nu zal leveren, uit de goederen 

van voornoemde Rodolphus Rover. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes of Godefridus. 

 

Solvit. 

Rodolphus Rover filius quondam Johannis de Verlaer promisit super omnia 

habita et habenda Johanni Godefrido suis fratribus ad opus eorum et ad 

opus Egidii et Henrici Luijtgardis Margarete (dg: Heijl) Heijlwigis 
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liberorum dicti quondam Johannis de Verlaer et ad opus liberorum quondam 

(dg: Luijtgardis) #Elizabeth# filie olim dicti quondam Johannis de 

Verlaer quod ipse Rodolphus Rover hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Henricus de Goedeheijle #tinctor# (dg: d) 

prius erga dictum Johannem de Verlaer acquisiverat prout in litteris 

scabinorum continetur ut dicebat nunc deinceps singulis annis et perpetue 

taliter dabit et exsolvet de et ex bonis et hereditatibus dicti Rodolphi 

Rover juxta continentiam dictarum litterarum sic quod dictis liberis etc 

et ad et supra eorum hereditates et ad et supra hereditates et 

contrapignora in dictis litteris contenta (dg: da) occacione dicte 

paccionis et occacione solucionis eiusdem paccionis dampna non eveniant. 

Testes Lijsscap et Jordanus datum supra. Traditur alteri dictorum 

Johannis et Godefridi fratrum. 

 

BP 1180 p 195r 06 vr 18-09-1394. 

Willelmus van Volkel en Johannes van Velde riemmaker beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 14½ Engelse nobel met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1394; 12+31+11=54 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus de Volkel et Johannes de Velde corrigiator promiserunt Ludovico 

Asinario etc XIIII et dimidium Engels nobel ad (dg: om) Martini proxime 

futurum sub! pena I. Testes Lijsscap et Jordanus datum in crastino 

Lamberti. 

 

BP 1180 p 195r 07 vr 18-09-1394. 

De broers Johannes en Godefridus, kvw Johannes van Verlaer, verklaarden dat 

hun broer Rodolphus Rover, zvw voornoemde Johannes, de helft betaald heeft 

van 115 schilden, die voornoemde Rodolphus Rover zvw Johannes van Verlaer 

aan zijn voornoemde vader Johannes van Verlaer beloofd42 had, na maning te 

betalen. 

 

Solvit. 

Johannes et Godefridus fratres liberi quondam Johannis de Verlaer palam 

recognoverunt eis (dg: plen) fore satisfactum #per Rodolphum Rover eorum 

fratrem filium dicti quondam [Johannis]# de medietate centum et quindecim 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et 

iusti ponderis quos #dictus# Rodolphus Rover filius dicti quondam 

Johannis de Verlaer promiserat eidem Johanni de Verlaer suo patri (dg: 

pro) ad monitionem et voluntatem eiusdem Johannis persolvendos prout in 

litteris (dg: ..) promittentes primodictus Johannes et Godefridus fratres 

indivisi super omnia indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 195r 08 vr 18-09-1394. 

Mechtildis dvw Goeswinus gnd Aenkoij en Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen 

van Zegenworpe deden tbv Gerardus zvw Henricus Hageman van Achel afstand 

van alle goederen die voornoemde Mechtildis en Aleijdis verworven hadden 

van voornoemde Gerardus zvw Henricus Hageman van Achel en zijn vrouw 

Elizabeth dv Henricus Wolfs. De brief overhandigen aan Aleidis dv 

voornoemde Goessuinus en Petrus Wolfs. 

 

Mechtildis filia quondam Goeswini dicti (dg: Aen) Aenkoij (dg: cum 

tutore) et Aleijdis filia Goeswini Rutten soen de Zegenworpe cum tutore 

super omnibus bonis que dicte Mechtildis et Aleijdis dudum erga Gerardum 

filium quondam Henrici Hageman de Achel et Elizabeth eius uxorem filiam 

Henrici Wolfs acquisiverant prout in litteris dicebant contineri ad opus 

eiusdem Gerardi renunciaverunt (dg: pro cl pro) clamantes dictum Gerardum 

                         
42 Zie ← BP 1177 f 343v 09 do 21-02-1387, belofte 115 oude schilden te 

betalen door Rodolphus Rover aan zijn vader Johannes van Verlaer, echter 

pas te manen na overlijden van Johannes van Verlaer en zijn vrouw 

Elizabeth, ouders van Rodolphus Rover. 
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a promissionibus in dictis litteris contentis quitum promittentes cum 

tutore super omnia ratam servare (dg: testes datum supra). Testes datum 

supra. Detur Aleidi filie dicti Goessuini et Petro Wolfs. 

 

BP 1180 p 195r 09 vr 18-09-1394. 

Jacobus zvw Rutgherus van den Stadeacker verkocht aan Jacobus zv Arnoldus 

van Baest een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis in 

Eersel te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 9 mud rogge, maat van 

Eersel, die verkoper met Lichtmis beurt, uit een hoeve van voornoemde 

wijlen Rutgherus, gnd die Bucs Hoeve, in Eersel. Zodra de verkoper de pacht 

van 2 mud rogge gevestigd heeft op een ander erfgoed in Oerle, zal 

voornoemde pacht van 9 mud rogge hiervan ontlast zijn. 

 

Jacobus filius quondam Rutgheri van den Stadeacker hereditarie vendidit 

Jacobo filio Arnoldi de Baest hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de E[ersel] solvendam hereditarie purificationis et in 

Eersel tradendam ex (dg: quodam man) hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis mensure de Eersel quam (dg: p) dictus venditor solvendam habet 

hereditarie termino solucionis predicto ex quodam manso (dg: dicto) dicti 

quondam Rutgheri dicto die Bucs Hoeve sito in parochia de Eersel et ex 

attinentiis eiusdem mansi promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem in dicta paccione existentem deponere (dg: et s) tali 

condicione quod cum dictus venditor huiusmodi paccionem duorum modiorum 

siliginis assignaverit ad [et] supra aliam hereditatem sitam in parochia 

in Oerle! pro solucione huiusmodi paccionis duorum modiorum siliginis 

satis ?factam et satis securam et [sic] firmaverit (dg: prout) dicto 

emptori prout sibi emptori ratum est et firmum quod extunc dictus 

venditor et dicta paccio novem modiorum siliginis #deinceps# a solucione 

dicte paccionis duorum modiorum siliginis erit quiti et absoluti 

perpetue. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 195r 10 vr 18-09-1394. 

Marcelius zvw (dg: Walterus) Theus soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Marcelius (dg: van den Broec) #filius quondam (dg: Walteri) Theus soen# 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 195r 11 vr 18-09-1394. 

Voornoemde Jacobus zv Arnoldus van Baest droeg deze erfpacht over aan 

Marcelius van Eijndoven zv Walterus Theus soen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Jacobus emptor dictam paccionem supportavit Marcelio #de 

Eijndoven# filio (dg: quondam) Walteri Theus soen promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et 

Jordanus datum sexta post sancti Lamberti. 

 

BP 1180 p 195r 12 vr 18-09-1394. 

Henricus Wolf droeg over aan Gerardus zvw Henricus Hageman van Achel ev 

Elizabeth dv voornoemde Henricus, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die 

aan zijn voornoemde dochter Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar 

moeder Elizabeth Nijsscart, resp. die aan haar zullen komen na overlijden 

van voornoemde Henricus Wolf. 

 

Henricus Wolf suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis que 

Elizabeth sue (dg: uxori) filie de morte quondam Elizabeth (dg: sue u) 

Nijsscart sue matris successione sunt advoluta et post mortem dicti 

Henrici Wolf successione advolventur quocumque locorum consistentia sive 

sita supportavit Gerardo filio quondam Henrici Hageman de Achel marito 

legitimo ut asserebat (dg: dicte) primodicte Elizabeth promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu existentem 

deponere. Testes Lijsscap et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1180 p 195r 13 za 19-09-1394. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus Hageman van Achel ev Elizabeth dv Henricus 

Wolf droeg voornoemde goederen, waarvan voornoemde Henricus Wolf zijn 

vruchtgebruik had overgedragen, over aan Petrus zv voornoemde Henricus Wolf 

en aan Aleijdis dv Goessuinus Rutten soen van Zegeworp. 

 

Dictus Gerardus maritus et tutor legitimus dicte Elisabeth filie dicti 

Henrici Wolf predicta bona de quibus bonis Henricus Wolf usufructum ut 

premittitur supportaverat hereditarie supportavit Petro filio dicti 

Henrici Wolf et Aleijdi filie Goessuini (dg: #Rutten# Rutten soen) Rutten 

soen de Zegeworp promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

depon[ere]. Testes Lisscap et Jordanus datum sabbato post Lamberti. 

 

BP 1180 p 195r 14 za 19-09-1394. 

Let op. Contract aan ommezijde. 

 

#. Nota. 

Contractum ab alio latere scriptum. 

 

1180 mf3 C 11 p. 196. 

 Secunda post epijphaniam: maandag 11-01-1395. 

 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1394. 

 Sabbato post Lamberti: zaterdag 19-09-1394. 

 Quarta post exaltationis crucis: woensdag 16-09-1394. 

 in octavis Lamberti: donderdag 24-09-1394. 

  

BP 1180 p 196v 01 ma 11-01-1395. 

Hubertus Wolf en Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij droegen over aan 

voornoemde Petrus zv Henricus Wolf en aan Aleijdis dv Goessuinus Rutten 

soen van Zegeworp hun deel in voornoemde goederen, die overgedragen waren 

aan voornoemde Petrus en Aleijdis, zoals aan ommezijde. 

 

Hubertus Wolf et Mechtildis filia quondam Goeswini Aenkoij cum tutore 

totam partem et omne jus eis competentes in dictis bonis dictis Petri! et 

Aleijdis supportatis ut ab alio latere supportaverunt eisdem Petro 

Aleijdi (dg: -s) promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes domicellus Theodericus et 

Groij datum secunda post epijphaniam. 

 

BP 1180 p 196v 02 vr 18-09-1394. 

Johannes van Cranenborch en Henricus Wijer beloofden aan Ludovicus 

Asinarius etc 262 Hollandse gulden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394; 

11+31+30+25=97 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de [C]ranenborch et Henricus Wijer promiserunt Ludovico Asinario 

etc ducentos et (dg: LXVI) LXII Hollant gulden ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes Goeswinus et Jordanus 

datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1180 p 196v 03 vr 18-09-1394. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

+. 

Primus promisit alium indempnem. ?Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 04 vr 18-09-1394. 

Matheus zvw Johannes Kitsart verwer droeg over aan Cristina dvw Rodolphus 

Roesmont een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 
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leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Vught Sint-

Petrus, tussen Elizabeth gnd van den Slangenmortel enerzijds en Walterus 

gnd ?Bolle anderzijds, aan hem overgedragen door Johannes zvw Johannes 

Kitsart verwer. 

 

Matheus filius quondam Johannis Kitsart #tinctoris# hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex domo orto et hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de V[ucht] sancti Petri inter hereditatem Elizabeth dicte van 

den Slangenmortel ex uno et inter hereditatem Walteri dicti ?Bolle ex 

alio supportatam sibi a Johanne filio quondam Johannis Kitsart tinctoris 

prout in litteris hereditarie supportavit Cristine filie quondam Rodolphi 

Roesmont cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 05 vr 18-09-1394. 

Johannes zvw Johannes van Os steenbakker droeg over aan zijn broer Matheus 

Ghegel de helft in 2 huizen en erven, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus van der Hullen enerzijds en 

erfgoed van Willelmus van Hoelt anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Os pannicide medietatem ad se 

spectantem in duabus domibus et areis sitis in Busco ad finem vici 

Orthensis inter hereditatem Willelmi van der Hullen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Hoelt ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Matheo Ghegel suo fratri cum omnibus litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghisbertus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 06 vr 18-09-1394. 

Voornoemde Matheus Gegel beloofde aan zijn broer Johannes zvw Johannes van 

Os steenbakker een n-erfcijns van 50 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit geheel de beide voornoemde huizen en erven. 

 

Dictus Matheus Gegel promisit se daturum et soluturum Johanni suo fratri 

hereditarium censum quinquaginta solidorum monete hereditarie nativitatis 

Johannis ex dictis duabus integris domibus et areis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 07 vr 18-09-1394. 

Willelmus zvw Henricus van den Doren droeg al zijn goederen over aan 

Johannes Cluet en Theodericus van den Wijer. 

 

[Wi]llelmus #filius quondam Henrici# van den Doren omnia sua bona 

quocumque locorum locorum! consistentia sive sita supportavit Johanni 

Cluet et Theoderico van den Wijer promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 196v 08 za 19-09-1394. 

Albertus zvw Johannes van Derenborch verkocht aan Henricus zvw Rodolphus 

Rover van Vladeracken een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Lokaart, tussen 

voornoemde Henricus enerzijds en Johannes Boeghaert anderzijds, belast met 

een afscheiding, gnd scouwetuijn. 

 

Albertus filius quondam Johannis de Derenborch peciam terre sitam in 

parochia de Os in loco dicto Lokaert inter hereditatem Henrici filii 

quondam Rodolphi Rover de Vladeracken ex uno et inter hereditatem 

Johannis Boeghaert ex alio prout ibidem est sita ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico promittens warandiam tamquam de vero allodio et 

obligationem deponere excepto sepe dicto scouwetuijn ad dictam peciam 

terre spectante de jure. Testes Lijsscap et Jordanus datum sabbato post 
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Lamberti. 

 

BP 1180 p 196v 09 wo 16-09-1394. 

Johannes gnd Fanes en Thomas gnd Papendi, klooplieden van Berwijc, 

verklaarden dat Johannes van Stralen zv Theodericus de schulden betaald 

heeft, die voornoemde Johannes van Stralen verschuldigd was aan voornoemde 

Johannes Fanes en Thomas en aan Johannes gnd van Awercke, Johannes Boike en 

Willelmus gnd Merscer. De brief overhandigen aan Gerardus Thome van der 

Bruggen. 

 

Johannes (dg: die) dictus (dg: Fames) Fanes et Thomas dictus Papendi 

#mercatores de Berwijc# palam recognoverunt eis plenarie fore satisfactum 

per Johannem de Stralen filium Theoderici ab debitis et pecuniarum summis 

quibuscumque que et quas dictus Johannes de Stralen debebat dictis 

Johanni Fanes et Thome et Johanni dicto de Awercke #Johanni Boike et 

Willelmo dicto Merscer# seu eorum alteri a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem ut dicebat clamantes inde quitum promittentes 

indivisi super omnia dictum Johannem de Stralen a premissis debitis et 

pecuniarum summis (dg: indemp et a d) indempnem servare. Testes Lijsscap 

et Jordanus datum quarta post (dg: La) exaltationis crucis. Tradetur 

littera Gerardo Thome (dg: de) van der Bruggen. 

 

BP 1180 p 196v 10 wo 16-09-1394. 

Elizabeth wv Egidius Boijen droeg over aan de secretaris (Adam van Mierde), 

tbv Johannes van der Heijden, 40 gulden pieter43 of ander paijment van 

dezelfde waarde, aan Albertus Wael tbv voornoemde Elizabeth beloofd door 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Elizabeth relicta quondam Egidii Boijen quadraginta aureos denarios 

communiter gulden peter vocatos (dg: promis) seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris promissos Alberto Wael ad opus dicte Elizabeth a Johanne Rover 

filio quondam domini Gheerlaci Rover militis prout in litteris 

supportavit mihi ad opus Johannis van der Heijden cum litteris jure!. 

Testes Lijsscap et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 11 wo 16-09-1394. 

Voornoemde Elizabeth droeg over aan de secretaris, tbv Marcelius zv 

Johannes van Vessem, 40 gulden pieter of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan Albertus Wael tbv voornoemde Elizabeth beloofd door Johannes 

Rover zvw hr Gheerlacus Rover. 

 

Dicta Elizabeth XL aureos denarios communiter gulden peter vocatos seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris promissos Alberto Wael ad opus dicte 

Elizabeth #a Johanne Rover filio domini quondam Gheerlaci Rover# prout in 

litteris supportavit mihi ad opus Marcelii filii Johannis de Vessem cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 12 wo 16-09-1394. 

Voornoemde Elizabeth droeg over aan de secretaris, tbv Albertus zvw 

Arnoldus Last, (1) 40 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, 

aan Albertus Wael tbv voornoemde Elizabeth beloofd door Johannes Rover zvw 

hr Gheerlacus Rover, (2) 40 gulden pieter of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan voornoemde Albertus Wael tbv voornoemde Elizabeth beloofd door 

voornoemde Johannes Rover. 

 

Dicta Elizabeth XL aureos denarios communiter gulden (dg: vocatos) peter 

vocatos seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos (dg: sibi) Alberto 

Wael ad opus dicte Elizabeth #a Johanne Rover filio quondam domini 

                         
43 Zie → BP 1180 p 430v 10 do 20-04-1396, schuldenaar betaalt met het geld 

dat hij zal beuren wegens zijn gevangenschap in het conflicte met Gelre. 
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Gheerlaci Rover# prout in litteris (dg: supportavit mihi ad opus Alberti 

filii quondam Arnoldi Last cum litteris et jure) atque XL aureos denarios 

communiter gulden peter vocatos seu aliud pagamentum eiusdem valoris 

promissos dicto Alberto (dg: Walte) Wael ad opus dicte Elizabeth a dicto 

Johanne Rover prout in litteris supportavit mihi ad opus Alberti filii 

quondam Arnoldi Last cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 13 do 24-09-1394. 

Gerardus nzvw Willelmus zvw Eelkinus vleeshouwer droeg over aan Willelmus 

zvw Arnoldus Tielkini de helft in een b-erfcijns van 40 schelling geld, een 

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

een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed 

van Hermannus Drinchellinc vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Egidius 

linnenklerenwever anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Willelmus zvw 

Eelkinus vleeshouwer gekocht had van Henricus zvw Gherlacus gnd van Sonne, 

en van welke cijns de andere helft behoort aan erfg vw Hilla dvw Arnoldus 

Tielkini wv voornoemde Willelmus. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi filii quondam (dg: Eelk) 

Eelkini carnificis medietatem ad se spectantem ut dicebat in hereditario 

censu XL solidorum monete solvendo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de domo et area sita in Busco ad vicum dictum Weverhuls 

inter hereditatem Hermanni Drinchellinc (dg: ex uno et inter hereditatem) 

carnificis ex uno et inter hereditatem Egidii textoris lineorum ex alio 

quem censum dictus quondam Willelmus filius quondam Eelkini carnificis 

erga Henricum filium quondam Gherlaci dicti de Sonne emendo acquisiverat 

prout in litteris et de quo censu reliqua medietas spectat ad heredes 

quondam Hille (dg: re) filie quondam Arnoldi Tielkini relicte eiusdem 

quondam Willelmi ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio 

quondam Arnoldi Tielkini cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicti quondam Willelmi sui patris et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Willelmi in primodicta medietate dicti census existentem (dg: de) et 

eventuram deponere. Testes Goeswinus et Gemert datum (dg: q) in octavis 

Lamberti. 

 

BP 1180 p 196v 14 do 24-09-1394. 

Rodolphus van Gravia maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ludovicus zvw Godefridus van Bladel met zijn 

goederen. 

 

Rodolphus de Gravia omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Ludovicum filium quondam Godefridi de Bladel cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 15 do 24-09-1394. 

Ambrosius gnd Broes van den Sceelberch beloofde aan Johannes Stanssart van 

Arle 12 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Ambrosius dictus #Broes# van den Sceelberch promisit super omnia Johanni 

Stanssart de Arle (dg: J) XII modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 196v 16 do 24-09-1394. 

Hr Goeswinus van Aa beloofde aan Willelmus van Houbraken 60 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa promisit super omnia Willelmo de Houbraken LX 

aude Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes Lijsscap et Jorden datum supra. 
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BP 1180 p 196v 17 do 24-09-1394. 

Willelmus zvw Johannes Stercken gaf44 uit aan ....... Vijfvoet een huis en 

erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed dat was van Reijnerus 

Kul enerzijds en wijlen Willelmus van Ghewanden anderzijds, welk huis en 

erf Elizabeth wv voornoemde Johannes Stercken in cijns verkregen45 had van 

Gerardus van Loeven zvw Gerardus gnd Bijtbeen, Bertoldum zvw Arnoldus gnd 

Ywijn van Hoesden ev Elizabeth dvw Willelmus Cnoden, Johannes van Berlikem 

bakker ev Hilla dvw Thomas van Loeven, Johannes gnd Jacobs soen ev Zaloma 

dvw voornoemde Thomas, de gezusters Elizabeth en Heijlwigis, dvw voornoemde 

Thomas van Loeven, en welk huis en erf voornoemde Elizabeth wv Johannes 

{p.197r} Stercken geschonken had aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Margareta dvw Johannes Vijfvoet; de uitgifte geschiedde voor (1) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, en thans voor (2) een n-erfcijns van 3 

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

Jan. 

 

Willelmus filius quondam Johannis Stercken domum et aream sitam in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem que fuerat Reijneri Kul ex uno et 

inter hereditatem #quondam# Willelmi de Ghewanden ex alio (dg: da) quam 

domum et aream Elizabeth relicta dicti quondam Johannis Stercken erga 

Gerardum de Loeven filium quondam Gerardi dicti Bijtbeen Bertoldum filium 

quondam Arnoldi dicti Ywijn de Hoesden maritum et tutorem legitimum 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Willelmi Cnoden Johannem de Berlikem 

pistorem maritum et tutorem legitimum Hille sue uxoris filie quondam 

Thome de Loeven Johannem dictum Jacobs soen maritum et tutorem legitimum 

Zalome sue uxoris filie dicti quondam Thome Elizabeth et Heijlwigem 

sorores filias dicti quondam Thome de Loeven ad censum acquisiverat prout 

in litteris #quas vidimus# et quam domum et aream dicta Elizabeth relicta 

quondam Johannis 

 

1180 mf3 C 12 p. 197. 

 in octavis Lamberti: donderdag 24-09-1394. 

 dominica ante nativitatis Marie: zondag 06-09-1394. 

  

BP 1180 p 197r 01 do 24-09-1394. 

Stercken dederat et donaverat dicto Willelmo cum Margareta sua uxore 

filia quondam #Johannis# Vijfvoet (dg: dedit ad here) nomine dotis ut 

dicebat dedit ad [hereditarium] censum ....... Vijfvoet ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XX solidorum monete exinde 
?annuatim solvendo dando et pro hereditario censu (dg: IIIIor l) trium 

librarum monete dando sibi [ab alio] hereditarie [mediatim] Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

 

BP 1180 p 197r 02 do 24-09-1394. 

Godefridus van Rijsingen hoefslager, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

Theodericus van Doerne alias van Keppel beloofden aan Arnoldus van Boemel 

goudsmid 100 Franse franken of de waarde op Witte Donderdag aanstaande (do 

08-04-1395) te betalen. 

 

Godefridus de Rijsingen #calciferrator# Arnoldus Stamelart de Penu et 

Theodericus de Doerne alias de Keppel promiserunt (dg: Ard) Arnoldo de 

Boemel aurifabro centum (dg: ?aude) francken monete regis Francie seu 

valorem (dg: ad) in feria quinta post dominicam palmarum proxime futuram 

persolvendos. Testes Lijsscap et Goeswinus datum (dg: supra q) in octavis 

                         
44 Zie → BP 1180 p 355r 11 ma 06-09-1395, Willelmus Stercken zvw Johannes 

gnd Stercken droeg het huis over aan Godefridus zvw Johannes gnd Vijfvoet. 
45 Zie ← BP 1175 f 274r 02 do 19-06-1371, uitgifte van het huis en erf voor 

een erfcijns van 20 schelling. 
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Lamberti. 

 

BP 1180 p 197r 03 zo 06-09-1394. 

Johannes van Neijnsel beloofde aan Ludovicus Asinarius 30 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394; 24+31+30+25=110 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Neijnsel promisit super omnia Ludovico Asinario XXX aude 

scilde Francie ad nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena II. 

Testes Berkel et Jorden datum dominica ante nativitatis Marie Jordanus 

dixit. 

 

BP 1180 p 197r 04 do 24-09-1394. 

Godefridus zvw Johannes Vijfvoet droeg over aan voornoemde Willelmus 

Stercke 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn voornoemde 

vader Johannes, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder 

Bela, in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Gerardus Scaden zvw Henricus van Os 

enerzijds en erfgoed van Willelmus Stercken anderzijds, met waarschijnlijk 

een voorwaarde {niet afgewerkt contract}. 

 

{In margine sinistra staat voor geheel het contract een <-teken}. 

Godefridus (dg: Vi) filius quondam Johannis Vijfvoet terciam partem sibi 

de morte dicti quondam Johannis sui patris successione advolutam et post 

mortem Bele sue matris successione advolvendam in domo et area et orto 

sitis (dg: sitis) in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem 

Gerardi (dg: de Os) Scaden filii quondam Henrici de Os ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Stercken ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Willelmo (dg: St) Stercke promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui [deponere] tali. 

 

BP 1180 p 197r 05 do 24-09-1394. 

Destijds had Bernardus gnd Weenmaers soen alle goederen van Rutgherus zvw 

Tielmannus gnd metter Hant gerechtelijk gekocht van Gerardus van Geffen 

moelner. Thans droeg voornoemde Bernardus over aan Johannes zvw Ghibo van 

Best, tbv voornoemde Johannes en zijn zuster Truda dvw voornoemde Ghibo van 

Best, 1 morgen, die was van voornoemde Rutgherus, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd op den Roemput, beiderzijds tussen Thomas van Hijntham. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Bernardus dictus Weenmaers 

soen (dg: s) omnia bona Rutgheri filii quondam Tielmanni dicti metter 

Hant erga Gerardum de Geffen multorem per judicem mediante sententia 

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

constitus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Bernardus unum iuger 

(dg: dicti) quod fuerat dicti Rutgheri situm in parochia de Roesmalen in 

loco dicto op (dg: ...) den Roemput inter hereditatem Thome de Hijntham 

ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Ghibonis de Best ad opus eiusdem Johannis et ad opus Trude 

sue sororis filie eiusdem quondam Ghibonis de Best promittens ratam 

servare. Testes Lijsscap et Jorden datum in octavis Lamberti. 

 

BP 1180 p 197r 06 do 24-09-1394. 

Walterus Delijen soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door 

Henricus zvw Henricus Vogels soen van Zonne. 

 

Walterus Delijen soen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi ab 

Henrico filio quondam Henrici Vogels soen de Zonne prout in litteris (dg: 

s) monuit de 3 annis. Testes (dg: datum supra) Jorden et Gemert datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 197r 07 do 24-09-1394. 

Henricus Bijeken zvw Johannes Bijeken, Johannes van der Graft zv Godefridus 

en Stephanus zvw Arnoldus die Hoesche beloofden aan Heijmericus Groij tbv 

de heren Henricus Buc en Gerardus Groij 62 2/3 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde in goud voor 1 Brabantse dobbel gerekend, een 

helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (ma 22-02-1395) en de andere helft 

met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1395). 

 

Henricus Bijeken filius quondam Johannis Bijeken Johannes van der Graft 

filius Godefridi #et# Stephanus filius quondam Arnoldi die Hoesche 

promiserunt Heijmerico Groij ad opus dominorum Henrici Buc et Gerardi 

Groij seu ad opus alterius eorum LXII Brabant dobbel et duas tercias 

partes unius Brabant dobbel (dg: scil) seu pro quolibet Brabant dobbel 

duos Hollant (dg: gu) gulden seu valorem in auro mediatim Petri ad 

cathedram et mediatim ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Jorden et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 197r 08 do 24-09-1394. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios (dg: alios) duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 197r 09 do 24-09-1394. 

Andreas Roelofs soen van Hees, Jacobus Vleminc van Lijt, Albertus Hennen 

soen van Os, Adam van Nijsterle, Mathias zvw Arnoldus van Kuijc, zijn 

zuster Bertha van Kuijc, Nijcholaus Grieten soen van Hees, Walterus 

Spijerinc zvw Arnoldus die Smijt, Nijcholaus van der Hoeven en Andreas zvw 

Jacobus Vos van Os verkochten aan Gerardus van Bruggen zv Paulus 2/3 deel 

van een stuk land van wijlen Herbertus van den Loeshoevel en zijn vrouw 

Elizabeth, in Nistelrode, ter plaatse gnd Loosbroek, beiderzijds tussen 

wijlen Johannes Scragen, met een eind strekkend aan de plaats gnd die 

Kriekenbeekse Hoeve, en met het andere eind aan de gemeint aldaar. 

Voornoemde Nijcholaus Grieten soen beloofde dat Willelmus van Loen van 

Gheffen en Henricus van Kuijc zvw Andreas van Kuijc nimmer hierop rechten 

zullen doen gelden. Voornoemde Nijcholaus van der Hoeven beloofde dat 

Andreas Gerijs soen van Os nimmer hierop rechten zal doen gelden. 

Voornoemde Walterus Spijerinc beloofde dat zijn oom Johannes Spijerincs 

soen nimmer hierop rechten zal doen gelden. 

 

Andreas Roelofs soen de Hees Jacobus Vleminc de (dg: v) Lijt Albertus 

Hennen soen de Os Adam de Nijsterle Mathias filius quondam Arnoldi de 

Kuijc Bertha de Kuijc soror eiusdem Mathie cum tutore Nijcholaus Grieten 

soen de Hees Walterus Spijerinc filius quondam Arnoldi die Smijt (dg: He) 

Nijcholaus van der Hoeven Andreas (dg: Jacobs soen de Os) filius quondam 

(dg: Vo) Jacobi Vos de Os duas tercias partes cuiusdam pecie terre 

#quondam Herberti van den Loeshoevel et Elizabeth sue uxoris# site in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum Loesbroec inter hereditates quondam 

Johannis Scragen ex #utroque latere# tendentis cum uno fine ad locum 

dictum die Kriekenbeecsche Hoeve (dg: in di) et cum reliquo fine ad 

communitatem ibidem ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo de 

Bruggen #filio Pauli# promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere promisit insuper dictus Nijcholaus Grieten soen 

super omnia quod ipse Willelmum de Loen de Gheffen et Henricum de Kuijc 

filium quondam Andree de Kuijc perpetue tales habebit quod nunquam 

presument se jus in premissis duabus terciis partibus habere promisit 

insuper dictus Nijcholaus van der Hoeven super omnia quod ipse Andream 

Gerijs so[en] de Os perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus 

in dictis duabus terciis partibus habere promisit insuper dictus Walterus 
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Spijerinc super omnia quod ipse (dg: A) Johannem Spijerincs soen #suum 

avunculum# perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in 

premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 197r 10 do 24-09-1394. 

Johannes van den Velde riemmaker droeg over aan Femija dvw Nijcholaus 

Femijen soen, tbv haar en haar broer Ambrosius Broes, een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, die Ambrosius gnd Broes en Eufemija gnd Femij, kvw 

Nijcholaus gnd Femijen soen, en Willelmus gnd Fonsel beloofd hadden aan 

voornoemde Johannes van den Velde, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een erfgoed gnd een vierdeel, in Nuland, ter plaatse gnd Groot 

Nieuwland, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Johannes Lambrechts 

soen anderzijds, strekkend vanaf de Nulantse Straat tot aan de sloot gnd 

die Nieuwegrave. De brief overhandigen aan voornoemde Eufemia. 

 

Tradetur littera dicte Eufemie. 

Johannes van den Velde corrigiator (dg: he) hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco (dg: solve) quam Ambrosius dictus Broes 

et Eufemija dicta Femij liberi quondam Nijcholai dicti (dg: Feij) Femijen 

soen atque Willelmus dictus Fonsel promiserant indivisi se daturos et 

soluturos dicto Johanni van den Velde hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quadam hereditate dicta communiter een vierdeel sita 

in parochia de Nuwelant ad locum dictum communiter Groet Nuwelant inter 

hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Johannis 

Lambrechts soen ex alio tendente a communi p[latea] dicta communiter die 

Nuwelantsche Straet usque ad fossatum ibidem dictum communiter die 

Nuwegra-(dg: ve)-ve prout in litteris hereditarie supportavit [dicte] 

Femije filie quondam Nijcholai Femijen soen ad opus sui et ad opus 

#dicti# Ambrosii Broes (dg: su) fratris eiusdem Eufemie cum litteris et 

jure promittens ratam servare [et obligationem ex] parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 197r 11 do 24-09-1394. 

Mechtildis dvw Henricus van den Velde, Johannes Brenten, zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Henricus en Johannes van den Grave ev Rika dvw 

voornoemde Henricus deden tbv Ambrosius en Eufemia, kvw Nijcholaus Femijen 

soen afstand van voornoemd erfgoed, een vierdeel genoemd. 

 

Solvit. 

(dg: Elizabeth) Mechtildis filia quondam Henrici van den Velde cum tutore 

Johannes Brenten maritus legitimus Elizabeth sue uxoris (dg: #fi# ?in me 

Johannes van den Gr[ave maritus]) filie dicti quondam Henrici et dicta 

Elizabeth cum eodem cum tutore et Johannes (dg: de) van den Grave maritus 

legitimus #et tutor# Rike sue uxoris filie dicti quondam Henrici (dg: [et 

dicta Rika cum] eodem tamquam cum tutore) super dicta (dg: p) hereditate 

communiter een vierdel vocata et super jure ad Ambrosii! et (dg: Ef) 

Eufemie (dg: ..) liberorum quondam Nijcholai Femij[en] soen 

renunciaverunt promittentes #cum tutore# indivisi super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 C 13 p. 198. 

 in octavis Lamberti: donderdag 24-09-1394. 

 

BP 1180 p 198v 01 do 24-09-1394. 

Heijmericus Groij beloofde aan Henricus Bijekken zvw Johannes Bijeken 

garantie mbt de tiende behorend aan de propositura van Merssen van het 

lopend jaar, in Lithoijen, voorzover voornoemde Heijmericus die eerder 

heeft weggevoerd en laten verzamelen. 

 

Heijmericus Groij #promisit super omnia Henrico Bijekken filio quondam 

Johannis Bijeken quod ipse Heijmericus dictum Henricum de# (dg: p) 
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decimam! spectante ad proposituram de Merssen (dg: sitam) anni presentis 

(dg: sitam in) consistente in parochia de Lijttoijen in quantum (dg: 

dictus Heijmericus) in quantum dictus Heijmericus huiusmodi (dg: a) nunc 

prius duxerat et duci et collegi fecit (dg: ver) prestabit warandiam #jus 

decime# (dg: et obligationem deponere) erga quascumque personas jure 

spirituali et seculari comparare valentes. Testes Jordanus et Gemert 

datum in octavis Lamberti. 

 

BP 1180 p 198v 02 do 24-09-1394. 

Gerardus Muijl van Berchen en Denkinus zvw Henricus Denkens soen beloofden 

aan Henricus Weijer, tbv hem en Johannes Oems van Buchoven, 75 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Gerardus Muijl de (dg: Berk he) Berchen Denkinus filius quondam Henrici 

Denkens soen promiserunt indivisi super omnia Henrico Weijer ad (dg: s) 

opus sui et ad opus Johannis Oems de Buchoven #seu ad opus alterius 

eorum# septuaginta quinque Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum (dg: s) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 198v 03 do 24-09-1394. 

Theodericus, Gerardus en Elizabeth, nkv Hermannus zvw Theodericus die 

Moelner van Vucht, gaven uit aan Johannes gnd Machiels soen 3 stukken 

beemd, in de dingbank van Gemert, in een kamp van wijlen Ghevardus van der 

Heijden, (1) tussen Theodericus van den Bleke enerzijds en wijlen 

Theodericus van Ghemert en de gemeint anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Theodericus van den Bleke enerzijds en wijlen Walterus Emonts soen 

anderzijds, (3) tussen voornoemde Theodericus van den Bleke enerzijds en de 

gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert aan 

hen en aan Hermannus nzv voornoemde Hermannus te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1396). Hun voornoemde broer Hermannus zal, zodra 

hij meerderjarig is, hiermee instemmen. 

 

Theodericus et Gerardus et Elizabeth (dg: liberi quondam H) pueri 

naturales Hermanni filii quondam Theoderici (dg: M) die Moelner de Vucht 

cum tutore tres pecias prati (dg: -s) sitas in jurisdictione de Ghemert 

(dg: q) in (dg: ?loco) quodam campo quondam Ghevardi van der Heijden 

quarum una inter hereditatem Theoderici van den Bleke ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici de Ghemert et communitatem ex alio altera 

inter hereditatem dicti Theoderici van den Bleke ex uno et inter 

hereditatem (dg: liberorum) quondam Walteri Emonts soen ex alio et tercia 

inter hereditatem dicti Theoderici van den Bleke ex uno et communitatem 

ex alio sunt site ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Johanni 

dicto Machiels soen ab eodem hereditarie possidendas pro censu dominorum 

fundi dando etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de (dg: Bus) Ghemert danda eis et Hermanno filio naturali dicti 

Hermanni ab (dg: ..) alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et (dg: su ..) in Ghemert 

tradenda ex premissis promittentes (dg: ind) cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et quod ipsi dictum 

Hermannum eorum fratrem filium primodicti Hermanni quamcito ad annos 

pubertatis pubertatis! super (dg: ..) dicte donationi ad pactum facient 

consentire. Quo facto alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 198v 04 do 24-09-1394. 

Willelmus zvw Willelmus Moelner van Vucht vernaderde en droeg over, dwz hij 

stond niet af. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Moelner de Vucht prebuit (dg: et 

reportavit testes datum supra et obtinuit testes datum supra) supportavit 
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scilicet non resignavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 198v 05 do 24-09-1394. 

Weijndelmoedis wv Henricus gnd Claes soen van Heze droeg over aan Arnoldus 

Snoec zvw Lambertus Witmeri een b-erfpacht46 van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft, behorend 

aan Petrus zvw Henricus Everaets soen, in een beemd in Rosmalen, achter 

Hintham, ter plaatse gnd die Smaalakker, tussen Johannes van Zoemeren 

enerzijds en Jacobus zvw Cristianus met de Ymen anderzijds, (2) een stuk 

land aldaar, tussen voornoemde Johannes van Zoemeren enerzijds en Johannes 

Coninc van Berlikem anderzijds, welke pacht voornoemde Weijndelmoedis 

gekocht47 had van voornoemde Petrus zvw Henricus Everaets soen. 

 

Weijndelmoedis relicta quondam Henrici dicti Claes soen de Heze cum 

tutore hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam de et ex medietate 

(dg: ad dictam) ad Petrum filium quondam Everaets! soen spectante in 

quodam prato sito in parochia de Roesmalen retro Hijntham in loco dicto 

die Smaelacker inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex uno et inter 

hereditatem Jacobi filii quondam Cristiani met de Ymen ex alio atque de 

et ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem dicti Johannis de 

Zoemeren ex uno et inter hereditatem Johannis Coninc de Berlikem ex alio 

quam paccionem dicta Weijndelmoedis erga dictum Petrum filium quondam 

Henrici Everaets soen emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo Snoec filio quondam Lamberti Witmeri (dg: s) cum 

litteris et jure promittens #cum tutore# ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Spanct et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1180 p 198v 06 do 24-09-1394. 

Voornoemde Weijndelmoedis wv Henricus gnd Claes soen van Heze droeg over 

aan Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

beemd in Schijndel, over de Aa, tussen Theodericus van Hermalen enerzijds 

en Theodericus die Moelner anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene 

weg, (2) een stuk land in Heeswijk, tussen Rodolphus Lodewijchs soen 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, welke pacht aan haar was verkocht48 

door Theodericus die Bever zvw Rodolphus die Bever. 

 

Dicta (dg: -s) Weijndelmoedis cum tutore hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex quodam prato sito in parochia de Scijnle ultra 

aquam dictam die Aa inter hereditatem Theoderici de Hermalen ex uno et 

inter hereditatem Theoderici die Moelner ex alio tendente cum uno fine ad 

communem plateam atque ex pecia terre sita in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem Rodolphi Lodewijchs soen ex uno et inter communem plateam ex 

alio venditam sibi a Theoderico die Bever filio quondam Rodolphi die 

Bever prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Snoec filio 

quondam Lamberti Witmeri cum litteris et jure promittens cum tutore super 

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

supra. 

 

BP 1180 p 198v 07 do 24-09-1394. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri verklaarde van zijn schoonmoeder 

Weijndelmoedis wv Henricus Claes soen, ontvangen te hebben, samen met zijn 

vrouw Lana dv voornoemde Weijndelmoedis, 60 Hollandse gulden in plaats van 

erfgoed. Hij beloofde aan voornoemde Weijndelmoedis, tbv Elizabeth dv 

                         
46 Zie → BP 1180 p 336v 05 ma 29-03-1395, overdracht van de pacht. 
47 Zie ← BP 1179 p 370v 02 do 28-03-1392, verkoop van de erfpacht. 
48 Zie ← BP 1178 f 344r 15 ±ma 31-01-1390, verkoop van deze pacht. 
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voornoemde Weijndelmoedis, deze 60 gulden in te brengen bij de verdeling 

van de goederen die voornoemde Weijndelmoedis zal nalaten. 

 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti (dg: Witl) Witmeri palam 

recognovit se recepisse a Weijndelmoede (dg: rel) relicta quondam Henrici 

Claes soen sua socru cum Lana sua uxore filia dicte Weijndelmoedis LX 

Hollant gulden tamquam hereditatis et loco hereditatis #et# promisit 

super omnia dicte Weijndelmoedi-(?dg: s) ad opus Elizabeth filie dicte 

Weijndelmoedis quod si ipse Arnoldus vel dicta Lana eius uxor aut liberi 

dicte Lane imposterum ad divisionem faciendam de bonis que dicta 

Weijndelmoedis in sua morte post se relinquet voluerit! et ea condividere 

quod extunc ad huiusmodi divisionem (dg: d) importabit LX Hollant gulden 

seu valorem antequam premissa poterit condividere et dicta bona 

aprehendere!. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 198v 08 do 24-09-1394. 

Ghisbertus zvw Matheus van Hets, zijn broer Benedictus gnd Bits Matheus 

soen en Johannes zvw Arnoldus gnd Koc verkochten aan Gerardus van Bruggen 

zvw Paulus 1/3 deel van een stuk land, van wijlen Henricus van den 

Loeshoevel en zijn vrouw Elizabeth, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Loesheuvel, beiderzijds tussen wijlen Johannes Scrage, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd die Kriekenbeekse Hoeve en met het andere eind 

aan de gemeint aldaar. De gezusters Jutta, Elizabeth, Heijlwigis en 

Ermgardis, dvw voornoemde Matheus van Hees, zullen nimmer rechten op dit 

1/3 deel doen gelden. Johannes zvw Arnoldus gnd Koc beloofde dat zijn 

moeder Yda nimmer rechten op dit 1/3 deel zal doen gelden. 

 

Ghisbertus (dg: Matheus soen) #filius quondam Mathei de Hets (dg: ...)# 

et Benedictus dictus Bits Matheus soen eius frater #et# Johannes filius 

quondam Arnoldi dicti (dg: Ko) Koc terciam (dg: par) partem pecie terre 

#quondam Henrici van den Loeshoevel et Elizabeth sue uxoris# site in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum (dg: Loeshove) Loeshoevel inter 

hereditates quondam Johannis Scrage ex utroque latere coadiacentes 

tendentis cum (dg: utroque) uno fine ad locum dictum die Kriekenbeecsche 

Hoeve et cum reliquo fine ad communitatem ibidem (dg: ut dic) ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: Johanni) #Gerardo# de Bruggen filio quondam 

Pauli promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere et quod ipsi Juttam (dg: filiam dicti quondam Mathei de Hees) et 

Elizabeth et Heijlwigem et Ermgardem sorores filias dicti quondam Mathei 

de Hees perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in dicta 

tercia parte habere promisit insuper dictus Johannes filius quondam 

Arnoldi dicti Koc super omnia (dg: quod ip) habita et habenda quod ipse 

Ydam suam matrem perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in 

dicta tercia parte habere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 198v 09 do 24-09-1394. 

Albertus Ketelaar droeg over aan zijn zoon Albertus de helft van een huis 

en erf, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van 

Postel enerzijds en erfgoed van wijlen mr Johannes gnd van Parijs goudsmid 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde wijlen Arnoldus van 

Postel, welke helft aan hem was verkocht door Henricus Weijer zvw 

Sceijnskinus Leijdecker. 

 

Albertus cacabarius medietatem domus et aree site in Busco ad forum inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Postel ex uno et inter hereditatem quondam 

magistri Johannis dicti de Parijs aurifabri ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est versus dictam hereditatem dicti quondam Arnoldi 

de Postel cum attinentiis eiusdem medietatis domus et aree predicte 

singulis et universis venditam sibi ab Henrico Weijer filio quondam 

Sceijnskini Leijdecker prout in litteris hereditarie supportavit Alberto 

suo filio cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 198v 10 do 24-09-1394. 

Stephanus van der Donc droeg al zijn goederen over aan Johannes zv 

Boudewinus van Vessem. 

 

Stephanus van der Donc omnia sua bona mobilia et (dg: imp) immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 

hereditarie supportavit Johanni filio Boudewini de Vessem promittens 

warandiam. 

 

BP 1180 p 198v 11 do 24-09-1394. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe beloofde aan Gerardus zvw Johannes van den 

Wachtelberch 101 oude Gelderse gulden49 of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1395) te betalen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Walteri de Erpe (dg: centum et unum 

antiquos Gelre gulden seu valorem) promisit super omnia Gerardo filio 

quondam Johannis (dg: de) van den Wachtelberch centum et unum antiquos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. 

 

1180 mf3 C 14 p. 199. 

 in crastino octavarum Lamberti: vrijdag 25-09-1394. 

 Sabbato post octavas Lamberti: zaterdag 26-09-1394. 

  

BP 1180 p 199r 01 vr 25-09-1394. 

Arnoldus Ruvers droeg over aan zijn broer Gerardus Ruvers en Henricus 

Buekentop (1) 5 hont land in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd op 

die Berg, beiderzijds tussen H...... Aben, (2) ½ morgen land in Meerwijk, 

ter plaatse gnd die Sluiskamp, tussen Brijeno van Engelen enerzijds en 

Lodekinus Proefts soen anderzijds, (3) een erfgoed gnd een halve lokeren, 

in Meerwijk, ter plaatse gnd op Lokeren, tussen Jacobus Luwe enerzijds en 

Lodekinus Proefts soen anderzijds. 

 

Arnoldus Ruvers quinque hont terre sita in (dg: parochia) jurisdictione 

de (dg: Empel) Merewijc in loco dicto op die Berch inter hereditatem 

H...... Aben ex utroque latere coadiacentem item dimidium iuger terre 

situm in dicta jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Sluijscamp 

inter hereditatem Brijenonis de Engelen ex uno et inter hereditatem 

Lodekini Proefts soen ex alio item hereditatem dictam een halve loekeren 

sitam in p[re]dicta jurisdictione ad locum dictum op Loekeren inter 

hereditatem Jacobi Luwe ex uno et inter hereditatem Lodekini (dg: Proe) 

Proefts soen ex [alio] ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo (dg: 

Ruvers f) Ruvers suo fratri et Henrico Buekentop promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis). Testes Lijsscap et 

Gerardus datum (dg: s) in crastino (dg: Lamberti) octavarum Lamberti. 

 

BP 1180 p 199r 02 vr 25-09-1394. 

Theodericus Scout bakker maakte, namens zijn vrouw Yda, bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Arnoldus Ruver met zijn goederen. 

 

Theodericus (dg: Ruver) Scout pistor #tam pro (dg: .) Yda sua uxore# 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Arnoldum Ruver cum bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. Testes Lijsscap et Jor datum in crastino 

#octavarum# Lamberti. 

 

BP 1180 p 199r 03 vr 25-09-1394. 

Willelmus van Audenhoven maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

                         
49 Zie → BP 1180 p 203r 11 do 01-10-1394, identieke schuldbekentenis. 
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vervreemdingen gedaan door zijn broer Walterus van Audenhoven en diens 

kinderen met hun goederen. 

 

Willelmus de Audenhoven omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Walterum de (dg: Audewanhoeven) Audenhoven #suum fratrem# et eius liberos 

quoscumque seu per eorum alterum cum eorum bonis seu cum bonis alterius 

eorundem calumpniavit. Testes Gos et Gemert (dg: datum supra) datum in 

crastino octavarum Lamberti. 

 

BP 1180 p 199r 04 vr 25-09-1394. 

Stephanus van den Donc droeg al zijn goederen over aan Johannes zv 

Baudewinus van Vessem. 

 

Stephanus van den Donc omnia et singula #sua# bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio Baudewini de Vessem promittens 

warandiam (dg: testes datum supra). 

 

BP 1180 p 199r 05 vr 25-09-1394. 

Rutgherus van Audenhoven maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door zijn broer Walterus van Audenhoven en diens 

kinderen met hun goederen. 

 

Rutgherus de Audenhoven omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Walterum de Audenhoven #suum fratrem# et eius liberos quoscumque seu per 

eorum alterum cum suis bonis quibuscumque seu cum (dg: bonis) bonis 

quibuscumque alterius eorundem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 199r 06 za 26-09-1394. 

Gerardus van Berkel deed tbv Bruijstinus gnd Pegts szv Arnoldus Doerkens 

afstand van (1) een huis met ondergrond, gnd het Huis ten Perre, (2) een 

aangelegen kamp, in Asten. Voornoemde Gerardus behoudt, als heer van Asten, 

de grondcijns die hieruit gaat. 

 

Gerardus de Berkel super domo cum suo fundo dicta tHuus ten (dg: Perre) 

Perre atque super campo sibi adiacente sitis in parochia de (dg: Asten) 

Asten ut dicebat et super toto jure ad opus Bruijstini dicti (dg: Pe 

Peijts) Pegts generi Arnoldi Doerkens renunciavit promittens ratam 

servare salvo dicto Gerardo tamquam (dg: ..) domino de Asten censu (dg: 

terre fun) domini fundi dicto grontcijns exinde solvendo et ad domineum 

de Asten de jure (dg: solve) spectante. Testes Berkel predictus et 

Lijsscap datum sabbato post octavas (dg: Martini) Lamberti. 

 

BP 1180 p 199r 07 za 26-09-1394. 

Albertus Wael namens het Geefhuis in Den Bosch droeg over aan Gerardus van 

Derenborch, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Kemerlinc, voor de 

duur van hun leven, (1) een b-erfcijns van 30 schelling geld, een helft te 

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

en erf van Egidius van den Bossche bontwerker, in Den Bosch, ter plaatse 

gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes van Hoesden szv Henricus van 

den Laer enerzijds en erfgoed van Gudela sv voornoemde Egidius anderzijds, 

welke cijns Ghisbertus van Gestel, tbv voornoemd Geefhuis, gekocht had van 

voornoemde Egidius, (2) een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld, een 

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

een huis en erf van voornoemde Egidius bontwerker, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Windmolenberg, op de hoek van een straatje dat loopt van de 

plaats gnd Windmolenberg naar de Hinthamerstraat, naast erfgoed van 

Johannes van Hoesden enerzijds en erfgoed van Henricus Blommart anderzijds, 

welke cijns Henricus Stierken tbv het Geefhuis gekocht had van Elizabeth wv 

voornoemde Egidius bontwerker. 
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Albertus Wael tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco cum 

consensu et voluntate provisorum eiusdem mense ex parte et nomine eiusdem 

mense hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area Egidii van den 

Bossche pellificis sita in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Johannis de Hoesden (dg: ex uno) generi Henrici van den Laer 

ex uno et inter hereditatem Gudele sororis dicti (dg: G) Egidii ex alio 

quem censum (dg: dictus) Ghisbertus de Gestel ad opus dicte mense sancti 

spiritus erga dictum Egidium emendo acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus atque hereditarium censum X solidorum dicte monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti 

(dg: quondam) Egidii pellificis sita in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch super conum cuiusdam viculi tendentis a dicto loco 

Wijnmolenberch (dg: vocato) nuncupato versus vicum Hijnthamensem contigue 

iuxta hereditatem Johannis de Hoesden ex uno et inter hereditatem Henrici 

Blommart (dg: al) ex alio quem censum (dg: Henricus) X solidorum Henricus 

Stierken (dg: eis) ad opus dicte mense sancti spiritus erga Elizabeth 

relictam dicti quondam Egidii pellificis emendo acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus legitime supportavit Gerardo de Derenborch ad opus 

sui et ad opus Elizabeth sue uxoris filie quondam (dg: ?Willelmi) 

#Johannis# Kemerlin[c] ab eisdem Gerardo et Elizabeth ad eorum vitam seu 

alterius eorum diutius integraliter possidendos promittens (dg: ratam) ut 

supra ratam servare et obligationem deponere tali condicione quod alter 

diutius vivens integraliter possidebit promisit insuper dictus Albertus 

nomine qua supra quod ipse dictis Gerardo et Elizabeth sue uxori dictas 

litteras mencionem de dictis litteris! (dg: porriget et concedet) quamdiu 

ipsi ambo seu eorum alter vixerint in humanis porriget et concedet 

totiens quotiens indigebunt ad monendi dictos census etc. Testes Lijsscap 

et Jorden datum supra. 

 

BP 1180 p 199r 08 za 26-09-1394. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan Hilla dvw Ghisbertus 

Boegart een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een stukje land gnd die Hegge Akker, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd die Vloed Akker, beiderzijds tussen Jacobus van den Wijel, 

welke pacht voornoemde wijlen Godescalcus gekocht had van Johannes van den 

Broec zv Arnoldus van den Loe. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

ex quadam pecia terre dicta die Hegghe Acker sita in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum die! Vloed Acker inter hereditates Jacobi van den 

Wijel ex utroque latere coadiacentes quam paccionem dictus quondam 

Godescalcus erga Johannem van den Broec filium (dg: quo) Arnoldi van den 

Loe emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: ve) 

supportavit Hille f[ilie] quondam Ghisberti Boegart cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Godescalci sui patris et 

quorumcumque heredum dicti quondam Godescalci Roesmont deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 199r 09 za 26-09-1394. 

Voornoemde Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan Hilla dvw 

Ghisbertus Boegart een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/3 deel, behorend aan 

Johannes van den Broecke zv Arnoldus van den Loe, in 2 watermolens voor 

graan en in 1 oliemolen, in de vrijheid van Sint-Oedenrode, welke pacht 

voornoemde wijlen Godescalcus Rosemont ?gekocht had van voornoemde Johannes 

van den Broecke. 
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Dictus Rodolphus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

tercia parte ad Johannem van den [Broec]ke filium Arnoldi van den (dg: 

Loe) Loe in! duobus molendinis bladi aquatilibus atque in uno molendino 

olei stantibus in libertate de Rode sancte Ode atque ex attinentiis dicte 

tercie partis dictorum trium molendinorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem dictus quondam 

Godescalcus Rosemont erga dictum Johannem van den Broecke !prout in 

litteris hereditarie supportavit Hille filie quondam Ghisberti Boegart 

cum litteris et jure promittens super #omnia# (dg: habita et habenda) 

ratam servare etc ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 199r 10 za 26-09-1394. 

Hilla dvw Ghisbertus Boegart beloofde Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont 

zvw Rodolphus Roesmont te ontlasten van de betaling van een lijfpacht van 3 

mud rogge, die voornoemde wijlen Godescalcus Roesmont in zijn testament 

vermaakt had aan Ghisbertus zv voornoemde Hilla. 

 

Hilla (dg: re) filia quondam (dg: Godesca) Ghisberti Boegart cum tutore 

promisit super habita et habenda Rodolpho filio quondam Godescalci (dg: 

Roste) Roesmont filii quondam Rodolphi Roesmont quod ipsa Hilla #dictum 

Rodolphum et quoscumque heredes et bona dicti quondam Godescalci a# 

vitali pensione trium modiorum siliginis quam dictus quondam Godescalcus 

Roesmont legaverat in suo testamento Ghisberto filio dicte Hille ab eodem 

Ghisberto ad eiusdem Ghisberti vitam annuatim habenda et possidenda ut 

dicebat (dg: nunc deinceps taliter d) et a solucione eiusdem pensionis 

quitabit relevabit et penitus indempnes observabit. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 D 01 p. 200. 

 in profesto Mijchaelis: maandag 28-09-1394. 

 in crastino Mijchaelis anno XCIIII: woensdag 30-09-1394. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 26-09-1394. 

  

BP 1180 p 200v 01 ma 28-09-1394. 

Johannes van Vechel zvw Theodericus verkocht aan Franco zvw Gerardus van 

Orthen de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Rutgherus van den Grave enerzijds en erfgoed van 

Theodericus zvw Johannes van Tula timmerman anderzijds, deze helft belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 45 schelling 6 penning geld. 

Woltherus van Lent, Theodericus die Man, Andreas Rolofs soen en Johannes 

van Doeveren zv Johannes deden afstand. 

 

Johannes de Vechel filius quondam Theoderici medietatem ad spectantem! 

domus et aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Rutgheri 

van den Grave ex uno et inter hereditatem Theoderici filii quondam 

Johannis de Tula carpentarii ex alio (dg: scilicet) ut dicebat 

hereditarie vendidit Franconi filio quondam Gerardi de Orthen promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

ducis atque hereditario censu (dg: XLV) quadraginta quinque solidorum et 

sex denariorum monete (dg: inde) #ex dicta medietate# solvendis. Quo 

facto Woltherus de Lent et Theodericus die Man ?et Andreas Rolofs soen et 

Johannes de Doeveren filius Johannis super dicta medietate dicte domus et 

toto jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciaverunt promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goessuinus 

et Jorden datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 200v 02 ma 28-09-1394. 

Wolterus van Lent, Theodericus die Man, Andreas Rolofs soen en Johannes van 

Doveren zv Johannes deden tbv Johannes van Orthen zv Theodericus afstand 

van alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Elisabeth 

van Doeveren ev voornoemde Johannes van Orthen, resp. die aan hen zullen 



Bosch’ Protocol jaar 1394 07. 

 

104 

komen na overlijden van voornoemde Johannes van Orthen. 

 

Wolterus de Lent Theodericus die Man Andreas Rolofs soen et Johannes de 

Doveren filius Johannis super omnibus bonis ipsis de morte quondam 

Elisabeth de Doeveren uxoris dudum Johannis de Orthen filii Theoderici 

successione hereditarie advolutis et post mortem dicti Johannis de Orthen 

successione hereditarie advolvendis (dg: quond) quocumque locorum sitis 

et? super toto jure ad opus dicti Johannis de Orthen hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 200v 03 ma 28-09-1394. 

Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 pond zodanig geld als waarin die cijns betaald moet 

worden, die wijlen Willelmus van Nuwelant betaalde aan wijlen hr Godefridus 

van Os ridder, grootvader van voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis Luwe hereditarium censum quinque 

librarum talis monete in quali huiusmodi census de jure est solvendus 

quem censum Willelmus quondam de Nuwelant domino quondam Godefrido de Os 

militi avo olim dicti Theoderici solvere consuevit et tenebatur annuatim 

ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Lijsscap et Jorden datum in crastino 

Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 200v 04 ma 28-09-1394. 

Theoderica dvw Marcelius van Os zvw hr Godefridus van Os ridder verkocht 

aan Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder de helft50, die aan haar 

gekomen was na overlijden van voornoemde Marcelius, resp. die aan haar zal 

komen na overlijden van vrouwe Sophia, mv voornoemde Theoderica, in een 

huis en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Hermannus Coenen enerzijds en erfgoed van eertijds Johannes Willems soen 

van Oijen anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot 

aan een gemene weg, van welke helft hr Goeswinus van Lijenden ridder en 

zijn vrouw voornoemde vrouwe Sophia het vruchtgebruik, dat voornoemde 

vrouwe Sophia in deze helft heeft, hadden overgedragen aan voornoemde 

Theoderica, deze helft belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia en een b-erfcijns van 30 schelling geld. 

 

Theoderica filia quondam (dg: d) Marcelii de Os filii quondam domini 

Godefridi de Os militis #cum tutore# medietatem sibi de morte dicti 

quondam Marcelii successione advolutam (dg: in) et post mortem domine 

Sophie (dg: sue) matris dicti! Theoderice successione (dg: advolvendam) 

advolvendam in domo et area cum suis attinentiis sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Hermanni Coenen ex uno et inter 

hereditatem dudum Johannis (dg: de Oijen f) Willems soen de Oijen ex alio 

tendente a dicto vico Hijnthamensi retrorsum ad communem plateam (dg: ut 

dicebat) #ut dicebat# et de qua medietate dominus Goeswinus de Lijenden 

miles maritus legitimus dicte domine Sophie et dicta domina Sophia cum 

eodem tamquam cum tutore suo usufructum quem dicta domina Sophia in dicta 

medietate habuit dicte Theoderice supportaverunt et resignaverunt #prout 

                         
50 Zie ← BP 1180 p 045r 05 zo 14-12-1393, verkoop door stiefvader en moeder 

van Theoderica van de helft van dit huis aan Theodericus Rover. Kennelijke 

een “voorlopige verkoop”. Zie ← BP 1180 p 045r 07 zo 14-12-1393, stiefvader 

en moeder van Theoderica beloven dat Theoderica deze helft zal overdragen 

aan Theodericus Rover; daarna krijgen ze de brief van de “voorlopige 

verkoop” terug. Zie ← BP 1180 p 170v 10 ±do 09-04-1394, huwelijkse 

voorwaarden opgesteld door stiefvader en moeder van Theoderica dvw 

Marcelius van Os enerzijds en Arnoldus van Tula anderzijds, waarin Arnoldus 

belooft afstand te zullen doen van de helft van dit huis tbv Theodericus 

Rover. 
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in litteris dicebat (?dg: ?di) contineri# ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico Rover filio quondam domini Emondi Rover militis supportavit 

cum omnibus litteris et jure promittens cum tutore super habita et 

habenda ratam et! obligationem #(dg: et impeticionem#) deponere exceptis 

censu domini ducis et (dg: here) hereditario censu viginti solidorum 

antique pecunie et hereditario censu XXX solidorum (dg: ...) monete ex 

dicta medietate annuatim de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 200v 05 ma 28-09-1394. 

Hr Egidius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Egidius de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 200v 06 ma 28-09-1394. 

Emondus zv Albertus Buc van Lijt ev Elizabeth, dvw Marcelius van der Aa en 

Heijlwigis dvw Willelmus van Beest, deed tbv zijn voornoemde vader Albertus 

afstand van een kamp, dat was van voornoemde wijlen Willelmus van Beest, in 

Lith, ter plaatse gnd in het Broek, naast Reijnerus Bernts soen enerzijds 

en Henricus Herbrechts soen anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed 

behorend aan de kerk van Lith en met het andere eind aan voornoemde 

Albertus Buc, belast met 12 penning en met dijken. 

 

{in margine sinistra staat voor geheel het contract een <-teken}. 

Emondus filius Alberti Buc de Lijt maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Marcelii (dg: d) van der Aa ab eodem quondam 

Marcelio et Heijlwige sua uxore filia quondam Willelmi de Beest pariter 

genite super quodam campo qui fuerat dicti quondam Willelmi de Beest sito 

in parochia de Lijt in loco dicto int Broecke contigue iuxta hereditatem 

Reijneri Bernts soen ex uno et inter hereditatem Henrici Herbrechts soen 

ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Lijt et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Alberti Buc et super jure 

ad opus dicti Alberti sui patris renunciavit promittens super (dg: h) 

omnia (dg: ratam servare) warandiam et obligationem (dg: ex parte sui) 

deponere ex! XII denariis ex dicto campo annuatim solvendis et aggeribus 

ad dictum campum de jure spectantibus. 

 

BP 1180 p 200v 07 wo 30-09-1394. 

Engbertus zvw Nijcholaus van Arle, zijn vrouw Elizabeth dvw Egidius 

Zeelmaker en Hubertus, zv voornoemde Elizabeth en wijlen mr Hubertus van 

Herwinen, droegen over aan Johannes Keijser een huis en erf in Den Bosch, 

naast het klooster van de Minderbroeders, in de straat gnd Dravelgas, 

tussen erfgoed van Henricus Wolf enerzijds en erfgoed van Johannes Odeveer, 

met een weg ertussen, anderzijds. Voornoemde Johannes zal de cijnzen die 

hieruit gaan betalen. (dg: Zou voornoemde Johannes Keijser uit dit huis en 

erf, boven de cijnzen die eruit gaan, 100 Hollandse gulden of de waarde 

ontvangen hebben, dan zal deze overdracht beëindigd zijn). Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Spanct en Jorden, en Johannes van de Kloot en 

Ywanus Stierken. 

 

A. 

Engbertus filius quondam Nijcholai de Arle maritus legitimus Elizabeth 

sue uxoris (dg: ..d rel) filie quondam Egidii Zeelmaker et dicta 

Elizabeth eodem! tamquam cum tutore etc et Hubertus filius dicte 

Elizabeth ab eadem Elizabeth et quondam magistro Huberto de (dg: G) 

Herwinen paritus! genitus domum et aream sitam in Busco (dg: in vico .) 

juxta conventum fratrum minorum in vico dicto Dravelgas inter hereditatem 

Henrici Wolf ex uno et inter hereditatem Johannis Odeveer quadam via 

interiacente ex alio ut dicebant (dg: s) legitime supportaverunt Johanni 

Keijser promittentes indivisi super omnia warandiam tali condicione quod 

dictus Johannes solven! census ex dicta domo et area de jure (dg: hoc 

eciam quod cum dictus Johannes Keijser perceperit et levaverit de dicta 
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domo et area ultra census exinde solvendos centum Hollant gulden seu 

valorem extunc dicta supportatio et obligatio exspirabunt et dicta extunc 

et erunt extunc deinceps h presens supportatio et obligatio erunt sine 

valore). Testes (dg: Sta et Jorden datum in crastino Mijchaelis). Acta 

camera! presentibus Spanct et Jorden Johanne de Globo Ywano Stierken 

datum in crastino Mijchaelis anno XCIIII (dg: Johannes Keijser) hora 

none. 

 

BP 1180 p 200v 08 za 26-09-1394. 

Vrouwe Ermegardis van Werthuijzen ontlastte Henricus van Meijsel, zijn 

broer Johannes en hun erfgenamen van alle beloften die zij gedaan hadden 

aan haar vader Arnoldus van Waderle. 

 

Domina Ermegardis de Werthuijzen quitos proclamavit Henricum de Meijsel 

et Johannem (dg: eorum) eius fratrem et eorum heredes ab omnibus 

promissionibus quas ipsi tam coniunctim quam divisim (dg: di) Arnoldo de 

Waderle suo patri (dg: p) prius promiserant ut dicebat. Testes Berkel et 

Sta datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1180 p 200v 09 za 26-09-1394. 

(dg: Johannes Keijser: een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis en met Pasen te leveren, gaande uit de helft). 

 

(dg: Johannes Keijser hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in festo pasce 

ex me). 

 

BP 1180 p 200v 10 wo 30-09-1394. 

Hubertus zvw mr Hubertus van Herwinen droeg over aan Oda dv Willelmus gnd 

Bervoet een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Pasen te leveren, 

aan Egidius Zeelmaker, tbv eerstgenoemde Hubertus, verkocht door Johannes 

zvw Henricus gnd Veren Yden soen van Os. Johannes Keijser deed afstand. 

 

Hubertus filius quondam magistri #Huberti# de He[r]winen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

in festo pasche venditam Egidio Zeelmaker ad opus (dg: dicti) primodicti 

Huberti a Johanne filio quondam Henrici dicti Veren Yden soen de Os prout 

in litteris hereditarie supportavit Ode filie (dg: quondam) Willelmi 

dicti Bervoet cum litteris et (dg: ju) aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Johannes Keijser 

super dicta paccione et jure ad opus dicte Ode renunciavit promittens 

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

Berkel et Jorden datum (dg: supra) in crastino Mijchaelis. 

 

1180 mf3 D 02 p. 201. 

 in crastino Mijchaelis anno XCIIII: woensdag 30-09-1394. 

 in die Severini: vrijdag 23-10-1394. 

 anno Domini Mo CCCo XCIIII: 1394. 

 in festo Remigii: donderdag 01-10-1394. 

 in profesto Dionisii: donderdag 08-10-1394. 

  

BP 1180 p 201r 01 wo 30-09-1394. 

De broers Bartholomeus gnd Meus, Johannes Heze, Wedigo en broeder 

Bertholdus, kvw Bartholomeus gnd Meus Wegen, en Henricus van Merlaer oudste 

zv Rodolphus van Merlaer ev Oda dvw voornoemde Bartholomeus gnd Meus Wegen 

droegen over aan Adam van Mierde hun deel in (1) 2 oude groten Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk b-erfcijns, (2) een b-erfcijns van 12 pond 

geld, die Andreas gnd van Eirde nzvw Andree van Eirde beloofd had aan 

Henricus Loze, met Lichtmis te betalen, gaande uit een kamp in Schijndel, 

tussen Johannes van Scijnle enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) hun 

deel in het deel dat wijlen hun voornoemde vader Bartholomeus gnd Meus in 
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voornoemde cijnzen had. 

 

Bartholomeus dictus Meus et Johannes Heze et Wedigo (verbeterd uit: 

Wegigo) et frater Bertholdus fratres liberi quondam Bartholomei dicti 

Meus Wegen (dg: soen) et Henricus de Merlaer (dg: filius) senior filius 

Rodolphi de Merlaer maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie dicti 

quondam Bartholomei dicti Meus Wegen (dg: super) [totam] partem et omne 

jus eis competentes (dg: here) in duobus grossis antiquis Turonensibus 

denariis monete regis Francie hereditarii census atque in hereditario 

censu XII librarum monete (dg: quem Johannes) quas (dg: Johannes) 

#Andreas# dictus de Eirde (dg: filius s) #filius# naturalis quondam 

Andree de Eirde promisit se daturum et soluturum Henrico Loze hereditarie 

purificationis de et ex quodam campo sito in parochia de Scijnle (dg: ad 

locum dictum G[ro]ten ... Put) inter hereditatem Johannis de Scijnle ex 

uno et inter communem plateam ex alio prout in litteris atque totam 

partem et omne jus (dg: quod) #eis competentes in tota parte et jure quam 

et quod# dictus quondam Bartholomeus dictus Meus eorum pater in predictis 

censibus habuit hereditarie supportaverunt Ade de (dg: b) Mierde (dg: ad 

opus Arnoldi van den) cum litteris et jure promittentes ratam servare 

(dg: et obligationem ex parte eorum deponere). Testes Berkel et Jorden 

datum in crastino Mijchael[is]. 

 

BP 1180 p 201r 02 vr 23-10-1394. 

Voornoemde Adam van Mierde droeg voornoemde cijnzen en deel over aan 

Willelmus Bexken, tbv Arnoldus van den Broecke zvw Arnoldus van den Broec. 

Hr Mathias Sorgen beloofde dat Henricus zvw voornoemde Bartholomeus Wegen 

soen afstand zal doen, zodra hij in het vaderland is teruggekeerd. 

Opstellen in twee aparte brieven. 

 

C=. Et erunt due littere distincte. 

Dictus Adam dictum! censum #et partem et jus# hereditarie supportavit 

Willelmo Bexken ad opus Arnoldi van den Broecke filii quondam Arnoldi van 

den #Broec# cum omnibus litteris quas inde habuit [et] jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto promisit 

dominus Mathias Sorgen super omnia quod ipse Henricum filium dicti 

quondam Bartholomei Wegen so[en] dum ad patriam redierit super predicto 

censu ad opus dicti Arnoldi van den Broecke hereditarie faciet 

renunciare. Testes Coptiten et Groij datum in die Sev[e]rini. 

 

BP 1180 p 201r 03 ±do 01-10-1394. 

Contracten van de schepenen, hr Theodericus Rover ridder, Johannes van 

Erpe, Theodericus Berwout, Theodericus Rover, Johannes Sceijvel, Johannes 

van Vladeracken en Heijmericus Groij. 

 

Contractus scabinorum domini Theoderici Rover militis Johannis de Erpe 

Theoderici Berwout Theoderici Rover Johannis Sceijvel Johannis de 

Vladeracken et Heijmerici Groij anno Domini Mo CCCo XCIIII. 

 

BP 1180 p 201r 04 ±do 01-10-1394. 

Theodericus gnd Ansems soen van Oerscot en zijn zoon Jordanus gaven uit aan 

Johannes Dircs soen van Vessem en Henricus zv Johannes gnd Moeren soen een 

hoeve in Vessem zoals die tegenwoordig aan hen behoort, voor de cijnzen, 

een pacht en hoenderen voor de grondheer {niet afgewerkt contract51}. 

 

(dg: Jordanus filius q) Theodericus (dg: filii quondam Anselmi dicti 

filii quondam) dicti Ansems soen de Oerscot #et Jordanus eius filius# 

quendam mansum #ad se spectantem# situm parochia! de Vessem cum suis 

agris pratis pascuis (dg: et jurib) et jure et ceteris suis attinentiis 

universis quocumque locorum infra parochiam de Vessem sitis prout 

                         
51 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 202v 01. 
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huiusmodi mansus cum suis attinentiis ad dictos Theodericum et Jordanus! 

eius filium spectat pro presenti ut dicebant (dg: h) dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni Dircs soen de Vessem et Henrico filio (dg: 

quondam) Johannis dicti Moeren soen (dg: so) ab eisdem hereditarie 

possidendum pro censibus (dg: dominorum fundi p dominorum fundi exinde 

solvendis et pro hereditaria paccione unius et lopinorum! siliginis) 

paccione et pullis dominorum fundi annuatim exinde solvendis d. 

 

BP 1180 p 201r 05 do 01-10-1394. 

Johannes zvw Johannes Spijerinc van Hezewijc beloofde aan Johannes van 

Boeghe een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 1 zesterzaad roggeland in Dinther, in een hoeve van wijlen 

Theodericus Cloers, tussen wijlen Henricus gnd die Sceerre enerzijds en 

eerstgenoemde Johannes anderzijds. 

 

Johannes (dg: Sp) filius quondam Johannis Spijerinc de (dg: Dijnter) 

#Hezewijc# promisit se daturum et soluturum Johanni de Boeghe 

hereditarium censum X solidorum monete hereditarie purificationis ex (dg: 

p) una sextariata terre siliginee sita in parochia de Dijnter in quodam 

manso quondam Theoderici Cloers inter hereditatem #quondam# Henrici dicti 

(dg: Sceers) die Sceerre ex uno et inter hereditatem primodicti Johannis 

ex alio ut dicebat. Testes Luce et Berwout datum in festo Remigii. 

 

BP 1180 p 201r 06 do 01-10-1394. 

Destijds had Theodericus van Middelrode overgedragen aan Johannes nzv 

Theodericus van Boege een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit de beternis van een erfgoed in Dinther, welk erfgoed 

Aleijdis gnd gruitster van Os en haar zoon hr Nijcholaus priester 

uitgegeven hadden aan Theodericus gnd Cloers. Thans beloofde voornoemde 

Johannes nzv Theodericus van Boeghe aan Johannes zvw Johannes Spijerinc van 

Hezewijc nimmer, krachtens voornoemde brief, rechten te doen gelden op een 

erfgoed van voornoemde Johannes zvw Johannes Spijerinc, welk erfgoed was 

van voornoemde Theodericus Cloers, gelegen in Dinther; voor het overige 

blijft voornoemde brief intact. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus de Middelrode hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

melioratione terre sive hereditatis site in parochia de Dijnter quam 

scilicet terram seu hereditatem Aleijdis dicta fermentatrix de Os et 

dominus Nijcholaus presbiter eius filius Theoderico dicto Cloers dederant 

ad pactum (dg: q)  hereditarie (dg: ve) supportassent Johanni filio 

naturali Theoderici de Boege prout in litteris constitus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Johannes filius naturalis Theoderici de 

Boeghe promisit super omnia Johanni filio quondam Johannis Spijerinc de 

Hezewijc quod ipse nunquam jus prosequetur #vigore dictarum litterarum# 

ad et supra (dg: dictum Johannem) hereditatem dicti Johannis filii 

Johannis quondam Spijerinc (dg: quam hereditatem idem Johannes filius 

quondam Johannes Spierinc erga #dictum# Theodericum) et que hereditas 

fuerat dicti Theoderici Cloers sitam in parochia de Dijnter ut dicebat 

dictis tamen litteris quoad alia in eisdem litteris contenta in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 201r 07 do 08-10-1394. 

Reijnerus Mudeken zvw Henricus Mudeken verkocht aan Godinus van Lijttoijen, 

tbv hem en Aleijdis van Risingen, 6½ hont 12½ roeden, gnd gerden, land, in 

Littoijen, ter plaatse gnd den Erssater, tussen Aleijdis Henrics enerzijds 

en Yda van Beke en Ghisbertus en Aleijdis, kvw Johannes die Hoessche, 

anderzijds, gelegen naast een lot gnd hoefslag, belast met zegedijken, 

waterlaten, sloten en sluizen. 
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Reijnerus Mudeken filius quondam Henrici Mudeken sex et dimidium hont et 

XII et dimidiam virgatas dictas gherden terre sitas in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto den Erssater inter hereditatem Aleijdis Henrics 

ex uno et inter hereditatem Yde van Beke #et (dg: .......) Ghiselberti 

et# (?niet dg: Aleijdis) (dg: filie) #(?niet dg: liberorum)# quondam 

Johannis die Hoessche (dg: Ghisbertus filii Johannis) ex alio in ea 

quantitate qua ibidem (dg: s..) juxta sortem dictam hoefslach site sunt 

ut dicebat hereditarie vendidit Godino de Lijttoijen ad opus sui et ad 

opus Aleijdis de Risingen promittens warandiam (dg: #tamquam# et 

obligationem deponere) tamquam de hereditate an omni aggere Mose et censu 

libera et obligationem deponere exceptis zeghediken aqueductibus et 

fossatis #et slusis# ad hoc de jure spectantibus. Testes Berwout et 

Sceijvel datum in profesto Dionisii. 

 

BP 1180 p 201r 08 do 01-10-1394. 

Arnoldus zvw Henricus Roelen soen verkocht aan Theodericus Harde Steen 5 

hont land in Geffen, ter plaatse gnd in den Vrede, tussen Nijcholaus Peters 

soen enerzijds en Ambrosius gnd Broes Broes soen anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Roelen #soen# quinque hont terre sita in 

parochia de Geffen in loco dicto in den Vrede inter hereditatem Nijcholai 

Peters soen ex uno et inter hereditatem Ambrosii dicti Broes #Broes# soen 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Harde Steen promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Luce et 

Berwout datum (dg: qu) in festo Remigii. 

 

BP 1180 p 201r 09 do 01-10-1394. 

Theodericus Ansems soen van Oerscot en zijn zoon Jordanus: een hoeve in 

Vessem {niet afgewerkt contract52}. 

 

Theodericus Ansems soen de Oerscot et Jordanus eius filius quendam mansum 

ad se spectantem situm in parochia de Vessem cum omnibus suis (dg: terris 

pra) agris pratis pascuis et ceteris suis attinentiis universis quocumque 

locorum infra dictam parochiam sitis prout dictus mansus cum suis 

attinentiis ibidem situs est et ad dictos Theodericum et Jordanum eius 

filium pertinet pro presenti. 

 

BP 1180 p 201r 10 ±do 01-10-1394. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes van Luijssel, en Henricus zv 

Nijcholaus van Laerhoven ev Ermegardis dvw voornoemde Johannes van Luijssel 

gaven uit aan Henricus van der Heijden zvw Gerardus van den Grave een 

hofstad, 26 voet breed, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Vughterstraat, voor de huizinge van wijlen Arnoldus Berwout, naar de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Henricus van Werthusen enerzijds en erfgoed 

van voornoemde broers Johannes en Henricus, en van Henricus zv Nijcholaus 

van Laerhoven anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan 

de hertog, en thans voor (2) een n-erfcijns van 40 schelling geld, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Voornoemde 

Henricus van der Heijden mag nooit de helft van voornoemde hofstad met 

aarde vullen te weten de helft richting voornoemde Johannes, Henricus en 

Henricus, te weten op het eind van die helft, zodat het water daar zijn 

loop en diepgang behoudt. 

 

Johannes Henricus fratres liberi quondam (dg: Nijcholai) #Johannis# de 

Luijssel et Henricus filius Nijcholai de Laerhoven maritus et tutor 

legitimus Ermegardis sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Luijssel 

quoddam domistadium XXVI pedatas in latitudine ubique in latitudine 

continens situm in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi ante 

habitationem quondam Arnoldi Berwout versus murum oppidi de Busco inter 

                         
52 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 202v 01. 
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hereditatem Henrici de Werthusen ex uno et inter hereditatem dictorum 

Johannis et Henrici fratrum et Henrici filii Nijcholai de Laerhoven ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Henrico van der Heijden 

filio quondam Gerardi van den Grave ab eodem hereditarie possidendum pro 

(dg: h) uno antiquo (dg: s) grosso domino duci exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis exi[nde] persolvendo 

promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus 

Henricus van der Heijden numquam poterit replere cum terra quod exponetur 

#vullen# (dg: medietatem dicti do) medietatem dicti domistadii scilicet 

illam medietatem que sita est versus dictam hereditatem predictorum 

Johannis Henrici et Henrici scilicet in fine eiusdem medietatis 

sc[ilicet] quod aqua ibidem consistens obtinebit suum cursum et suam 

profunditatem scilicet ad finem eiusdem medietatis ....... ....... 

....... Testes Luce et Berwout datum in ....... ....... ....... 

 

1180 mf3 D 03 p. 202. 

 in festo Remigii: donderdag 01-10-1394. 

 

BP 1180 p 202v 01 do 01-10-1394. 

Theodericus Ansems soen van Oerscot en zijn zoon Jordanus gaven uit aan 

Johannes Dircs soen en zijn schoonzoon Henricus zv Johannes gnd Moers soen 

de navolgende erfgoederen, gelegen in Vessem, (1) een huis en schuur met 

ondergrond en tuin, tussen Johannes Zeelstman enerzijds en Henricus 

Roentman anderzijds, (2) een stuk land gnd die Nieuwe Hoeve, tussen 

Willelmus Snijder enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een stuk land 

gnd die Oude Hoeve, tussen Elizabeth Roentmans enerzijds en Enghela 

Machiels anderzijds, (4) een stuk erfgoed, gnd een dries, naast Ghibo 

Hennens soen, met een eind strekkend aan de plaats gnd Braakven, en met het 

andere eind aan voornoemde Enghela Machiels, (5) een stuk land gnd de 

Venakker, tussen voornoemde Johannes Dircs soen enerzijds en Ghibo Ghisels 

anderzijds, (6) een stuk land gnd die Bleekakker, tussen Boudewinus van 

Vessem enerzijds en voornoemde Johannes Zeelstman anderzijds, (7) een stuk 

land, ook gnd die Bleekakker, tussen voornoemde Boudewinus van Vessem 

enerzijds en Enghela Machiels anderzijds, (8) een stuk land gnd dat 

Krabbenstuk, tussen Johannes Zelen enerzijds en voornoemde Johannes Dircs 

soen anderzijds, (9) een stuk land gnd dat Luttel Land, tussen Paulus gnd 

Wuest enerzijds en Johannes die Prince anderzijds, (10) een akker gnd die 

Zande Akker of dat Vlasland, tussen voornoemde Ghibo Ghisels enerzijds en 

Johannes Zeelstman anderzijds, (11) een akker gnd de Busse Akker, tussen 

Johannes Aleijten soen enerzijds en Luijtgardis van den Wansscot 

anderzijds, (12) een akker, ook gnd de Busse Akker, tussen voornoemde 

Luijtgardis van den Wansscot enerzijds en Johannes Willems anderzijds, (13) 

een akker gnd de Kerkakker, tussen voornoemde Boudewinus van Vessem 

enerzijds en Ghisels Kijnderen anderzijds, (14) een stuk land gnd die 

Wiesheuvel, tussen Stephanus gnd Hillen enerzijds en voornoemde Johannes 

Dircs soen anderzijds, (15) een stuk beemd gnd dat Kortbroek, tussen 

Johannes Vos enerzijds en kvw Everardus Lobbe anderzijds, (16) een stuk 

beemd ter plaatse gnd in het Kortbroek, tussen voornoemde Paulus die Wuest 

enerzijds en Jordanus Andries soen anderzijds, (17) een stuk beemd ter 

plaatse gnd dat Kortbroek, tussen voornoemde Jordanus Andries soen 

enerzijds en voornoemde Johannes die Prince anderzijds, (18) een stuk beemd 

gnd dat Zwaardbroekske, tussen voornoemde Johannes die Vos enerzijds en 

voornoemde Theodericus Hillen anderzijds, (19) een stuk beemd gnd die Else, 

tussen voornoemde Theodericus Hillen enerzijds en Petrus van den Hoeve 

anderzijds, (20) een stuk beemd gnd dat Ellenstraatke, tussen Gerardus gnd 

Winen enerzijds en Ancelmus van der Halver Mijlen anderzijds, (21) een stuk 

beemd gnd den ?Kreijen Beemd, tussen voornoemde Theodericus Hillen 

enerzijds en Johannes gnd Crode anderzijds, (22) hun deel in een beemd gnd 

die Kei?, beiderzijds tussen Ghibo gnd Kuijst, (23) hun deel in 2 stukken 
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beemd ter plaatse gnd in het Wagengat; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijnzen, (b) een b-erfpacht van 1½ lopen rogge, maat van Vessem, (c) 

1½ hoen aan de hertog, (d) een b-erfpacht van 1 lopen gerst, maat van 

Vessem, aan het kapittel van Oirschot, (e) een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Vessem, aan Johannes gnd Steijnman, (f) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Vessem, aan kvw Theodericus van der Moelen, en thans voor 

(g) een n-erfpacht van 6½ mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in 

Vessem te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1396). 

 

Theodericus Ansems soen de Oerscot et Jordanus eius filius hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Vessem primo videlicet domum et (dg: 

ortum) horreum cum suis fundis et ortum sitos inter hereditates Johannis 

Zeelstman ex uno et inter hereditatem Henrici Roentman ex alio item 

peciam (dg: pr) terre dictam die Nuwe Hoeve sitam inter hereditatem 

Willelmi Snijder ex uno et inter communem plateam ex alio item peciam 

terre dictam die Aude Hoeve sitam inter hereditatem (dg: inter) Elizabeth 

(dg: Roentmans) Roentmans ex uno et inter hereditatem Enghele Machiels ex 

alio item peciam hereditatis #dictam een driessche# sitam iuxta 

hereditatem Ghibonis Hennens soen (dg: ex uno et inter here) tendentem 

cum uno fine ad locum dictum Braecven et cum reliquo fine ad hereditatem 

dicte Enghele Machiels item peciam terre dictam den Venacker sitam inter 

hereditatem Johannis Dircs soen ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Ghisels ex alio item peciam terre dictam die Bleecacker sitam inter 

hereditatem (dg: Jo) Boudewini de Vessem ex uno et inter hereditatem 

Johannis Zeelstman predicti ex alio item peciam terre dictam (dg: eciam) 

eciam die Bleecacker sitam inter hereditatem dicti Bouwini! de Vessem ex 

uno et inter hereditatem (dg: ...) Enghele Machiels ex alio item pecia! 

terre dictam dat Crabbenstuc sitam in inter! hereditatem Johannis Zelen 

ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Dircs soen ex alio item peciam 

terre dictam dat (dg: ..ul) Luttel Lant sitam inter hereditatem Pauli 

dicti Wuest ex uno et inter hereditatem Johannis die Princ[e] ex alio 

item agrum dictum (dg: den) die Zande Acker vel dat Vlaslant sitam inter 

hereditatem (dg: Ghi) dicti Ghibonis Ghisels ex uno et inter hereditatem 

Johannis Zeelstman ex alio item agrum terre dictum den Bussche Acker 

situm inter hereditatem Johannis [A]leijten soen ex uno et inter 

hereditatem Luijtgardis van den Wansscot ex alio item agrum terre dictum 

eciam den Bussche Acker situm ibidem inter hereditatem dicte Luijtgardis 

van den Wansscot ex uno et inter hereditatem Johannis Willems ex alio 

item agrum terre dictum den Kercacker situm inter hereditatem dicti 

Boudewini de Vessem ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Ghisels (dg: Kijn) Kijnderen ex alio item peciam terre dictam die 

Wijeshoevel sitam inter hereditatem Stephani #dicti# Hillen ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis Dircs soen ex alio item peciam prati 

dictam (dg: ?dat) dat Cortbroec sitam inter hereditatem Johannis Vos ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Everardi Lobbe ex alio item 

peciam prati sitam in loco dicto (dg: p..) int Cortbroec inter 

hereditatem (dg: Pa) dicti Pauli die Wuest ex uno et inter hereditatem 

(dg: Joh) Jordani Andries soen ex alio item peciam prati (dg: dictam d) 

sitam in dicto loco dat Cortbroec vocato inter hereditatem dicti Jordani 

Andries soen ex uno et inter hereditatem (dg: J) dicti Johannis die 

Prince ex alio item peciam prati dictam dat Swaertbroexken sitam inter 

hereditatem dicti Johannis die Vos ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici Hillen ex (dg: uno) alio item peciam prati dictam die Else 

sitam inter hereditatem dicti Theoderici Hillen ex uno et inter 

hereditatem (dg: ?Mi) Petri van den Hoeve ex alio item peciam prati 

dictam dat Ellenstr[a]etken sitam inter hereditatem Gerardi dicti Winen 

ex uno et inter hereditatem Ancelmi van der Halver (dg: Milen) #Mijlen# 

ex alio item peciam prati dictam den Kre[ij?]en Beemt sitam inter 

hereditatem Theoderici Hillen predicti ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti (dg: Crode) Crode ex alio item (dg: peciam prati dictam) 

totam partem ad ipsos spectantem in quodam prato dicto die K[?e]ij sito 
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inter hereditatem (dg: Johannis) Ghibonis dicti Kuijst ex utroque latere 

coadiacentem item totam partem eis competentem in duabus peciis prati 

sitis in loco dicto int Wagengat (dg: quarum una inter) prout ibidem site 

sunt et ad primodictos Theodericum et Jordanum eius filium dinoscuntur 

pertinere ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem #dicto# Johanni 

Dircs soen et Henrico filio (dg: quo) Johannis dicti Moers soen genero 

eiusdem Johannis Dircs soen ab eisdem hereditarie possidendas pro 

censibus dominorum fundi et pro hereditaria paccione unius et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Vessem et uno et dimidio pullis domino 

duci et hereditaria paccione unius lopini (dg: siliginis) ordei eiusdem 

mensure capitulo de Oerscot et pro hereditaria paccione (dg: trium) trium 

modiorum siliginis mensure de Vessem (dg: lib) Johanni dicto Steijnman et 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure liberis 

quondam Theoderici van der Moelen annuatim ex premissis solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione sex et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure de Vessem danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et 

primo termino a purificationis proxime (dg: f) ultra annum et in parochia 

de Vessem tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes Berwout et Vladeracken datum (dg: quint) 

in festo Remigii. 

 

BP 1180 p 202v 02 do 01-10-1394. 

Walterus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 202v 03 do 01-10-1394. 

Voornoemde Johannes Dircs soen en zijn schoonzoon Henricus zv Johannes gnd 

Moers soen beloofden aan voornoemde Theodericus Ansems soen en zijn zoon 

Jordanus 56 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-

02-1395) en 70 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1395) te betalen. 

 

Dicti Johannes Dircs soen et Henricus filius (dg: quondam) Johannis dicti 

Moers soen eius gener promiserunt #dictis# Theoderico Ansems soen et 

Jordano eius filio (dg: X) LVI Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis futurum et LXX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 202v 04 do 01-10-1394. 

Hermannus zvw Wijtmannus gnd Loeders soen gaf uit aan Henricus van der 

Avoert 5 lopen roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

Johannes zv Nijcholaus van den Leempoel enerzijds en voornoemde Hermannus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 5 zester rogge, 

maat van Oisterwijk, met Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het 

eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395). 

 

Hermannus filius quondam Wijtmanni dicti Loeders soen (dg: peciam terre 

sitam quinque lopinos siliginis in semine capientem) #quinque lopinatas 

terre siliginee# sitam! in parochia de (dg: Oerscot) Oesterwijc ad locum 

dictum Berkel inter hereditatem Johannis filii (dg: quondam) Nijcholai 

van den Leempoel ex uno et inter dicti! Hermanni ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Henrico van der Avoert ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis 

mensure de (dg: Oerscot) Oesterwijc danda sibi ab alio purificationis et 

pro primo termino purificationis proxime futuro et super dictam peciam 

terre tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Luce et Berwout datum 

supra. 
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BP 1180 p 202v 05 do 01-10-1394. 

Petrus Naghel beloofde aan Hessello zvw Everardus van Boert 24 oude 

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

betalen. 

 

Petrus Naghel promisit super omnia Hesselloni filio quondam Everardi de 

Boert XXIIII aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Luce et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1180 p 202v 06 do 01-10-1394. 

Johannes van Ghelen van Geldorp wollenklerenwever droeg over aan Henricus 

van Avenjoen een b-erfcijns van 40 schelling geld, te betalen met Sint-

Nijcholaus-Belijder, gaande uit 1½ bunder erfgoed, gnd die Boeshorst, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, naast de plaats gnd die Hoge Straat 

enerzijds en een steeg die daar loopt naar de molen van Kasteren 

anderzijds, met een eind strekkend aan kinderen, nkvw Jacobus gnd Custer 

van Bucstel, welke cijns aan hem was verkocht door Wautgherus van Casteren. 

 

Johannes de Ghelen de Geldorp textor laneorum hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie Nijcholai confessoris 

de et ex uno et dimidio bonariis (dg: h) hereditatis dictis die Boeshorst 

sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde (dg: inter) juxta 

locum dictum die Hoge Strate ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam 

stegam (dg: ?ul) tendentem ibidem (dg: ex) versus molendinum de Casteren 

ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem liberorum fili[a/o]rum 

naturalium quondam Jacobi dicti Custer de Bucstel venditum sibi a 

Wautghero de Casteren prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

de Avenjoen cum litteris et jure promittens super ?omnia ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: ex par) sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 202v 07 do 01-10-1394. 

Henricus Rutten soen van Bladel beloofde aan Elizabeth ev Marcelius Mathijs 

soen, tbv voornoemde Mathias, 100 Hollandse gulden of de waarde met {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Henricus Rutten soen de Bladel promisit super omnia Elizabeth uxori 

Marcelii Mathijs soen ad opus eiusdem Mathie centum Hollant (dg: gulde) 

gulden seu valorem ad. 

 

1180 mf3 D 04 p. 203. 

 in die Remigii: donderdag 01-10-1394. 

 sexta post Martini: vrijdag 13-11-1394. 

 in crastino Dijonisii: zaterdag 10-10-1394. 

 in crastino Remigii: vrijdag 02-10-1394. 

  

BP 1180 p 203r 01 do 01-10-1394. 

Henricus Rutten soen van Bladel droeg over aan Elizabeth ev Marcelius gnd 

Mathijs soen, tbv voornoemde Marcelius, al zijn goederen in Bladel. 

 

Solvit VI placken. 

Henricus Rutten soen de Bladel omnia sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum in parochia de Bladel 

consistentia s[ive] sita ut dicebat hereditarie supportavit Elizabeth 

uxori Marcelii dicti Mathijs soen (dg: pro) ad opus eiusdem Marcelii 

promittens super omnia warandiam. Testes Luce et Theodericus Rover datum 

in die Remigii. 

 

BP 1180 p 203r 02 vr 13-11-1394. 

Voornoemde Marcelius droeg voornoemde goederen over aan Gerardus Monic. 
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Dictus Marcelius dicta bona omnia supportavit Gerardo Monic promittens 

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

Groij datum sexta post Martini. 

 

BP 1180 p 203r 03 do 01-10-1394. 

Johannes zv Johannes gnd Aechten Man ev Oderadis dvw Zegherus gnd Oden: 

soen 1/8 deel in een kamp gnd Buenre, in Gemonde, ter plaatse gnd Eilde 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius (dg: quonda) Johannis dicti Aechten Man maritus et tutor 

legitimus Oderadis filie quondam Zegheri dicti Oden soen (dg: totam 

partem et omne jus) octavam partem ad se spectantem in quodam campo dicto 

Buenre sito in parochia de Ghemonden in loco dicto Eilde. 

 

BP 1180 p 203r 04 do 01-10-1394. 

Ghisbertus die Veer van Empel beloofde aan Walterus van Goerle van 

Dommellen 10 oude schilden of de waarde met Sint-Andreas aanstaande (ma 30-

11-1394) te betalen, op straffe van 2 oude schilden. 

 

Ghisbertus die Veer de Empel promisit Waltero de Goerle (dg: filio 

quondam Walteri de Enck) de Dommellen decem aude scilde seu valorem ad 

festum Andree proxime futurum persolvendos sub pena II aude scilde. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 203r 05 do 01-10-1394. 

Johannes Ruijssche en zijn zuster Heijlwigis, kv Jacobus Berten soen, en 

Johannes Claes soen van den Wijer ev Berta dv voornoemde Jacobus Berten 

soen droegen over aan Henricus van Geffen alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Rodolphus Bolken en zijn vrouw Enghelberna, 

dan wel aan hen gekomen waren krachtens het testament van voornoemde 

Enghelberna, uitgezonderd de goederen die zij al verkocht of vervreemd 

hebben. 

 

Johannes Ruijssche et Heijlwigis eius soror (dg: f) liberi Jacobi Berten 

soen cum tutore et Johannes Claes soen van den Wijer maritus et tutor 

legitimus Berte sue uxoris filie dicti Jacobi Berten soen omnia bona eis 

de morte quondam Rodolphi Bolken et Enghelberne eius uxoris (dg: filie 

quondam) seu de morte alterius eorundem successione advoluta (dg: q seu) 

ac (dg: de) vigore testamentorum dicte #quondam# Enghelberne eis 

competentia quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant exceptis 

bonis a dictis Johanne Heijlwige et Johanne ante datam presentium 

venditis et alienatis ut dicebant hereditarie supportaverunt Henrico de 

Geffen promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Berwout et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1180 p 203r 06 do 01-10-1394. 

Henricus van Geffen beloofde aan Johannes Ruijssche 8 oude Gelderse gulden 

of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1395) te betalen. 

 

Henricus de Geffen promisit (dg: Ruijssche) Johanni Ruijssche octo aude 

Gerle gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 203r 07 za 10-10-1394. 

Voornoemde Johannes Ruijsche droeg voornoemde 8 oude Gelderse gulden over 

aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van Langvelt. 

 

Dictus (dg: Henricus) Johannes Ruijsche dictos octo aude Gelre gulden 

supportavit (dg: Johanni) Henrico Gruijter filio naturali quondam Leonii 

de Langvelt. Testes Coptiten et Groij datum in crastino Dijonisii. 
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BP 1180 p 203r 08 do 01-10-1394. 

Henricus van Geffen beloofde aan Johannes Claes soen van den Wier 11 oude 

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

betalen. 

 

Henricus de Geffen promisit Johanni (dg: filio) Claes soen van den Wier 

XI aude Gelre (dg: Gel Gelt) gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

(dg: prox) proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Berwout 

et Vladeracken datum in festo Remigii. 

 

BP 1180 p 203r 09 do 01-10-1394. 

Voornoemde Henricus van Geffen beloofde aan Heijlwigis dv Jacobus Berten 

soen 11 oude Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

23-02-1395) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Geffen promisit Heijlwigi filie Jacobi Berten soen XI 

aude Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 203r 10 do 01-10-1394. 

Destijds werd Henricus Maechelini gericht aan de goederen gnd te Hetsrode, 

in Woensel. Daarna verkocht voornoemde Henricus die goederen gerechtelijk 

aan Egidius Zeelmaker. Vervolgens droeg voornoemde Egidius Zeelmaker die 

goederen over aan voornoemde Henricus Maechelini. Thans beloofde voornoemde 

Henricus aan Rodolphus zvw Gobelinus van den Hetszenrode, tbv hem en 

Willelmus van den Hetzenrode, hen schadeloos te houden wegens voornoemde 

adiusticatie, verkoop en overdracht. Voornoemde Henricus behoudt echter 

zijn pacht. De brief overhandigen aan Rodolphus of aan Rodolphus zv 

voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Henricus Maechelini adiusticatus fuisset in 

(dg: d..) judicio per judicem ad bona dicta te (dg: Hetsrode) 

#Hetzenrode# sita in parochia de Woensel et cum deinde dictus Henricus 

huiusmodi bona per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

hereditarie vendidisset Egidio Zeelmaker et cum deinde dictus Egidius 

Zeelmaker (dg: here) huiusmodi bona supportasset dicto Henrico Maechelini 

prout in litteris dicebat contineri constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Henricus promisit super omnia Rodolpho filio 

Gobelini quondam van den Hetszenrode ad opus sui et ad opus Willelmi van 

den Hetzen[rode] quod ipse Henricus dictos Rodolphum et (dg: .) Willelmum 

indempnes servabit ab omnibus dampnis eis et supra dicta bona 

evenientibus et eventuris occacione dicte adiusticationis et occacione 

dicte vendicionis et occacione dicte supportationis et (dg: occacione) 

quovis modo salva dicto Henrico sua paccione quam habet supra dicta bona 

juxta continentiam dictarum litterarum. Testes Vladeracken et Groij datum 

supra. ?Tradetur littera Rodolpho vel Rodolpho filio dicti W[illelmi]. 

 

BP 1180 p 203r 11 do 01-10-1394. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe beloofde aan Gerardus zvw Johannes van 

Wachtelberge 101 oude Gelderse gulden53 of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1395) te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes filius #naturalis# quondam Walteri de Erpe promisit super omnia 

Gerardo filio quondam Johannis de Wachtelberge centum et unum aude Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

                         
53 Zie ← BP 1180 p 198v 11 do 24-09-1394, identieke schuldbekentenis. 
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BP 1180 p 203r 12 vr 02-10-1394. 

Adam Hoet beloofde aan Henricus Backe zvw Godescalcus Roesmont 41 Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Adam Hoet promisit Henrico Backe filio quondam Godescalci Roesmont XLI 

Engels nobel vel valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes Berwout et Heijmericus datum (dg: sexta post Remigii) in crastino 

Remigii. 

 

BP 1180 p 203r 13 vr 02-10-1394. 

Henricus gnd van Eel beloofde aan Johannes gnd Keijser zvw Johannes van 

Hees 32 oude schilden geld zoals de stad Den Bosch van zijn renten zal 

ontvangen en zal betalen ten tijde van de betaling ervan met Kerstmis te 

betalen. Te weten evenveel in ander paijment voor elke oude schild als de 

stad Den Bosch ten tijde van de betaling van dat geld gemeenlijk zal geven 

en betalen en nemen en ontvangen voor een oude schild. 

 

Henricus dictus de Eel promisit super omnia Johanni dicto Keijser filio 

quondam Johannis de Hees XXXII aude scilde monete prout civitas Busci 

Ducis de suis redditibus recipiet et solvet tempore solucionis huiusmodi 

ad! festum nativitatis Domini persolvendos. Testes Groij et Jo (dg: 

Coptiten) Vleder[acken] datum feria sexta post Remigii. 

 

BP 1180 p 203r 14 vr 02-10-1394. 

Scilicet tantum in alio pagamento (dg: qu) pro quolibet dictorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude vocatorum! quantum oppidum de Busco 

tempore solucionis dicte pecunie communiter dabit et exsolvet ac capiet 

#et# recipiet pro uno aureo (dg: -rum) denario antiquo communiter aude 

scilde ?computato. 

 

BP 1180 p 203r 15 vr 02-10-1394. 

Henricus van Zulikem, zvw Rodolphus van Zulikem en wijlen diens vrouw 

Aleijdis dvw Bartholomeus zv Theodericus, verkocht aan Henricus zvw 

Henricus Grieten soen 3 morgen land in Orthen, ter plaatse gnd in het 

Heinstbroek, naast Rodolphus zvw Gerardus gnd Neven soen enerzijds en 

Petrus van Waderle anderzijds, met een eind strekkend aan Elizabeth van den 

Oeteren, welke 3 morgen voornoemde wijlen Bartholomeus zv Theodericus 

gekocht had van Johannes van Gheffen molenaar. 

 

Henricus de Zulikem filius quondam Rodolphi de Zulikem (dg: et) ab eodem 

quondam Rodolpho et Aleijde #quondam# sua uxore filia quondam Bartholomei 

filii [Theoderici] pariter genitus tria iugera terre sita in parochia de 

Orthen ad locum dictum conventualiter int Heijnstbroec contigue iuxta 

hereditatem Rodolphi filii quondam Gerardi dicti (dg: Nepotis) Neven soen 

ex uno et inter hereditatem Petri de Waderle ex alio tendentia cum uno 

fine ad hereditatem Elizabeth van den Oeteren que tria (dg: .) jugera 

dictus quondam Bartholomeus filius Theoderici erga Johannem de Gheffen 

multorem emendo acquisiverat prout in litteris [et] que tria iugera terre 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: Grieten 

soen sup) filio quondam Henrici Grieten soen supportavit cum litteris et 

jure promittens super omnia (dg: warandiam et obligationem de et impe) 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Bartholomei et quorumcuqmue heredum (dg: dicti quon) eiusdem 

quondam Bartholomei deponere. Testes dominus Theodericus et Groij datum 

supra. 

 

BP 1180 p 203r 16 vr 02-10-1394. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 203r 17 vr 02-10-1394. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder en Johannes Boegart droegen over 

aan Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd Loekart, tussen erfgoed van het Geefhuis in de Bosch enerzijds 

en voornoemde Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken anderzijds. 

 

Walterus (dg: de) filius quondam Walteri de Os pannicide et Johannes (dg: 

Boegart) Boegart peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto 

Loekart inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco in! Busco ex uno 

et inter hereditatem Henrici filii quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

ex alio prout ibidem sita est hereditarie supportaverunt dicto Henrico 

filio quondam Rodolphi Rover de Vladeracken promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

Berwout et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1180 p 203r 18 vr 02-10-1394. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken droeg over aan Walterus zvw 

Walterus van Os gewantsnijder een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op 
?Hanenem, tussen Arnoldus Mersman enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Henricus, van Albertus Buc van Lijt en van het Geefhuis in Den Bosch 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken peciam terre sitam 

in parochia de Os ad locum dictum op ?Hanenem inter hereditatem Arnoldi 

Mersman ex uno et inter hereditatem dicti Henrici et Alberti Buc de Lijt 

et mense sancti spiritus in Busco ex alio prout ibidem sita est 

hereditarie supportavit Waltero filio quondam Wal[teri] de Os pannicide 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf3 D 05 p. 204. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1394. 

 

BP 1180 p 204v 01 za 03-10-1394. 

Jordanus van Hoculem verkocht aan Johannes van Neijnsel een b-erfpacht van 

5 mud rogge, maat van Waderle, die Willelmus zvw Johannes gnd Oerlemans 

beloofd had aan voornoemde Jordanus, met Lichtmis in het navolgende huis te 

leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergrond, mesthoop en 

tuin, in Waderle, tussen kvw Johannes Leijten soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een akker gnd die Brede Akker, in Waderle, tussen 

Willelmus van Houbraken enerzijds en Batha gnd Robbijns anderzijds, (3) een 

akker gnd dat Hageveld, in Waderle, beiderzijds tussen voornoemde kvw 

Johannes Leijten soen, (4) een beemd gnd die Elshout, in Waderle, tussen 

die Dommel enerzijds en erfgoed dat was van voornoemde Jordanus anderzijds. 

Verkoper, Zibertus zv Zibertus van Hoculem en Gerardus Wilde beloofden 

lasten af te handelen van de kant van voornoemde Jordanus, zijn zoon 

Theodericus en erfg van voornoemde Jordanus. Na overlijden van voornoemde 

Johannes van Neijnsel gaat de pacht naar zijn zoon Jacobus. Zou echter 

voornoemde Jacobus al overleden zijn, als voornoemde Johannes van Neijnsel 

sterft, dan gaat de pacht naar de naaste erfg van voornoemde Jacobus, van 

de kant van wijlen Gheerborgis mv voornoemde Jacobus. 

 

[Jor]danus de Hoculem hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de (dg: Busco) Waderle quam Willelmus filius quondam Johannis 

dicti Oerlemans promiserat se daturum et soluturum dicto Jordano anno 

quolibet hereditarie purificationis et in domo infrascripta tradere ex 

domo horreo cum suis fundis et fimario dicto communiter messen stat atque 

orto sitis in parochia de Waderle inter hereditatem liberorum quondam 
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Johannis Leijten soen ex uno et inter communem platheam ex alio atque ex 

agro terre dicto die Brede Acker sito in dicta parochia inter hereditatem 

Willelmi de Houbraken ex uno ex! uno et inter hereditatem Bathe dicte 

Robbijns ex alio insuper ex agro terre dicto communiter dat Hagevelt sito 

in predicta parochia inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam 

Johannis Leijten soen (dg: ex ?uno) ex utroque latere coadiacentem 

preterea ex prato quodam dicto die Elshout sito in dicta parochia inter 

aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem que fuerat dicti 

Jordani ex alio (dg: prout in litteris #ut dicebat) ut dicebat# 

hereditarie (dg: supportavit Jacobo filio) #vendidit# Johanni de Neijnsel 

(dg: promittens ratam servare) #supportavit cum litteris et jure# 

promittentes et cum eo Zibertus filius Zibertus! de Hoculem et Gerardus 

Wilde (dg: indivisi super omnia warandiam et obligationem in dicta 

paccione deponere et sufficientem facere) indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte dicti [Jor]dani et 

Theoderici sui filii et quorumcumque heredum dicti Jordani (dg: et 

quarumcumque aliarum pers) deponere et sufficientem facere hoc addito 

quod dicta paccio quinque modiorum siliginis statim post decessum dicti 

Johannis de Neijnsel succedet ad Jacobum filium dicti Johannis de 

Neijnsel si ipsum Jacobum extunc vivere contingat in humanis (?dg: alio) 

si vero (dg: dictum Ja) eundem Jacobum tempore obitus dicti Johannis de 

Neijnsel non contingat vivere in humanis ex! (dg: h) proximores heredes 

eiusdem Jacobi ex parte et latere quondam Gheerborgis matris olim eiusdem 

Jacobi hereditarie devolvetur. Testes Vladeracken en Groij datum sabbato 

post Remigii. 

 

BP 1180 p 204v 02 za 03-10-1394. 

Arnoldus Avemari verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Avemari prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 204v 03 za 03-10-1394. 

Vervolgens en waar destijds voornoemde Jordanus van Hoculem beloofd had aan 

Adam van Mierde, tbv Zibertus zv Zibertus van Hoculem, Gerardus gnd Wilde 

en Jacobus zv Gerardus Groije, hen met Sint-Jan een erfcijns van 60 oude 

schilden te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Jordanus, 

beloofden thans voornoemde Zibertus zv Zibertus van Hoculem en Gerardus 

Wilde nimmer rechten te doen gelden op een b-erfpacht van 5 mud 2 lopen 

rogge, maat van Waderle, waarvan Henricus gnd Cuken 2 mud levert, Johannes 

gnd Theenkens soen alias gnd die Buscher 1 mud, Franco die Leeuwe 14 lopen 

en kvw Jonathas zvw Jonathas gnd ?Jintaes eertijds koster van Waderle 1 

mud, gaande uit verschillende erfgoederen in Waderle, dan wel te vestigen 

op erfgoederen van voornoemde Jordanus, in Waderle gelegen. Zouden echter 

voornoemde Zibertus en Gerardus Wilde schade oplopen wegens voornoemde 

belofte, gedaan aan voornoemde Johannes van Neijnsel, wegens voornoemde 

erfpacht van 5 mud rogge, dan mogen voornoemde Zibertus zv Zibertus en 

Gerardus die schade verhalen op andere goederen van voornoemde Jordanus, op 

basis van de brief mbt de cijns van 60 oude schilden. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: cu) ita actum sit (dg: constituti i) ut 

prefertur et cum etc Jordanus de Hoculem predictus promisisset super se 

et bona sua omnia (dg: Johanni de Globo) #Ade de Mierde# ad opus Ziberti 

filii Ziberti de Hoculem Gerardi dicti Wilde et Jacobi filii Gerardi 

Groije vel ad opus alterius eorundem videlicet quod Jordanus predictus 

dabit et exsolvet antedictis Ziberto filio (dg: di) Ziberti de Hoculem 

Gerardo Wilde et Jacobo filio dicti Gerardi Groij (dg: seu) aut eorum 

alteri annuum et hereditarium censum sexaginta denariorum aureorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis 

hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus et singulis bonis (dg: dicti 

Jord) antedicti Jordani quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

in litteris (dg: constitutus) constituti igitur coram scabinis 
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infrascriptis dicti Zibertus filius Ziberti de Hoculem et Gerardus Wilde 

promiserunt (dg: indivisi) super omnia (dg: quod ipsi nun) dicto Jordano 

quod ipsi Zibertus filius Ziberti de Hoculem et Gerardus nunquam petent 

et prosequentur jus mediantibus dictis litteris (dg: sca) mencionem de 

(dg: dictis) dicto censu sexaginta aude scilde facientibus quoad et supra 

hereditariam paccionem quinque modiorum et duorum (dg: modiorum) 

lopinorum siliginis mensure de Waderle de quibus Henricus dictus Cuken 

duos modios siliginis et Johannes dictus Theenkens soen alias dictus die 

(dg: Busche) Buscher (dg: ...) unum modium siliginis et Franco die Leeuwe 

XIIII lopinos siliginis et (dg: M Joh Jonathas dictus Jincas f) liberi 

quondam Jonathe filii quondam Jonathe dicti (dg: Jen) Jintaes? custodis 

olim de Waderle unum modium [siliginis] dicte mensure #dicto Jordano# 

annuatim solvere tenentur (dg: .. ut dicebat) ex (dg: here) 

quibus[c/d]umque hereditatibus sitis (dg: di) in dicta parochia de 

Waderle seu ad et supra hereditates dicti Jordani sitas in dicta parochia 

de Waderle valentes hereditariam paccionem quinque modiorum et (dg: 

duorum s) duorum lopinorum siliginis mensure de Waderle et hoc eciam 

addito si contingat dictos Zibertum et Gerardum Wilde dampna habere et 

sustinere occacione (dg: di) pretactarum promissionum factarum dicto 

Johanni de Neijnsel de pretacta paccione quinque modiorum siliginis quod 

extunc in hoc eventu dictus Zibertus filius Ziberti et Gerardus poterint 

huiusmodi dampna prosequi et recuperare ad et supra alia bona dicti 

Jordani vigore dictarum litterarum mencionem de dicto censu LX aude 

scilde facientium. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 204v 04 za 03-10-1394. 

Hilla dv Rodolphus Hals wv Johannes gnd Pijc, Rodolphus, zv voornoemde 

Hilla en wijlen Johannes Pijc, en Johannes Claes soen ev Yda, dv voornoemde 

Hilla en wijlen Johannes Pijc, verkochten aan Herbertus zv voornoemde 

Rodolphus Hals de helft van 2 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Hoeven, ter plaatse gnd dat Dordel, tussen voornoemde Rodolphus Hals 

enerzijds en Goeswinus Moedel van der Donc anderzijds, welke 2 morgen 

jaarlijks gedeeld worden tegen twee andere morgen aldaar, in 4 kampen, 

belast met een dijk naast de waterlaat van de hertog en met een waterlaat, 

welke dijk en waterlaat aan het eind van voornoemde helft liggen. Johannes, 

Tielmannus, Willelmus en Aleijdis, minderjarige kv voornoemde Hilla en 

wijlen Johannes Pijc, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Hilla filia Rodolphi Hals relicta quondam Johannis dicti Pijc cum tutore 

Rodolphus filius {niets ingevuld; hier staat een streep die doorloopt in 

het doorgehaalde:} (dg: ?eius liberorum) dictorum Hille et quondam 

Johannis Pijc et Johannes Claes soen maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris filie dictorum Hille et quondam Johannis Pijc (dg: unum iuger 

terre sit) medietatem duorum iugerum terre sitorum in parochia de 

Roesmalen in loco dicto die Hoeven ad locum dictum dat Dordel inter 

hereditatem dicti Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Moedel van der Donc ex alio ut dicebant hereditarie (dg: vendiderunt Heb 

Herberto filio dicti Rodolphi Hals promittentes cum tutore super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis aggere sito juxta 

aqueductum domini domini ducis ad finem dicti jugeris terre et aqueductu 

qui ad que aggeres et aqueductus siti sunt ad finem dicti jugeris terre 

et spectant ad dictum iuger terre ut dicebant) et que duo iugera terre 

annuatim dividuntur contra duo alia iugera terre sita ibidem in quatuor 

campis ut dicebant hereditarie vendiderunt Herberto filio dicti Rodolphi 

Hals promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggere sito iuxta aqueductum domini ducis 

et aqueductu qui aggerem! et aqueductus siti sunt ad finem dicti (dg: 

jugeris terre) #dimiditatis dictorum duorum iugerum# ad predictum iuger 

(dg: ter) terre de jure spectantibus promiserunt insuper dicti venditores 

cum tutore indivisi super habita et habenda quod #Johannem#! Tielmannum 

Willelmum Aleijdem liberos dictorum Hille et quondam Johannis Pijc 
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quamcito ad annos pubertatis pervenerint super dicta (dg: iugere) 

#medietate dictorum duorum jugerum# terre (dg: facient renunciare) ad 

opus dicti emptoris facient renunciare et dicto emptori de dicta (dg: 

jugere) #medietate duorum iugerum# terre promittere warandiam #super 

omnia#. Testes Luce et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 204v 05 za 03-10-1394. 

Johannes zvw Johannes gnd Nennekens soen, Johannes Wisscart ev Yda, en 

Lambertus Priker ev Aleijdis, dvw voornoemde Johannes Nennekens, verkochten 

aan Sijmon van der Hoeven (1) een akker in Uden, ter plaatse gnd op 

Merlaar, tussen Johannes van de Kelder enerzijds en Jacobus van Merlaer 

anderzijds, (2) een beemd in Uden, ter plaatse gnd in het Goer, tussen 

erfgoed dat was van Ambrosius gnd Broes van der Wedehagen enerzijds en 

wijlen Henricus van Uden anderzijds, (3) een stuk land in Uden, bij de kerk 

van Uden, tussen erfg vw Henricus van Uden enerzijds en wijlen Nijcholaus 

zvw Rodolphus Glorien soen anderzijds, (4) een stukje land in Uden, ter 

plaatse gnd in de Aalst, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en voornoemde Sijmon van der Hoeven anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Nennekens soen Johannes Wisscart 

maritus et tutor Yde sue uxoris et Lambertus Priker maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis (dg: .) 

Nennekens quendam agrum terre situm in parochia de Uden ad locum dictum 

op Merlaer inter hereditatem Johannis de Penu ex uno et inter hereditatem 

Jacobi de Merlaer ex alio atque pratum situm in dicta parochia ad locum 

dictum int Goer inter hereditatem que fuerat Ambrosii dicti Broes van der 

Wedehagen ex uno et inter quondam! Henrici de Uden ex alio (dg: ut 

dicebat) atque peciam terre sitam in dicta parochia prope ecclesiam (dg: 

ibidem) #de Uden# inter hereditatem heredum quondam Henrici de Uden ex 

uno et inter hereditatem quondam Nijcholai filii quondam Rodolphi (dg: Gl 

Glorien) Glorien soen ex alio atque particulam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto in den Aelst inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Sijmonis van der Hoeven ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Sijmoni van der Hoeven 

promittentes (dg: w) indivisi super (dg: omnia warandiam et obligationem 

deponere) ratam servare et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi (dg: -s) exinde solvendo. Testes Luce et Berwout datum supra. 

 

1180 mf3 D 06 p. 205. 

 in crastino Remigii: vrijdag 02-10-1394. 

 in crastino Severini: zaterdag 24-10-1394. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1394. 

 Quarta post Remigii: woensdag 07-10-1394. 

 Quinta post Remigii: donderdag 08-10-1394. 

  

BP 1180 p 205r 01 vr 02-10-1394. 

Willelmus van Langhelaer beloofde dat hij Henricus Maechelini zal vrijwaren 

van alle verplichtingen en beloften, gedaan aan hr Johannes van Arkel heer 

van Hagestein van Pierpont en van het gebied van Mechelen door voornoemde 

Willelmus en Henricus en hun medeschuldenaren, wegens de dood van Johannes 

van den Velde bv voornoemde Willelmus. 

 

Solvit 3 plack. 

Willelmus de Langhelaer promisit super omnia quod ipse Henricum (dg: de 

Langhelaer) Maechelini ab omnibus obligationibus pro[missionibus] ....... 

factis (dg: ?Rolph va..) domino Johanni de Arkel domino de Haghesteijn de 

Pierpont et de territorio de Mechlinea a dictis Willelmo et Henrico et 

suis in hoc condebitoribus occacione necis quondam Johannis (dg: van) van 

den Velde fratris olim dicti Willelmi ut dicebat et dampnis etc indempnem 
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observabit. Testes dominus Theodericus Groij datum in crastino Remigii. 

 

BP 1180 p 205r 02 za 24-10-1394. 

Gheerlacus nzvw hr Emondus van Ghemert investiet van Orthen en Den Bosch, 

verkocht aan Albertus Buc van Lijt 1/3 deel van een kamp ter plaatse gnd op 

die Dungen, tussen Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, Johannes 

zv Truda en Johannes van den Dijk enerzijds en Henricus Buekentop en 

Arnoldus Boest anderzijds, welk kamp behoorde aan wijlen voornoemde hr 

Johannes Rover, welk 1/3 deel Leonius van Langvelt gekocht had van 

voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover, en van welk 1/3 deel 

voornoemde Leonius van Langvelt één helft en jkvr Mabelia wv voornoemde 

Leonius van Langvelt de andere helft in hun testamenten vermaakt hadden aan 

voornoemde Gheerlacus nzvw hr Emondus van Ghemert, voor de duur van diens 

leven, om na overlijden van voornoemde Gheerlacus over te gaan op Emondus? 

zv voornoemde Albertus gnd Buc van Lijt, welk 1/3 deel voornoemde 

Gheerlacus verworven had van voornoemde Emondus zv Albertus Buc, zodat 

voornoemde Gheerlacus het nu ten volle bezat. 

 

Gheerlacus filius naturalis domini quondam Emondi de Ghemert investiti 

olim de Orthen et de Busco terciam partem [cuiusdam campi s]iti in loco 

dicto (dg: p) op die Dongen inter hereditates Theoderici Rover filii 

quondam domini Johannis Rover militis Johannis filii Trude et Johannis de 

Aggere [ex uno et inter] hereditatem Henrici Buekentop et Arnoldi Boest 

ex alio scilicet dividendo (dg: d) dictum campum prout idem campus cum 

suis fossatis ibidem [situs est et ad] dictum dominum quondam Johannem 

Rover spectare consuevit in tres partes equales unam earundem trium 

partium equalium dicti campi quam terciam [partem Leonius] de Langvelt 

erga dictum Theodericum Rover filium quondam domini Johannis Rover emendo 

acquisiverat #prout in litteris# (dg: p) de qua tercia parte dictus 

Leonius de Langvel[t unam medietatem] et domicella Mabelia relicta 

eiusdem quondam Leonii de Langvelt reliquam medietatem in suis 

testamentis legaverant #dicto# Gheerlaco filio naturali dicti quondam 

[Emondi] de Ghemert ab eodem Gheerlaco quamdiu vixerit in humanis et non 

ultra possidendam et post mortem eiusdem Gheerlaci ad (dg: dictum) 

[Emondum?] filium Alberti dicti Buc de Lijt jure hereditario succedentem 

et devolvendam et pertinendam et quam terciam partem (dg: dictus) dicti 

campi dictus Gheerlacus erga [dictum] Emondum filium dicti Alberti Buc 

acquisiverat prout in litteris et quam terciam partem dictus Gheerlacus 

nunc ad se pleno jure spectare dicebat hereditarie [vendidit] (dg: 

Reijnero filio quondam Johannis Nollekens tinctoris) #dicto Alberto Buc 

de (dg: Lijt) Lijt# supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

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

(dg: ....... acken et Groij datum ....... ....... Remigii) Berwout et 

Sceijvel datum in crastino Severini. 

 

BP 1180 p 205r 03 za 24-10-1394. 

(dg: Herbertus van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Herbertus de Gh Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1180 p 205r 04 za 03-10-1394. 

Mathias van Mierd verkocht aan Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen een 

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

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die 

Godefridus van den Plac beloofd had aan voornoemde Mathias, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve, eertijds van voornoemde 

Mathias, in Venloon, (2) de overige erfgoederen van voornoemde Mathias, (3) 

2 bunder beemd in Udenhout, hieruit echter voor voornoemde Mathias 

gereserveerd een b-erfpacht van 15 lopen rogge en 1 zester rogge, die 

voornoemde Mathias beurde, (4) overige goederen van voornoemde Godefridus 
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van den Plac, voornoemde pacht belast met een b-erfpacht van 2½ mud rogge. 

 

Mathias de Mierd (dg: hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie) hereditarie vendidit Godefrido 

filio quondam Godefridi Marcelijs soen hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam de et ex hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis (dg: ?m) dicte [mensure] quam Godefridus van den Plac promisit 

(dg: se) super se et bona sua omnia se daturum et soluturum dicto Mathie 

hereditarie termino solucionis et loco predictis (dg: de) ex quodam manso 

(dg: sito in parochia de Venloen atque ..) olim dicti Mathie (dg: et ex 

ex) sito in parochia de Venloen et ex omnibus hereditatibus reliquis 

dicti Mathie ?ibidem sitis necnon ex duobus bonariis prati sitis in 

Udenhout (dg: salv) exceptis tamen in hiis et dicto Mathie reservata 

hereditaria paccione quindecim lopinatarum siliginis et unius sextarii 

siliginis quam idem Mathias ibidem habet solvendam atque ex ceteris bonis 

dicti Godefridi van den Plac singulis et universis quocumque locorum 

sitis prout in litteris quas vidimus promittens super omnia warandiam et 

obligationem aliam in dicta paccione quatuor modiorum siliginis 

existentem deponere excepta hereditaria duorum et dimidii #modiorum# 

si[liginis] dicte mensure prius solvenda et sufficientem facere. Testes 

(dg: datum supra) testes Coptiten et Groij datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1180 p 205r 05 za 03-10-1394. 

Vervolgens beloofde voornoemde Godefridus aan voornoemde Mathias dat hij 

voornoemde pacht van ½ mud rogge niet zal manen zolang Mathias leeft. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Godefridus emptor promisit super omnia dicto venditori quod ipse dictam 

paccionem dimidii modii siliginis non peteret neque monebit quamdiu 

Mathias venditor vixerit in humanis salvis tamen dictis suis litteris in 

suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 205r 06 za 03-10-1394. 

Petrus Reuwe droeg over aan Willelmus van Krikenbeke de voogdijschap over 

de broers Willelmus en Petrus, kvw Willelmus gnd Reuwe, en over hun 

goederen. 

 

Petrus Reuwe totam mamburnitatem sibi innatam in (dg: Petro W) Willelmo 

et Petro fratribus liberis quondam Willelmi dicti Reuwe atque in bonis 

eorundem fratrum ut dicebat legitime supportavit Willelmo de Krikenbeke 

promittens ratam servare. Testes Erpe et Groij datum ut supra. 

 

BP 1180 p 205r 07 ±za 03-10-1394. 

Arnoldus zv Johannes van der Straten droeg over aan Johannes van Bladel een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Godefridus Olisleger enerzijds en erfgoed van Arnoldus van den Gasthuze 

anderzijds, (2) een beemd, gelegen achter voornoemd huis en tuin, tussen 

erfgoed van Arnoldus van der Straten enerzijds en erfgoed van Albertus gnd 

Abe van der Hazeldonc anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door 

Petrus gnd Bijerman. 

 

Arnoldus filius Johannis van der Straten hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie pasche ex domo et orto sitis in 

Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Godefridi (dg: Olij) 

Olisleger ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Gasthuze ex alio 

atque ex prato quodam sito retro domum et ortum predictos inter 

hereditatem Arnoldi van der Straten ex uno et inter hereditatem Alberti 

dicti Abe van der Hazeldonc ex alio venditum sibi a Petro dicto Bijerman 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Bladel cum litteris 
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et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Vladeracken et Groij? datum ?supra. 

 

BP 1180 p 205r 08 ±za 03-10-1394. 

Henricus van der Porten zv Ludekinus van der Porten verkocht aan de 

gezusters Margareta, Katherina en Maria, dv Agnes van Maren, een n-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, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van voornoemde Agnes enerzijds en erfgoed van Thomas gnd 

Yden soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus van der Porten filius Ludekini van der Porten hereditarie 

vendidit (dg: Agneti relicte de Maren ad opus) Margarete Katherine et 

Marie sororum! filiarum (dg: dicte) Agnetis #de Maren# hereditarium 

censum (dg: XL ..) quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area (dg: et orto) sita 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem dicte Agnetis ex uno et inter 

hereditatem Thome dicte Yden soen ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario! 

trium librarum et decem solidorum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. 

 

BP 1180 p 205r 09 wo 07-10-1394. 

Petrus gnd Bertrams soen verkocht aan Gerardus van Berkel zv Neza gnd 

Scalcs 1/3 deel, dat aan Johannes van de Kloot behoorde, in het tiende 

kamp, gelegen vanaf de plaats gnd Oeteren richting Vught, welk kamp 10 

morgen groot is, gelegen ter plaatse gnd Vughtbroek, tussen Gherisius van 

Os en Woltherus van Oekel enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, te 

weten het 1/3 deel richting de Vughterdijk, welk 1/3 deel 3 morgen 2 hont 

groot is, aan hem verkocht door Gerardus gnd Cluet zvw Gerardus gnd Heijlen 

soen. 

 

Petrus dictus Bertrams soen terciam partem que ad Johannem de Globo 

spectare consuevit in decimo campo sito a loco dicto Oetheren versus 

Vucht qui campus predictus continet (dg: ante) decem jugera terre et est 

situs in loco dicto Vuchtbroec (dg: ..) inter hereditatem Gherisii de Os 

et Woltheri de Oekel ex uno et inter communitatem ibidem ex alio scilicet 

illam terciam partem (dg: dicti) campi predicti que tercia pars sita est 

versus aggerem Vuchtensem et que tercia pars dicti campi continet tria 

jugera et duo hont terre venditam sibi a Gerardo dicto Cluet filio 

quondam Gerardi dicti Heijlen soen prout in litteris hereditarie vendidit 

Gerardo de Berkel (dg: filio Gerardi) filio Neze dicte Scalcs supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: eo) sui deponere. Testes Berwout et Sceijvel datum quarta post 

Remigii. 

 

BP 1180 p 205r 10 wo 07-10-1394. 

Theodericus Loekaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Loekaert prebuit et reportavit. !Datum ut supra. 

 

BP 1180 p 205r 11 wo 07-10-1394. 

Petrus gnd Becker zvw Petrus gnd Becker beloofde aan Johannes gnd van den 

Berghe van Dommelen 10 Engelse nobel en 1 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) te betalen. 

 

Petrus dictus Becker filius quondam Petri dicti Becker promisit super 

omnia Johanni dicto van den Berghe de Dommelen X Engels nobel et unum 

novum florenum Gelrie #seu valorem# ad festum purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Sceijvel et Groij datum feria quarta post 
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Remigii. 

 

BP 1180 p 205r 12 do 08-10-1394. 

Johannes gnd Spijker en Engbertus gnd die Borner beloofden aan Johannes gnd 

van Ghewanden 17 nieuwe Gelderse gulden op zondag Letare aanstaande (zo 21-

03-1395) te betalen. 

 

Johannes dictus Spijker et Engbertus dictus die Borner promiserunt super 

omnia Johanni dicto de Ghewanden XVII nuwe Gelre gulden [ad dominicam] 

qua cantibitur letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes 

Berwout et Sceijvel datum feria quinta post Remigii. 

 

1180 mf3 D 07 p. 206. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1394. 

 

BP 1180 p 206v 01 do 08-10-1394. 

....... ....... ....... vw Johannes van Mekelendonc en zijn vrouw Katherina 

dvw Arnoldus Nout van Lijt verkochten aan Henricus zvw Arnoldus Vrieze (1) 

een stuk land, 13½ hont 31 roeden groot, in Oss, tussen de plaats die ?Heze 

Grave en de waterlaat gnd wetering, tussen Albertus Buc van Lijt enerzijds 

en Arnoldus van Uden anderzijds, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld, 

(2) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op het Westerveld, tussen 

Henricus van Gemonden enerzijds en kvw Johannes Zelen soen anderzijds, (3) 

een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen voornoemde kvw 

Johannes Zelen soen enerzijds en Henricus van Gemonden anderzijds, de twee 

laatst genoemde stukken land belast met een b-erfpacht van 4 lopen rogge. 

 

....... ....... ....... ....... quondam Johannis de Mekelendonc maritus 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Arnoldi Nout de Lijt et 

dicta Katherine cum eodem tamquam cum tutore peciam terre (dg: sitam in 

par) XIII (dg: d) et dimidium hont et XXXI virgatas continentem sitam 

(dg: -s) in parochia de Os (dg: in lo) inter locum dictum die ?Heze Grave 

et aqueductum dictum weteringe inter hereditatem Alberti Buc de Lijt ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi de Uden ex alio atque peciam terre sitam 

in dicta parochia in loco dicto opt Westervelt inter hereditatem Henrici 

de Gemonden ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis Zelen 

soen ex alio atque (dg: peciam particulam terre) peciam terre sitam in 

dicta parochia in dicto loco dicto! Westervelt vocato inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Johannis Zelen soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Jo) Henrici de Gemonden ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico (dg: die) filio quondam Arnoldi Vrieze promittentes 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu 

trium librarum monete ex primodicta pecia terre solvendo annuatim de jure 

et hereditaria paccione IIII lopinorum siliginis ex dictis duabus ultimis 

peciis terre de jure solvendis. Testes (dg: B) Berwout et Coptiten datum 

(dg: q) in profesto (dg: Re) Dionisii. 

 

BP 1180 p 206v 02 do 08-10-1394. 

Everardus zvw Petrus die Tijmmerman van Berze droeg over aan Johannes van 

Doerne van Arsscot een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die 

Johannes Ackerman zvw Godefridus van de Kerkhof met Kerstmis in Oirschot 

leverde aan Arnoldus van der Braken van Oerscot, gaande uit een akker gnd 

die Loebos, in Best, in Oirschot, tussen Johannes van Hellu enerzijds en kv 

Margareta gnd van Jans anderzijds, welke pacht Johannes gnd Everets soen 

van Berze tbv zijn zuster Mechtildis gekocht had van Arnoldus van der 

Braken van Oerscot, en welke pacht aan voornoemde Everardus gekomen was na 

overlijden van zijn tante voornoemde Mechtildis. 

 

Everardus filius quondam Petri die Tijmmerman de Berze hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot quam Johannes Ackerman 

filius quondam Godefridi de Cijmitherio solvere tenebatur hereditarie 
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Arnoldo van der Braken de Oerscot hereditarie nativitatis Domini et in 

Oerscot tradendam ex agro terre dicto communiter die Loebossche sito in 

Best in parochia de Oerscot inter hereditatem Johannis de (dg: Hellu) 

Hellu ex uno et inter hereditatem (dg: ?M) liberorum Margarete dicte van 

Jans ex alio et quam paccionem Johannes dictus Everets soen de Berze ad 

opus Mechtildis sororis eiusdem Johannis Everets soen emendo acquisiverat 

#(dg: ...) erga Arnoldum van der Braken de Oerscot# prout in litteris et 

quam paccionem dictus Everardus sibi de morte dicte Mechtildis sue (dg: 

s) matertere successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit 

(dg: ..) Johanni de Doerne de Arsscot (dg: su) cum litteris et aliis 

promittens! super habita et habenda ratam et! obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicte quondam Mechtildis et quorumcumque 

heredum dicte Mechtildis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 03 do 08-10-1394. 

(dg: Mr Henricus van Zulikem steenbakker ev). 

 

(dg: Magister Henricus de Zulikem lathomus maritus legitimus). 

 

BP 1180 p 206v 04 do 08-10-1394. 

Johannes Spiker zvw Johannes Spiker gaf uit aan Henricus Coelborner zvw 

Henricus Coelborner (1) een huis en schuur met ondergrond, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Helvoirt, achter Cromvoirt, tussen Johannes van 

Tiel enerzijds en Henricus Noudekens soen anderzijds, (2) ½ bunder beemd in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Nortbroek, tussen voornoemde Johannes van Tiel 

enerzijds en Noudekens Kijnder anderzijds, (3) een stuk land gnd die Weide, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Arnoldus Berwout 

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

Hermannus van Oerscot en met het andere eind aan erfgoed van Jacobus 

Roelofs, dat voornoemde Jacobus verworven had van eerstgenoemde Johannes 

Spiker; de uitgifte geschiedde voor (a) 13 schelling nieuwe cijns aan de 

hertog, (b) 3 schelling 6 penning gemeen paijment aan de naburen van 

Helvoirt, en thans voor (c) een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

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

02-1396). 

 

Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker domum horreum cum suis 

fundis et ortum #et hereditates sibi adiacentes# sitas in parochia de 

Helvoert retro Crumvoert inter hereditatem Johannis de Tiel ex uno et 

inter Henrici! Noudekens soen ex alio atque dimidium (dg: iuger ter) 

bonarium prati situm in dicta parochia in loco dicto Nortbroec inter 

hereditatem Johannis de Tiel predicti ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Noudekens Kijnder ex alio item peciam terre dictam die 

Weijde sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvort 

(dg: ...) inter hereditatem (dg: He Hermanni et Pet ....) Arnoldi Berwout 

ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Hermanni de Oerscot (dg: ex uno et int) #et cum reliquo fine 
?ad# hereditatem Jacobi Roelofs quam idem Jacobus erga (dg: di) 

primodictum Johannem Spiker acquisiverat (dg: ex alio) ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Henrico Coelborner filio quondam Henrici 

Coelborner ab eodem hereditarie possidendas pro XIII solidis novi census 

(dg: ..) domino duci exinde solvendis (dg: dandis etc) et pro tribus (dg: 

et dimidio solidis communis pagamenti i) solidis et sex denariis communis 

pagamenti (dg: ..) vicinis de Helvoert exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam (dg: et) pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 
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BP 1180 p 206v 05 do 08-10-1394. 

Voornoemde Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner, zijn broer 

Florencius, Johannes zv Walterus Grieten soen, Florencius zv Johannes Egen 

soen en Walterus gnd Godevarts soen beloofden aan voornoemde Johannes 

Spiker 90 Hollandse gulden of de waarde en 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1396) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Henricus (dg: promisit dicto Waltero J dictus Godevarts soen) 

#Florencius eius frater Johannes# filius Walteri Grieten soen et 

Florencius filius (dg: quondam) Johannis Egen soen (dg: et Florencius) et 

Walterus dictus (dg: God) Godevarts soen promiserunt dicto Johanni Spiker 

XC Hollant gulden seu valorem et unum et dimidium modios siliginis 

mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 06 do 08-10-1394. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit IIII placken. 

Primus servabit alios indempnes. 

 

BP 1180 p 206v 07 do 08-10-1394. 

Johannes van Beircke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Beircke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 08 do 08-10-1394. 

Goeswinus Moedel van der Donc verhuurde aan Gerardus van Enode, Jacobus van 

Berkel en Godefridus Folsen soen een eiland54, dat eertijds behoorde aan hr 

Rijcoldus Koc ridder, in Maren, met visvijvers en vogelkooi, vanaf nu tot 

aan Sint-Servacius aanstaande (do 13-05-1395), en droeg aan hen over alle 

takken, gnd rijs, op voornoemd eiland, te verwijderen uiterlijk met Sint-

Servacius aanstaande. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc quandam insulam que dudum spectabat ad 

dominum Rijcoldum Koc militem sitam in parochia de de! Maren cum suis 

piscariis et captura volucrum locavit Gerardo de Enode Jacobo (dg: v) de 

Berkel et Godefrido Folsen soen ab eisdem infra hinc et festum (dg: Serv) 

Servacii proxime futurum possidendam insuper omnes ramos dictos rijs 

consistentes supra dictam insulam supportavit dictis Gerardo Jacobo et 

Godefrido promittens super omnia warandiam contra omnes quascumque 

personas jure comparere valentes et obligationem deponere tali condicione 

quod dicti Gerardus Jacobus et Godefridus dictos ramos dictos rijs infra 

hinc et festum beati Servacii proxime futurum #?scudent et# secabunt et a 

dicta insula amovebunt. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 09 do 08-10-1394. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde Goeswinus Model 46 nieuwe Gelderse 

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

 

Dicti tres promiserunt indivisi dicto Goeswino Model XLVI novos Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 10 do 08-10-1394. 

Voornoemde Goeswinus Moedel droeg voornoemde 46 nieuwe gulden over aan 

Willelmus Scilder. 

 

                         
54 Zie ← BP 1176 f 284v 08 do 27-11-1382, verhuur van waarschijnlijk dit 

eiland. 
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Dictus Goeswinus Moedel dictos (dg: XLVI) XLVI novos gulden supportavit 

Willelmo Scilder. Testes Berwout et Sceijvel datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 12 do 08-10-1394. 

Gerardus Heijssen soen verkocht aan Laurencius zv Theodericus van den 

Passche een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit een beemd gnd die Schamdonk, in Oirschot, 

in de herdgang van Ertbruggen, tussen Henricus Heijssen soen bv voornoemde 

verkoper enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 1 oude groot. 

 

Gerardus Heijssen soen hereditarie vendidit Laurencio filio Theoderici 

van den Passche hereditariam paccionem (dg: uniu) dimidii modii siliginis 

mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot 

tradendam ex prato dicto die Scamdonc sito in parochia de Oerscot in (dg: 

parochia) #pastoria# de Ertbruggen inter hereditatem (dg: d Heijlwigis 

Bu) Henrici Heijssen soen fratris dicti venditoris ex uno et inter (dg: 

here) communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde prius solvendo 

(dg: et sufficientem facere). Testes (dg: datum supra) testes Berwout et 

Sceijvel datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 13 do 08-10-1394. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe droeg over aan Philippus Jozollus de goederen 

gnd van Krempselaar in Sint-Oedenrode, die aan hem behoren, en zijn andere 

erfgoederen. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe bona dicta de Crempselaer cum suis 

attinentiis sita in parochia de Rode sancte Ode ad se spectantia atque 

cetera sua bona hereditaria quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Philippo Jozollo promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 206v 14 do 08-10-1394. 

Johannes van den Velde riemmaker droeg over aan Willelmus zvw Johannes gnd 

Coevelman een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud Marcelius nzvw 

Marcelius gnd Meijssen van Os beloofd had aan voornoemde Johannes van den 

Velde, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van een 

hoeve die was van wijlen Petrus Nennen soen, schoonvader van voornoemde 

Johannes, in Gemonde. 

 

Johannes van den Velde corrigiator hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem trium modiorum siliginis Marcelius 

filius naturalis quondam Marcelii dicti Meijssen de Os promisit se 

daturum et soluturum (dg: et so) dicto Johanni van den Velde hereditarie 

purificationis et in Buscoducis traditurum ex medietate cuiusdam mansi 

qui fuerat quondam Petri Nennen soen soceri dicti Johannis sito in 

parochia de Gemonden atque ex omnibus et s[ingulis] attinentiis dicte 

medietatis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie (dg: ve) supportavit (dg: Ge) Willelmo filio quondam Johannis 

dicto! Coevelman cum litteris et jure occacione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem deponere. Testes Berwout et Sceijvel datum 

supra. 

 

1180 mf3 D 08 p. 207. 

 in festo Dijonisii: vrijdag 09-10-1394. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1394. 

 Quinta post purificationis beate Marie virginis:donderdag 04-02-1395. 

  

BP 1180 p 207r 01 vr 09-10-1394. 

Ghisbertus van de Doorn droeg over aan Gertrudis dv Jacobus gnd Cop Vos de 
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helft van 23 Hollandse gulden, aan hem beloofd55 door Johannes zvw Johannes 

van Derentheren, te weten de helft van de termijn van afgelopen Sint-

Remigius (do 01-10-1394). 

 

Ghisbertus de Spina medietatem viginti trium aureorum florenorum 

communiter gulden vocatorum monete Hollandie promissorum dicto Ghisberto 

a Johanne filio quondam [Jo]hannis de Dere[n]theren prout in litteris 

(dg: legitime supportavit) scilicet illam medietatem de (dg: me te) qua 

terminus solucionis fuit in festo beati Remigii confessoris proxime 

[preterito] supportavit Gertrudi f[ilie ?..] Jacobi dicti #dicti# Cop Vos 

cum litteris et jure occacione etc. Testes Berwout et Sceijvel datum in 

festo Dionisii. 

 

BP 1180 p 207r 02 vr 09-10-1394. 

Destijds hadden Hermannus gnd Pijnghe en Johannes van Bel beloofd56 aan 

Arnoldus van Gheel zvw Jacobus van Gheel dat zij, binnen een periode van 4 

jaar, verplichtingen van de kant van voornoemde Hermannus op een huis en 

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, op 

de stroom, naast erfgoed van Ywanus Mostart zouden afhandelen, uitgezonderd 

een b-erfcijns van 10 pond aan Henricus van Goiderheijle. Thans ontlastte 

voornoemde Arnoldus van Ghele hen hiervan. 

 

Notum sit universis quod cum Hermannus dictus Pijnghe et Johannes de Bel 

promisissent ut debitores principales indivisi super se et bona sua omnia 

Arnoldo de Gheel filio quondam Jacobi de Gheel quod dicti Hermannus et 

Johannes omnem aliam obligationem existentem (dg: ..) seu eventuram ex 

parte dicti Hermanni ad et supra domum et aream sitam [in] Busco in vico 

Hijntamensi ultra pontem domini Gheerlaci supra aquam ibidem fluentem 

iuxta hereditatem Ywani Mostart excepto hereditario censu [57decem] 

librarum Henrico de Goiderheijle annuatim exinde solvendo scilicet infra 

spacium quatuor annorum datam huiusmodi promissionis deinceps sine medio 

sequentium prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Arnoldus de Ghele palam quitavit dictum Johannem de 

Bel ab huiusmodi promissione salvis tamen (dg: litteris) sibi [litteris] 

....... ....... et promissionibus in eisdem litteris contentis in omnibus 

et per omnia in suo vigore (dg: per) permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 207r 03 vr 09-10-1394. 

Johannes Claeuwart zvw Hertgherus verkocht aan Johannes van Dordrecht zvw 

Laurencius die Hollander, tbv hem, zijn vrouw Mechtildis dv Willelmus van 

Loen en de kinderen van hen beiden, 2 roeden, gnd gerden, land in Kessel, 

ter plaatse gnd op Nollaert, tussen voornoemde Johannes van Dordrecht 

enerzijds en Elizabeth dvw hr Akerinus investiet van Kessel anderzijds, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd op die Nollaars Steeg en met het 

andere eind aan de plaats gnd op die Velmaer Grave, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Johannes Claeuwart filius quondam (dg: Herg Gb) Hertgheri duas virgatas 

dictas gherden terre sitas in parochia de Kessel ad [locum] dictum op 

(dg: Nollae) Nollaert inter hereditatem Johannis de Dordrecht #filii 

quondam Laurencii die Hol[la]nder# ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

filie quondam domini Akerini investiti de Kessel ex [alio tendentes] (dg: 

a) cum uno fine ad locum dictum op (dg: No) die Nollaers Stege et cum 

reliquo fine ad locum dictum op die Velmaer Grave prout ibidem site sunt 

hereditarie vendidit #dicto# Johanni de Dordrecht #ad opus sui et ad opus 

                         
55 Zie ← BP 1180 p 106v 08 vr 16-01-1394, belofte 23 Holland gulden te 

betalen in twee termijnen, op 24-06-1394 en 01-10-1394. 
56 Zie ← BP 1178 f 274v 12 wo 20-07-1390, verkoop van het huis en belofte 

lasten af te handelen. 
57 Aanvulling op basis van BP 1178 f 274v 12. 
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Mechtildis sue uxoris filie (dg: ?q) Willelmi de Loen et ad opus puerorum 

ab eisdem pariter genitorum et generandorum# promittens (dg: w) super 

omnia warandiam et (dg: obligationem deponere) tamquam de hereditate ab 

omni aggere Mose et censu libera] et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus et (dg: ad) infra 

terram sitis ut dicebat tali condicione quod alter dictorum [Johannis] et 

Mechtildis sue uxoris diutius vivens integraliter possidebit post eorum 

decessum ad dictos eorum liberos ab eis pariter genitos et generandos 

integraliter devolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 207r 04 vr 09-10-1394. 

Johannes gnd Moerkens droeg over aan Willelmus die Potter een stuk land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Elizabeth Beijs enerzijds en 

Berisius gnd Piggen anderzijds, met een eind strekkend aan kv Jacobus gnd 

Cop Egel, aan hem overgedragen door Petrus van Heest. 

 

Johannes dictus Moerkens peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout inter hereditatem Elizabeth Beijs ex uno et inter 

hereditatem Berisii dicti Piggen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem liberorum Jacobi dicti Cop (dg: -g) Egel supportatam sibi a 

Petro de (dg: Hee) Heest prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo die Potter cum litteris et (dg: j-) aliis et jure promittens 

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

 

BP 1180 p 207r 05 vr 09-10-1394. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel verkocht aan Rutgherus van den Slijc 1 

morgen land in Maren, ter plaatse gnd op Pandelaar, tussen voornoemde 

Rutgherus van den Slijc enerzijds en Hilla gnd des Custers anderzijds, 

belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Vastradus filius quondam Johannis de Berkel unum iuger terre situm in 

parochia de Maren ad locum dictum op Pandelaer inter hereditatem Rutgheri 

van den (dg: Sl) Slijc ex uno et inter hereditatem Hille dicte des 

Custers ex alio prout ibidem situm est hereditarie vendidit dicto 

Rutghero van den Slijc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus et infra 

terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 207r 06 vr 09-10-1394. 

Walterus Steenkens en Jutta dvw Arnoldus die Segher gaven uit aan Jacobus 

zv Nijcholaus gnd Toijt een huis met ondergrond, tuin en aangelegen stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Ghibo gnd 

Bac enerzijds en Margareta wv Johannes Barbiers anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 2 cijnshoenderen en thans voor een n-erfpacht van ½ mud 

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

over een jaar. Zij, en met hen Johann.. z/dv voornoemde Jutta, beloofden 

garantie. De brief van Jutta overhandigen aan haar zoon Johannes en de 

brief van Jacobus aan Ghibo Bac. 

 

Et tradetur. Solvit Jacobus. 

Walterus Steenkens (dg: maritus legitimus Jutte Jut) et Jutta (dg: eius 

relicta) filia quondam Arnoldi die Segher cum tutore (dg: peciam) domum 

cum suo fundo et ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos in parochia 

de Vucht sancti (dg: s) Lamberti in loco dicto (dg: Crumvo) Crumvoert 

inter hereditatem Ghibonis dicti Bac ex uno et inter hereditatem 

Margarete relicte quondam Johannis Barbiers ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Jacobo f[ilio] Nijcholai dicti Toijt ab eodem 

hereditarie possidendos pro duobus pullis censualibus exinde prius 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 
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promittentes cum tutore #et cum eis Johann.. fili[a?] dicte Jutte# 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: ..). Testes datum supra. Tradetur littera dicte Jutte 

Johanni eius filio et littera Jacobi Ghiboni Bac. 

 

BP 1180 p 207r 07 do 17-12-1394. 

Voornoemde Jacobus zv Nijcholaus gnd Toijt droeg voornoemd huis met 

ondergrond, tuin en stuk land over aan Ghibo Bac zvw Hermannus Bac, belast 

met voornoemde pacht. 

 

Dictus Jacobus dictos domum cum suo fundo ortum et peciam terre 

supportavit Ghibo! Bac filio quondam Hermanni Bac promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione 

predicta. Testes Berwout et Sceijvel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 207r 08 vr 09-10-1394. 

Arnoldus Groetart droeg over aan Johannes Ghissellen soen van Os een stuk 

land in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen wijlen Willelmus van der 

Aelsvoert enerzijds en erfgoed van het klooster van Zeenwinen anderzijds. 

 

Arnoldus Groetart peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto 

Oestervelt inter hereditatem (dg: Will) quondam Willelmi van der 

Aelsvoert ex uno et inter hereditatem conventus de Zeenwinen ex alio 

hereditarie supportavit Johanni Ghissellen soen de Os (dg: promittens 

pro) pro vero allodio promittens warandiam tamquam de allodio et 

obligationem deponere (dg: testes datum supra). Testes Berwout et 

Sceijvel datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1180 p 207r 09 vr 09-10-1394. 

Johannes Ghisellen soen van Os droeg over aan Arnoldus Groetart een stuk 

heide in Os, tussen Berghem en Schadewijk, tussen erfg vw Ghibo gnd Cotkens 

enerzijds en voornoemde Arnoldus Groetart anderzijds. 

 

Johannes Ghisellen soen de Os peciam terre mericalis sitam in parochia de 

Os inter Berchen et Scadewijc inter hereditatem (dg: liberorum Ghi) 

heredum quondam Ghibonis dicti Cotkens ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Groetart ex alio ut dicebat (dg: pro) hereditarie supportavit 

dicto Arnoldo Groetart pro allodio promittens super omnia warandiam 

tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 207r 10 vr 09-10-1394. 

Gerardus Kolne zvw Gerardus Kolne verkocht aan Henricus zvw voornoemde 

Herbertus Truden soen en Johannes zv Rodolphus van der Hagen 3 vadem land 

in Kessel, ter plaatse gnd in het Groot Voorbroekt, tussen kvw Herbertus 

Truden soen enerzijds en Berisius gnd Goeswijns soen anderzijds, met een 

eind strekkend tot aan de plaats gnd die Voorbroeks Steeg en met het andere 

eind aan de plaats gnd die Strobroeks Steeg, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Gerardus Kolne filius quondam Gerardi Kolne tres mensuras dictas vadem 

terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto (dg: dicto) int Groet 

Voerbroect inter hereditatem liberorum quondam Herberti Truden soen ex 

uno et inter hereditatem Berisii dicti (dg: Go) Goeswijns soen ex alio 

(dg: ut dicebat) tendentes ad locum dictum die Voerbroecs Steghe (dg: ex 

uno et inter hereditatem et ad) #cum uno fine (dg: et ad) et ad# locum 

dictum die Strobroecs Steghe (dg: ex alio ut dicebat) #cum reliquo fine# 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio dicti quondam Herberti 

Truden soen et (dg: Ro) Johanni filio Rodolphi van der Hagen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken 

aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus et infra terram sitis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 207r 11 vr 09-10-1394. 

De broers Egidius en Lambertus, kvw Henricus Moelner van Herlaer, beloofden 

aan Henricus Steijmpel 200 Hollandse gulden of de waarde in goud na maning 

te betalen. 

 

Egidius et Lambertus fratres liberi quondam Henrici Moelner de Herlaer 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Steijmpel ducentos Hollant 

gulden seu valorem in auro ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 207r 12 do 04-02-1395. 

Theodericus Berwout verkocht aan Bessella wv Ludekinus Hagen (1) een stuk 

land in Helvoirt, ter plaatse gnd Eikendonk, beiderzijds tussen voornoemde 

Bessella, (2) een stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Arnoldus Berwout enerzijds en Johannes Zelen soen 

anderzijds, belast met 1½ oude groot aan de hertog. 

 

Theodericus (dg: Bew) Berwout (dg: duas pecias) #peciam# terre sitam (dg: 

-s) in parochia de (dg: v..) Helvoert in loco dicto Eijkendonc inter 

hereditatem Besselle relicte quondam Ludekini Hagen ex utroque latere 

coadiacentem atque peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno 

et inter hereditatem Johannis Zelen soen ex alio hereditarie vendidit 

dicte Besselle promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto uno grosso antiquo #et dimidio# domino duci exinde solvendis. 

Testes (dg: datum supra) Berwout predictus et Coptiten datum quinta post 

purificationis beate Marie virginis. 

 

BP 1180 p 207r 13 do 04-02-1395. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

(dg: Henricus ?Meven prebuit et reportavit testes datum supra) Goeswinus 

Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 207r 14 ±do 04-02-1395. 

Voornoemde Bessella beloofde aan Theodericus Berwout 50 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

-. 

Dicta Bessella promisit super omnia Theoderico Berwout L Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Sceijvel et Cop[titen] datum ....... 

 

1180 mf3 D 09 p. 208. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1394. 

 in octavis Martini: woensdag 18-11-1394. 

 in die Calixti: woensdag 14-10-1394. 

  

BP 1180 p 208v 01 ±do 08-10-1394. 

(dg: ?Johannes Watermael et). 

 

BP 1180 p 208v 02 do 08-10-1394. 

De broers Boudewinus Watermael en Johannes Watermael, kvw Nijcholaus 

Boudens soen, droegen over aan Henricus en jkvr Margareta, kvw Maechelinus 

van Utrecht, een b-erfpacht van 8 lopen koren, voor 2/3 deel rogge en voor 

1/3 deel gerst, maat van Oirschot, in 9 mud 4 lopen rogge en 4 mud 10 lopen 

gerst b-erfpacht, maat van Oirschot, welke 9 mud 4 lopen rogge en 4 mud 10 

lopen gerst wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder met Lichtmis op de 
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onderpanden beurde, gaande uit goederen van voornoemde wijlen hr Willelmus, 

gnd ten Hetsrode, in Woensel, welke goederen voornoemde wijlen hr Willelmus 

van Den Bosch uitgegeven had aan Rodolphus zvw Rodolfus gnd Roef van der 

Sloegen voor voornoemde 9 mud 4 lopen rogge en 4 mud 10 lopen gerst, en 

welke pacht van 8 lopen koren behoord had aan wijlen Johannes Watermael, 

oom van voornoemde broers Boudewinus en Johannes, en nu aan hen behoort, 

welke pacht van 8 lopen koren belast is met een b-erfcijns van 15 schelling 

geld, te betalen aan voornoemde jkvr Margareta. 

 

Boudewinus Watermael et Johannes Watermael fratres liberi quondam (dg: 

Baudewini dicti) Nijcholai Boudens soen hereditariam paccionem octo 

lopinorum bladi pro duabus terciis partibus siliginis et pro una tercia 

parte (dg: siliginis) ordei mensure de Oerscot ad se spectantem in novem 

modiis et quatuor lopinis siliginis mensure predicte et in quatuor modiis 

et decem lopinis ordei eiusdem (dg: .) mensure hereditarie paccionis quos 

(dg: hereditariam paccionem) #no[vem]# modios et quatuor lopinos 

siliginis et quatuor modios et decem lopinos ordei dicte mensure 

hereditarie paccionis (dg: d..) dominus quondam Willelmus de Busco miles 

solvendos habuit hereditarie purificationis et supra bona infrascripta 

tradendos de bonis eiusdem quondam domini Willelmi dictis ten (dg: 

Hetste) Hetsrode sitis in parochia de Woensel et in universis suis 

attinentiis tam in humido quam in sicco consistentibus que bona cum suis 

attinentiis dictus quondam dominus Willelmus de Busc-(dg: .)-o dederat ad 

pactum Rodolpho (dg: dicto Roef) filio Rodolfi dicti Roef van der Sloegen 

scilicet pro dictis novem modiis et quatuor lopinis siliginis et pro 

dictis quatuor modiis et decem lopinis ordei dicte mensure hereditarie 

paccionis prout in litteris et quam paccionem octo lopinorum (dg: s) 

bladi ad Johannem quondam Watermael avunculum dictorum Boudewini et 

Johannis (dg: fratres) fratrum spectare et nunc ad eosdem Boudewinum et 

Johannem fratres spectare dicebant hereditarie supportaverunt Henrico et 

domicelle Margarete liberis quondam Maechelini de Traiecto Inferiori cum 

litteris et jure #et cum condicionibus in dictis litteris contentis# 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem [et] 

impeticionem ex parte sui (dg: et dicti quondam Johannis Watermael et 

quorumcumque heredum h eiusdem quondam Johannis Watermael deponere) 

excepto hereditario censu XV solidorum monete dicte domicelle Margarete 

ex dicta paccione octo lopinorum bladi de jure solvenda. Testes Berwout 

et (dg: Sceijve) #Coptiten# datum in profesto (dg: Dios) Dijonisii. 

 

BP 1180 p 208v 03 do 08-10-1394. 

Johannes Vrieze zvw Wenemarus gnd Vriese verkocht aan Johannes van den 

Velde riemmaker (1) een rosmolen van wijlen Henricus van Boert, in Den 

Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus Willems, met 

een weg ertussen, enerzijds en erfgoed van Matheus Rademaker schoenmaker 

anderzijds, met huis en ondergrond van de rosmolen, (2) een erfgoed achter 

voornoemde rosmolen, van dit erfgoed uitgezonderd een weg direct naast het 

voornoemde erfgoed van voornoemde wijlen Reijnerus, aan voornoemde Johannes 

Vrieze in pacht uitgegeven door Johannes gnd Scillinc van Helmont, belast 

met de pacht in de brief vermeld. Johannes van Desschel ev Aleijdis dv 

voornoemde Johannes Vrieze deed afstand. 

 

Johannes Vrieze filius quondam Wenemari dicti Vriese molendinum equorum 

quondam Henrici de Boert situm in Busco super aggerem vici Vuchtensis 

inter hereditatem quondam Reijneri Willems quadam via interiacente ex uno 

et inter hereditatem Mathei Radema[ker] sutoris ex alio cum domo et fundo 

molendini equorum predicti insuper quandam hereditatem (dg: sitam p) 

retro predictum molendinum equorum situatam excepta tamen de huiusmodi 

hereditate retro dictum molendinum equorum sita quadam via contigue iuxta 

predictam hereditatem eiusdem quondam Reijneri consistente datos ad 

pactum dicto Johanni Vrieze a Johanne dicto Scillinc de Helmont prout in 

litteris hereditarie (dg: sup) #vendidit# Johanni van den Velde 
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corrigiatori cum litteris et jure #et condicionibus in dictis litteris 

contentis# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepta paccione in dictis litteris contenta. Quo facto Johannes de 

Desschel maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti 

Johannis Vrieze super dicto molendino et domo cum suo fundo et hereditate 

et jure ad opus dicti (dg: ve) emptoris renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1180 p 208v 04 do 08-10-1394. 

Johannes Brenthen molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Brenthen multor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 208v 05 do 08-10-1394. 

Voornoemde Johannes van den Velde riemmaker beloofde aan voornoemde 

Johannes Vrieze 101 oude Gelderse gulden of de waarde, voor 1/3 deel met 

Kerstmis (vr 25-12-1394), voor 1/3 deel {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes van den Velde corrigiator promisit dicto Johanni Vrieze 

centum et unum (dg: G) antiquos Gelre gulden seu valorem pro una tercia 

parte nativitatis Domini pro secunda tercia parte. 

 

BP 1180 p 208v 06 do 08-10-1394. 

Voornoemde Johannes van den Velde beloofde aan voornoemde Johannes Vrieze58 

31 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1394), 20 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1395) en 50 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar 

(za 25-12-1395) te betalen. 

 

Dictus Johannes van den Velde promisit dicto Johanni Vrieze XXXI aude 

Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini proxime futurum et XX aude 
!gulden seu valorem nativitatis Johannis proxime futurum et quinquaginta 

aude Gelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 208v 07 do 08-10-1394. 

Voornoemde Johannes van den Velde beloofde aan Johannes van Dosschel 31 

oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394), 

20 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1395) en 50 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar 

(za 25-12-1395) te betalen. Opstellen in 3 brieven. 

 

Ponetur in 3 litteris. 

Dictus Johannes van den Velde promisit Johanni de Dosschel XXXI aude 

Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini proxime futurum et XX aude 

Gelde gulden seu valorem nativitatis Johannis proxime futurum et 

quinquaginta aude Gelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 208v 08 wo 18-11-1394. 

Voornoemde Johannes van Dosschel droeg voornoemde 31 oude Gelderse gulden, 

20 oude Gelderse gulden en 50 oude Gelderse gulden over aan zijn broer 

Walterus gnd Enghelen. 

 

Dictus Johannes de Dosschel dictos XXXI aude Gelre gulden et dictos XX 

aude (dg: -l) Gelre gulden et dictos L aude Gelre gulden supportavit 

Waltero dicto Enghelen suo fratri. Testes Berwout et Coptiten datum in 

                         
58 Zie → SAsH RA VB 1799 f 102v 09, ma 10-01-1396, Jan geheijten Vrieze soen 

wilner Weenmaers geheijten Vrieze was gericht aen alle goide Jans van den 

Velde des riemslegers met scepenen scoude brieven. 
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octavis Martini. 

 

BP 1180 p 208v 09 do 08-10-1394. 

Johannes van Audehoven verkocht aan zijn broer Willelmus van Audehoven (1) 

een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd in Hein Papen Broek, tussen 

voornoemde Johannes van Audehoven, Willelmus die Cort en Walterus van 

Essche enerzijds en Aleijdis dvw Petrus gnd Spruijt anderzijds, (2) een 

stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Hein Papen Broek, tussen erfgoed 

van abt en klooster van Tongerlo enerzijds en Johannes van Audenhoven 

anderzijds, (3) een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Hein Papen 

Broek, tussen voornoemde Johannes van Audenhoven enerzijds en voornoemde 

Willelmus die Cort anderzijds, belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 40 schelling geld per bunder. 

 

Johannes de Audehoven peciam (dg: .) prati sitam in (dg: p loco dicto) 

parochia de Oerscot in loco dicto in Heijn Papen Broec inter hereditatem 

dicti Johannis de Audehoven (dg: ex uno et inter) et Willelmi die Cort 

(dg: ex uno) et Walteri de Essche ex uno et inter hereditatem (dg: A) 

#Aleijdis# filie Petri (dg: d) quondam dicti Sp[r]uijt ex alio atque 

peciam (dg: terre) prati sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem abbatis (dg: de To) et conventus de Tongherlo ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Audenhoven ex alio (dg: item) atque peciam prati 

sitam (dg: ibidem) in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti 

Johannis de Audenhoven ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi die 

Cort ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Audehoven suo 

fratri promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis ac hereditario censu XL solidorum monete de quolibet 

bonario dictarum trium peciarum (dg: terre) prati de jure solvendis. 

Testes Coptiten et (dg: Vlade) Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 208v 10 do 08-10-1394. 

Johannes van Audenhoven droeg over aan Willelmus van Audenhoven, tbv 

Willelmus zv voornoemde Johannes van Audenhoven, 2 bunder beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd in Hein Papen Broek, tussen voornoemde Johannes 

enerzijds en voornoemde Willelmus van Audenhoven anderzijds, belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld per bunder. 

 

Johannes de Audenhoven duo bonaria prati sita in parochia de Oerscot in 

loco dicto in Heijn Papen Broec inter hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis 

ex uno et inter hereditatem Willelmi de Audenhoven ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Willelmo de Audenhoven ad opus Willelmi 

filii dicti Johannis de Audenhoven promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XL 

solidorum monete de quolibet bonario dictorum duorum bonariorum de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 208v 11 do 08-10-1394. 

Walterus Bac zvw Amelius van Bardwijc beloofde aan Johannes zvw Nijcholaus 

van Colen 89 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-

1395) te betalen. 

 

Walterus Bac filius quondam Amelii de (dg: Bard) Bardwijc promisit super 

omnia (dg: Nijc) Johanni filio quondam Nijcholai de Colen LXXXIX Hollant 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 208v 12 wo 14-10-1394. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Egidius van der Wagen 18 

oude Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond (di 23-02-1395) 

aanstaande te betalen. De brief overhandigen aan Theodericus van der Wagen. 
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Hermannus filius Nijcholai de Baerle promisit Egidio van der Wagen (dg: 

ad opus Marie filie naturalis quondam domini Egidii de Statera) XVIII 

aude Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Berwout et Sceijvel datum in die Calixti. Tradetur 

littera Theoderico van der Wagen. 

 

BP 1180 p 208v 13 wo 14-10-1394. 

Johannes Keijser beloofde aan Henricus van Goederheijle verwer 29¼ Engelse 

nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit Henrico de Goederheijle tinctori XXIX Engels 

nobel et quartam partem unius Engels nobel seu valorem ad festum pasce 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 D 10 p. 209. 

 in crastino Dijonisii: zaterdag 10-10-1394. 

 Tercia post Dionisii: dinsdag 13-10-1394. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo quarto index secunda 

  mensis octobris in crastino Calixti: donderdag 15-10-1394. 

 in die Calixti: woensdag 14-10-1394. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1394. 

  

BP 1180 p 209r 01 za 10-10-1394. 

Arnoldus Zebrecht soen die Pasteijdebecker maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan met de goederen van Nicholaus van den 
?Haghorst. 

 

Arnoldus Zebrecht soen die Pasteijdebecker vendiciones et alienaciones 

factas cum bonis Nicholai van den [?Hag]horst calumpniavit. Testes 

Sceijvel et Copti[ten datum] in crastino Dijonisii. 

 

BP 1180 p 209r 02 za 10-10-1394. 

Voornoemde Arnoldus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met de goederen van Johannes Herleman zv Walterus Herleman en zijn 

vrouw Jutta dv Ghibo van der Heijden. 

 

Dictus Arnoldus vendiciones et alienaciones factas cum bonis Johannis 

Herleman filii Walteri Herleman (dg: J) et Jutte eius uxoris filie 

Ghibonis van der (dg: Heijen) Heijden ut dicebat calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 209r 03 za 10-10-1394. 

Arnoldus van Vladeracken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Reijnerus Haengreve van Buscot met zijn 

goederen. 

 

Arnoldus de Vladeracken omnes vendiciones et alienaciones factas #per# 

Reijnerum Haengreve de Buscot cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. 

Testes Coptiten et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 209r 04 za 10-10-1394. 

Johannes Coptiten zvw Gerardus van Vladeracken maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Reijnerus Haengreve van Buscot 

met zijn goederen. 

 

-. 

Johannes Coptiten filius quondam Gerardi de Vladeracken omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Reijnerum Haengreve (dg: fi) de Buscot cum 

suis bonis calumpniavit. Testes (dg: datum supra) testes Berwout et Groij 

datum supra. 
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BP 1180 p 209r 05 za 10-10-1394. 

Broeder Henricus van Gorichem derde orde van Sint-Franciscus verkocht aan 

broeder Ghisbertus die Gheijnser van dezelfde orde een lijfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit de helft in 

een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Becker zvw Johannes die Heirde enerzijds en erfgoed van Ghisbertus 

Vullinc anderzijds, het gehele huis en erf reeds belast met een b-erfcijns 

van 30 schelling en 4 pond59 geld. 

 

Frater Henricus de Gorichem tercii ordinis sancti Francisci legitime 

vendidit (dg: Ghi) fratri Ghisberto die Gheijnser dicte ordinis vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra Remigii ex medietate ad 

dictum venditorem spectante in domo et area sita in Busco (dg: ad) in 

(dg: di) vico dicto Colperstraet inter hereditatem Johannis Becker filii 

quondam Johannis die Heirde ex uno et inter hereditatem Ghisberti Vullinc 

ex alio ut dicebat [promittens] super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XXX solidorum et 

quatuor librarum monete ex dictis integris domo area! de jure prius 

solvendo et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 209r 06 za 10-10-1394. 

(dg: Heijll). 

 

BP 1180 p 209r 07 di 13-10-1394. 

Heijlwigis wv Theodericus van Vucht bakker zvw Johannes van Crumvoert droeg 

over aan de secretaris, tbv hr Willelmus priester en Johannes, kv 

voornoemde Heijlwigis en wijlen Theodericus, haar vruchtgebruik in het 

deel, dat aan haar voornoemde kinderen hr Willelmus en Johannes gekomen was 

na overlijden van hun voornoemde vader Theodericus, resp. dat aan hen zal 

komen na overlijden van voornoemde Heijlwigis, in een huis, erf en tuin, in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van een zekere 

Mariana gnd Rike wv Matheus enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van der 

Haken anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Theodericus zvw 

Johannes van Crumvort verworven had van zijn schoonvader Willelmus van 

Heirde bakker. 

 

{Met haal verbonden met begin van BP 1180 p 209r 11}. 

Heijlwigis relicta quondam Theoderici (dg: de Vucht pistoris #filii 

quondam Johannis de Crumvoert) de Vucht pistoris filii quondam Johannis 

de Crumvoert# cum tutore suum usufructum sibi competentem in tota parte 

et omni jure que et quod domino Willelmo presbitro et Johanni (dg: -s) 

suis liberis de morte dicti quondam Theoderici eorum patris successione 

est! advoluta et post mortem dicte Heijlwigis successione advolvetur in 

domo area #et orto# sitis in Busco (dg: a) in vico Orthensi ad finem 

eiusdem vici Orthensis inter hereditatem cuiusdam Mariane dicte Rike 

[re]licte quondam Mathei ex uno et inter hereditatem Nijcholai van der 

Haken ex alio ++{hier BP 1180 p 209r 08 invoegen} legitime supportavit 

mihi ad opus dictorum domini Willelmi et Johannis liberorum dictorum 

Heijlwigis et quondam Theoderici promittens cum (?dg: ..) tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu existentem 

deponere. Testes Berwout et Coptiten datum tercia post Dionisii. 

 

BP 1180 p 209r 08 di 13-10-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 209r 07}. 

++. 

quam domum et aream dictus quondam Theodericus filius quondam Johannis de 

                         
59 Zie ← BP 1179 p 721r 13 za 04-07-1394, verkoop van de cijns van 4 pond en 

vermelding van een andere cijns, kennelijk de cijns van 30 schelling. 
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Crumvort erga Willelmum de Heirde pistorem suum socerum acquisiverat. 

 

BP 1180 p 209r 09 do 15-10-1394. 

Voornoemde broers hr Willelmus en Johannes, kvw Theodericus van Vucht 

bakker, verkochten voornoemd deel aan Johannes van Mulsen zvw Henricus van 

Mulsen en Willelmus zvw Jacobus Willems soen, het gehele huis en erf belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Dicti (dg: Will...erus) dominus Willelmus et Johannes fratres dictas 

partem et jus vendiderunt Johanni de Mulsen filio quondam Henrici de 

Mulsen et Willelmo filio quondam Jacobi Willems soen supportaverunt cum 

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

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: 

ex parte eorum) deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XL solidorum monete ex dictis integra domo et area de jure solvendis. 

Testes Berwout et Coptiten datum in crastino Calixti. 

 

BP 1180 p 209r 10 do 15-10-1394. 

Voornoemde broers hr Willelmus en Johannes, kvw Theodericus van Vucht 

bakker, droegen over aan voornoemde Johannes van Mulsen en Willelmus zvw 

Jacobus Willems soen het deel, dat aan hen zal komen na overlijden van hun 

broer Henricus, in 1/3 deel, dat aan voornoemde Henricus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Theodericus van Vucht, resp. dat aan 

hem zal komen na overlijden van zijn moeder Heijlwigis, in voornoemd huis, 

erf en tuin. 

 

Dicti dominus Willelmus et Johannes fratres totam partem et omne jus eis 

de morte (dg: quondam) Henrici eorum fratris successione advolvendas et 

quovis modo competendas in tercia parte que dicto He[nrico] de morte 

dicti quondam Theoderici de Vucht sui partis successione est advoluta et 

post mortem (dg: di) Heijlwigis sue matris successione advolvetur in 

dicta domo et area #et or[to]# supportaverunt dicto Johanni de Mulsen et 

Willelmo filio quondam Jacobi Willems soen promittentes indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

(dg: et d). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 209r 11 di 13-10-1394. 

Voornoemde Heijlwigis wv Theodericus van Vucht bakker zvw Johannes van 

Crumvoert droeg over aan Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen en 

Willelmus zvw Jacobus Willems soen haar vruchtgebruik in 1/3 deel, dat aan 

haar zoon Henricus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader 

Theodericus, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde 

moeder Heijlwigis in voornoemd huis en erf. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 209r 07}. 

Dicta Heijlwigis cum tutore suum usufructum sibi competentem in tercia 

parte que Henrico suo filio de morte dicti quondam Theoderici sui patris 

successione est advoluta et post mortem dicte Heijlwigis sue matris 

successione advolvetur in dicta domo et area supportavit Johanni [de] 

Mulsel! filio quondam Henrici de Mulsen et (dg: Theoderico) Willelmo 

filio (dg: Ja) quondam Jacobi Willems soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui in dicto usufructu deponere!. Testes Berwout et 

Coptiten datum tercia post Dionisii. 

 

BP 1180 p 209r 12 do 15-10-1394. 

Een instrumentum maken van voornoemde contracten, waarin voornoemde 

Willelmus en Johannes voornoemde zaken verkochten en overdroegen. Opgesteld 

naast de Gevangenpoort, in aanwezigheid van de schepenen Berwout en 

Coptiten, Johannes van Berze, Godefridus zv Theodericus Berwout en 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover. 
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A. 

Et fiet instrumentum super contractibus supradictis in quibus dicti 

Willelmus et Johannes premissa vendiderunt et supportaverunt. Acta in 

Busco iuxta portam captivorum (dg: pr) presentibus Berwout et Coptiten 

scabinis Johanne Berze! Godefrido filio Theoderici Berwout Theoderico 

Rover filio quondam Theoderici Rover testibus datum anno Domini Mo CCCmo 

nonagesimo quarto index secunda mensis octobris in crastino Calixti hora 

none. 

 

BP 1180 p 209r 13 wo 14-10-1394. 

Johannes gnd Weijgerganc droeg over aan Lambertus smid van Middelrode (1) 

een stuk land gnd die Brand, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Margareta gnd van Best enerzijds en Cristianus van der Heijden zvw Arnoldus 

gnd Sijmons soen anderzijds, (2) 2 stukken land, aldaar, (2a) achter de 

schuur van hr Albertus Buc, tussen Walterus van Hijntam enerzijds en wijlen 

Johannes Faetsellarts anderzijds, (2b) tussen Lambertus van Enghelant 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 1 bunder beemd, eertijds van 

Hermannus Goetscalcs, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen Johannes gnd Laet 

enerzijds en Theodericus Oeden soen anderzijds, aan voornoemde Johannes in 

pacht uitgegeven door Johannes van Woesic zv Rutgherus van Woesic, belast 

met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes dictus Weijgerganc peciam terre dictam die Brant sitam in 

parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem Margarete 

dicte de Best ex uno et inter hereditatem Cristiani van der Heijden filii 

quondam Arnoldi dicti Sijmons soen ex alio atque duas pecias terre sitas 

ibidem quarum una retro horreum domini Alberti Buc inter hereditatem 

Walteri de Hijntam ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

Faetsellarts ex alio et altera inter hereditatem Lamberti de Enghelant ex 

uno et inter communem viam ex alio sunt site atque unum bonarium prati 

quod fuerat (dg: He) Hermanni Goetscalcs situm in loco dicto dicto! 

Lengsbroec inter hereditatem Johannis #dicti# Laet ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Oeden soen ex alio datas ad pactum predicto 

Johanni a Johanne de Woesic filio Rutgheri de Woesic prout in litteris 

hereditarie supportavit Lamberto fabro de Middelrode cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta (dg: h) paccione in dictis litteris contenta. Testes 

Berwout et Sceijvel datum in die Calixti. 

 

BP 1180 p 209r 14 wo 14-10-1394. 

De broers Everardus en Andreas, kvw Lambertus van den Perre, droegen over 

aan hun broers Johannes en Hessello, tbv hen en hun broers Lambertus, 

Henricus en Bartholomeus, kvw voornoemde Lambertus van den Perre, alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun voornoemde vader 

Lambertus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van hun moeder 

Elisabeth. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit II Vleemsche placken. 

Everardus et Andreas fratres liberi quondam Lamberti van den Perre omnia 

et singula bona ipsis de morte dicti quondam Lamberti eorum patris 

successione hereditarie advoluta atque post mortem Elisabeth eorum matris 

successione hereditarie advolvenda quocumque locorum sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni et Hesselloni eorum fratribus [ad] 

opus eorum et ad opus Lamberti Henrici Bartholomei suorum fratrum 

liberorum dicti quondam Lamberti van den Perre promittentes indivisi 

super omnia warandiam. Testes Luce et Sceijvel datum supra. Tradetur 

littera dicto Johanni. 

 

BP 1180 p 209r 15 do 15-10-1394. 

Johannes zv Johannes gnd Aechteman verkocht aan Johannes van der Heijden 

zvw Theodericus van der Heijden (1) ¼ deel van een kamp gnd die Buenre, in 
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Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Zegherus van den Heijden enerzijds 

en erfg vw Johannes van der Heijden anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg en met het andere eind aan Heijlwigis wv Arnoldus van den 

Berseleer, (2) 1/8 deel van een beemd in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd in Ghenen Gestelse Bos, tussen Luijta gnd Laurens enerzijds en 

Goeswinus van Beke anderzijds, belast met de grondcijnzen. 

 

Johannes (dg: Aechtema) filius Johannis dicti Aechteman quartam partem 

cuiusdam campi dicti die (dg: Bunden) Buenre siti in parochia de Scijnle 

in loco dicto Eilde inter hereditatem Zegheri van den Heijden ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Johannis van der Heijden ex alio 

tendentis cum uno fine ad communem plateam et (verbeterd uit: ex) cum 

reliquo fine ad hereditatem Heijlwigis relicte quondam Arnoldi van den 

Berseleer ut dicebat (dg: hereditarie supportavit Johanni Johanni van der 

Heijden filio quondam Theoderici van der Heijden) atque (dg: part) 

octavam partem cuiusdam prati siti in parochia de Gestel prope Herlaer in 

loco dicto in Ghenen Gestelschen Bossche inter hereditatem Luijte dicte 

Laurens ex uno et inter hereditatem Goeswini de Beke ex alio ut dicebat 

(dg: hereditarie supportavit) vendidit [60Johanni] van der Heijden filio 

quondam Theoderici van der Heijden promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: sex denariis census ex dicto integro 

campo et) censibus dominorum fundi ex premissis de jure solvendis. Testes 

Coptiten et Groij datum in crastino Calixti. 

 

BP 1180 p 209r 16 do 15-10-1394. 

Elizabeth dvw Lambertus Buekentop droeg61 over aan Petrus nzv hr Theodericus 

Buekentop een huis, erf en tuin in den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Henricus Becker enerzijds en erfgoed van 

Hermannus Zanders soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het gemene water, belast met de hertogencijns en 50 

schelling geld. 

 

Elizabeth (dg: relicta) filia quondam Lamberti Buekentop cum tutore domum 

et aream (dg: sitam in Bu) et ortum sitos in Busco ad finem vici 

Orthensis inter hereditatem !?dicti (dg: Mechtild #.......#) Henrici 

Becker ex uno et inter hereditatem Hermanni Zanders soen ex alio 

tendentes a communi platea retrorsum usque ad communem (dg: plateam) 

aquam ut dicebat hereditarie supportavit Petro filio naturali domini 

Theoderici Buekentop (dg: cum) promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et quinquaginta solidis 

monete exinde de jure solvendis. Testes Coptiten et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 209r 17 do 15-10-1394. 

(dg: ....... verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: ....... prebuit et reportavit. Testes). 

 

BP 1180 p 209r 18 do 15-10-1394. 

Voornoemde Petrus en zijn vader hr Theodericus Buekentop beloofden aan 

voornoemde Elizabeth een lijfrente van 2 Hollandse gulden of de waarde, een 

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

al hun goederen. 

 

Dictus Petrus et dominus Theodericus Buekentop eius pater promiserunt 

indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos dicte Elizabeth 

                         
60 Aanvulling op basis van de doorhaling, waar twee keer Johannes staat. 
61 Zie → BP 1181 p 183r 01 za 25-01-1399, identieke overdracht van dit huis, 

echter nu aan Petrus én Margareta ndv hr Theodericus. Daarna ook belofte 

van een lijfrente aan Elizabeth. Echter met verhuur van een kamer aan 

Elizabeth. 
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vitalem pensionem duorum Hollant gulden seu valorem anno quolibet ad 

vitam dicte Elizabeth et non ultra mediatim (dg: Domini et me) Johannis 

et mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf3 D 11 p. 210. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1394. 

 

BP 1180 p 210v 01 do 15-10-1394. 

Matheus zvw Lambertus gnd Biggen verkocht aan Lambertus zvw Lambertus 

Hutman een huis en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen 

kvw Reijnkinus Brouwers enerzijds en voornoemde Lambertus zvw Lambertus 

Hutman anderzijds, belast met 1 kleine zwarte turnose aan de naburen van 

Schijndel, 7 hoenderen aan hr Henricus van Best, 3 schelling gemeen 

paijment aan de priester van Schijndel, ½ spijnt raapzaad aan de 

kerkfabriek van Schijndel, een b-erfcijns van 20 schelling geld aan 

Johannes gnd Josep en een b-erfcijns van 20 schelling geld aan Matheus 

Goiden soen. 

 

Matheus filius quondam Lamberti dicti Biggen domum et ortum sitos in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem (dg: 

Reijnk) liberorum quondam Reijnkini Brouwers ex uno et inter hereditatem 

Lamberti filii quondam Lamberti Hutman ex alio hereditarie vendidit dicto 

Lamberto filio quondam Lamberti Hutman promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis uno (dg: antiq) nigro #parvo# Turonensi 

denario vicinis de Scijnle et septem pullis domino Henrico de Best et 

tribus solidis communis pagamenti presbitro de Scijnle et dimidio spijnt 

seminis raparum fabrice ecclesie de Scijnle et hereditario censu (dg: XL 

XL) XX solidorum monete (dg: Josephi) Johanni dicto Josep et hereditario 

censu XX solidorum monete Matheo Goiden soen exinde solvendis. Testes 

Coptiten et Groij datum in crastino Calixti. 

 

BP 1180 p 210v 02 do 15-10-1394. 

Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel droeg over aan Johannes Vos zvw Petrus 

van Hogecasteren een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Eersel, uit een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, die Ludovicus met Lichtmis op 

het onderpand beurt, gaande uit een hoeve gnd die Biesheuvel van voornoemde 

wijlen Godescalcus van Bladel, in Loon bij Eersel, welke hoeve voornoemde 

Ludovicus uitgegeven had aan voornoemde Johannes Vos zvw Petrus gnd van 

Hogecasteren en zijn vrouw Katherina dvw Henricus gnd Venman van Vessem, 

voor (1) een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Hake, (2) voornoemde pacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, 2 

lopen raapzaad, maat van Eersel, 2 steen vlas bereid tot de hekel en 2 

kapoenen. 

 

Ludovicus filius quondam Godescalci de Bladel hereditariam paccionem (dg: 

q) duorum modiorum siliginis mensure de Eersel de hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis dicte mensure #quam# dictus (dg: Lu) Ludovicus 

solvendam habet hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum 

tradendam (dg: de et) ex quodam manso dicto communiter die Bijeshoevel 

dicti quondam Godescalci de Bladel sito in parochia de Loen prope Eersel 

(dg: cum) #et ex# attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum sitis quem mansum cum suis attinentiis dictus Ludovicus 

dederat ad pactum Johanni Vos filio quondam Petri dicti de Hogecasteren 

et Katherine eius uxori filie quondam Henrici dicti Venman de Vessem 

scilicet pro hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure de 

Busco Arnoldo filio quondam Arnoldi Hake annuatim exinde solvenda et pro 

predicta paccione quatuor modiorum siliginis #dicte# mensure de Eersel et 

duorum! lopinorum seminis raparum dicte mensure de Eersel duorum ponderum 

lini dictorum steen vlas paratorum ad scalcrum et duorum caponum dicto 
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Ludovico exinde solvenda prout in litteris #quas vidimus# hereditarie 

supportavit dicto Johanni Vos filio quondam Petri de Hogecasteren 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Luce et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1180 p 210v 03 do 15-10-1394. 

Albertus Buc van Lijt en zijn zusters Agnes en Elizabeth, kvw Albertus Buc 

Nesen soen, verkochten aan Henricus zvw Johannes van Derenborch van Os het 

deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Hilla dvw Johannes 

Aelbrechts soen van Os ev Rutgherus Pijn van Derenborch, in (1) een huis62 

en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen een gemeen 

straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar het klooster van Porta Celi 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Loet schoenmaker anderzijds, (2) een 

huis en erf van voornoemde wijlen Rutgherus Pijn, naast de Baseldonkse 

Brug, tussen het gemene water enerzijds en erfgoed van Johannes Philips 

anderzijds. 

 

Albertus Buc de Lijt Agnes et Elizabeth sue sorores liberi quondam 

Alberti Buc Nesen soen cum tutore totam partem et omne (dg: ju) jus eis 

de morte quondam Hille filie quondam Johannis Aelbrechts soen de Os (dg: 

re) uxoris olim Rutgheri Pijn de Derenborch successione advolutas in domo 

et area sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter communem viculum 

tendentem a vico Hijnthamensi versus conventum de Celi! ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Loet sutoris ex alio atque in domo et area dicti 

quondam Rutgheri Pijn sita iuxta pontem dictum Baseldoncsche Brugge inter 

communem aquam ex uno et inter hereditatem Johannis Philips ex alio ut 

dicebant hereditarie (dg: supportaverunt Henrico) vendiderunt Henrico 

filio quondam Johannis de Derenborch de Os promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 210v 04 do 15-10-1394. 

De gezusters Agnes en Elizabeth, dvw Albertus Buc Nesen soen, droegen over 

aan hun broer Albertus Buc van Lijt alle goederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van Albertus, Bessella en Hilla, kvw Johannes gnd 

Aelbrechts soen, onder Oss en Berghem. 

 

Agnes et Elizabeth sorores filie quondam Alberti Buc [N]esen soen cum 

tutore omnia et singula bona eis de morte quondam Alberti Besselle et 

Hille liberorum quondam Johannis dicti Aelbrechts soen successione 

advoluta quocumque locorum infra parochias de Os et de Berchen sita 

hereditarie (dg: su) supportaverunt Alberto Buc de Lijt eorum fratri 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte earum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 210v 05 do 15-10-1394. 

Henricus zvw Johannes gnd Rutghers soen van Os verkocht aan Arnoldus die 

Snijder van Gheffen 1 2/3 hont land in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen 

voornoemde Arnoldus die Snijder enerzijds en Goeswinus zvw Leijta Goeskens 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti (dg: Rugh) Rutghers soen de Os 

(dg: duo hont) unum hont et duas tercias partes unius hont terre sitas in 

parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter hereditatem Arnoldi 

die Snijder ex uno et inter hereditatem Goeswini #filii quondam# Leijte 

Goeskens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo die 

Snijder de Gheffen (dg: ex) promittens warandiam (dg: pro) tamquam de 

allodio et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

                         
62 Zie ← BP 1175 f 198r 04 za 25-08-1369, verkoop ½ van dit huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 07. 

 

142 

BP 1180 p 210v 06 do 15-10-1394. 

Johannes van den Boegarde droeg over aan Jutta wv Johannes gnd Zuijsse een 

stuk land in Dinther, ter plaatse gnd die Brake, tussen Arnoldus Heijme 

enerzijds en Johannes gnd Pels anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus 

zvw Henricus zvw Henricus Becker en Arnoldus gnd Loef van Middelwijc. 

 

Johannes van den Boegarde peciam terre sitam in parochia de (dg: ... 

Dijnt) Dijnter in loco dicto die Brake inter hereditatem Arnoldi Heijme 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Pels ex alio venditam sibi a 

Gerardo filio quondam Henrici filii quondam Henrici Becker et/ac Arnoldo 

dicto Loef de Middelwijc prout in litteris hereditarie supportavit Jutte 

relicte quondam #Johannis# dicti Zuijsse cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berwout et Sceijvel datum supra. 

 

BP 1180 p 210v 07 do 15-10-1394. 

Johannes zv Gerardus gnd van der Voert van Scijnle droeg over aan Jutta wv 

Johannes gnd Zuijsse een stuk land gnd die Brake, in Dinther, tussen 

Johannes van Middelrode enerzijds en erfgoed van de kerk van Dinther 

anderzijds, aan hem verkocht door Theodericus gnd Cloers. 

 

Johannes filius Gerardi dicti van der Voert de Scijnle peciam terre 

dictam die Brake sitam in parochia de Dijnter inter hereditatem (dg: 

spectantem ad ecclesiam de .. Dijnter ex uno et inter) Johannis de 

Middelrode ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Dijnter 

ex alio venditam sibi a Theoderico dicto Cloers prout in litteris 

hereditarie supportavit Jutte relicte quondam Johannis dicti Zuijsse cum 

litteris et jure promittens ratam servare obligationem! ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 210v 08 do 15-10-1394. 

Johannes gnd Ghenen soen droeg over aan Jutta wv Johannes gnd Zuijsse 1/6 

deel van een beemd in Schijndel, ter plaatse gnd op Errenborg, tussen 

erfgoed gnd den Oude Beemd behorend aan Arnoldus van Ghele enerzijds, en de 

Aa anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Oude Bogard, 

welk 1/6 deel voornoemde Johannes verworven had van Albertus Loze zvw 

Henricus gnd Hoesdens van Dijnter. 

 

Johannes dictus Ghenen soen sextam partem cuiusdam prati sitam! in 

parochia de Scijnle ad locum dictum op Errenborch inter hereditatem 

dictam den Auden Beempt spectantem ad Arnoldum de Ghele ex uno et inter 

(dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio tendentem/is cum uno fine 

ad locum dictum die Auden Bogart quam sextam partem dictus Johannes erga 

Albertum Loze filium quondam Henrici dicti Hoesdens de Dijnter 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Jutte relicte quondam 

Johannis dicti Zuijsse promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 210v 09 do 15-10-1394. 

Johannes van den Bogarde van Scijnle droeg over aan Jutta wv Johannes gnd 

Zuijsse een streep land in Dinther, onder de plaats gnd het Kerkveld van 

Dinther, tussen een stuk land gnd die Brake enerzijds en met een eind 

strekkend aan de weg naar Heeswijk, welke streep land voornoemde Johannes 

van den Bogarde verworven had van Johannes gnd Middelrode van der Aa, zijn 

wettige zoon Henricus en Denkinus Ymmen, szv voornoemde Johannes Middelre. 

 

Johannes van den Bogarde de Scijnle quandam strepam terre in! parochia de 

Dijnter infra locum dictum tKercvelt de Dijnter inter peciam terre dictam 

die Brake ex uno (dg: et inter) tendentem! cum uno fine ad viam per quam 

itur versus Hezewijc quam strepam terre dictus Johannes van den Bogarde 

erga Johannem dictum Middelrode! van der Aa Henricum eius filium 
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legitimum et Denkinum Ymmen generum eiusdem Johannis Middelre! 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Jutte relicte quondam 

Johannis dicti Zuijsse promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 210v 10 do 15-10-1394. 

Leonius Snavel droeg over aan Albertus Loze van Dijnter de helft, die aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn broer Arnoldus Snavel, in een huis 

en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar 

de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van Johannes van Onlant enerzijds en de 

gemene weg naar de plaats gnd Windmolenberg anderzijds. Fredericus van den 

Hamme zvw Johannes van den Hamme zal afstand doen. 

 

Leonius Snavel (dg: filius quondam Henrici #Arnoldi# Snavel) medietatem 

sibi de morte quondam Arnoldi Snavel sui fratris successione advoluta! in 

domo et area sita in Busco in (dg: in) viculo tendente a vico 

Hijnthamensi versus pontem dictum die (dg: S) Baseldoncsche Brugge inter 

hereditatem Johannis de Onlant ex uno et inter (dg: here) communem (dg: 

vi) plateam tendentem (dg: v) ibidem versus locum dictum Wijnmolenberch 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Alberto Loze de Dijnter 

promittens ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui 

et suorum coheredum deponere promisit insuper super omnia quod ipse 

Fredericum (dg: filium quondam) van den Hamme filium quondam Johannis van 

den Hamme super dicta medietate et jure (dg: sui) ad opus dicti Alberti 

faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 D 12 p. 211. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1394. 

 

BP 1180 p 211r 01 do 15-10-1394. 

Gertrudis wv Arnoldus gnd Erenbrechts soen en Johannes van Berze ev 

Aleijdis, dv voornoemde Gertrudis en wijlen Arnoldus, verkochten aan 

Willelmus van der Keerbraken, tbv Jutta dvw Walterus van Hoelt en Johannes, 

Erenbertus en Aleijdis, kv voornoemde Jutta, alle goederen die aan 

voornoemde Gertrudis gekomen waren na overlijden van haar ouders Johannes 

gnd Hackart en Jutta, in Boxtel, ter plaatse gnd Luisel, echter voor 

voornoemde Gertrudis en Johannes van Berze gereserveerd ¼ deel van het 

ploegrecht dat voornoemde wijlen Johannes Hackart had in de gemeint van de 

herdgang van Kempen, in Boxtel, belast met lasten. 

 

Gertrudis relicta quondam (dg: Erenberti va) Arnoldi dicti Erenbrechts 

soen cum tutore et Johannes de Berze maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris filie (dg: quondam) dictorum Gertrudis et #quondam# Arnoldi 

omnia bona hereditaria dicte Gertrudi de morte quondam Johannis dicti 

Hackart (dg: sui patris) et Jutte (dg: matris) #suorum parentum# 

#parentum!# olim dicte Gertrudis successione advolutas! quocumque locorum 

in parochia de (dg: Luijssel) #Bucstel# ad locum dictum Luijsel sita 

salva tamen dictis Gertrudi et Johanni de Berze (dg: jure) quarta parte 

unius juris dicti ploechrecht quod dictus quondam Johannes Hackart habuit 

in communitate (dg: de Ke) pastorie de Kempen sita in parochia de Bucstel 

ut dicebant hereditarie (dg: vendiderunt Jutte filie quondam Walteri de 

Hoelt ad opus sui et ad) #vendiderunt# Willelmo (dg: de) van der 

Keerbraken ad opus Jutte filie quondam Walteri de Hoelt et Johannis 

Erenberti et Aleijdis liberorum eiusdem Jutte promittentes cum tutore 

warandiam et oblgationem deponere exceptis oneribus exinde de jure 

solvendis. Testes (dg: Bw) Berwout et Sceijvel datum in crastino Calixti. 

 

BP 1180 p 211r 02 do 15-10-1394. 

Thomas en Enghelberna, kvw Arnoldus Grieten soen van Hees, en Johannes, 

Arnoldus en Elizabeth, kv voornoemde Enghelberna, verkochten aan Arnoldus 

Ghisellen soen van Uden alle goederen die aan hen gekomen waren na 
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overlijden van Benedictus gnd Bits zvw voornoemde Arnoldus Grieten soen, 

onder Hees, belast met lasten. 

 

Thomas et Enghelberna liberi quondam Arnoldi Grieten soen de Hees (dg: 

cum tutore l.) #Johannes Arnoldus et Elizabeth liberi eiusdem Enghelberne 

cum tutore# omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata eis de 

morte quondam Benedicti dicti Bits (dg: eorum fratris lib) filii dicti 

quondam Arnoldi Grieten soen successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Hees consistentia sive sita ut dicebant hereditarie (dg: su) 

vendiderunt [A]rnoldo Ghisellen soen de Uden promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem exceptis! oneribus exinde de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 211r 03 do 15-10-1394. 

Henricus van Ewijc en zijn zuster Mechtildis, kvw Gerardus Rijchmoeden 

soen, beloofden aan Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken, tbv 

Theodericus Scalpart, 21 Hollandse gulden of de waarde en ½ mud gerst, 

Bossche maat, een helft te betalen en te leveren met Sint-Petrus-Stoel (ma 

22-02-1395) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1395). 

 

Henricus de Ewijc et Mechtildis eius soror liberi quondam Gerardi 

Rijchmoeden soen promiserunt Gerardo (dg: Mudeken ad op) de Kessel filio 

quondam Henrici (dg: de K) Mudeken ad opus Theoderici Scalpart XXI 

Hollant gulden seu valorem et dimidium modium ordei mensure de Busco (dg: 

ad) mediatim Petri ad (dg: v) cathedram et mediatim penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 211r 04 do 15-10-1394. 

Johannes, nzvw Ghisbertus Lijsscap en Margareta Elijaes dochter, gaf uit 

aan Johannes Coelborner kramer nzvw Henricus Coelborner 1/6 deel in (1) een 

hoeve van voornoemde wijlen Ghisbertus, in Rosmalen, zoals Johannes gnd 

Veerdonc die hoeve als hoevenaar bezit, (2) een b-erfcijns van 24 schelling 

geld, die Maria gnd Gheroncs betaalt, gaande uit een stuk land in Rosmalen, 

welk stuk land aan voornoemde hoeve behoorde; de uitgifte geschiedde voor 

de lasten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 5 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde 

Johannes Coelborner zal uit de gehele hoeve betalen (a) een b-erfcijns van 

40 schelling oude pecunia, die voornoemde wijlen Ghisbertus betaalde aan de 

rector van een altaar in de kerk van de Begijnen in Den Bosch, (b) een 

b-erfcijns van 8 pond geld, die voornoemde wijlen Ghisbertus betaalde aan 

hr Gerardus Graet, (c) een b-erfcijns van 7 schelling geld, die voornoemde 

wijlen Ghisbertus betaalde aan de rector van het altaar van Sint-Elizabeth 

in de parochiale kerk van Sint-Jan in Den Bosch, (d) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die voornoemde wijlen Ghisbertus betaalde aan dekaan en 

kapittel van voornoemde Sint-Janskerk. 

 

Johannes filius (dg: q) naturalis quondam Ghisberti (dg: Lij) Lijsscap ab 

eodem quondam Ghisberto et Margareta Elijaes dochter pariter genitus 

sextam partem ad se spectantem in quodam manso dicti quondam Ghisberti 

sito in parochia de Roesmalen et in quibuscumque attinentiis eiusdem 

mansi #quocumque sitis# prout Johannes dictus Veerdonc! dictum mansum cum 

eius attinentiis tamquam colonus (dg: p) ad presens (dg: po) tenet et 

possidet atque in hereditario censu viginti quatuor solidorum monete quem 

Maria dicta Gheroncs annuatim solvere tenetur ex quadam pecia terre sita 

in (dg: parochia) dicta parochia que pecia terre ad dictum mansum 

spectare consuevit ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni 

Coelborner #institori# (dg: pro) filio naturali quondam Henrici 

Coelborner ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus exinde solvendis 

(dg: de) et ad hanc de jure spectantibus dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum et quinque lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 
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premissis (dg: promittens ra) promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus 

Johannes Coelborner ex dicto integro manso cum suis attinentiis solvet 

annuatim hereditarium censum XL solidorum antique pecunie quem (dg: 

rector altaris) #dictus quondam Ghisbertus rectori# cuiusdam altaris siti 

in ecclesia (dg: et) beghinarum in Busco solvere tenetur atque 

hereditarium censum octo librarum monete quem dictus quondam Ghisbertus 

domino Gerardo Graet solvere consuevit annuatim et hereditarium censum 

(dg: XL) #septem# solidorum monete quem (dg: et di) dictus quondam 

Ghisbertus rectori #altaris# sancte Elizabeth siti in parochiali ecclesia 

sancti Johannis in Busco solvere consuevit annuatim atque hereditarium 

censum (dg: so) XL solidorum monete quem dictus quondam Ghisbertus decano 

et capitulo eiusdem ecclesie sancti Johannis solvere consuevit et 

tenebatur ut recognovit et promisit super omnia sic quod primodicto 

Johanni dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 211r 05 do 15-10-1394. 

Gerardus zvw Johannes Vrancken soen van den Donghen verkocht aan zijn broer 

Arnoldus een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (za 25-12-1395), gaande uit de helft in een 

stuk land in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Gasthuisdonk, tussen 

erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en Rodolphus zvw Ghibo 

Baten soen anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Donghen 

hereditarie vendidit Arnoldo suo fratri hereditarium censum (dg: ...X) 

#decem# solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini et 

primo termino ultra annum ex (dg: pecia ter) medietate ad dictum 

venditorem spectante in pecia terre sita in parochia de Ghestel prope 

Herlaer #in loco dicto Gasthuusdonc# inter hereditatem hospitalis in 

Busco ex uno et inter hereditatem Rodolphi filii quondam Ghibonis Baten 

soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere. Testes Coptiten et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 211r 06 do 15-10-1394. 

Arnoldus van den Hoeve zvw Willelmus van den Hoeve, zijn zuster Agnes dvw 

voornoemde Willelmus, de broers Nijcholaus en Lambertus, kvw Henricus van 

den Hoeve, Johannes van Eerde ev Yda, Arnoldus die Koc ev Margareta, dvw 

voornoemde Henricus van den Hoeve, Arnoldus Yden soen van Meijensvoert, 

Henricus zvw Cristianus van den Hoeve en Egidius van den Hoeve alias gnd 

van Ekart ev Elizabeth dvw Boudewinus van den Hoeve verkochten aan 

Reijnerus zv Walterus van den Locht een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van een 

b-erfpacht van 9½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 9½ mud rogge 

Arnoldus van Gunterslaer en zijn vrouw Mechtildis dvw Ghisbertus Rijcouds 

soen met Lichtmis op de onderpanden beurden gaande uit erfgoederen die 

waren van voornoemde wijlen Ghisbertus Rijcouds soen, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Bovenrode en ter plaatse gnd Eirde, alsmede uit beemden van 

voornoemde wijlen Ghisbertus, in Schijndel, welke pacht van 3 mud rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, Walterus van den Hout zvw Arnoldus gnd van Mewen 

gekocht had van voornoemde Arnoldus van Gunterslaer en zijn vrouw 

Mechtildis, en welke pacht van 3 mud aan hen gekomen was na erfdeling na 

overlijden van voornoemde Walterus van den Hout. 

 

Arnoldus van den Hoeve filius quondam Willelmi van den (dg: Hoe) Hoeve 

Agnes (dg: s) eius soror filia eiusdem quondam Willelmi #cum tutore# 

Nijcholaus (dg: filius) #et Lambertus fratres liberi# quondam Henrici van 

den Hoeve Johannes de Eerde/Oerle maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris Arnoldus die Koc maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filiarum dicti quondam Henrici van den Hoeve Arnoldus Yden soen de 

Meijensvoert et Henricus filius quondam Cristiani van den Hoeve Egidius 
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van den Hoeve alias dictus de Ekart maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Boudewini van den Hoeve 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de (dg: .) Rode 

sancte Ode solvendam hereditarie purificationis ex medietate hereditarie 

paccionis novem et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem novem et dimidii modiorum siliginis (dg: dic) Arnoldus de 

Gunterslaer et Mechtildis eius uxor filia quondam Ghisberti Rijcouds soen 

solvendam habuerunt hereditarie termino solucionis predicto ex quibusdam 

hereditatibus que fuerant dicti quondam Ghisberti Rijcouds soen sitis in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Bovenrode et in loco dicto 

Eirde atque ex quibuscumque pratis dicti quondam Ghisberti (dg: sup) 

sitis in parochia de Scijnle et supra dictas (dg: bona) hereditates 

tradendam quam paccionem (dg: q) trium modiorum siliginis dicte mensure 

de Rode sancte Ode Walterus van den Hout filius quondam Arnoldi dicti de 

Mewen erga dictos Arnoldum de Gunterslaer et Mechtildem suam uxorem 

emendo acquisiverat prout in litteris et quam paccionem (dg: eis) trium 

modiorum siliginis eis de morte dicti quondam Walteri van den Hout (dg: 

eis) successione advolutam et eis mediante hereditaria divisione prius 

inter eos et suos in hoc coheredes in partem cessisse dicebant 

hereditarie (dg: su) vendiderunt Reijnero filio (dg: fi) Walteri van den 

Locht supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Walteri van den Hout 

deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 D 13 p. 212. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1394. 

 Sexta post Calixti: vrijdag 16-10-1394. 

 Sabbato post Calixti: zaterdag 17-10-1394. 

 

BP 1180 p 212v 01 do 15-10-1394. 

Reijnerus zvw Reijnerus van den Gasthuus gaf uit aan Reijnerus zv Walterus 

van der Locht (1) 1/8 deel van 14 bunder beemd in Schijndel, naast de 

plaats gnd die Hezewijker Steeg, tussen Arnoldus van den Broeke en Petrus 

van Eirde enerzijds en erfg vw Lucas van Bubnagel anderzijds, (2) ¼ deel 

van 1/8 deel van voornoemde 14 bunder beemd, te weten het 1/8 deel en ¼ 

deel van een 1/8 deel, die gelegen zijn tussen voornoemde Arnoldus van den 

Broec en Petrus van Eirde enerzijds en Petrus van den Gasthuze en Lambertus 

zv Luijta gnd Hannen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijnzen, (b) een b-erfcijns van 12 groten zodanig geld als waarin ze 

betaald moeten worden aan kinderen van der Hagen, die uit voornoemde 14 

bunder gaan, en thans voor (c) een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1396). 

 

Reijnerus filius quondam Reijneri van den Gasthuus unam octavam de! 

quatuordecim bonariis prati sitis in parochia de Scijnle juxta locum 

dictum (dg: in) #die# Hezewiker Steghe inter hereditatem Arnoldi van den 

Broeke Petri! de Eirde ex uno et inter hereditatem heredum quondam Luce 

de Bubnagel ex alio atque quartam partem unius octave partis dictorum 

quatuordecim bonariorum prati scilicet illam octavam partem dictorum 

quatuordecim bonariorum prati et illam quartam partem octave partis 

dictorum XIIII bonariorum prati que site sunt inter hereditatem dictorum 

Arnoldi van den Broec et Petri de Eirde ex uno et inter hereditatem Petri 

van den Gasthuze et Lamberti filii (dg: Luce) Luijte dicte Hannen ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Reijnero filio Walteri van der 

Locht ab eodem hereditarie possidendas pro censibus domini fundi et 

hereditario censu XII grossorum talis monete in quali monete! huiusmodi 

XII grossi liberis! van der Hagen annuatim ex (dg: XIIII) dictis XIIII 

bonariis prati de jure (dg: habent) #sunt# solvendi dandis etc #ex 

premissis# atque pro hereditaria paccione (dg: tribus modiis) #trium 
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modiorum# siliginis mensure de (dg: Busco) #Rode# danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Rode 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Coptiten et Groij datum 

in crastino Calixti. 

 

BP 1180 p 212v 02 vr 16-10-1394. 

Jacobus zv Jacobus van Baest droeg over aan Henricus van Eele 2 molens in 

Moergestel, ter plaatse gnd ten Stokt, waarvan de ene een korenmolen is en 

de andere een oliemolen, aan eerstgenoemde Jacobus in pacht uitgegeven door 

Gerardus van Zidewijnden, belast met een b-erfpacht van 4½ mud rogge, 

Bossche maat, in de brief vermeld. 

 

Jacobus filius Jacobi de Baest duo molendina sita in parochia de Ghestel 

prope Oesterwijc ad locum dictum (dg: ten) ten Stoct quorum unum est 

molendinum bladi et reliquum est molendinum olei cum juribus et 

attinentiis dictorum duorum molendinorum singulis et universis quocumque 

locorum situatis data ad pactum primodicto Jacobo a Gerardo de 

Zidewijnden prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de Eele cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco in dictis litteris contenta. Testes Coptiten et Groij 

datum sexta post Calixti. 

 

BP 1180 p 212v 03 vr 16-10-1394. 

Destijds had Gerardus van Zidewijnden uitgegeven aan Jacobus zv Jacobus van 

Baest 2 molens, in Moergestel, ter plaatse gnd ten Stokt, waarvan de ene 

een korenmolen is en de andere een oliemolen, voor (1) een b-erfcijns van 

40 schelling geld aan de H.Geest in Oisterwijk, (2) een b-erfcijns van 25 

pond voornoemd geld aan de hertog, (3) een b-erfpacht van 4½ mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde Gerardus, in voornoemde molens te leveren. 

Vervolgens had voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest tot extra onderpand 

voor de pacht van 4½ mud rogge gesteld (4) een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, welke pacht 

van 8 mud rogge eerstgenoemde Jacobus beurt uit de goederen gnd ten Heuvel 

in Middelbeers, en welke pacht van 8 mud voornoemde Jacobus van Baest 

geschonken had aan zijn voornoemde zoon Jacobus. 

Tenslotte heeft voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest voornoemde 2 molens 

overgedragen aan Henricus van Eele. 

Thans beloofde voornoemde Henricus van Eele aan voornoemde Jacobus zv 

Jacobus van Baest dat hij voornoemde pacht van 4½ mud rogge uit voornoemde 

2 molens zal leveren, zolang voornoemde Henricus die 2 molens zal bezitten, 

zodat er geen schade zal zijn voor voornoemde pacht van 3 mud rogge, die 

mede tot onderpand was gesteld. 

Voornoemde Henricus zal voornoemde 2 molens voor voornoemde cijnzen en de 

pacht van 4½ mud rogge niet afstoten, tenzij met een erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te beuren door voornoemde Jacobus zv 

Jacobus van Baest, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 

tezamen 2 bunder groot, van voornoemde Henricus, gelegen naast voornoemde 

molens, beiderzijds tussen Petrus Scoenmaker. 

 

Notum sit universis quod Gerardus! de Zidewijnden duo molendina ad se 

spectantia sita in parochia de (dg: Oesterwijc) Ghestel prope Oesterwijc 

ad locum dictum ten Stoct quorum unum est molendinum bladi et reliquum 

est molendinum olei cum juribus et attinentiis dictorum duorum 

molendinorum singulis et universis quocumque locorum sitis dedisset ad 

hereditarium pactum Jacobo filio Jacobi de Baest scilicet pro hereditario 

censu XL solidorum monete mense sancti spiritus in Oesterwijc atque pro 

hereditario censu censu! viginti quinque librarum dicte monete domino 

nostro duci annuatim prius exinde de jure solvendis atque pro hereditaria 

paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco dicto 
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Gerardo exinde danda et (dg: ex) solvenda et in dictis molendinis 

tradenda ex molendinis cum suis juribus et attinentiis prescriptis et 

(verbeterd uit : e..) cum deinde dictus Jacobus filius Jacobi de Baest ad 

maiorem securitatem solucionis dicte paccionis quatuor #et# dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure dicto Gerardo annuatim ex premissis 

solvende ut prefertur hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

dicte mensure scilicet de annua et hereditaria paccione octo modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem octo modiorum siliginis 

primodictus Jacobus solvendam habet (dg: here) anno quolibet hereditarie 

ex bonis dictis communiter ten Hoevel sitis in loco dicto Middelberze et 

quam paccionem octo modiorum siliginis dictus Jacobus de Baest prefato 

Jacobo suo filio nomine dotis donaverat pro solucione dicte paccionis 

quatuor (dg: m) et dimidii modiorum siliginis simul cum predictis duobus 

molendinis cum suis attinentiis dicto Gerardo ad pignus imposuisset et 

jure hereditario obligasset prout in litteris (dg: constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis) et cum deinde dictus Jacobus filius Jacobi 

de Baest huiusmodi duo molendina cum suis juribus et attinentiis 

hereditarie supportasset Henrico de Eele prout (dg: dicebat con) in 

litteris (dg: constituti) constitus igitur coram (dg: coram) coram! 

scabinis infrascriptis dictus Henricus de Eele promisit super omnia dicto 

Jacobo filio (dg: quo) Jacobi de Baest quod ipse (dg: dictam) Henricus 

dictam paccionem quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

dabit et exsolvet #annuatim# ex dictis #duobus# molendinis cum suis 

juribus et attinentiis quamdiu idem Henricus dicta duo molendina cum suis 

juribus et attinentiis apprehendet et possidebit (dg: quod ad p) sic quod 

ad et supra dictam paccionem III modiorum siliginis a primodicto Jacobo 

ad pignus impositam ut prefertur dampna exinde non (dg: ex) eveniant et 

quod ipse Henricus dicta duo molendina cum juribus et attinentiis pro 

solucione dictorum censuum et dicte paccionis quatuor et dimidii modiorum 

siliginis non resignabit neque dimittet nisi cum hereditaria paccione 

(dg: d) unius modii siliginis mensure de Busco (dg: sel) recipienda et 

levanda #(dg: here)# extunc a dicto Jacobo filio Jacobi de Baest 

#hereditarie purificationis# de et ex domo et orto (dg: dicti Henrici 

sitis prope dictum #et hereditatibus sibi adia#) et hereditatibus sibi 

adiacentibus semel duo bonaria continentibus #dicti Henrici# sitis iuxta 

dicta molendina inter hereditatem Petri Scoenmaker ex utroque 

coadiacentem! ut dicebat quam paccionem (dg: paccionem) unius modii 

dictus! Jacobus filius Jacobi de (dg: Baest) Baest in hoc eventu 

hereditario jure habebit et possidebit #ex domo orto et hereditatibus 

predictis# ut dictus Henricus recognovit et de qua paccione unius modii 

siliginis dictus Henricus promisit super omnia primodicto Jacobo (dg: Ja) 

prestare warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 212v 04 za 17-10-1394. 

Johannes van Mulsen en Willelmus Jacops soen beloofden aan Willelmus 

Moelner 34 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1394) te betalen. 

 

{In margine sinistra staat een ‘O’ met een punt in het centrum}. 

Johannes de Mulsen et Willelmus Jacops soen promiserunt super omnia 

Willelmo (dg: den) Moelner XXXIIII[or] aude Gelre gulden seu valorem ad 

festum nativitatis Domini #proxime futurum# persolvendos. Testes Groij et 

Coptiten datum sabbato post Calixti. 

 

BP 1180 p 212v 05 za 17-10-1394. 

Johannes van Mulsen en Willelmus Jacops soen beloofden aan Theodericus van 

Os wollenklerenwever 29 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes de Mulsen et Willelmus Jacops soen promiserunt super omnia 

Theoderico #van Os# textori laneorum XXIX aude Gelre gulden seu valorem 
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ad festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 212v 06 za 17-10-1394. 

Johannes van Mulsen en Willelmus Jacops soen beloofden aan de secretaris, 

tbv Nijcholaus zv Johannes gnd Schoen Jan, 13 lichte !gulden en 7 plakken, 

30 plakken voor 1 !schild {zal moeten zijn: gulden} gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes de Mulsen et Willelmus Jacops soen promiserunt super omnia (dg: 

Nijc) mihi ad opus Nijcholai (dg: d) filii Johannis dicti Schoen Jan XIII 

licht !gulden ende VII placken XXX placken computato pro quolibet !scilt 

ad festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 212v 07 za 17-10-1394. 

Johannes Gherijs beloofde aan Hermannus van Tudect Hoven 119 nieuwe 

Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes Gherijs promisit super omnia Hermanno de Tudect Hoven C ende XIX 

nuwe Gelre gulden ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 212v 08 za 17-10-1394. 

Arnoldus Bruijsten zvw Henricus gnd die Bruijn van Os beloofde aan Aleijdis 

van Zochel 25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (zo 01-11-1394) te betalen. 

 

Arnoldus Bruijsten filius quondam Henrici dicti (dg: des Brij) die Bruijn 

de Os promisit super omnia Aleijdi de Zochel XXV nuwe Gelre gulden seu 

valorem ad festum omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1180 mf3 D 14 p. 213. 

 in crastino Luce ewangeliste: maandag 19-10-1394. 

 Tercia post festum beati Luce ewangeliste: dinsdag 20-10-1394. 

 in die Severini: vrijdag 23-10-1394. 

 Dominica post Severini: zondag 25-10-1394. 

 

BP 1180 p 213r 01 ma 19-10-1394. 

Johannes van Ghestel zvw Johannes van Ghestel verkocht aan Arnoldus 

Hoernken een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 18 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 18 mud Henricus Lipprechts 

en Robbertus die Gheijster beloofd hadden aan voornoemde Johannes, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve lands, in 

Moergestel, en uit akkers, beemden en weiden die bij die hoeve horen, en 

ander toebehoren, (2) alle goederen van voornoemde Henricus en Robbertus, 

welke hoeve eerstgenoemde Johannes voor de grondcijnzen, voor een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Arnoldus Hoernken, 

en voor andere cijnzen en pachten uitgegeven had aan voornoemde Henricus en 

Robbertus. 

 

Johannes de Ghestel filius quondam Johannis de Ghestel hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione decem et octo modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

XVIII modiorum Henricus Lipprechts et Robbertus die Gheijster promiserant 

super se et bona sua omnia ab eis ad presens habita ac imposterum ab eis 

habenda et acquirenda se daturos et soluturos [dicto] Johanni hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex quodam manso terre sito in parochia 

de Ghestel prope Oesterwijc et ex agris pratis et pascuis [ad dictum] 

mansum spectantibus atque ex ceteris attinentiis dicti mansi necnon ex 
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omnibus et singulis bonis dictorum Henrici et Robberti ab ipsos ad 

presens habitis [et] imposterum habendis quem mansum predictum cum dictis 

eius attinentiis primodictus Johannes pro censibus dominorum fundi et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure Arnoldo 

Hoernken annuatim exinde de jure solvendis atque pro aliis censibus et 

paccionibus annuatim ex premissis de jure solvendis predictis Henrico et 

Robberto dederat ad pactum prout in litteris #quas vidimus# hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo Hoernken promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem in dicta paccione dicta! paccione deponere et 

sufficientem facere. Testes Berwout et Sceijvel datum in crastino Luce 

ewangeliste. 

 

BP 1180 p 213r 02 ma 19-10-1394. 

Johannes Herinc zv Johannes beloofde aan Jacobus gnd van den Hoevel 17 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te 

betalen. 

 

Johannes Herinc filius Johannis promisit super omnia Jacobo dicto van den 

Hoevel XVII nuwe Gelre gulden seu valorem ad festum pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes Berwout et Sceijvel datum in crastino Luce 

ewangeliste. 

 

BP 1180 p 213r 03 di 20-10-1394. 

Theodericus Berwout droeg over aan Jacobus gnd Stevens soen, Goeswinus gnd 

Dircs soen van Vlijmen en Johannes van Meghen Jans soen (1) een huis en 

tuin in Hintham, tussen Rodolphus gnd van Lijeshout enerzijds en Willelmus 

gnd Keijmpen anderzijds, (2) een kamp in Empel, ter plaatse gnd Velkenens 

Stuk, aan het eind van de plaats gnd Sterts Grave, tussen Deenkinus gnd 

Hannen soen enerzijds en Lambertus gnd Hannen soen anderzijds, (3) een stuk 

land gnd Vranken Kempke, 7½ hont groot, in Empel, (4) 1 morgen land in 

Empel, ter plaatse gnd Sterts Grave, tussen erfgoed van de kerk van Empel 

enerzijds en erfgoed gnd Vranken Kempke anderzijds, (5) een b-erfcijns van 

10 pond geld, die Gerardus gnd Dircs soen van Vlijmen verworven had van mr 

Wolfardus van Ghiessen, (6) een b-erfcijns van 5 pond, die voornoemde 

Gerardus Dircs soen verworven had van hr Gerardus Groij kanunnik van de 

kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, (7) een b-erfcijns van 48 

schelling, die voornoemde Gerardus verworven had van Sthephanus zv Johannes 

gnd Stevens soen, aan eerstgenoemde Theodericus Berwout overgedragen door 

voornoemde Gerardus Dircs soen van Vlijmen. 

 

Theodericus Berwout domum et ortum sitos in Hijntham inter hereditatem 

Rodolphi dicti de Lijeshout ex uno latere et inter hereditatem Willelmi 

dicti Keijmpen ex alio item quendam campum situm in parochia de Empel ad 

locum dictum Velkenens Stuc ad finem loci dicti Sterts Grave inter 

hereditatem Deenkini dicti Hannen soen ex uno et inter hereditatem 

Lamberti dicti Hannen soen ex alio item peciam terre dictam Vranken 

Kempken septem et dimidium hont terre continentem sitam in dicta parochia 

item unum juger terre situm in dicta parochia ad locum dictum Sterts 

Grave inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno latere et 

inter hereditatem dictam Vranken Kempken ex alio item annuum et 

hereditarium censum decem librarum monete quem Gerardus dictus Dircs soen 

#de Vlijmen# erga magistrum Wolfardum de Ghiessen acquisivit item annuum 

et hereditarium censum quinque librarum quem dictus Gerardus Dircs soen 

erga dominum Gerardum Groij canonicum ecclesie beati Johannis ewangeliste 

in Buscoducis acquisiverat atque annuum et hereditarium censum 

quadraginta octo solidorum quem dictus Gerardus erga S[t]hephanum filium 

Johannis dicti Stevens soen acquisiverat (dg: prout in litteris) 

supportatas primodicto Theoderico Berwout a dicto Gerardo Dircs soen de 

Vlijmen prout in litteris etc legitime #et hereditarie# supportavit 

Jacobo dicto Stevens soen Goeswino dicto Dircs soen van Vlijmen et 

Johanni de Meghen Jans soen simul cum dictis litteris et jure etc 
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promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berwout #predictus# et Groij datum feria tercia post festum beati Luce 

ewangeliste. 

 

BP 1180 p 213r 04 di 20-10-1394. 

Gerardus Dircs soen van Vlijmen, Jacobus Stevens soen, Goeswinus Dircs soen 

en Johannes van Megen Jans soen beloofden aan Hermannus gnd van den Hove 

van Empel 100 nieuwe Gelderse gulden63 of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1395) te betalen. 

 

Gerardus Dircs soen de Vlijmen (dg: promisit super omnia Hermanno dicto 

van den Hove) Jacobus Stevens soen Goeswinus Dircs soen et Johannes de 

Megen Jans soen promiserunt indivisi Hermanno dicto van den Hove de Empel 

C nuwe Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 213r 05 vr 23-10-1394. 

Gerardus, Elias en Elisabeth, kvw Jacobus van den Wiel, Johannes Sceijvel 

ev Avezoeta dvw voornoemde Jacobus en Petrus zvw Goessuinus Model van de 

Steenweg droegen over aan Beatrix Loden wv Matheus Posteel (1) een 

b-erfcijns van 46 schelling 8 penning geld, die Godefridus Posteel beloofd 

had aan voornoemde wijlen Jacobus van den Wiel, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit het deel, behorend aan voornoemde wijlen Jacobus, in een ledig 

erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, naast erfgoed van wijlen Willelmus 

Slike enerzijds, strekkend aldaar achter erfgoed van Johannes gnd Coptiten 

tot aan een deel van de nieuwe muur, welk deel voornoemde wijlen Jacobus 

uitgegeven had aan voornoemde Godefridus Posteel voor voornoemde cijns van 

46 schelling 8 penning, (2) een b-erfcijns van 30 schelling geld, die 

Godefridus Posteel beloofd had aan voornoemde wijlen Jacobus van den Wiel, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit 2/3 deel van 8 roeden 9 voet van een 

erfgoed in Den Bosch, achter erfgoederen van Johannes gnd Moerwater en 

Nicholaus van Meghen, onder de nieuwe stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Dicbier, Arnoldus Berwout en Conrardus Writer enerzijds en 

Arnoldus van Waderle, Godescalcus van Bladel en Theodericus zvw Theodericus 

Buxken anderzijds, en uit het resterende 1/3 deel, welk resterend deel 

voornoemde Godefridus tevens tot onderpand had gesteld voor betaling van de 

cijns van 30 schelling. 

 

Gerardus Elias Elisabeth liberi quondam Jacobi van den Wiel cum tutore 

Johannes Sceijvel maritus et tutor legitimus ut Avezoete! sue uxoris 

filie dicti quondam Jacobi et Petrus filius quondam Goessuini Model de 

Lapidea Via hereditarium censum quadraginta sex solidorum et octo 

denariorum monete quem Godefridus Posteel promiserat se daturum et 

soluturum dicto quondam Jacobo van den Wiel hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex tota parte et omne jure #que# ad dictum quondam 

Jacobum spectabant in quadam vacua hereditate sita in Busco ultra pontem 

piscium iuxta hereditatem quondam Willelmi Slike ex uno tendente! ibidem 

(dg: retrorsum) retro hereditatem Johannis dicti Coptiten ad quandam 

partem novi muri ibidem noviter constructi quam partem et quod jus dictus 

quondam Jacobus prefato Godefrido Posteel pro predicto censu XLVI 

solidorum et octo denariorum dederat ad pactum prout in litteris atque 

hereditarium censum XXX solidorum monete quem dictus (dg: quo) Godefridus 

Posteel promiserat se daturum dicto quondam Jacobo van den Wiel in festo 

nativitatis Domini ex (dg: tribus) duabus terciis partibus octo 

                         
63 Zie → BP 1180 p 371r 02 ma 18-10-1395 (1), Jacobus Stephens soen beloofde 

Gerardus van Abruggen, Goessuinus zvw Theodericus van Vlijmen en Johannes 

van Megen schadeloos te houden van 100 nieuwe Gelre gulden die voornoemde 

Jacobus, Gerardus, Goessuinus en Johannes beloofd hadden aan Hermannus van 

den Hoeve van Empel. Mogelijk betreft het dit contract, als Gerardus Dircs 

soen van Vlijmen = Gerardus van Abruggen. 
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virgatarum et novem pedatarum cuiusdam hereditatis site in Busco retro 

hereditates Johannis dicti Moerwater et Nicholai de Meghen infra novum 

murum oppidi de Busco inter hereditatem Johannis quondam Dicbier (dg: ex 

uno) Arnoldi Berwout et Conrardi Writer ex uno et inter [hereditatem] 

Arnoldi de Waderle Godescalci de Bladel et Theoderici filii quondam 

Theoderici Buxken ex alio atque ex reliqua tercia parte dicte hereditatis 

quam ?et reliquam (dg: tercie) terciam partem dictus Godefridus prefato 

quondam Jacobo pro solucione dicti census XXX solidorum simul 

primodictis! duabus terciis partibus ad pignus imposuit prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Beatrici Loden relicte quondam Mathei Posteel 

simul cum litteris et jure promittentes cum tutore (dg: ser) ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et suorum heredum deponere. Testes 

Coptiten et Groij datum in die Severini. 

 

BP 1180 p 213r 06 vr 23-10-1394. 

Elias zvw Jacobus van den Wiel maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Petrus zv Goessuinus Model van de Steenweg met 

zijn goederen. 

 

Elias filius quondam Jacobi van den Wiel calumpniavit vendiciones et 

alienaciones factas per Petrum filium Goessuini Model de Lapidea Via cum 

suis bonis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 213r 07 vr 23-10-1394. 

Elisabeth dvw voornoemde Jacobus maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door voornoemde Petrus zv Goessuinus Model van de 

Steenweg met zijn goederen. 

 

Elisabeth filia dicti quondam Jacobi calumpniavit similiter vendiciones 

et alienaciones factas per dictum Petrum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 213r 08 vr 23-10-1394. 

Johannes Sceijvel maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Petrus zv Goessuinus Model van de Steenweg met zijn goederen. 

 

Johannes Sceijvel calumpniavit similiter ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 213r 09 ±vr 23-10-1394. 

Johannes van den Velde riemmaker beloofde aan Johannes van Dosschel 53 

nieuwe Gelderse gulden, 1/3 deel te betalen met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1394), 1/3 deel met Sint-Jan erop volgend (do 24-06-1395), en 1/3 deel 

met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395). 

 

Johannes van den Velde corrigiator promisit super omnia Johanni de (dg: 

....) D[o]sschel LIII nuwe Gelre gulden pro una tercia parte ad 

nativitatis Domini proxime futurum pro reliqua tercia parte ad festum 

nativitatis Johannis #immediate# et pro ultima tercia parte in! festo 

nativitatis Domini ultra annum persolvendos. Testes!. 

 

BP 1180 p 213r 10 zo 25-10-1394. 

Henricus gnd Caude Oeven zvw Jacobus van der Aa ev Gertrudis dvw Lambertus 

snijder verkocht aan Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den Broec 

1/3 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Gertrudis, in een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Rodolphus Roesmont enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Scaep schoenmaker anderzijds, het huis belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 45 schelling oude pecunia en een 

b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment. De koopsom is voldaan. 

 

Henricus dictus Caude Oeven #filius quondam Jacobi van der Aa# maritus et 

tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie quondam Lamberti sartoris 
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terciam partem sibi et dicte Gertrudi sue uxori de morte quondam parentum 

dicte Gertrudis successione advolutam in domo et area sita in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Rodolphi Roesmont ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Scaep (dg: sut) sutoris ex alio hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Henrico van den Broec filio quondam Ghisberti 

van den Broec promittens su[per habita] et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quadraginta quinque solidorum antique pecunie et hereditario censu 

quinque #solidorum# communis pagamenti ex [dictis] domo et area de jure 

solvendis et recognovit sibi de pretio fore satisfactum. Testes Coptiten 

et Groij datum dominica post Severini. 

 

BP 1180 p 213r 11 zo 25-10-1394. 

Petrus Cauden Hoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Cauden Hoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 E 01 p. 214. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: dinsdag 27-10-1394. 

 in crastino Sijmonis et Jude: donderdag 29-10-1394. 

 

BP 1180 p 214v 01 di 27-10-1394. 

Willelmus zvw Henricus van Gheffen droeg over aan Johannes Scrage, tbv 

Henricus, Johannes Kepken en Wolterus Spijrinc, kvw voornoemde Henricus van 

Geffen en zijn laatste vrouw Yda, zijn deel in alle goederen van voornoemde 

wijlen Henricus. Voornoemde Willelmus deed tbv voornoemde broers Henricus, 

Johannes en Wolterus Spijrinc afstand van alle goederen die voornoemde 

wijlen Henricus verkocht had na overlijden van zijn eerste vrouw Elisabeth. 

De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Scrage. 

 

(dg: Hen) Willelmus filius quondam Henrici de Gheffen totam partem et 

omne jus sibi ad presens competentes et imposterum quovis modo 

competituras et! omnibus et singulis bonis dicti quondam Henrici 

quocumque locorum sitis ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Scrage 

ad opus Henrici Johannis (dg: Kepp) Kepken et Wolteri Spijrinc liberorum 

dicti quondam Henrici ab eodem quondam Henrico de Geffen et Yda eius 

ultima uxore pariter genitorum promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere insuper dictus Willelmus super omnibus bonis que 

dictus quondam Henricus post mortem Elisabeth prime uxoris dicti quondam 

Henrici vendiderat seu alienaverat quocumque locorum sitis ad opus 

dictorum Henrici Johannis et Wolteri Spijrinc fratrum hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Berwout et Coptiten datum in 

vigilia Sijmonis et Jude. Detur dicto Johanni Scrage. 

 

BP 1180 p 214v 02 ±di 27-10-1394. 

Goessuinus. 

 

BP 1180 p 214v 03 ±do 29-10-1394. 

Reijnerus van Mechelen: 3 stukken land in Haaren, (1) tussen de gemene weg 

enerzijds en Gerardus Coppen anderzijds, (2) tussen {niet afgewerkt 

contract64}. 

 

Reijnerus de Mechelen tres pecias (dg: s-) terre sitas in parochia de 

Haren (dg: inter h) quarum una inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Coppen ex alio altera inter (dg: quo) hereditatem 

(dg: Walteri Poijnenborch ex uno et inter hereditatem Go dicti G). 

 

BP 1180 p 214v 04 do 29-10-1394. 

Henricus Buckinc verkocht aan Sophia dvw Jacobus Buckinc een huis en tuin 

                         
64 Voor definitief contract zie BP 1180 p 214v 05. 
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in Esch, tussen Johannes Denkens enerzijds en wijlen Johannes Brenthen 

anderzijds, belast met 2 zester rogge, Bossche maat. 

 

Henricus Buckinc domum et ortum sitos in parochia de Essche inter 

hereditatem (dg: p) Johannis Denkens ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Brenthen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: s) vendidit Sophie 

filie quondam Jacobi (dg: de) Buckinc promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus sextariis siliginis 

mensure de Busco exinde de jure solvendis annuatim. Testes Coptiten et 

Groij datum in crastino Sijmonis et Jude. 

 

BP 1180 p 214v 05 do 29-10-1394. 

Reijnerus van Mechelen gaf uit aan Elizabeth gnd van den Hoernic 3 stukken 

land in Haaren, (1) tussen wijlen Egidius van de Doorn enerzijds en 

Walterus gnd des Papen anderzijds, (2) tussen voornoemde Walterus des Papen 

enerzijds en Johannes Beecman anderzijds, (3) tussen Gerardus Coppen 

enerzijds en Johannes van den Loe anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

12 penning zodanig geld als waarin die betaald moeten worden aan de kerk 

van Haaren, en thans voor een n-erfpacht65 van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solverunt ambo. Reijnerus tenetur I copken. 

Reijnerus de Mechelen tres pecias terre sitas in parochia de Haren quarum 

una inter hereditatem quondam Egidii de Spina ex uno et inter hereditatem 

Walteri dicti des Papen ex alio altera inter hereditatem dicti Walteri 

des Papen ex uno et inter hereditatem Johannis Beecman ex alio et tercia 

inter hereditatem Gerardi Coppen ex uno et inter Johannis! van den Loe ex 

alio latere sunt situate ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Elizabeth dicte van den Hoernic ab eadem hereditarie possidendas pro XII 

denariis talis monete in quali de jure ecclesie de Haren inde sunt 

solvendi dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: ..) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab altero hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et altera cum 

tutore repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 214v 06 do 29-10-1394. 

Petrus zvw Henricus van den Scoet verkocht aan Johannes zv Luppertus 

rademaker van Arle een stuk land in Oirschot, in de herdgang van Aarle, 

tussen een gemeint gnd die Groot Donk tot Aarle enerzijds en voornoemde 

Johannes zv Luppertus rademaker anderzijds, belast met 2 1/5 oude groot. 

 

Petrus filius quondam Henrici van den Scoet peciam terre sitam in 

parochia de Oerscot in pastoria de Arle inter (dg: hereditatem d) 

communitatem dictam die Groet Donc tot Arle ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: Luppen soen ex alio) filii (dg: Lupp) Lupperti rotificis de 

Arle ex alio ut dicebat hereditarie vendidit #dicto# Johanni filio dicti 

Lupperti rotificis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus antiquis grossis et quinta parte (dg: u) duorum 

antiquorum grossorum exinde de jure solvendis annuatim. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 214v 07 do 29-10-1394. 

Petrus zvw Henricus van den Scoet verkocht aan zijn broer Henricus zv 

voornoemde Henricus van den Scoet een stuk land in Oirschot, in de herdgang 

van Aarle, tussen Ghibo die Cuper van Best enerzijds en Johannes Goeswijns 

soen van Arle anderzijds, belast met 2 1/5 oude groot en 1/5 deel van 2 

oude sterling, gnd Engelse. 

 

                         
65 Zie → BP 1181 p 521r 04 wo 15-10-1399, overdracht van de pacht. 
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Petrus filius quondam Henrici van den Scoet peciam terre sitam in 

parochia de Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem (dg: liberorum) 

Ghibonis die Cuper de Best ex uno et inter hereditatem Johannis Goeswijns 

soen de Arle ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: fi) suo 

fratri filio dicti Henrici van den Scoet promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis et quinta parte 

unius antiqui grossi et quinta parte duorum antiquorum sterlingorum 

dictorum Enghelsche exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 214v 08 do 29-10-1394. 

Florencius zvw Henricus Mudekens verkocht aan Thomas zvw Willelmus gnd 

Veren Ghisenraden soen een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een hofstad, huis en tuin in Groot 

Lith, tussen de broers Johannes en Petrus, kvw Henricus Mudekens enerzijds 

en een gemene sloot anderzijds, (2) 10½ hont land in Groot Lith, ter 

plaatse gnd op die Weide, tussen Gerardus die Ridder enerzijds en Petrus 

Mast anderzijds, reeds belast met grondcijnzen, (3) 3½ morgen land in 

Littoijen, ter plaatse gnd Crickam, tussen Willelmus van den Perre 

enerzijds en een gemene dijk gnd Zegedijk anderzijds. 

 

Florencius filius quondam Henrici Mudekens hereditarie vendidit Thome 

filio quondam Willelmi dicti Veren (dg: Ghise) Ghisenraden soen 

hereditarium censum (dg: quat) quatuor aude scilde (dg: be) seu valorem 

solvendum hereditarie Remigii ex domistadio domo et orto sitis in 

parochia de Groet Lijt inter hereditatem Johannis et Petri fratrum 

liberorum quondam Henrici Mudekens ex uno et inter (dg: hereditatem) 

commune (dg: -m) fossatum ex alio item X et dimidium hont terre sita in 

dicta parochia (dg: inter) in loco dicto op die Weijden inter hereditatem 

Gerardi die Ridder ex uno et inter hereditatem Petri Mast ex alio item ex 

tribus et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto Crickam inter hereditatem Willelmi van den Perre ex uno et inter 

communem aggerem dictum Zeghedijc ex alio (dg: item) ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi ex dictis X et dimidio hont 

terre de jure solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 214v 09 do 29-10-1394. 

Johannes Broc en Willelmus Vos zvw Henricus Vos beloofden aan Johannes 

Steijmpel zvw Walterus Steijmpel gedurende 3 jaar, elk jaar met Kerstmis 26 

Hollandse gulden of de waarde te betalen, voor het eerst over een jaar (za 

25-12-1395). 

 

Johannes Broc et Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos promiserunt 

indivisi super omnia #se daturos et soluturos# Johanni Steijmpel (dg: de 

Oesterwij) filio quondam Walteri Steijmpel (dg: LXXX Hollant gulden pro 

una tercia parte) ad spacium trium annorum (dg: datam presentium sine me) 

#post festum nativitatis Domini sine medio proxime# sequentium anno 

quolibet dictorum trium annorum XXVI Hollant gulden seu valorem 

nativitatis Domini et primo (dg: p) termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 214v 10 do 29-10-1394. 

Willelmus Vos beloofde voornoemde Johannes Broc schadeloos te houden. 

 

Willelmus Vos predictus promisit dictum Johannem Broc indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 214v 11 do 29-10-1394. 

Henricus van Beke zvw Oda Heijnen beloofde aan Henricus zvw Goddinus van 

Lijt gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar 4 Hollandse gulden of de 

waarde en 1 zester tarwe, Bossche maat, met Lichtmis te betalen en te 
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leveren. Voorts neemt hij gedurende deze 6 jaar de onraad voor zijn 

rekening van (1) 4½ hont land van voornoemde Henricus zvw Goddinus, in 

Littoijen, ter plaatse gnd Jans Hoeve van Macharen, (2) 1 morgen land van 

voornoemde Henricus, in Littoijen, ter plaatse gnd Jans Hoeve van Macharen. 

 

Henricus de Beke filius quondam Ode Heijnen (dg: soen) promisit super 

omnia se daturum et soluturum Henrico filio quondam Goddini de Lijt ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum sex annorum quatuor Hollant gulden seu valorem (dg: p) et unum 

sextarium tritici mensure de Busco purificationis et primo termino 

purificationis proxime futurum et quod ipse (dg: fossata) onera dicta 

onraet spectantia ad quatuor et dimidium hont terre dicti Henrici filii 

quondam Goddini sita in parochia de Lijttoijen in #loco dicto# Jans Hoeve 

van Macharen atque ad unum iuger terre eiusdem #Henrici# situm in 

parochia et loco predictis dictis sex annis durantibus in bona 

disposicione ante scouwe observabit ab omni opere antiquo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 214v 12 do 29-10-1394. 

Petrus van Zoemeren gaf uit aan Johannes van Gael zv Gerardus van Gael 1 

bunder land in Schijndel, in de herdgang van den Borne, tussen wijlen 

Johannes van der Weteringe enerzijds en voornoemde Petrus en zijn zoon 

Henricus anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan wijlen Reijnerus Willems; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 

oude groot grondcijns, en thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1395). 

 

Petrus de Zoemeren unum bonarium terre situm in parochia de Scijnle in 

pastoria van den Borne inter hereditatem (dg: Jo) quondam Johannis van 

der Weteringe ex uno et inter hereditatem (dg: P) dicti Petri et Henrici 

sui filii ex alio tendens cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem quondam Reijneri Willems (dg: et quos bon) ut dicebat 

(dg: hereditarie vendidit) #dedit ad hereditarium censum# Johanni de Gael 

filio (dg: quon) Gerardi de Gael (dg: promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere) ab eodem hereditarie possidendam pro uno grosso 

antiquo domino fundi exinde solvendo dando et pro hereditario (dg: p) 

censu quatuor librarum dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini 

[et] primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 214v 13 do 29-10-1394. 

Marcelius zv Petrus van Zoemeren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius filius Petri de Zoemeren prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

 


